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2 میلیون و 850 هزار تومان، خط فقر تهرانی ها در تابستان امسال است

 رونمایی از
خط فقر جدید

مرک��ز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود اعالم کرده که حقوق زیر 2 میلیون و 850هزار تومان در 
تهران یعنی خط فقر. اگرچه نمی توان رقم مش��خص و یکسانی را به عنوان یک خط فقر عمومی در سراسر ایران 
اعالم کرد و خط فقر از جغرافیایی به جغرافیای دیگر متفاوت است، اما تازه ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس...

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با رئیس جمهور، جزییات 
توسعه ساخت و ساز مسکن تا سال 99 را اعالم کرد

 انتظارات مسکنی
روحانی از اسالمی

3

2

3

افزایش حقوق کارکنان در سال آینده هم پلکانی است

کارگران امسال چقدر عیدی می گیرند؟

4 راهکار برای اینکه زمان غرق شدن در کارها پایدار بمانید
8 استراتژی برای آنکه یک مدیرعامل کارکشته شوید

کارآفرین موفق چرا و چگونه باید هنر تغییر کردن را بیاموزد؟
13دلیل برای توجه به بازاریابی محتوامحور

چگونه برندمان را بدل به بخشی از زندگی مردم کنیم؟
4 مزیت اصلی تبلیغات چریکی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جک دورسی به نادیده گرفتن 
قتل عام و نسل کشی مسلمانان 

در میانمار متهم شد

4
بازار سکه و طال، روند کاهش قیمت خود را دوباره ادامه داد و 

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال 
و جواهر تهران، هر عدد سکه طرح جدید تمام...

 ادامه ارزانی
سکه و طال در بازار

یادداشت
بورس نفت

تصمیم سیاسی یا علمی؟

اخی��را عرضه نف��ت خام در 
بورس انرژی با تصویب شورای 
اقتص��ادی  هماهنگ��ی  عال��ی 
شروع ش��ده است. ش��اید این 
مس��ئله به عن��وان راهی برای 
دور زدن تحریم ه��ا مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت، اما نکته این 
اس��ت که نفت خام ایران مورد 
تحریم اس��ت و نه مثال فروش 
آن توس��ط ش��رکت یا شخص 
اینکه  بنابراین به فرض  خاص، 
هر ش��خص حقیقی یا حقوقی 
هم در بورس انرژی، نفت ایران 
را بخرد برای ص��دور آن دچار 
مش��کل خواه��د ب��ود. اگر هم 
خریدار خارجی باشد که بتواند 
و حاض��ر باش��د ک��ه علی رغم 
تحریم، نفت ای��ران را بخرد یا 
مج��وز از آمریکایی ها داش��ته 
باش��د، خب چه دلیلی دارد از 
بورس بخ��رد و مثل گذش��ته 
می تواند از ش��رکت نفت بخرد، 
لذا من این حرک��ت را چندان 
مه��م نمی دان��م و فکر می کنم 
اگ��ر معامله ای هم انجام ش��ود 

تبلیغاتی و صوری خواهد بود.
البته برخی معتقدند که این 
تصمی��م می تواند آین��ده بازار 
نف��ت خ��ام صادراتی ای��ران را 

تغییر دهد، اما این کار 
2در شرایط عادی...
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غالمحسین حسنتاش
کارشناس اقتصاد انرژی

فرص��ت امروز: رئیس جمه��ور صبح دیروز با مدی��ران وزارتخانه راه و 
شهرس��ازی دیدار کرد و از یک س��و، بر تفکیک برخ��ی وزارتخانه ها در 
ش��رایط تحریم تاکید کرد و از س��وی دیگر، پاس��خ منتق��دان تصویب 
FATF را داد. حس��ن روحان��ی همچنی��ن در این نشس��ت، انتظارات 
مس��کنی خود از محمد اس��المی، وزیر »تازه نفس« راه و شهرسازی را 
به او گوش��زد کرد و بر لزوم جبران عقب ماندگی بخش مس��کن تاکید 
نم��ود. رئیس جمهور در عین حال، به دغدغه های حمل و نقلی خود نیز 
گریزی زد و گفت که وقتی کشور یک سرمربی خارجی را برای فوتبال 
خود اس��تخدام کرده و این مربی تیم مل��ی را ارتقا می دهد، چرا با یک 

سرمایه گذار چنین برخوردی انجام ندهد؟
رئیس جمه��ور توس��عه حمل و نقل ریلی را به لح��اظ ایجاد امنیت و 
آرامش ب��رای مردم و بهره گیری از مزیت ه��ای ترانزیتی آن، از اولویت 
فعالیت ها در وزارت راه و شهرس��ازی برش��مرد و با اشاره به برنامه های 
گس��ترده دولت در گسترش خطوط ریلی کشور، گفت: حدود 20درصد 

خطوط راه آهن کشور در این دولت احداث شده است.
روحانی لزوم شتاب و تحرک در بخش مسکن را مورد تأکید قرار داد 
و گفت: از وزیر مس��کن و شهرس��ازی می خواهم ک��ه عقب ماندگی های 
گذش��ته را در بخش مس��کن جبران کند، به نحوی که تحرکات ایجاد 

شده در این حوزه باعث ایجاد آرامش در بازار مسکن شود.
تفکیک وزارتخانه ها در شرایط تحریم

رئیس جمهور گزارش های ارائه ش��ده در این نشست را امیدوارکننده 
دانس��ت و گفت: وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه بزرگ و گسترده ای 
اس��ت که طبیعتاً اداره آن هم دش��وار اس��ت از این رو از اواس��ط دولت 
یازدهم به این نتیجه رس��یدیم که برخی از وزارتخانه ها از جمله وزارت 
راه و شهرس��ازی و وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت هر ک��دام به دو 
وزارتخانه تبدیل ش��وند و الیحه آن را برای تفکیک مسکن و شهرسازی 
از راه و حم��ل و نق��ل و بازرگانی از صنعت و معدن به مجلس ش��ورای 

اسالمی تقدیم کردیم.
او اضاف��ه کرد: نماین��دگان مجلس به هر دلیلی با این الیحه همراهی 
نکردن��د، ام��ا تفکیک ای��ن وزارتخانه ها را امروز هم ی��ک ضرورت و به 
خصوص در ش��رایط تحریم به نفع کش��ور می دانیم. در ش��رایط کنونی 
نی��از داریم که بخش بازرگانی فعال باش��د، منتها امروز صنعت و معدن 
نیز در داخل یک مجموعه قرار دارند و به مانند آن اس��ت که روی یک 
خودرویی با ظرفیت ۱0 تن، باری به وزن ۳0 تن گذاشته شده باشد که 

این کار حداقل می تواند سرعت این خودرو را کاهش دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: مسکن و شهرسازی و بخش حمل و نقل هر 
کدام مقوله بس��یار مهم و گس��تره بزرگی را شامل می شود و در شرایط 
تحری��م نیازمند کارهای ویژه ای در این حوزه ها هس��تیم و امیدواریم با 
توجه به مسئولیت سنگینی که بر دوش دو وزارتخانه مذکور قرار دارد، 

بهتر از شرایط گذشته شاهد خدمات آنها باشیم.
وی ب��ا قدردان��ی از زحم��ات وزرا و تی��م قبلی وزارتخانه ه��ای راه و 
شهرس��ازی و صنعت، معدن و تجارت، اظه��ار امیدواری کرد که وزرای 
جدی��د با هماهنگی و تالش مضاعف بتوانند بر مش��کالت غلبه کرده تا 

عبور از مشکالت اقتصادی و تحریم به راحتی انجام گیرد.
روحان��ی توجه ویژه به بخ��ش حمل و نقل هوای��ی، ریلی و جاده ای 
را م��ورد تأکید قرار داد و گفت: در 5س��ال گذش��ته در بخش حمل و 
نقل کارهای بس��یار بزرگی انجام شده و راه آهن از اهداف و اولویت های 

مهم دولت یازدهم بوده و امروز هم توس��عه آن ضروری اس��ت، چرا که 
وس��یله ای مطمئن، امن، راحت و با رفاه بیشتر برای جابه جایی مسافر و 

انتقال بار به شمار می رود.
رئیس جمهور ادامه داد: یکی از اش��کاالتی که در س��ال های گذش��ته 
وجود داش��ته این بوده که در حوزه راه آهن، اقدامات کمی انجام ش��ده 
اس��ت. اما در 5سال گذش��ته حدود 2 هزار کیلومتر خطوط راه آهن در 
سراس��ر کشور ایجاد ش��ده که نس��بت به کل دوره های قبل رشد قابل 
توجهی داش��ته است و تقریباً 20درصد خطوط ریلی کشور، در 5 سال 
گذش��ته احداث شده است و مصمم به توس��عه روزافزون در این حوزه 

هستیم.
به گفته روحانی، اولویت این دولت توس��عه راه آهن به خصوص اتصال 
خطوط ریلی به مس��یرهای ترانزیت اس��ت، چرا ک��ه از لحاظ اقتصادی 
بسیار حائز اهمیت است. راه آهنی که به زودی به رشت متصل می شود 
و بخش بعدی آن اتصال رش��ت به آس��تارا اس��ت، باید هرچه سریع تر 
تکمیل شود و امیدواریم اینچه برون به گرمسار و برقی کردن راه آهن قم 

به اصفهان و تهران به مشهد نیز به سرعت عملیاتی شود.
رئیس جمه��ور افزایش ایمنی در حم��ل و نقل جاده ای را مورد تأکید 
ق��رار داد و گفت: در این حوزه باید با وزارت ارتباطات همکاری نزدیکی 
انجام ش��ود تا از طریق سیستم های هوشمند کنترل ها به گونه ای انجام 
ش��ود که افزایش ایمنی را به دنبال داشته باشیم و اساساً باید از طریق 
سیس��تم های هوش��مند جاده ها را امن تر کرده و می توان از این طریق 
راننده ه��ای منظم و دقیق را تش��ویق و کس��انی که قوانی��ن را رعایت 
نمی کنند به نحوی مورد تذکر قرار داد و برای تشویق راننده های منظم 
می توان سوخت ارزان تری در اختیار آنها گذاشت و چه اشکالی دارد که 

در این راستا سوخت دو نرخی اعمال شود.
موافقت روحانی با چند نرخی شدن سوخت

روحانی افزود: س��وخت در کش��ور ما تک نرخی است در حالی که در 
دنی��ا در ایام مختلف نرخ های متفاوتی دارد. امروز نیازمند نوس��ازی در 
جاده ها، وسایل حمل و نقل، راه آهن و لکوموتیو هستیم و این کار باعث 
رفاه بیشتر مردم، حفظ محیط زیست و امنیت باالتر می شود و بایستی 

گام های خود را در این زمینه با سرعت بیشتر برداریم.
رئیس جمه��ور با اش��اره به اقدام��ات خوبی که در زمین��ه بنادر طی 
س��ال های اخیر انجام ش��ده، گفت: در این زمین��ه ظرفیت بندر چابهار 
از 2.5 میلی��ون تن به 8.5میلیون تن افزایش یافته اس��ت که می تواند 
تحرک بسیار ارزشمندی را در حوزه حمل و نقل ایجاد کند. بندر چابهار 
بخشی از قاره را به آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و اروپا متصل می کند 
و می تواند در حوزه حمل و نقل و جابه جایی کاال نقش بسزایی ایفا کند 

لذا بایستی توسعه بنادر را با جدیت بیشتر پیگیری کنیم.
او توج��ه به حمل و نق��ل هوایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز 
80درص��د از پروازهای هوایی، عمدتاً از ۱0 فرودگاه بزرگ کش��ورمان 
انجام می ش��ود و فرودگاه هایی که در ش��هرهای مختلف س��اخته شده 
و هفته ای یک��ی دو پرواز دارند، عمدتاً براس��اس اولویت های اجتماعی 
و سیاس��ی بوده اس��ت. امروز نیازمند فرودگاه ه��ای مجهز مخصوصاً در 
ش��هرهای بزرگ از جمله تهران هس��تیم و این می تواند توسعه حمل و 

نقل منطقه ای و جهانی داشته باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: در گذش��ته سرمایه گذار خارجی حاضر بود 
تا تمام فازهای فرودگاه امام را در طول دو س��ال احداث کند و به ازای 

آن برای چند س��ال از آن اس��تفاده کند، اما وزیری بود که می گفت در 
س��الن های ترانزیتی که ایجاد می شود، اگر مسافری خارجی برای تغییر 
مسیر هوایی خود پیاده می شود، حتماً باید روسری به سر داشته باشد و 
یا مدعی بود که ساختن فرودگاه کار سختی نیست و خودمان می توانیم 
آن را احداث کنیم. از این گونه مش��کالت هنوز هم در کشورمان وجود 
دارد جایی که ورود س��رمایه گذار و دانش��مند خارجی را دارای اشکال 
می دانیم، اما مرب��ی خارجی را برای ارتقای تیم ملی فوتبال خود بدون 
اش��کال می شماریم. با چنین کارهایی است که فرصت ها را می سوزانیم 

و هدر می دهیم.
FATF  پاسخ به منتقدان تصویب

رئیس جمه��ور با تأکید بر اینکه بدون هم��کاری با بانک های خارجی 
هزینه ه��ا 20درصد گران تر و با وجود همکاری هزینه ها کاهش می یابد، 
تصریح کرد: اگر FATF، باشد هزینه ها 20درصد ارزان تر است و بدون 
آن گران تر خواهد بود و کس��ی که علیه این مس��أله شعار می دهد، باید 
هزینه اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی 

شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود.
روحانی ادامه داد: اینکه برجام باش��د یا نباشد باید برای مردم ترجمه 
شود که بودن آن چقدر سود دارد و نبودنش چقدر می تواند ضرر داشته 
باشد، مگر می شود در دنیای امروز با بانک های جهان همکاری نداشت؟ 
منتها کس��ی در گوشه ای نشسته و مردم را تحریک می کند که اگر این 
قرارداد امضا ش��ود، اسالم از دست می رود. ای کاش اسالم را می فهمید 

و چنین حرفی را می زد.
به گفته وی، اداره کش��ور با مردم است و باید برای آن از مردم سوال 
شود. باید هزینه کارها به مردم گفته شود که اگر کاری انجام گرفت یا 

نگرفت چه تسهیالت و هزینه هایی برای مردم به دنبال دارد.
نظارت دقیق بر ساخت و ساز مسکن

رئیس جمهور بر نظارت دقیق بر س��اخت و س��از مسکن تأکید کرد و 
گفت: در بخش س��اختمان باید نظارت های دقیق وجود داش��ته باشد و 
حتی می توان شرکت ناظری از خارج بر این حوزه نظارت کند. چقدر از 
ساختمان هایی که س��اخته می شود در چارچوب روز است و چند سال 
در این حوزه عقب هس��تیم. آیا امروز نظارت دقیقی در حوزه مس��کن 
اعمال می ش��ود؟ اگر چنین است چطور در پل ذهاب بعد از چند سال، 
س��اختمان ها فرو می ریزد و بیمارستانی در اسالم آباد در حالی که هنوز 
افتتاح نشده، فرو می ریزد و چرا در زلزله دچار تلفات زیادی می شویم؟

روحانی خاطرنش��ان کرد: در کشورهای جهان س��اختمان ها را برای 
حداقل ۳00 س��ال آینده می س��ازند و در ایران گذش��ته نیز مساجد و 
س��اختمان هایی با قدمت هزار س��اله داریم که از جمله می توان به طاق 
کس��را، نقش جهان و گنبد ش��یخ لطف اهلل اش��اره کرد که هنوز هم به 
زیبایی می درخش��ند، اما چرا امروز، ساختمان هایی می سازیم که بعد از 

گذشت ۱5 سال کلنگی محسوب می شود.
او با تأکید بر اینکه باید تحول بزرگی در کیفیت س��اختمان ها ایجاد 
ش��ود، افزود: س��اختمان هایی که س��اخته می ش��ود، باید نقشه و سند 

کیفیت داشته باشد.
روحان��ی بازآفرینی ش��هری و توجه به بافت های فرس��وده را اقدامی 
بس��یار ارزش��مند توصیف کرد و گف��ت: توجه به این موض��وع در کنار 
تقویت صنعت ساختمان می تواند اشتغال، امنیت بیشتر و رفاه و آسایش 
بهتری را برای مردم به دنبال داش��ته باش��د و امروز الزم است همه به 

ج��ای ایجاد منزل به دنبال احداث مس��کن و محل آرامش برای مردم 
باشیم.

به گفته رئیس جمهور، ناظر مسکن باید غیر از تولیدکننده باشد، باید 
تولید مس��کن به توسعه گر واگذار شده، اما بایس��تی به دقت نسبت به 
س��اخت و ساز آن نظارت داشت و توجه داشته باشیم که به دنبال بساز 
و بفروش نیس��تیم، بلکه خواهان توسعه گر و افزایش رفاه و امنیت برای 

زندگی مردم هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت تولید مسکن خوب و ارزان برای مردم، گفت: 
باید مس��کن ارزان را از منابع درس��ت تولید کنیم و در این راستا دولت 
می تواند امکاناتی که در اختیار دارد از جمله زمین و یکسری خدمات را 
به عنوان آورده خود در اختیار مردم قرار دهد و بانک ها نیز می توانند با 

ارائه تسهیالت برای تأمین مسکن به مردم کمک کنند.
روحان��ی اضاف��ه کرد: در دوره گذش��ته از جیب مردم برای س��اخت 
مسکن استفاده ش��د و ۴5 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به بانک 
مسکن داده شد که این مبلغ در خوش بینانه ترین حالت ۳0درصد تورم 
را برای مردم و کش��ور به همراه داش��ت. انجام چنین اقداماتی بس��یار 
آسان اس��ت و با اینگونه برداشت از بانک مرکزی می توان هزاران واحد 
مسکونی را برای مردم احداث کرد، اما بایستی نسبت به تبعات، افزایش 

نقدینگی و تورم توجه داشت.
وی افزود: بازآفرینی بافت های فرس��وده 50درصد متعلق به توسعه گر 
اس��ت و بانک ها به خانه اولی ها تسهیالتی با سود پایین ارائه می کنند و 
50درصد نیز در اختیار وزارت راه و شهرس��ازی می ماند که می تواند در 

بازآفرینی بافت های فرسوده از آن استفاده کنیم.
رئیس جمه��ور با اش��اره به گ��زارش وزیر راه و شهرس��ازی، مبنی بر 
احداث ۴00 هزار واحد مس��کونی در دو س��ال آینده و بازآفرینی برخی 
محله های فرسوده، گفت: اگر این کار با دقت و نظارت دقیق انجام شود 
و زمین های آن را دولت در اختیار توسعه گر بگذارد و با دقت به فعالیت 
آن نظارت کند نه تنها مردم صاحب خانه می ش��وند، بلکه مصرف انرژی 
هم بهینه خواهد ش��د و صرفه جویی هایی در کنار آن انجام می شود که 

برای زندگی و رفاه مردم مفید خواهد بود.
روحانی خاطرنش��ان کرد: در 5 سال گذشته در بخش مسکن اگرچه 
اقداماتی ش��ده، اما باید ش��تاب بیش��تری می داش��ت، لذا از وزیر راه و 
شهرس��ازی می خواهم که عقب ماندگی های گذش��ته را جبران کند و با 

ساخت و سازهای جدید بازار مسکن هم آرامش بیابد.
رئیس جمهور همچنین با اش��اره به اهمیت مقوله شهرک سازی های 
جدید، گفت: منش��أ اولیه شهرس��ازی در گذشته وجود آب بوده است و 
امروز نیز ضروری ترین مس��أله در احداث شهرک های جدید تأمین آب 
اس��ت و باید در این مقوله به سمت مهندسی سازی، مصرف کم انرژی، 

رفاه بیشتر مردم و امنیت حرکت کنیم.
او توجه به معماری در احداث مس��کن را نی��ز مورد تأکید قرار داد و 
گفت: معماری از مقوله های بسیار مهم در ساخت مسکن در شهرسازی 
اس��ت و توجه به آن یک ضرورت اس��ت. امروز می توان در هر استانی و 

در کنار شهرهای بزرگ، شهرک هایی با مهندسی جدید احداث کرد.
رئی��س جمهور در پای��ان، با قدردان��ی از فعالیت های بنیاد مس��کن 
انق��الب، گفت: ام��روز در بازآفرینی بافت های فرس��وده می توان رقابت 
س��الم و خوبی بین بنیاد و س��ازمان نوسازی ایجاد کرد تا در نتیجه آن 

شاهد تحول مثبت در حوزه مسکن باشیم. 

حسن روحانی در دیدار با مدیران وزارتخانه  راه و شهرسازی، بر تفکیک وزارتخانه ها در شرایط تحریم تاکید کرد

FATF انتقاد رئیس جمهور از منتقدان



مرک��ز پژوهش های مجلس در تازه تری��ن گزارش خود اعالم کرده 
ک��ه حقوق زیر 2 میلی��ون و 850هزار توم��ان در تهران یعنی خط 
فقر. اگرچه نمی توان رقم مش��خص و یکس��انی را به عنوان یک خط 
فقر عمومی در سراس��ر ایران اع��الم کرد و خط فقر از جغرافیایی به 
جغرافیای دیگر متفاوت اس��ت، اما تازه ترین گزارش بازوی پژوهشی 
مجلس نش��ان می دهد که خط فقر تهران تنها در تابس��تان ۱۳97 
نس��بت به بهار ۱۳97، در حدود ۳00 ه��زار تومان برای یک خانوار 
چهار نف��ره افزای��ش یافته که این موض��وع مي تواند نش��ان دهنده 
جای گیری افراد بیش��تری در زیر خط فقر در سال ۱۳97 نسبت به 

سال های گذشته باشد.
همین چند روز پیش بود که مرکز پژوهش های مجلس، خط فقر سال 
95 را محاس��به کرد و خط فقر خانوار چهار نفره در تهران را 2 میلیون 
و 79هزار توم��ان برآورد کرد؛ عددی که با توجه به بحران ارزی و موج 
تورم شدید امسال مطمئنا افزایش یافته و بیشتر شده است. حاال بازوی 
پژوهش��ی مجلس در تازه ترین گزارشش به بررسی خط فقر در تابستان 
97 پرداخته و آن را برای ساکنان پایتخت 2 میلیون و 850 هزار تومان 

تخمین زده است.
به تعبیر مرکز پژوهش ها، فقرا نس��بت به س��ایر طبقات جامعه، سهم 
بیش��تری از هزینه های خ��ود را به گروه خوراک��ي تخصیص مي دهند، 
بنابراین با توجه به رش��د قابل توجه قیمت برخي گروه های خوراکي در 
سال 97 نسبت به سال های قبل، طبیعی است که خط فقر نیز در ادامه 

سال ۱۳97 با مقدار رشد بیشتری روبه رو باشد.
طب��ق این گ��زارش، برآورد خط فقر در تابس��تان امس��ال نش��ان از 
کاه��ش قابل توجه قدرت خری��د خانوار دارد. درحال��ي که در بهترین 
حالت درآمدهای خانوار در تابس��تان ۱۳97 نسبت به بهار ۱۳97 ثابت 
مانده اس��ت، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهار نفره در شهرس��تان 
ته��ران، ۳00 هزار تومان افزایش یافته اس��ت. این رق��م برای فقرا رقم 
قابل مالحظه ای اس��ت و لزوم توجه به سیاست های حمایتي را گوشزد 

می کند.

روش شناسی خط فقر
مرکز پژوهش های مجلس، هفته قبل در مطالعه ای به محاسبه خط فقر 
در س��ال 95 پرداخت. این برآورد هر س��ال براساس داده های خام هزینه و 
درآمد خانوار که توسط مرکز آمار منتشر مي شود، به روزرساني شده و عدد 
خط فقر برای سال جدید محاسبه می شود. از آنجایي که این داده ها همواره 
با تأخیر منتشر مي شوند، مرکز پژوهش های مجلس تا پیش از انتشار رسمي 
آمارها، به برآورد اولیه خط فقر به صورت فصلي با استفاده از شاخص های 
قیمت اس��تاني در گروه های مختلف هزینه ای می پردازد و برآوردی از خط 
فقر در سال های ۱۳96 و ۱۳97 ارائه مي دهد. همچنین با استفاده از نتایج 
محاسبه خط فقر در سال ۱۳95 و مشخص شدن فقرا، سبد مصرفي فقرا 
استخراج مي شود که براساس آن مي توان نرخ تورم فقرا را هم محاسبه و با 

نرخ رشد شاخص عمومي قیمت ها مقایسه کرد.
باالترین خط فقر ماهیانه در تهران

طب��ق گ��زارش مرکز پژوهش ه��ا، باالترین خ��ط فق��ر ماهیانه برای 
شهرس��تان تهران به دس��ت آمده که در س��ال ۱۳95 برای یک خانوار 
چهار نفره 2میلیون و 76هزار تومان محاسبه شده و در تابستان ۱۳97 
در ح��دود 2میلیون و 728 هزار تومان برآورد ش��ده اس��ت. نکته قابل 
توجه آن است که خط فقر تهران تنها در تابستان ۱۳97 نسبت به بهار 
۱۳97، در ح��دود ۳00هزار تومان ب��رای یک خانوار چهار نفره افزایش 

داشته است.
با توجه به اینکه فقرا، نس��بت به س��ایر افراد جامعه، س��هم بیشتری 
از هزینه ه��ای خود را به گروه خوراک��ي تخصیص مي دهند، پیش بیني 
مي شود با توجه به رشد قابل توجه شاخص قیمت برخي گروه ها )نظیر 
گروه خوراکي( در سال ۱۳97 نسبت به سال های گذشته، خط فقر نیز 
در ادامه سال ۱۳97 با مقدار رشد بیشتری روبه رو باشد. همچنین، خط 
فقر معادل با ش��هریورماه ۱۳97 نیز محاسبه ش��د که برای شهرستان 
تهران، مقدار س��رانه آن حدود ی��ک میلیون و پنجاه هزار تومان و برای 

خانوار چهار نفره حدود 2میلیون و 850 هزار تومان برآورد شد.
اما بعد از تهران، با اختالف نس��بتاً زیادی )در حدود 900 هزار تومان 
برای یک خانوار چهار نفره( هش��ت شهرستان بزرگ کشور که جمعیت 
ب��االی یک میلیون نفر دارند، قرار گرفته اند. در این شهرس��تان ها، خط 
فق��ر در تابس��تان ۱۳97، یک میلیون و 8۱0 هزار توم��ان برای خانوار 

چهار نفره برآورد ش��ده که نس��بت به بهار ۱۳97، افزایش��ي در حدود 
200 هزار تومان داش��ته است. باید توجه داش��ت که 200 هزار تومان 
افزایش در هزینه سبد خط فقر، برای فقرا رقم بسیار قابل توجهي است 
زیرا به طور معمول مش��اغل این گروه های درآمدی در دسته مشاغل با 
بهره وری پایین و با درآمد ثابت قرار دارد که به س��ختي افزایش درآمد 

در آنها رخ خواهد داد.
همچنین بیش��ترین خط فقر برای مناطق روستایي در تهران و البرز 
به دست آمده که برای تابستان ۱۳97، یک میلیون و 578 هزار تومان 
برآورد ش��ده اس��ت. رتبه های بعدی با اختالف قابل توجهي )5۳9هزار 
تومان برای خانوار چهار نفره( به زنجان، کرمانشاه، اصفهان، قم و قزوین 
اختصاص دارد. نکته مهم در مقایس��ه خط فقر روستایي و شهری، این 
اس��ت که خط فقر روستایي در تابس��تان ۱۳97 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، رشد بیشتری نسبت به خط فقر شهری داشته و این موضوع 

مي تواند نشان دهنده افزایش شدت فقر در مناطق روستایی باشد.
تورم فقرا چقدر است؟

از دیگر نتایج مطالعه مرکز پژوهش ها، اس��تخراج س��بد مصرفي فقرا 
و محاس��به نرخ تورم فقراس��ت. منظور از تورم فقرا، رش��د قیمت سبد 
مورد استفاده همه فقراست. یعني سبد مصرفي خانوارهایي که زیر خط 
فقر قرار دارند اس��تخراج ش��ده و با توجه به شاخص قیمت ها، رشد آن 
محاس��به شده است. براساس مطالعه محاسبه خط فقر در سال ۱۳95، 
خانوارهای فقیر شناسایي شده و سبد مصرفي آنها استخراج شده است. 
این س��بد به عنوان سبد فقرا در نظر گرفته شده و نرخ رشد هزینه این 

سبد، نرخ تورم فقرا را به دست خواهد داد.
نرخ تورم محاسبه ش��ده برای فقرا در بهار و تابس��تان ۱۳97 نش��ان 
مي دهد که هرچند اختالف اندکي بین نرخ تورم فقرا و تورم کلي وجود 
دارد، ام��ا در ه��ر صورت تورم فقرا کمتر از تورم کلي در هر خوش��ه به 
دس��ت آمده که ب��ا نتایج تورم دهکي مرکز آمار ک��ه تورم دهک اول را 
کمتر از ده��ک دهم مي داند نیز هماهنگي دارد. هرچند مقایس��ه نرخ 
ت��ورم فقرا با نرخ تورم کل در هر خوش��ه، اختالف اندک بین نرخ تورم 
فقرا با نرخ تورم کل و کمتر بودن رش��د قیمت کاالهای مورد اس��تفاده 
فقرا نسبت به کل خوشه را نشان مي دهد، اما این اختالف بسیار جزئي 

و غیرقابل اهمیت است. 

2 میلیون و 850 هزار تومان، خط فقر تهرانی ها در تابستان امسال است

رونمایی از خط فقر جدید

این چند روز، مقامات رس��می ایران بارها از س��نگینی فش��ار تسویه 
حس��اب های موسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز گالیه کرده اند؛ حسن 
روحانی از بار ۳0هزار میلیاردی بازپرداخت س��پرده ها سخن گفته است 
و محمدباق��ر نوبخت تاکید ک��رده که این بار ۳5 ه��زار میلیارد تومان 
اس��ت، اما هر کدام از این اعداد را در نظر بگیرید، تفاوت چندانی ندارد 
و بار تس��ویه س��پرده های موسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز برعهده 
مردمی اس��ت که هم متحمل تورم ناش��ی از اتفاقات رخ داده می شوند 
و هم س��رمایه ای بدون آنکه بدانند از کف ش��ان رفته اس��ت. به گزارش 
خبرآنالین، حاال کم کم س��نگینی فشار تسویه حساب موسسات مالی و 

اعتباری غیرمجاز بر شانه های اقتصاد ایران روشن می شود.
 موسسات غیرمجاز از کجا آمدند؟

 موسس��ه مالی و اعتباری غیرمجاز، از آن عبارت های عجیبی اس��ت 
که امروز تکرارش دیگر اعجاب کس��ی را بر نمی انگیزد. اوایل اس��تقرار 
دول��ت یازدهم بود که اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی از وضعیت 
نابس��امان بازار پولی سخن گفت و تاکید کرد: 9۴هزار میلیارد تومان از 
س��پرده های مردم در شش موسسه مالی غیرمجاز قرار دارد که این رقم 
۱5درصد از نقدینگی در ایران را تشکیل می دهد. خبر تکان  دهنده بود. 
آمارها نشان می داد 7هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در این سو و 

آن سو سر برآورده بودند. سابقه فعالیت این دست موسسات به دهه 70 
باز می گشت، وقتی موسسات مضاربه ای تشکیل شدند و از پس دوره ای 
از فعالیت با زیانی عجیب و غریب و تحمیل شرایط خاصی به اقتصاد بار 

سفر بستند، نوبت به غیرمجازها رسید.
 فعالیت این صندوق ها در قالب صندوق های قرض الحسنه اما به خلق 
نقدینگی، اعطای موسس��ات خاص و ناتوانی از بازپرداخت س��پرده ها و 
در نتیجه ارائه ش��رایط جذاب تر به س��پرده گذاران برای جذب بیش��تر 
سرمایه ها در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه شرایط هر روز سخت تر 
و تنگ ت��ر از قب��ل می ش��د. مروری بر اخب��ار آن روزهای ایران نش��ان 
می دهد، بحران قابل پیش بینی بود و سال گذشته بود که عواقب فعالیت 
بی حساب و کتاب این دست از موسسات برای اقتصاد ایران روشن شد.

15 سال برای یک مدیر غیرمجاز
 روز یکش��نبه نیز اژه ای گریزی به احکام متهمان پرونده های فس��اد 
اقتص��ادی زد و از تایی��د یک حک��م اعدام خبر داد. به گفته وی س��ید 
ابوالفض��ل میرعلی رئیس و مدیرعامل )موسس��ه مال��ی اعتباری( ثامن 
الحجج به ۱5 سال حبس از جنبه کیفری محکوم شده است و از جنبه 
مالی نیز اموال توقیف و شناس��ایی ش��ده و به مزایده گذاشته می شود. 
باید توجه داش��ت این موسسه مش��تی از خروار غیر مجازها در اقتصاد 

ایران بود. بانک مرکزی این روزها حاال پیشگیری از پولشویی و مقابله با 
آن را سفت و سختر تر از گذشته در دستور کار قرار داده است. 

 آن دی ماه سرد
 تس��ویه حساب های سپرده گذاران موسس��ات مالی و اعتباری سال 
گذش��ته آغاز ش��د.اعداد و ارق��ام از یازده هزار و پانص��د میلیارد تومان 
اعالمی،حاال به مرزهای س��ی و پنج هزار میلیارد تومان رس��یده است. 
به این ترتیب س��هم هر ایرانی از بار س��نگین تسویه تعهدات ۳75 هزار 
تومان تا ۴۳7 هزار و 500 هزار تومان اس��ت اگر رقم تس��ویه شده بین 

۳0 تا ۳5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
 بنابراین تنها در یک س��ال گذش��ته س��هم هر ایران��ی از بازپرداخت 
بدهی های موسس��ات مالی و اعتباری غیر مج��از در این محدوده بوده 
اس��ت. حاال، در فش��ار تورمی رخ داده، در سایه کاهش ارزش پول ملی 
می ت��وان نقش موسس��ات مالی و اعتب��اری غیر مج��از را واکاوی کرد. 
بس��یاری از تحلیل ها،اعتراض��ات آن دی ماه س��رد را در س��ال ۱۳96 
متوجه عزم س��اماندهی موسسات غیر مجاز می دانند. داستان موسسات 
مال��ی و اعتباری غیرمجاز البته هنوز تمام نش��ده اس��ت، پرده آخر این 
نمایش معلوم نیست چه زمانی اجرا شود و برخی بر این عقیده اند پس 

لرزه های دیگری همچنان در راه است. 

زخم ناسور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر پیکر اقتصاد ایران

از جیب هر ایرانی چقدر بابت موسسات اعتباری رفت؟

یادداشت

بورس نفت: تصمیم سیاسی یا علمی؟

اخی��را عرضه نفت خام در بورس انرژی با تصویب ش��ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ش��روع شده است. ش��اید این مسئله به عنوان 
راهی برای دور زدن تحریم ها مورد توجه قرار گرفته است، اما نکته 
این است که نفت خام ایران مورد تحریم است و نه مثال فروش آن 
توس��ط شرکت یا شخص خاص، بنابراین به فرض اینکه هر شخص 
حقیقی ی��ا حقوقی هم در بورس انرژی، نفت ای��ران را بخرد برای 
صدور آن دچار مشکل خواهد بود. اگر هم خریدار خارجی باشد که 
بتواند و حاضر باشد که علی رغم تحریم، نفت ایران را بخرد یا مجوز 
از آمریکایی ها داش��ته باش��د، خب چه دلیلی دارد از بورس بخرد و 
مثل گذش��ته می تواند از ش��رکت نفت بخرد، لذا من این حرکت را 
چن��دان مهم نمی دانم و فکر می کنم اگر معامله ای هم انجام ش��ود 

تبلیغاتی و صوری خواهد بود.
البته برخ��ی معتقدند که این تصمیم می توان��د آینده بازار نفت 
خام صادراتی ایران را تغییر دهد، اما این کار در شرایط عادی یعنی 
در ش��رایط نبود تحریم اصال معنا و مفهوم��ی ندارد و عرضه کننده 
انحص��اری نفت خام ایران ش��رکت ملی نفت اس��ت و همه این را 
می دانند بنابراین رقابتی وجود ن��دارد. نفت خام یک کاالی جهانی 
است و پایه قیمت آن در سطح جهان براساس مالک های جاافتاده 
و پذیرفته ش��ده در سطح بین المللی تعیین می شود و توسط مراجع 
پذیرفته شده توس��ط خریداران و فروشندگان، اعالم می  شود. البته 
تفاوت هایی می��ان قیمت انواع نفت خ��ام  در مناطق مختلف وجود 
دارد که توس��ط همان مراجع اعالم می ش��ود و همان گونه که همه 
می دانند، حتی نفت خام های تحویلی به پاالیش��گاه های داخلی نیز 
براس��اس قیمت جهانی آن )فوب خلیج فارس( محاس��به می شود. 
موض��وع کش��ف قیمت نیز که یک��ی از اه��داف بورس های کاالیی 
اس��ت در مورد نفت خام مصداق ندارد، بنابراین ظاهرا این امر برای 
دور زدن تحریم و به نوعی انفعالی اس��ت. پس تحول خاصی اتفاق 

نمی افتد.
نفت  خام در تمام کش��ورهای جهان غیر از یک استثنا )آمریکا( 
در مالکی��ت دولت اس��ت و در جمهوری  اس��المی  ایران نیز نفت  
خام قانونا در تملک دولت اس��ت و انحصارا توس��ط شرکت  ملی 
 نفت  ایران تولید می ش��ود و طبق سیاس��ت های ابالغی اصل ۴۴ 
قانون  اساس��ی نیز بخش  باالدس��تی صنعت نفت شامل اکتشاف 
و اس��تخراج و تولید نفت  خام قاب��ل واگذاری به بخش خصوصی 
نیس��ت، بنابراین ش��رکت ملی نفت ایران تحت نظر وزارت نفت 
عرضه کننده انحصاری نفت  خام اس��ت و ب��ازار داخلی نفت  خام 
یک بازار انحصاری اس��ت در حالی که بورس کاالیی در یک بازار 

رقابتی معنا و مفهوم پیدا می کند.
گفت��ه می ش��ود وزارت نفت می خواهد ب��ا اس��تفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی ب��رای صادرات، نفت خ��ام و فرآورده های نفتی را 
به قیمت رقابتی، در بورس داخل کش��ور به فروش برساند. باید به 
این نکته توجه کرد که داس��تان فرآورده ف��رق می کند و از دیرباز 
بخ��ش خصوصی در زمینه صادرات آن فعال بوده ولی نفت  خام در 
احجام بزرگ جابه جا می ش��ود و من فکر نمی کنم بخش  خصوصی 
واقعی بتواند در این زمینه فعالیت کند. تولید نفت به طور متمرکز 
در کنترل ش��رکت ملی نفت است و براس��اس سیاست های ابالغی 
اصل ۴۴ قانون اساسی نیز قرار نیست این بخش واگذار شود. تمام 
امکانات لجس��تیکی انتقال و صدور نفت  خام نیز در کنترل شرکت 
ملی نفت اس��ت. کل نفت  خام تولیدی در مناطق مختلف خش��کی 
برای ص��ادرات از طریق خطوط  لوله به جزی��ره خارک منتقل و از 
آنج��ا صادر می ش��ود و نفت  خام تولید دریایی نیز  بس��ته به مورد 
از نزدیک تری��ن پایان��ه دریایی و عمدتا از جزی��ره خارک بارگیری 
می شود. نفت  خام در احجام باال بارگیری می شود. کوچک ترین سایز 
کش��تی های حمل نفت  خام حداقل 80 ه��زار تن معادل 600هزار 
بشکه اس��ت و نفت  خام ایران معموال در کش��تی های ۱20هزار تا 
۳50 هزارتن��ی معادل حدود ۱ تا 2.5میلیون بش��که ای بارگیری و 
صادر می شود که تنها در اسکله های جزیره خارک امکان پذیر است. 

در این سیستم بخش خصوصی نقش خاصی نمی تواند ایفا کند.
ظاهرا کس��انی گفته اند که با این روش می خواهند با اوپک رقابت 
کنند، اما این حرف اغراق آمیز و خنده  دار است. کسی که این حرف 
را زده احتماال نه اوپک را می شناس��د و نه با سازوکارهای بازار نفت 
آش��نایی دارد. اوپک یک سازمان متش��کل از دوازده، سیزده کشور 
نفتی است که فقط س��عی می کند سیاست های نفتی این کشورها 
را از نظ��ر کنترل عرضه به منظ��ور تاثیرگذاری بر قیمت هماهنگ 
کند و این یک بورس داخلی خاص معامالت نفت ایران اس��ت اینها 

هیچ ربطی به هم ندارد.
اما اینکه آیا ورود ایران به بورس نفت می تواند رهگشای مشکالت 
حوزه نفتی باشد یا نه؟ باید گفت که ما نباید مسائل را با هم خلط 
کنیم. ما در جهان دو بورس عمده داریم که معامالت آتی نفت  خام 
در آن انجام می ش��ود: بورس لندن ب��ه نام ICE و بورس نیویورک 

.NYMEXبه نام
در این بورس ها معام��الت آتی یعنی برای تحویل نفت در آینده 
یا به عبارتی معامالت کاغذی انجام می ش��ود و نفت روزانه فیزیکی 
معامله نمی ش��ود و س��ازوکار خاص خود را دارد و االن بحث ورود 
ایران به چنین بورس هایی مطرح نیست. در مقابل اینها بورس های 
معام��الت فیزیکی وج��ود دارد که حداقل من در م��ورد نفت  خام 
بورس فیزیکی یعنی بورس معامله روزانه نفت  خام در جایی س��راغ 
ندارم. البته اخیرا چینی ها با همکاری چند کشور در منطقه آسیای 
شرقی تالش دارند بورس فیزیکی را راه بیندازند که باید دید نتیجه 
چه می ش��ود. در هر حال االن بحث ب��ردن معامالت فیزیکی نفت 
ایران به بورس انرژی داخلی ایران مطرح اس��ت که به نظر بیش��تر 
سیاس��ی اس��ت و من امکان موفقیت آن را نمی بین��م. قبال هم در 
دولت های گذش��ته این بحث مطرح ش��ده و یکی دو معامله کامال 
صوری هم انجام ش��ده اس��ت. موضوع بورس نفت حدود 20 سال 
است که مطرح است ولی متاسفانه هرگز برخورد علمی با آن نشده 
اس��ت. سال ها پیش نیز در جزیره کیش ساختمانی خریداری شد و 
بورس نفت نام گرفت ولی هرگز توفیق پیدا نکرد و آسیب  شناس��ی 

هم نشد و این بار خوب بود از آن تجربیات استفاده می شد.
منبع: آینده نگر 
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فرصت امروز: نشس��ت دی��روز رئیس جمهور با مدی��ران وزارتخانه راه 
و شهرس��ازی، مجالی بود تا حس��ن روحانی بار دیگر نقطه نظرات خود 
درباره بحث مسکن و بازآفرینی شهری را گوشزد کند و هم از انتظارات 
و توقع��ات خ��ود از وزیر راه و شهرس��ازی و لزوم جب��ران عقب ماندگی 
بخش مسکن سخن بگوید؛ همان نقطه نظراتی که محمد آخوندی، وزیر 
پیشین راه و شهرس��ازی درباره آن با شخص رئیس جمهور اختالف نظر 

داشت و در نهایت هم از قطار دولت دوازدهم پیاده شد.
روحان��ی در ای��ن نشس��ت بر لزوم نوس��ازی و بازس��ازی 270 محله 
واقع در بافت های فرس��وده اش��اره کرد و گفت که تولید مسکن باید به 
بخش خصوص��ی واگذار، اما نظارت دقیقی بر آن انجام ش��ود. به گفته 
او، س��اختمان هایی که امروز در ایران ساخته می شود در چارچوب روز 
نیس��ت و چندین سال عقب اس��ت. بنابراین تولید مسکن باید به بخش 
خصوصی واگذار شود، اما در عین حال، نظارت دقیقی نیز بر آن صورت 

گیرد تا مسکن خوب و ارزان تولید کنیم.
رئیس جمه��ور همچنی��ن ب��ر لزوم ایمن س��ازی، واگ��ذاری به بخش 
خصوصی، تولید مسکن ارزان و در اختیار قرار دادن زمین رایگان اشاره 
کرد و از وزیر راه و شهرس��ازی خواست تا عقب ماندگی بخش مسکن را 
جب��ران کند. در مقابل، محمد اس��المی هم قول داد ۴00 هزار واحد تا 
سال ۱۴00 تحویل دهد که اگر تولید بخش خصوصی را هم به این رقم 

اضافه کنیم نیاز مسکن کشور تا حدودی تامین خواهد شد.
اس��المی همچنین در این نشست، س��ه برنامه خود برای تولید ۴00 
هزار واحد مس��کونی از طریق شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن و 
ش��رکت عمران شهرهای جدید را تشریح کرد و از تغییر رویکرد وزارت 

متبوعش از انقباضی به انبساطی در حوزه مسکن خبر داد.
این نشست اما بی س��خن از بحث مسکن مهر نبود و روحانی با اشاره 
ب��ه عملک��رد دولت قبل در بحث مس��کن مهر گف��ت: در دولت قبل از 
جیب مردم مسکن ساخته شد. ۴5 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی 
گرفته ش��د و به بخش مس��کن آمد و در نتیجه ح��دود ۳0درصد تورم 
ایج��اد ک��رد. کاری ندارد من ف��ردا صبح به بانک مرک��زی بگویم ۱00 
هزار میلیارد تومان بدهد تا ۴ هزار خانه درس��ت ش��ود، اما این موجب 
تورم می ش��ود. ی��ک عامل اصلی تورم نقدینگی اس��ت و پایه پولی یک 
نقدینگی خطرناک اس��ت. خدمتی که ما کرده ایم این اس��ت که از پایه 
پولی برداش��ت نکرده ایم، البته بانک های متخلف از پایه پولی برداش��ت 
می کنند. ما باید مس��کن را از منبع درس��ت ایجاد کنیم، نه از هر کجا 

پول برداریم.
به گزارش ایس��نا، طبق طرح جامع مسکن، کش��ور سالیانه به حدود 
یک میلیون واحد مس��کونی نیاز دارد اما به دلیل رکود مس��کن، بخش 

خصوصی انگیزه خود را طی س��ال های اخیر برای تولید از دس��ت داده 
است. هم اکنون با توجه به میزان پروانه های صادره تولید سالیانه کشور 
از طریق بخش خصوصی بین ۳00 تا ۴00 هزار واحد مس��کونی است، 
بنابراین از نظر کارشناسان، دولت باید هم و غم خود را بر ایجاد بستر و 
ارائه مش��وق های الزم برای توسعه گران و انبوه سازان بخش خصوصی به 
کار گی��رد؛ چرا که تجرب��ه و عملکرد دولت های نهم و دهم که در قالب 
طرح مس��کن مهر خود را نش��ان داده، مداخله مستقیم دولت در تولید 
مسکن نه تنها نیاز سالیانه کشور را تامین نمی کند بلکه اثرات مخربی را 
در ایجاد تورم برای اقتصاد کالن به همراه دارد. طبق اعالم کارشناسان، 
دولت های نهم و دهم قصد داش��تند سالیانه یک میلیون واحد مسکونی 
بس��ازند اما پس از ش��ش سال که طرح مس��کن مهر را مدیریت کردند 
690 هزار واحد را تحویل دادند. در حال حاضر نیز طبق اعالم وزیر راه 
و شهرسازی از 2 میلیون و 200هزار واحد مسکن مهر 500 هزار واحد 
مس��کن مهر باقی مانده که البته 2۳0 هزار واحد آن از نظر ابنیه کامل 

شده و معطل خدمات و زیرساخت هاست.
با مروری بر س��ه برنامه وزارت راه و شهرس��ازی برای تولید مسکن تا 
س��ال ۱۴00 همزمان با پایان برنامه شش��م توسعه متوجه می شویم که 
مهم ترین سیاست دولت در این بخش یعنی بازآفرینی شهری با چالش 
عدم همراهی دس��تگاه های دولتی در ارائه زمی��ن رایگان و عدم تمایل 
بخش خصوص��ی برای این ورود به این مناطق مواجه اس��ت. البته روز 
گذش��ته وام ساخت مس��کن در بافت فرس��وده به ۱۱0 میلیون تومان 

افزایش پیدا کرد که می تواند یک قدم رو به جلو باشد.
از س��وی دیگر تکلیف ش��هرهای جدید برای تولی��د 200 هزار واحد 
مس��کونی با چالش های کمتری نس��بت به ش��رکت بازآفرینی شهری 
مواجه اس��ت؛ چراکه ش��هرهای جدید، زمین رایگان به اندازه کافی در 
اختیار دارد که یک امتیاز محس��وب می ش��ود. تنها الزم اس��ت با اتخاذ 
سیاست های درست، توس��عه گران را برای ورود به طرح های مشارکتی 
تشویق کرد. شرکت عمران ش��هرهای جدید در گام اول تولید 50هزار 
واحد را در دستور کار قرار داده و هم اکنون ۱0 هزار واحد را کلنگ زنی 
کرده اس��ت. برای بنیاد مس��کن نیز تکلیف ش��ده ت��ا ۱00 هزار واحد 
مس��کونی بس��ازد. با توجه به وظایف بنیاد در حوزه تامین مسکن برای 
اقش��ار کم درآم��د، عملکرد آن تا حدودی مناس��ب ارزیابی می ش��ود و 

پیش بینی آن است که بتواند از عهده ماموریت جدید نیز بربیاید.
اما آنچه می تواند پاش��نه آش��یل وزارت راه و شهرس��ازی برای تولید 
مسکن متناسب با نیاز اقشار مختلف باشد، خزیدن مجدد بخش مسکن 
به رکود اس��ت که در صورت عدم اتخاذ سیاس��ت های صحیح از سوی 
دولت، ب��ه زودی این اتفاق خواهد افتاد. با وج��ودی که آخرین آمار از 

افزایش ۳۴درصدی صدور پروانه های س��اختمانی نسبت به زمان مشابه 
س��ال قبل خبر می دهد، ت��ورم مصالح س��اختمانی و افت 5۴درصدی 
معامالت احتماال اثر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. بانک مرکزی 
مهرماه امس��ال گزارش داد که طی ش��ش ماهه ابتدای سال جاری ۳2 
هزار پروانه ساختمانی در کل کشور و ۳000پروانه در شهر تهران صادر 
شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد 7.5 و ۳۴درصدی 

را نشان می دهد.
با اینکه صدور پروانه های ساختمانی در ماه های مختلف  از روند ثابتی 
برخوردار نیس��ت، اگر میانگین 6.2 واحد مس��کونی برای هر یک از ۳2  
هزار پروانه صادرش��ده در کشور را مالک قرار دهیم تا پایان سال جاری 
حدود 200 هزار واحد مس��کونی تولید می شود. با احتساب نصف شدن 
تعداد معامالت احتماال نیمی از این واحدها روی دس��ت صاحبان ش��ان 
می ماند و به 2 میلیون و 600 هزار واحد خالی از س��کنه کش��ور اضافه 
خواهد ش��د. عدم توان طرف تقاضا در شرایطی به رکود معامالتی منجر 
ش��ده که با توجه به حدود 700 هزار ازدواج سالیانه در کشور، تقاضای 
مطلق در حال انباش��ته ش��دن اس��ت که قطعا وزارت راه و شهرسازی 

تمهیدات الزم برای جلوگیری از این اتفاق را اندیشیده است. 

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با رئیس جمهور، جزییات توسعه ساخت و ساز مسکن تا سال 99 را اعالم کرد

انتظارات مسکنی روحانی از اسالمی

ب��ا وجود بحث های��ی که در مورد احتمال افزایش یکس��ان حقوق در 
سال 98 مطرح است،  دولت افزایش پلکانی حقوق را مانند امسال اعمال 
خواهد کرد. همچنین براس��اس مصوبه ش��ورای عالی کار در اسفندماه 
سال گذشته، عیدی امسال کارگران حداقل 2میلیون و 222 هزار تومان 

و حداکثر ۳میلیون و ۳۳7 هزار تومان خواهد بود.
به گزارش ایس��نا، در زمان تدوین الیحه بودجه س��ال آینده تاکنون 
بحث ه��ای زی��ادی در مورد افزای��ش حقوق کارکنان مطرح ش��ده، اما 
آنچه دولت در الیحه بودجه پیش��نهاد کرد متوس��ط 20درصد بود. این 
ن��رخ تاکنون با واکنش های نمایندگان و کارشناس��ان همراه بوده و آنها 

معتقدند که باید از رشد بیشتری برخوردار باشد.
گرچه نحوه افزایش حقوق کارکنان مش��خص نشده است اما با توجه 
به اینکه دولت توان افزایش بیش از 20درصدی حقوق را ندارد، افزایش 
حقوق تمام کارکنان در س��ال بعد را 20درص��د اعمال خواهد کرد. اما 
آخری��ن اخبار از منابع مطلع در مورد افزایش حقوق کارکنان در س��ال 
آینده حکایت از آن دارد که رش��د پیش بینی ش��ده ب��ه صورت پلکانی 
اعمال خواهد شد و به روال امسال است؛ به گونه ای که 20درصد اعالم 
ش��ده متوسط رش��د حقوق کارکنان بوده و در این صورت ممکن است 
برخ��ی گروه های حقوقی تا ۱0درصد و برخ��ی دیگر حتی تا ۳0درصد 
افزایش برخوردار ش��وند. در عین ح��ال که حقوق های باال و قابل توجه 

نیز از رشد حقوق برخوردار نخواهند شد.
در سال جاری نیز افزایش حقوق به روالی بود که بین 6 تا 20درصد 
و به صورت پلکانی اعمال ش��د؛ به طوری که حقوق های باال از کمتر و 
پایین تر از حد بیش��تری افزایش حقوق برخوردار ش��دند. دولت تاکنون 
باره��ا تاکید کرده که ت��وان مالی افزایش حقوق بی��ش از 20درصد را 

ندارد و اگر نمایندگان اصرار نرخ بیش��تری دارند باید منابع الزم را نیز 
پیش بینی کنند.

اما در حالی که همه ساله پرداخت عیدی و پاداش کارگران در پایان 
سال پرداخت می ش��ود، بخشی از کارگران به دلیل سخت شدن شرایط 
زندگی، از کارفرمایان خواسته اند که عیدی پایان سال را زودتر دریافت 

کنند.
علی اصالنی، عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار با اظهار تاسف از 
ش��رایط سخت معیشتی بسیاری از خانوارهای کارگری گفت: اگر امروز 
کارگ��ران از کارفرمایان عیدی خودش��ان را که حق قانونی آنها اس��ت 
مطالبه می کنند، گویای وضعیت اس��فبار زندگی جامعه کارگری اس��ت 
ت��ا با آن بتوانند چند صباحی اقالم و مایحتاج حیاتی و ضروری خود را 

تامین و زندگی کنند.
او به رقم عیدی امس��ال کارگران اش��اره کرد و گفت: براساس مصوبه 
شورای عالی کار در اسفندماه س��ال گذشته، حداقل دستمزد کارگران 
یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین ش��ده و براس��اس قانون مصوب 
مجل��س، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر س��ه ماه 
پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگران شان بدهند. 
بنابرای��ن با در نظ��ر گرفتن این قاعده، عیدی امس��ال کارگران حداقل 
2میلی��ون و 222 ه��زار تومان و حداکثر ۳میلی��ون و ۳۳7 هزار تومان 
خواهد بود که شایس��ته است کارفرمایان پرداخت آن را به شب عید یا 
بعد از آن موکول نکنند؛ هرچند بسیاری از کارفرمایان به دلیل ازدحام 
بانک ها و اختالل در شبکه بانکی در روزهای پایانی سال، معموال عیدی 
و پاداش را تا قبل از پایان سال به کارگران پرداخت کرده و یا با حقوق 

دی و بهمن ماه واریز می کنند. 

افزایش حقوق کارکنان در سال آینده هم پلکانی است

کارگران امسال چقدر عیدی می گیرند؟

حملونقلریلی

رشد قیمت مسکن به جنوب شهر تهران 
سرایت کرد

نش��انگرهای بازار مسکن نشان می دهد که رش��د قیمت از نیمه 
ش��مالی شهر تهران به نیمه جنوبی رس��یده و منطقه 9 در آبان ماه 
۱۳97 باالترین میزان افزایش س��االنه قیم��ت در تهران را به خود 

اختصاص داده است.
به گزارش ایس��نا، بررسی های میدانی از نقاط مختلف شهر تهران 
نش��ان می دهد به دنبال پر شدن ظرفیت قیمت در مناطق شمالی 
پایتخت، رش��د قیمت ها در حال سرایت به مناطق جنوبی است. در 
آبان م��اه ۱۳97 منطقه 9 با ۱۱۱درصد رش��د قیمت باالترین نرخ 
افزایش سالیانه تهران را به ثبت رساند؛ در حالی که افزایش متوسط 
ش��هر تهران 9۱درصد بوده و منطقه 5 به عنوان پیش��تاز رشد طی 
ماه ه��ای اخیر، جایگاه خود را در آبان ماه از دس��ت داد. در مناطق 
۱0، ۱۳ و ۱۴ نیز قیمت ها به ترتیب 95، ۱02 و 87درصد افزایش 
نشان می دهند. هم اکنون قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق ۱0، 
۱۳ و ۱۴ به ترتیب 6.۱، 8.7 و 6.9 میلیون تومان اس��ت. میانگین 
افزای��ش قیمت در منطق��ه 5 نیز در آبان ماه ۱۳97 نس��بت به ماه 
مش��ابه سال قبل ۱0۴درصد بود که با توجه به رشد ماه های قبل از 

سرعت آن کاسته شده است.
اما اقتصاد مس��کن ش��هر تهران از روند طبیعی خود خارج ش��د. 
معامالت 5۴درصد افت کرده، قیمت اوراق تسهیالت مسکن نسبت 
به یک س��ال قب��ل حدود 20 ه��زار تومان کاهش یافت��ه و قدرت 
پوش��ش دهی تسهیالت ۱60 میلیونی مس��کن زوجین از 50درصد 
سابق به حدود ۳2درصد رسیده است. از سوی دیگر طی هفته های 
اخیر نرخ ارز و طال در بازار روند کاهش��ی به خود گرفته اما قیمت 
مسکن در مسیر صعود قرار دارد. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی 
قیمت هر متر مربع مس��کن ش��هر تهران در آب��ان ماه ۱۳97 به 9 
میلیون و ۱80 هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 

رشد 9۱درصدی را نشان می دهد.
اما توهم فروش��ندگان در بازار مسکن، آینده این بخش را با خطر 
رکود مطلق مواجه کرده است. شرایط فعلی بازار مسکن شهر تهران 
حاکی اس��ت که این بخ��ش ظرفیت الزم برای هماهنگی با رش��د 
س��که و دالر ندارد، اما همچنان فروشندگان واحدهای کلیدنخورده 

قیمت ها را بر مبنای تورم بازارهای موازی، باال می برند.
پ��س از آنکه روند فروش واحده��ای لوکس و نیمه لوکس در یک 
سال گذشته نسبت به چهار سال قبل از آن مقداری بهتر شده بود، 
در ماه های اخیر واحدهای نوساز کوچک متراژ نقش پررنگی در بازار 
مسکن تهران ایفا می کنند که باعث شده سهم معامالت در مناطق 
جنوبی تهران نسبت به شمال شهر بیشتر شود. با این وجود شرایط 
حاکی است که عمده خریداران در سطح شهر تهران از قدرت کافی 
برای خرید مس��کن برخوردار نیستند و حتی افزایش یا اصالح رقم 
تسهیالت که رئیس بانک مرکزی درباره آن صحبت کرده در صورت 
تحقق نیز نمی تواند متقاضیان واقعی را به خرید خانه امیدوار کند. 
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نتایج جدیدترین ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های 
اجرایی

10 دستگاه برتر دولت الکترونیک اعالم شد
فرص��ت امروز: نتای��ج چهارمین دوره ارزیاب��ی خدمات الکترونیکی 
دس��تگاه های اجرای��ی اعالم ش��د. رضا باق��ری اصل، مع��اون دولت 
الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات در نشست »وضعیت دستگاه های 
اجرایی در دوره چه��ارم ارزیابی دولت الکترونیکی« نتایج جدیدترین 
ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه ها را 60.05 درصد اعالم کرد که از 

ارزیابی 9۳ دستگاه به دست آمده است.
بنابراین، ۱0دس��تگاه برتر دولت الکترونیک��ی در ارزیابی چهارم به 
ترتیب شامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کش��ور، گمرک، بنیاد شهید، بیمه مرکزی، مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه  گذاری 
و کمک های اقتصادی و فنی، سازمان بنادر و دریانوردی و پست بانک 

هستند.
همچنین ۱0 دس��تگاهی که ضعیف ترین عملک��رد در حوزه دولت 
الکترونیکی را داشته اند )از آخر( شامل انستیتو پاستور، سازمان حفظ 
نباتات، وزارت دادگس��تری، س��ازمان حسابرسی، س��ازمان اکتشافات 
معدنی، وزارت نیرو، س��ازمان فنی و حرفه ای، پژوهش��گاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه هستند.
به گ��زارش ایِبنا، همچنین امی��ر ناظمی، رئیس س��ازمان فناوری 
اطالعات ایران در این نشس��ت گفت:  زمان��ی که از دولت الکترونیک 
صحبت می کنیم منظور همه دس��تگاه ها اس��ت که به مردم خدمات 
می دهند و صرفا دولت مخاطب این سیستم نیست؛ هوشمندی زمانی 
رخ  می ده��د که بانک های اطالعاتی مختلف برای ارائه یک خدمت به 

مردم به یکدیگر متصل شوند.
مع��اون وزیر ارتباطات افزود:  براس��اس مجموع��ه مطالعات جهانی 
چرخه بلوغی ب��رای دولت الکترونیکی وجود دارد؛ اولین گام ارائه یک 
سازمان در قالب اینترنت است و دومین گام به تعامل مربوط است که 

به معنای تعامل سازمان با دستگاه تلقی می شود.
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات ایران تصریح کرد: گام سوم انجام 
تراکنش است؛ تراکنش صرفا معنای مالی ندارد و باید استعالم ها پاسخ 
داده ش��ود. گام چه��ارم را یکپارچگی تش��کیل می دهد که به معنای 
یکپارچگی سامانه ها و تعامل دستگاه ها است و در نهایت گام پنجم به 

موضوع مشارکت ارتباط دارد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: از دوره آتی دو معیار دیگر ب��ه معیار دولت 
الکترونی��ک ایران اضافه ش��ده که اولین آن مربوط به ش��اخص داده 
باز اس��ت؛ همچنین ش��اخص خدمات دیجیتال و اتص��ال به خدمات 

الکترونیک برای تبادل تراکنش در مرکز داده دولت است.
مع��اون وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات با اش��اره به طرح کارت 
س��وخت بانکی اظهار داش��ت: ما در طرح کارت سوخت 5 بانک داده 
را به یکدیگر متصل کردیم که در آن به س��امانه بانک مرکزی متصل 
می شویم و شماره کارت های بانکی کاربر را در سامانه نمایش می دادیم 
و کاربر بعد از اعالم ش��ماره موبایل و اطالعات ش��ماره خودرو و تایید 
آن کارت بانک��ی خود را اعالم می کرد. رض��ا باقری اصل، عضو هیات 
عامل س��ازمان فناوری اطالعات و دبیر کمیس��یون دولت الکترونیکی 
س��ازمان فن��اوری اطالعات گفت: تا به امروز 875 هزار نفر با س��امانه 
دول��ت همراه و زیرس��اخت دول��ت الکترونیک کارت بانک��ی خود را 
جایگزین کارت س��وخت کرده اند که با احتس��اب ه��ر کارت 50 هزار 
تومان حدود ۴۳ میلیارد تومان صرفه جویی ش��ده اس��ت. عضو هیات 
عامل س��ازمان فناوری اطالعات ایران ادامه داد: سامانه سبد حمایتی 
نیز ایجاد شده برای تش��خیص تعلق سبد رفاهی دولت به شهروندان 
که افراد مش��مولی که این یارانه به آن ها تعلق نگرفته می توانند تا به 
دولت شکایت و درخواست بررسی دوباره کنند. وی با اشاره به حضور 
دستگاه ها در دوره های ارزیابی خدمات دولت الکترونیک گفت: در دوره 
اول 60دستگاه ارزیابی ش��د و در دوره دوم 8۳ دستگاه بررسی شدند 
و در دوره س��وم و چهارم 9۳ دستگاه بررسی شدند که در دوره چهارم 
ش��اخص پایش 60.5درصد رسید. وی افزود: ۱0 دستگاه برتر خدمات 
دولت الکترونیک به ترتیب ش��رکت مادر تخصصی س��اخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کش��ور، گمرک جمهوری اسالمی ایران، بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، بیمه مرکزی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، سازمان 
س��رمایه گذاری و کمک ه��ای اقتصادی و فنی ایران، س��ازمان بنادر و 
دریانوردی و پس��ت بانک هس��تند که رتبه اول تا رتبه دهم را به خود 
اختصاص داده اند. باقری اصل خاطرنش��ان کرد: پس��ت بانک به دلیل 

به روزرسانی هسته اصلی بانک در ۱0 دستگاه اصلی قرار گرفته است.

عواقب بانکی برای صاحبان چک های 
برگشتی

افرادی که چک های صادره از سوی آن ها در بانک نقد نشود و این 
موضوع از س��وی بانک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت شود، 

دچار عواقب و جریمه هایی در نظام بانکی می شوند.
به گزارش ایسنا، اصالحیه قانون صدور چک چندی پیش از سوی 
رئیس جمهور به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابالغ شد که براساس 
ماده ۴ این قانون، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 
2 این قانون پرداخت نش��ود، بانک مکلف اس��ت بنا بر درخواس��ت 
دارنده چک، فورا غیرقابل  پرداخت بودن آن را در س��امانه یکپارچه 
بان��ک مرک��زی ثبت کند و ب��ا دریافت کد رهگی��ری و درج آن در 
گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده 
در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن 
را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند. در این قانون آمده است که 
به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع 
قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. در راستای ابالغ این قانون، 
بانک ها و موسسات اعتباری موظفند محدودیت ها و محرومیت هایی 
را نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا 
کس��ری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اجرایی سازند 
و مرات��ب را به تمام بانک ها و موسس��ات اعتباری به صورت برخط 
اطالع رس��انی کنند. به این ترتیب اگر چک صادره از س��وی فردی 
به هر دلیلی در س��امانه یکپارچه بانک مرک��زی به عنوان غیرقابل 
پرداخت ثبت ش��ود، عواقبی برای صاحب حساب خواهد داشت که 
مورد نخس��ت آن عدم افتتاح هرگونه حس��اب و صدور کارت بانکی 

جدید برای صاحب حساب چک برگشتی است.

خبرنــامه

در روزهای نخست آذرماه امسال بود که طرح اتصال کارت های بانکی 
به نظام مدیریت مصرف س��وخت کش��ور به صورت حضوری و اینترنتی 
آغاز شد و به جای صدور کارت جدید سوخت، قرار شد از طریق اتصال 
برخط )آنالین( به نظام پرداخت بانکی، از کارت های بانکی ش��هروندان 

به عنوان کارت سوخت استفاده شود.
حاال آنطور که رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران اعالم کرده است، 
تاکن��ون 875 هزار نف��ر کارت بانکی خود را جایگزین کارت س��وخت 
کرده اند. از س��وی دیگر و در ش��رایطی که بانک مرک��زی امکان اتصال 
کارت های س��وخت به کارت های بانکی شهروندان را فراهم کرده است، 
بانک ها نیز در تالش��ند با ارائه تس��هیالت به مش��تریان، نقدینگی را به 

سمت خود جذب کنند.
به گزارش ایرنا، اوایل آذرماه بانک مرکزی اعالم کرد زیرس��اخت های 
الزم ب��رای تب��ادل داده و ابزارهای تس��ویه و پرداخت را ب��رای اتصال 
کارت های بانکی به نظام مدیریت س��وخت کشور فراهم کرده است و با 
این کار، ش��هروندان می توانند از کارت بانکی خود برای سوخت گیری و 
نیز پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند که در کاهش 

زمان و زحمت سوخت گیری اثرگذار خواهد بود.
اهمیت کار در این بود که دولت با هدف مقابله با قاچاق س��وخت در 
کشور که در ماه های اخیر به دلیل اختالف قیمت ایجادشده با آن سوی 
مرزه��ا افزایش یافته اس��ت، قصد دارد بار دیگر اس��تفاده از کارت های 

سوخت را در کشور فراگیر کند.
هرچن��د آمار دقیقی از میان کس��ری کارت های س��وخت در کش��ور 
ارائه نش��ده اما براس��اس آخرین آمار در س��ال 96 بیش از 22 میلیون 

دس��تگاه خودروی س��واری ش��امل ۱8 میلیون و 6۴0 ه��زار خودروی 
س��واری و ۳میلیون و ۴50 هزار وانت در کش��ور تردد کردند و ش��مار 
موتورسیکلت های فعال نیز ۱۱میلیون و 200 دستگاه بود که در صورت 
اجرای طرح توزیع س��وخت با اس��تفاده از کارت های سوخت، باید همه 

آنها مجهز به این کارت ها باشند.
با اتصال ش��بکه پرداخت به سیس��تم مدیریت س��وخت کشور، از دو 
هفته گذش��ته بانک  ها دور جدی��د رقابت را برای جلب نظر مش��تریان 
کلید زده اند؛ زیرا هر ش��هروند ایرانی به طور متوس��ط پنج کارت بانکی 
در اختیار دارد و تنها می تواند یکی از این کارت ها را به کارت س��وخت 

خودروی خود متصل کند.
برای نمونه یکی از بانک ها اعالم کرده است پرداخت به هموطنانی که 
برای اجرای طرح پرداخت الکترونیک بهای س��وخت با کارت هوشمند 
از کارت های ش��تابی این بانک استفاده کنند، با محاسبه معدل حساب 
مش��تریان تس��هیالت قرض الحس��نه پرداخت می کند ک��ه کارمزد آن 

۴درصد است.
عل��ت اصلی این رقابت، تالش بانک ها برای جذب نقدینگی ناش��ی از 
خرید س��وخت اس��ت؛ بانک هایی که بنا بر آمارها و بررس��ی های بانک 
مرکزی ب��ه دلیل انجماد دارایی ها و مطالبات معوق، بیش از هر دورانی 
در تامین نقدینگی خود با مش��کل مواجه هستند و حاضرند بابت جذب 
مناب��ع جدی��د حتی مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار مبنی بر نرخ س��ود 

۱5درصدی سپرده های یکساله را نیز نادیده بگیرند.
البت��ه این رفت��ار بانک ها در س��ال های گذش��ته و در زمان اجرای 
طرح های بزرگی چون توزیع س��هام عدالت و ی��ا پرداخت یارانه ها نیز 

دیده ش��ده است؛ برای نمونه سال گذشته که سازمان خصوصی سازی 
مشموالن سهام عدالت را ملزم به ارائه کد شبای شماره حساب بانکی 
آنها کرد، بس��یاری از بانک ها دس��ت به کار ش��دند و تالش کردند تا 
مش��تریان حس��ابی که نزد آن بانک دارند را برای دریافت سود اعالم 

کند.
همچنین از آنجا که طبق مقررات س��ازمان خصوصی س��ازی هر فرد 
مش��مول باید یک شماره ش��با اعالم می کرد و بسیاری از مشموالن زیر 
۱8 سال بوده و شماره حس��اب نداشتند، بانک ها به مشتریان پیشنهاد 
می کردن��د برای فرزندان خود نزد آنها افتتاح حس��اب کند زیرا س��ال 
گذش��ته در مجموع حدود ۳هزار و 800 میلیارد تومان بابت سود سهام 
عدالت بین مش��موالن توزیع ش��د که این رقم امسال به حدود 5 هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
با این اوصاف و اگر گزارش های غیررسمی مبنی بر مصرف روزانه 78 
میلیون لیتر بنزین در کش��ور را مبنا ق��رار دهیم، با توجه به بهای هزار 
تومانی هر لیتر بنزین، قرار اس��ت روزانه 78 میلیارد تومان از نقدینگی 
کشور در قالب مصرف سوخت، گردش داشته باشد که برای نظام بانکی 
این رقم به ویژه در یک بازه زمانی بلندمدت تر یعنی یکس��اله بسیار قابل 

توجه خواهد بود و نمی توان به سادگی از آن چشم پوشی کرد.
بنا به گفته های زیبا اسماعیلی سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی، ت��ا   ۱9آذرماه، بیش از یک میلیون و ۱00 هزار نفر 
برای دریافت کارت سوخت المثنی ثبت نام کرده اند. اکنون باید منتظر 
بود تا مشخص شود بانک ها تا چه میزان در اتصال کارت  های سوخت به 

شبکه بانکی توفیق می یابند. 

875 هزار نفر کارت بانکی خود را جایگزین کارت سوخت کردند

کارت سوخت؛ راهکار جدید بانک ها برای جذب نقدینگی

بازار س��که و طال، رون��د کاهش قیمت خود را دوب��اره ادامه داد و به 
گفته رئیس اتحادیه فروش��ندگان و س��ازندگان طال و جواهر تهران، هر 
عدد س��که طرح جدید تمام به��ار آزادی، ۳ میلیون و 7۳6 هزار تومان 

خرید و فروش شد.
به گزارش ایس��نا، روز دوش��نبه نیز مانند روز یکش��نبه، روند کاهش 
قیمت سکه و طال در بازار ادامه پیدا کرد و به اعتقاد ابراهیم محمدولی، 
قیمت کاهشی در این بازار حاصل عملکرد مثبت تیم اقتصادی دولت و 

بانک مرکزی بوده است.
به گفته وی، قیمت سکه تمام بهار طرح جدید و طرح قدیم به ترتیب 
۳ میلیون و 7۳6 هزار تومان و ۳ میلیون و 55۱ هزار تومان اس��ت. نیم 
س��که نیز به یک میلیون و 89۱ هزار تومان رس��یده اس��ت و ربع سکه 
یک میلیون و ۱06 هزار تومان و س��که گرمی 6۴5 هزار تومان معامله 

می شود.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان و س��ازندگان طال وجواهر تهران با بیان 
اینک��ه دلیل افزایش قیمت جزئی ربع س��که، افزایش تقاضا برای آن از 
س��وی مردم بوده اس��ت، درباره بازار داخل��ی و بین المللی طال این گونه 
توضیح داد: قیمت هر گرم طالی ۱8 عیار ۳۳5هزار تومان و هر مثقال 
طالی آب شده ۱7 عیار یک میلیون و ۴5۱ هزار تومان است؛ همچنین 

هر اونس طالیی جهانی ۱2۴8 دالر قیمت دارد.
محمدولی درباره علت و چرایی کاهش قیمت طال و سکه در بازار نیز 
گفت: مسئوالن بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت همراه در تالشند تا 
بازار طال و س��که را به همراه بازار ارز کنترل کنند و آرامش و تعادل در 
آن را حفظ کنند. گرچه همچنان آرامش به صورت ۱00درصدی بر این 
بازار حاکم نش��ده است اما عملکرد مسئوالن در این زمینه مناسب بوده 

و آن ها نمره قبولی را می گیرند.
وی اظه��ار کرد: گاهی مواردی در دنیا به وجود آمده که کش��ورهایی 
مانند چین و روس��یه، به خرید طال ب��رای ذخایر خود اقدام کردند و از 
س��وی دیگر نیز نشست اخیر اوپک، در نوسانات بازار بی تاثیر نبود اما با 
این وضعیت بازار تاکنون به خوبی کنترل ش��ده اس��ت و کاهش قیمت 

در آن ادامه دارد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان و سازندگان طال و جواهر تهران در پاسخ 
به س��والی مبنی بر اینکه آیا هم اکنون و با کاهش قیمت در بازار س��که 
و ط��ال، ب��ازار مصنوعات طال و جواهر رونق گرفت��ه یا خیر تصریح کرد: 
اگرچه نس��بت به یک ماه پیش وضعیت ب��ازار مصنوعات طال و جواهر 
بهتر ش��ده اس��ت اما همچنان حال بازار خوب نیست و باید شاهد ادامه 

این روند باشیم.

بانک مرکزی ایران محدودیتی را در س��قف تراکنش های بانکی ایجاد 
کرده که این امر می تواند شفاف س��ازی در نظام بانکی را افزایش دهد و 

راه های پولشویی را تا حدودی ببندد.
به گزارش ایس��نا، چندی پی��ش عبدالناصر همت��ی، رئیس کل بانک 
مرکزی با انتقاد از نحوه نقل و انتقاالت بانکی کارتی و شفاف نبودن این 
نقل و انتقاالت گفت: در حال حاضر هر ش��خصی می تواند با استفاده از 
دس��تگاه های پوز هر مبلغی را که می خواهد جابه جا کند و تنها س��قف 
50 میلیون تومان برای هر تراکنش وجود دارد، اما هر کس��ی می تواند 
به هر تعدادی که می خواهد این کار را انجام دهد که در هیچ جای دنیا 

به این شکل نیست.
وی اظه��ار کرده بود ک��ه افراد نباید بتوانند ب��ه همین راحتی حجم 
بزرگی از پول را بدون مش��خص بودن دالیل آن تنها با اس��تفاده از یک 
دس��تگاه پوز جابه جا کنند که در این راستا برای هر کارت بانکی سقف 

تراکنش مالی 50 میلیون تومان در روز در نظر گرفته شده است.
در نظر گرفتن سقف 50 میلیون تومانی تراکنش برای هر کارت بانکی 

با وجود اینکه اقدام خوبی از سوی بانک مرکزی بود، اما ممکن بود افراد 
با تهیه کارت های متع��دد از بانک های مختلف اقدام به جابه جایی پول 
از طری��ق چن��د کارت کنند که همتی پیش از ای��ن نیز گفته بود که با 

ایجاد سقف تراکنش برای هر کد ملی جلوی این کار را نیز می گیریم.
ام��ا از ابتدای هفته ج��اری بانک مرکزی برای ه��ر کدملی از طریق 
کارت های بانکی س��قف تراکنش ۱00 میلی��ون تومان را در نظر گرفته 
اس��ت و در عین حال س��قف تراکنش با هر کارت بانکی نیز 50میلیون 
تومان خواهد بود. براساس اعالم ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی با ای��ن اقدام از جابه جایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و 
خالی شدن حساب ها در مبالغ کالن جلوگیری می شود و در این مسیر 
موضوعی که برای بانک مرکزی اهمیت دارد این است که مبدا و مقصد 
پول مشخص باشد و مبالغ هنگفت بدون قابلیت پیگیری جابه جا نشود.
البت��ه این موضوع ممکن اس��ت برخ��ی از خریداران و فروش��ندگان 
کااله��ای گران قیمت را نگران کند ک��ه حکیمی در این باره نیز تصریح 
ک��رد: با اقدامات فوق، در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ 

باال به وجود نیامده اس��ت و مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ باال 
می توانند از سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند.

ب��ه گفته وی م��ردم همچنین می توانند در معام��الت بزرگ با مبالغ 
باال از انواع و اقس��ام چک ها از جمله چک عادی، رمزدار و تضمین شده 

بهره گیرند.
اقدام��ات اخی��ر بان��ک مرک��زی در تغیی��ر دس��تورالعمل ها و ابالغ 
بخش��نامه های جدید نش��ان می دهد که ش��اید این بار عزم جدی برای 
مقابله با فس��اد و راه های آن در کش��ور ایجاد شده باشد و بتوان از این 

طریق بخشی از اقتصاد ایران را بازیابی کرد.
یک��ی از متداول ترین روش های پولش��ویی انتقال مبال��غ بزرگ بین 
حس��اب های مختلف اس��ت، تا جایی که رد این پول در میان حساب ها 
گم ش��ود و نتوان آن را پیگیری کرد که اقدام اخیر بانک مرکزی سبب 
می ش��ود تا از این اقدام جلوگیری ش��ود و در صورت انتقال مبالغ باالی 
پ��ول، مبدا و مقصد آن به طور دقیق مش��خص و قابلیت پیگیری برای 

بانک مرکزی وجود داشته باشد. 

ادامه ارزانی سکه و طال در بازار

محدودیت تراکنش های بانکی برای هر کد ملی

شفافیت از راه محدودیت

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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نماگربازارسهام

ب��ورس در روزه��ا و هفته های اخی��ر وارد مرحله نزولی ش��ده و افت 
ش��اخص بورس و کاهش حجم و ارزش معامالت نگرانی هایی را در بین 
سهامداران ایجاد کرده است؛ به ویژه آن دسته از سهامدارانی که پس از 
رشد شتابان و سریع شاخص بورس در فصل تابستان تحت تاثیر فضای 
مثب��ت قرار گرفته و بدون برنامه ریزی و به طور هیجانی، س��رمایه های 

خود را وارد بازار سرمایه کرده اند، اکنون بیش از سایرین دلهره دارند.
با این همه، برخی معتقدند روند نزولی شاخص بورس موقتی بوده و به 
زودی ش��اهد از سرگیری رشد شتابان شاخص خواهیم بود، اما گروهی 
دیگر از کارشناس��ان باور دارند که نباید به زودی انتظار روند صعودی و 
پایدار ش��اخص را داشت و بر این اساس، توصیه می شود که سهامداران 
ب��ه ویژه ت��ازه واردان، به دور از هیجان و خوش بین��ی غیر واقع بینانه به 

مدیریت سرمایه های خود بپردازند.
بر این اس��اس، ش��اخص بورس روز دوشنبه در جا زد و با رشد اندک 
2۴ پله ای در جایگاه ۱66 هزار و 9۱5 واحدی ایس��تاد. به گزارش ایرنا، 
ب��ورس که در هفته های اخیر نوس��ان ش��دید مثب��ت و منفی را تجربه 
کرده، در معامالت دیروز، روندی آرام و کم حاش��یه را دنبال کرد و یک 
میلیارد و 6۱7 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳ هزار 
و 97۱ میلیارد ریال در ۱۳0هزار و 7۳9 نوبت دادوس��تد ش��د. بررسی 
شاخص های اصلی بازار س��رمایه نشان می دهد شاخص قیمت )وزنی - 
ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص 
می گذارد، هفت واحد رش��د کرد و ش��اخص کل )ه��م وزن( که در آن 
ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، 

یکسان در نظر گرفته می شود، ۴0 واحد کاهش یافت.
شاخص قیمت )هم وزن( نیز 28 واحد پایین آمد؛ این شاخص بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته ش��ده در بورس است. 
ش��اخص آزاد ش��ناور ۱0۱ واحد افت کرد؛ این شاخص بخشی از سهام 

قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری 
و درصد س��هام آزاد ش��ناور 2۱واحد افزایش یافت و شاخص بازار دوم 

بورس نیز ۳0 واحد رشد کرد.
نماده��ای فارس )هلدین��گ خلیج فارس(، وتج��ارت )بانک تجارت(، 
رانفور)خدمات انفورماتیک( و کگل)صنعتی و معدنی گل گهر( بیشترین 
تاثی��ر مثبت و فملی )ملی صنایع مس(، جم )پتروش��یمی جم( و رمپنا 

)مپنا( باالترین تاثیر منفی را داشتند.

صدرنشینی گروه بانک
گروه بانک در معامالت دیروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 5۱6 
میلیون س��هم به ارزش 77۴میلیارد ریال دادوستد شد. گروه خودرو به 
ارزش 5۴7 میلی��ارد ریال و فرآورده های نفت��ی به ارزش ۳75 میلیارد 
ری��ال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. گروه ش��یمیایی با 
دادوس��تدی به ارزش ۳27 میلیارد ری��ال در رده چهارم معامالت قرار 
گرفت؛ گروه فلزات اساسی نیز با معامالتی به ارزش 262 میلیارد ریال، 

رده پنجم را از آن خود کرد.
رشد فرابورس

ش��اخص فرابورس )آیفکس( در معامالت دوشنبه ۱9واحد رشد کرد 
و در جای��گاه ی��ک هزار و 857واح��دی قرار گرفت. در ب��ازار فرابورس 
بی��ش از 9۱۱ میلیون س��هم و اوراق بهادار ب��ه ارزش بیش از ۳ هزار و 
۳۱0 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. نمادهای ذوب )ذوب آهن(، مارون 
)پتروش��یمی مارون(، کگهر )س��نگ آه��ن گهر زمی��ن(، هرمز )فوالد 
هرمزگان جنوب( و ش��راز )پاالیش نفت ش��یراز( با رشد خود بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
عوامل موثر در افت شاخص بورس

در همین رابطه، بهزاد صمدی کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت 
بازار سرمایه، گفت: پس از اشباع بازارهای ارز و طال و همچنین تشویق 
دولت برای تقویت بورس، شاهد ورود سرمایه های جدید به بازار سرمایه 
و رش��د بی س��ابقه این بازار بودیم به طوری که ش��اخص کل بورس با 

جهش حدود ۱00هزار واحدی به کانال ۱97 هزار واحدی نیز رسید.
او ادامه داد: رش��د به��ای نفت و ارز نیز به تقویت ش��اخص بورس و 
افزای��ش س��ودآوری ش��رکت ها کمک کرد، ام��ا باید توجه داش��ت که 
مجموعه بازار س��رمایه، آمادگی انطباق با جهش یکصد هزار واحدی را 
نداش��ت و به جز چند شرکت که با اس��تفاده از فرصت هایی مانند رشد 
نرخ ارز و تس��عیر ارز سودسازی کردند، بقیه ش��رکت ها نتوانستند این 

رشد را در صورت های مالی خود منعکس کنند.
وی درباره کاهش ش��اخص در هفته ه��ای اخیر گفت: افت بهای نفت 
که از بشکه ای بیش از 80 دالر به حدود 60 دالر و حتی پایین تر آمده، 
در کاهش ش��اخص بورس نقش مهمی را ایفا کرده اس��ت زیرا کاهش 
ش��دید قیمت نفت در این مدت کوت��اه، دور از انتظار بود. نرخ دالر نیز 
در هفته ه��ای اخیر کاهش یافته ک��ه این موضوع نیز باعث ایجاد تردید 

نسبت به تحقق سود پیش بینی شده شرکت ها شده است.

به گفته صمدی، ش��رایط فعلی نش��ان می دهد که قیمت ارز احتماال 
روند کاهش��ی بیشتری نیز داشته باش��د؛ بانک مرکزی محدودیت هایی 
را در حج��م تراکنش های بانکی ایجاد کرده که در افت بیش��تر نرخ ارز 

تاثیرگذار خواهد بود.
وی به تاثیر محدودیت های ایجادشده در تعامالت خارجی شرکت های 
صادرات مح��ور نیز اش��اره ک��رد و گف��ت: برخی ش��رکت ها در فروش 
محصوالت، حمل و نقل و بیمه دچار مش��کل ش��ده اند، که س��ودآوری 

ایده آل آنها را زیر سوال برده است.
ورود بورس به مرحله اصالح

او درباره چش��م انداز ش��اخص بورس نیز گفت: بورس اکنون به کانال 
۱60 هزار واحدی رس��یده و به نظر می رسد با تداوم فشار فروش فعلی 
تا پایان امس��ال به کان��ال ۱۴۴ تا ۱۴8 هزار واحدی نیز عقب نش��ینی 
کند. البته امکان افت بیشتر شاخص بورس وجود دارد، مگر آنکه اتفاق 
خاصی رخ بدهد به عنوان مثال کانال مالی بین اروپا و ایران برقرار شود.
وی یادآور ش��د: بورس پس از رشد س��ریع و شتابان فصل تابستان و 
اوایل مهرماه، اکنون در حال گذراندن مرحله اصالح زمانی خود اس��ت. 
بیشتر سهام شرکت های شاخص ساز، حمایت های تکنیکال خود )تحلیل 
فنی شاخص( را از دست داده اند و احتمال افت بیشتر آنها وجود دارد.

صم��دی درباره گزارش های 9 ماهه ش��رکت ها نیز گفت: گزارش های 
9 ماهه ش��رکت ها آنگونه که پیش بینی می ش��د، خوب و مثبت نخواهد 
ب��ود. البته به دلیل محاس��به دالر ب��االی ۱0 هزار تومان و رش��د نرخ 
کامودیتی ه��ا )م��واد پای��ه و معدن��ی(، گزارش های 9 ماهه امس��ال از 
گزارش های مش��ابه س��ال گذش��ته بهتر خواهند بود اما آنگونه که قبال 

تصور می شد، تحقق نمی یابند.
تاثیر بودجه 98 بر مسیر حرکت بورس

این کارش��ناس بازار سرمایه گفت: جزییات بودجه سال 97 به زودی 
اعالم خواهد ش��د که براساس آن، مس��یر حرکت بازار مشخص خواهد 
ش��د. ب��ه جز بودجه 98 مباح��ث مربوط به کانال مال��ی اروپا و ایران و 
نیز ادامه کاهش نرخ ارز در چش��م انداز آینده ش��اخص بورس تاثیرگذار 

خواهند بود.
وی درب��اره خروج نقدینگی از بازار ب��ورس نیز گفت: پول هایی که از 
بورس خارج می ش��وند با توجه به شرایط نامناس��ب ارز و طال به سراغ 
این بازارها نخواهد رفت بلکه با هدف اخذ س��ود مطمئن، روانه بانک ها 

خواهد شد. 

چرا شاخص بورس افت کرده است؟

روزهای آرام و کم هیجان بورس

بیش از یک ماه از نخس��تین عرضه نفت خام در بورس پس از سال ها 
می گ��ذرد؛ اتفاقی که هرچند جزیی��ات آن از جمله اطالعات خریداران 
محفوظ مانده، اما موفق به نظر می رسد؛ به طوری که حدود یک میلیون 
بشکه نفت خام در دو مرحله در بورس عرضه شد و مورد استقبال بخش 
خصوصی قرار گرفت. این روال قرار بود هر یکش��نبه تکرار شود اما فعال 
متوقف ش��ده و به گفته یک کارشناس ارشد حوزه انرژی، بعد از اجرای 

تعهدات فروش نفت وزارت نفت از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، ششم آبان ماه امسال برای نخستین بار یک میلیون 
بش��که نفت خام س��بک در بورس انرژی عرضه ش��د که در نهایت سه 
خریدار 280 هزار بش��که نفت به قیمت هر بش��که 7۴ دالر و 85 سنت 
را معامل��ه کردند. دومین عرضه نیز در بیس��تم آبان ماه صورت گرفت و  
700 هزار بش��که نفت خام سبک ایران به قیمت هر بشکه 6۴.97 دالر 
به فروش رس��ید؛ اتفاقی که پای بخش خصوص��ی را به فروش نفت باز 
ک��رد و نفتی ها رضایت خود را از ای��ن اتفاق ابراز و اعالم کردند که این 
فرآیند ادامه دار خواهد بود. از سوی دیگر بورسی ها نیز اعالم کردند این 
عرضه ها به طور منظم انجام می شود که با این کار بخش خصوصی بتواند 
وارد معام��الت نفت خام ش��ود. اتفاقی که بع��د از عرضه نفت در بورس 
افتاد این بود که قیمت جهانی نفت به طرز چش��مگیری س��قوط کرد و 
حت��ی به حدود 59 دالر هم رس��ید. موضوعی که باعث ایجاد این ابهام 
شد که آیا خریداران نفت در بورس متضرر شده و باعث دلسردی بخش 

خصوصی از مشارکت در صادرات نفت خواهد شد؟
کاهش قیمت نفت باعث ضرر خریداران نفت بورسی می شود؟

در این راس��تا، رضا پدیدار - کارش��ناس ارش��د ح��وزه انرژی و عضو 
کمیس��یون انرژی اتاق ایران، با بیان اینکه تفاوت قیمت نفت در زمانی 
ک��ه نف��ت خام در بورس عرضه ش��د، با زمان ح��ال و کاهش آن باعث 
ضرر خریداران نمی ش��ود، به ایس��نا توضیح داد: فرآین��د بورس به این 
صورت است که هر کس��ی در هر مقطعی که نفت را خریداری می کند 
ی��ا مصرف کننده نهایی اس��ت و یا این که از ط��رف مصرف کننده نهایی 
خری��داری می کند. به همین دلیل هر کس��ی که از بورس نفت می خرد، 
باید قرارداد خود را با پاالیشگاهی که مصرف کننده نفت است، ارائه دهد 

یا از طرف پاالیشگاه سفارش داشته باشد.
وی ب��ا تاکید بر این که ای��ن موضوع که خریداران نفت خام در بورس 

دچار ضرر ش��دند، یک س��وءتفاهمی اس��ت که به آن دامن زده ش��ده، 
توضی��ح داد: هر خریداری ک��ه نفت خام خریداری می کند، باید هم کد 
بورس��ی داشته باش��د و هم یک قرارداد با پاالیشگاه مورد نظر که نشان 
ده��د می خواه��د نفت را  به کدام پاالیش��گاه بدهد. به عب��ارت کلی، از 
ی��ک طرف که نفت را در بورس خری��داری می کند، از طرف دیگر نفت 
را هم زم��ان ب��ا همان نرخی ک��ه خریداری کرده، همراه با س��ود آن به 

پاالیشگاه خریدار ارائه می کند؛ بنابراین کسی ضرر نمی کند.
این کارش��ناس ارشد حوزه انرژی در ادامه از رضایت بخش خصوصی 
از عرض��ه نفت خام در بورس خب��ر داد و گفت: اگر نفت خام مجدد در 
بورس عرضه شود، مورد اس��تقبال این بخش قرار خواهد گرفت. تعداد 

خریداران تاکنون بیش تر شده است.
عرضه بعدی کی است؟

پدیدار درباره زمان عرضه بعدی نیز اظهار کرد: وزارت نفت در زمینه 
ف��روش نفت خام تعهدات��ی دارد که باید تا پایان ماه دس��امبر آن ها را 

اجرایی کند. تعهداتی که قراردادهای فروش آن در سه ماه گذشته امضا 
ش��ده است و موقع تحویل آن رسیده اس��ت. این فرآیند تا 20 دسامبر 
صورت می گیرد و حس��اب ها تا بعد از پنجم ژانویه بسته می شود؛ زمانی 
که تعهدات اجرایی ش��د مجددا نفت خ��ام در بورس به صورت هفتگی 

عرضه خواهد شد. 

نوبت بعدی عرضه نفت خام در بورس کی است؟
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یک فعال بازار زعفران مطرح کرد
رشد اشتغال زایی بخش سنتی با عرضه 

زعفران در بورس کاال
آغاز معامالت زعفران در بورس کاالی ایران باعث اشتغال زایی در 
بخش سنتی و هدایت این بخش به سمت انجام معامالت نوین این 

محصول صادراتی شده است.
ب��ه گزارش مهر، ی��ک فعال بازار زعفران ضم��ن بیان این مطلب 
اظه��ار کرد: قب��ل از راه ان��دازی معامالت زعف��ران در بورس کاال، 
نیروهای مربوط به فرآیندهای آزمایش��گاهی و بس��ته بندی حدود 
۱5 ی��ا نهایتا 20 نفر ب��ود که با راه اندازی این بورس، با واس��پاری 
آزمایش��ات و بس��ته بندی زعفران تحویلی از کشاورزان به انبارهای 
پذیرفته ش��ده در بورس به این ش��رکت ها در حال حاضر ۱20 نفر 

اشتغال زایی مستقیم در این بخش صورت گرفته است.
غالمرض��ا کریمی افزود: راه اندازی ب��ورس زعفران عمال به بخش 
س��نتی کمک کرد که از طری��ق مرجعی به نام بورس کاال قیمت ها 
را ب��ه ص��ورت روزانه رص��د کند. ضم��ن اینکه برخ��ی خدمات به 
ش��رکت هایی که پیش از این به صورت سنتی در بازار زعفران فعال 
بودند، واس��پاری ش��د که همین امر به اش��تغال زایی در این بخش 

کمک کرده است.
لزوم هدایت پیش خوان های سنتی به سمت شفافیت

وی ادام��ه داد: پیش خوان ه��ای س��نتی در بازار زعف��ران که به 
معام��الت زعفران می پردازند، در ایران حداقل س��ابقه ۱00س��اله 
دارد و بنا نیس��ت بورس تمام س��همیه آنها را جذب کند؛ بلکه قرار 
اس��ت آنها فعالیت خودشان را دنبال کنند، اما به دلیل شفاف بودن 
معام��الت در بورس و لزوم تجهیز س��امانه های موج��ود در انبارها، 
شرایطی فراهم ش��ده که پیشخوان های س��نتی نیز به سامانه های 
ثبت انبار تجهیز ش��ده و این واحدها نیز به سمت معامله در بورس 
کاال هدایت شوند؛ چرا که سیستم سنتی مرجعی برای کشف قیمت 
ندارد و باید معامالت انجام شده توسط آنها به کمک ساختار بورس 

کاال در مسیر درست هدایت شود. 
به گفته کریمی، می توان از ظرفیت پیش خوان های س��نتی برای 
توس��عه معامالت زعفران در بورس بهره گرفت و فرآیند خرید را به 
پیش خوان های سنتی واگذار کرد تا پیش خوان های خرید مدرن بر 

پایه معامالت بورس در بازار زعفران ایجاد شود.
این فعال بازار زعفران درخصوص توس��عه نظام انبارداری زعفران 
در کش��ور گفت: بح��ث اول نقاط بحرانی که درب��اره زعفران وجود 
داش��ت موضوع فرآوری، استانداردس��ازی و نگهداری در محل امن 
و ایمن هم از لحاظ حفاظت فیزیکی و هم از لحاظ تامین ش��رایط 
اس��تاندارد نگهداری بود که ب��ا استانداردس��ازی انبارها و پذیرش 
آنها در بورس کاال، زعفران پذیرش ش��ده در این انبارها با ش��رایط 
اس��تاندارد به کشورهای خارجی صادر می ش��ود تا با اعمال نظارت  
های الزم، ماهیت و کیفیت زعفران مشخص و به صورت استاندارد 

به مصرف کننده نهایی برسد.
راهی برای جهانی شدن

وی درخص��وص تبدیل بورس کاال به مرجعیت قیمتی زعفران در 
جهان گفت: مرجع رس��می قیمت گذاری زعفران در داخل کش��ور 
بورس اس��ت؛ به طوری که روزانه بازار سنتی قیمت زعفران معامله 
ش��ده در بورس را رصد می کنند. با توسعه نظام انبارداری در دیگر 
کشورهای مقصد می توان در راستای جهانی شدن مرجعیت قیمتی 

زعفران در بورس کاال اقدام کرد.
کشف قیمت واقعی مشکلی اساسی در بازار سنتی 

وی مش��کل دیگر بازار س��نتی زعف��ران را کش��ف قیمت واقعی 
دانس��ت و گفت: پیش از راه اندازی معامالت زعفران در بورس کاال 
در روش س��نتی هر فعال بازار زعفران که صبح زودتر شروع به کار 
می کرد قیمت را هم تعیین می کرد که این یک معضل برای تعیین 
قیمت ه��ای واقعی مطابق با مکانیس��م عرضه و تقاض��ا بود. در این 
شرایط کش��اورز در طول سال زحمت می کش��ید و موقع برداشت 
محص��ول تابع هیجانات بازار می ش��د و حاصل دس��ترنج خود را به 
نازل تری��ن قیمت می فروخت. عده ای هم بنا به منافع خودش��ان در 
فصل برداش��ت خرید خ��ود را متوقف می کردند و محصول دس��ت 

کشاورز می ماند.
کریمی افزود: در نتیجه ب��ا نبود تقاضا و مازاد عرضه، محصول با 
قیمت پایین معامله می ش��د و زمانی که محصول از دست کشاورز 
خارج می ش��د، قیمت ها باال می رفت. این در حالی است که در حال 
حاض��ر تمام پیش خوان های س��نتی برای معام��الت روزانه خود از 

قیمت پایانی بورس در روز معامالتی قبل تبعیت می کنند.

سه شنبه
20 آذر 1397
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وزیر صنعت:  از فرصت تحریم برای صادرات 
استفاده نکردیم

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به ش��رایط تحریم گفت 
در صورت��ی ک��ه برنامه ریزی درس��تی انجام ش��ود تحریم ها فرصت 
مناسبی برای صادرات خواهد بود، اما در چند ماه گذشته نتوانستیم 
به درس��تی از این فرصت اس��تفاده کنیم. به گزارش تس��نیم، رضا 
رحمان��ی وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در مراس��م معرفی و تقدیر 
از صادرکنن��دگان نمونه اس��تان تهران در س��ال ۱۳97 اظهار کرد: 
ش��کوفایی در صنعت با دو ب��ال فناوری و صادرات ایجاد می ش��ود 
ک��ه همه دنی��ا دیگر آن را قب��ول دارند و ما نی��ز آن را پذیرفته ایم 
و معتقدی��م که اقتصادمان تنها از این طریق ش��کوفا می ش��ود. وی 
افزود: س��هم ما از صادرات محصوالت دانش بنیان بسیار پایین است 
و این امر خطری برای آینده به حس��اب می آید و حتما باید س��هم 
دانش م��ان افزایش یاب��د. وزیر صنعت، معدن و تج��ارت با تاکید بر 
اینکه از خام فروشی باید جلوگیری شود، گفت: باید برای صادرات با 
محصوالت با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم؛ در این ارتباط اهداف 
کمی ص��ادرات مخصوصا به ویژه اگر با محصوالت مش��خص تعیین 
ش��ود مناسب است. وی گفت: دولت و ما در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درباره ص��ادرات تمرکز کرده ایم، همچنین اخیرا نیز خدمت 
رهبر معظم انقالب رفتم که ایش��ان به چند محور شامل: حمایت از 
س��اخت داخل و کاالی ایرانی، تنظیم ب��ازار و تأمین مایحتاج مردم 
و ص��ادرات تأکید داش��تند؛ بنابرای��ن باید زمینه ص��ادرات بیش از 
پیش فراهم ش��ود. رحمان��ی گفت: در این ارتباط ما مش��ورت را با 
خود صادرکنندگان ش��روع کرده ایم که چ��ه کاری می توانیم انجام 
دهی��م. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امس��ال ۱0 پروژه را در 
وزارت صنعت تعریف کرده ایم تا کارها صاحب پیدا کند یکی از آنها 
صادرات به کشورهای همسایه است، زیرا ما جزو کشورهایی هستیم 

که بیشترین تعداد همسایه را مانند چین و روسیه داریم.
رحمانی گفت: از ظرفیت بزرگ صادرات به کش��ورهای همس��ایه 
تنه��ا ما از ۳،۴درصد آن اس��تفاده کرده ای��م؛ در کنار ظرفیت های 
کشورهای همسایه بازارهای نوظهور و آفریقا را داریم که باید به آن 
توجه شود. وی افزود:  در صورتی که این سهم ۴درصدی از واردات 
کش��ورهای همس��ایه را به ۱0درصد افزایش دهیم این رقم معادل 

صادرات غیرنفتی فعلی کشور خواهد بود.

ضعف در تنوع کاالهای صادراتی
 اروپا انتظارات ایران را برآورده نکرده است

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت متاسفانه از نظر تنوع 
کاالیی در صادرات ضعیف هس��تیم.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان، محمدرضا مودودی سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت ایران 
در همایش معرفی صادرکنندگان نمون��ه، اظهار کرد: امروز آمریکا 
به طور مس��تقیم وارد جنگ تمام عیار اقتصادی با ایران ش��ده است 
و نمونه مدرنی از جنگ را ش��اهد هس��تیم که بدون ش��لیک حتی 
یک گلوله به دیگر کش��ورها حمله می ش��ود. مودودی خاطرنش��ان 
کرد: اروپا نتوانسته نقش موثر خود را با وجود تاکیدی که در زمان 
مذاک��رات برجام داش��ت، ایفا کند. اروپا انتظ��ارات ایران را برآورده 
نکرده اس��ت و ما باید روی پای خود بایس��تیم. مودودی با اشاره به 
اینکه آمریکا و متحدانش با اعمال تحریم ها به دنبال کاهش درآمد 
ارزی و باال بردن مصارف ارزی ایران هس��تند، گفت: ماموریت هایی 
ک��ه در بخش��نامه های ارزی آمده برای کاه��ش هزینه های ارزی و 
افزایش درآمدهاس��ت. این مقام مس��ئول تاکید کرد: مراقب باشیم 
در ای��ن جنگ اقتصادی هدف فقط مبادله کاال و پول نیس��ت بلکه 
به دنب��ال ناب��ودی نرم افزاره��ای صادراتی ایران هس��تند. مودودی 
یادآوری کرد: کش��ور نیاز به بازتعریف جایگاه خود در صادرات دارد 
زیرا آمار نشان می دهد که تنها 70 قلم از کاالی کشور بیش از 50 
میلیون دالر ص��ادرات دارد. وی با تاکید بر ایجاد تنوع در کاالهای 
صادراتی افزود: متاس��فانه از نظر تن��وع کاالیی در صادرات ضعیف 
هستیم. تنها بیش از ۳00 قلم کاالی تولیدی در کشور بیش از ۱0 

میلیون دالر صادرات در سال دارند.

بورس کاال موجب بهبود کیفیت تولید 
زعفران در کشور شده است

یک کارش��ناس صنعت زعفران گفت ورود زعفران به بورس کاال 
موجب ش��ده تا کشاورزان با کاشت و برداشت با کیفیت تر زعفران، 
س��ود بیشتری را از این جهت نصیب خود کنند که این موضوع در 
مجموع موجب بهبود ش��رایط کاش��ت و برداشت زعفران در کشور 
شده است. رویا رضایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تس��نیم، با اش��اره به اینکه تمامی مراحل تولید، فرآوری و صادرات 
زعفران در کیفیت و قیمت گذاری این محصول اثرگذار است، گفت: 
چالش های صنعت زعفران در کش��ور قابل توجه هستند و متاسفانه 
روش های فرآوری سنتی موجب بروز مشکالت زیادی در این حوزه 
شده و ضربه سنگینی را نیز بر صادرات و برند زعفران کشور تحمیل 
کرده اس��ت. این کارشناس صنعت زعفران افزود: بر این اساس باید 
اطالع رسانی مناسبی به کشاورزان و مردم درخصوص نحوه تولید و 
مصرف زعفران انجام ش��ود. وی اضافه کرد: از سوی دیگر در حوزه 
تولید و بس��ته بندی مش��کالتی در حوزه زعفران وجود دارد که در 
این راس��تا باید تمام دغدغه های فعاالن این صنعت مورد توجه قرار 
گرفته و انتظارات و دغدغه های مشتریان خارجی نیز باید به گوش 
کش��اورزان و متولیان این صنعت برسد. کارشناس تضمین کیفیت 
ش��رکت آرنیکا کیان توس با تاکید بر اینکه برای مشتریان زعفران، 
کیفیت و بهداش��ت موضوعی بس��یار مهم و قابل توجه است، گفت: 
ب��ا وجود اینکه زعفران ایرانی بهترین کیفیت را در دنیا دارد، اما در 
بحث صادرات، برند زعفران ایرانی از جایگاهی که در خور شأن آن 

است دور است.
وی با تاکید بر اینکه متاس��فانه جهانی��ان زعفران ایران را خیلی 
نمی شناسند و بیشتر زعفران اسپانیا برای آنها نام آشنا است، افزود: 
باید در این زمینه اطالع رس��انی درست و گسترده ای شود تا جایگاه 
زعفران ایران در عرصه بین المللی ش��ناخته شود تا همه بدانند که 
زعفرانی که با اس��م و برند کشور اسپانیا به فروش می رسد، زعفران 

ایران است.

اخبـــار

رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و چین گفت س��ازمان توس��عه 
تج��ارت را حامی صادرات نمی دانم، زیرا ای��ن نهاد محلی برای حامیان 

واردات به کشور است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اسداهلل عسگراوالدی، رئیس اتاق 
بازرگانی مش��ترک ایران و چین و صادرکننده پیشکس��وت در همایش 
تقدی��ر از صادرکنندگان نمونه اس��تان تهران بیان کرد: با گذش��ت ۴0 
س��ال از انقالب اسالمی امیدواریم که بتوانیم صادرات را در سال 20۱8 

به رقمی باالتر از ۴0 میلیارد دالر برسانیم.
وی اف��زود: همه صادرکنندگان در بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادی کش��ور اعتقاد و غیرت خاص��ی دارند که اگر این اتفاق 

رخ نمی داد، قطعا دیگر صادراتی هم وجود نداشت.
عسگراوالدی تاکید کرد: برخی از سودجویان که نام شان صادرکننده 
نیس��ت، ارز را از کش��ور خ��ارج و بازنگردانده اند، این اف��راد را نباید به 
صادرکنن��دگان ای��ران نس��بت داد چرا ک��ه این طیف، باع��ث بدنامی 

صادرکنندگان شده اند.
وی ادامه داد: با تاکید بر گفته های مقام معظم رهبری از تعداد باالی 

بخشنامه های اداری در سه ماهه گذشته گله مندیم.
این صادرکننده پیشکس��وت ابراز کرد: در سال جاری میزان صادرات 
پس��ته یک میلیارد و نیم دالر، ۱50تن کش��مش معادل ۱50 میلیون 
دالر و 200میلیون دالر خرما بوده اس��ت که درصد باالیی از محصوالت 

مصرفی خشکبار جهان را تشکیل می دهد.
وی گف��ت: بحث صدور و تمدید کارت بازرگانی و صادراتی مش��کلی 
اس��ت که دامنگیر صادرکنندگان خوش��نام کشور ش��ده است، از نهاد 
مربوط��ه یا هم��ان وزارت صمت گل��ه داریم که با ای��ن موضوع چرخه 

صادرات را مختل می کند.
عس��گراوالدی اظه��ار ک��رد: ص��ادرات را نوعی عب��ادت می دانم و به 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات ملزم هس��تم اما ای��ن را هم بدانید که 
کش��ورهای مبدا تجارت ما س��امانه نیما را نمی شناسند زیرا این سامانه 

بانک نیست.
وی ادام��ه داد: باید به دنب��ال یک راه حل قوی تری برای بازگش��ت 
ارز حاص��ل از صادرات باش��یم. س��امانه نیم��ا را مکان مناس��بی برای 

صادرکنندگان نمی دانیم.
ای��ن صادرکننده پیشکس��وت گفت: ب��ا گرانتر ش��دن  ارز، کاالهای 
صادرات��ی هم گران تر ش��د اما ح��اال که ارز پایین تر آم��ده و امیدواریم 
پایین تر هم بیاید، کاال را با همان دالر ۱7 هزار تومانی به ما می فروشند. 
ب��ه قیمت جهانی، ی��ک کیلو پس��ته را به قیمت 8 ه��زار و 500 یورو 
یعن��ی ۱20 ه��زار توم��ان به ما می دهن��د، این در حالی اس��ت که در 
کش��ورمان پسته با نرخی کمتر از ۱۳0 هزار تومان وجود ندارد! این امر 

صادرکنندگان را درگیر و سرگردان کرده است.
عس��گراوالدی بیان کرد: س��ازمان توس��عه تجارت را حامی صادرات 
نمی دانم، زیرا این نهاد محلی برای حامیان واردات به کشور تبدیل شده 

است. نیازمند مکانی مستقل و متوجه برای صادرات هستیم.

سازمان توسعه تجارت حامی صادرکنندگان نیست

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران گفت در حال 
حاضر 25درصد صادرات کل کش��ور و همچنی��ن 80درصد از صادرات 

فنی و مهندسی در دست صادرکنندگان تهرانی است.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، یداهلل صادقی، رئیس س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران در همایش تقدیر از صادرکنندگان 
نمونه استان تهران، اظهار کرد: باتوجه به صحبت هایی که درباره فعالیت 
بخش خصوصی ش��د ما هم معتقدیم جایگاه این نهاد در کش��ور بسیار 

مهم است.
وی افزود: معتقدیم نظرخواهی از بخش خصوصی و انتقال مسئولیت 

تکمیل برخی پروژه های نیمه تمام باید در سراسر کشور محقق شود.
صادقی بیان کرد: به مش��کالت بخش خصوصی به ویژه صادرکنندگان 
واقفی��م، یکی از مهمتری��ن این معضالت تامین م��واد اولیه کارگاه ها و 

تولیدکنندگان اس��ت. وی افزود: اگر مواد اولیه به سهولت تامین نشود، 
قطع��ا تولیدی وجود نخواهد داش��ت و به تبع آن ص��ادرات هم مختل 
می ش��ود. رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران گفت: 
اس��تان تهران ج��زو برترین اس��تان ها در میزان ص��ادرات و همچنین 
تولیدات کش��ور محس��وب می ش��ود، در حال حاضر 25درصد صادرات 
کل کش��ور و همچنین 80درصد از صادرات فنی و مهندس��ی در دست 
صادرکنن��دگان تهرانی اس��ت. این یعن��ی تهران س��هم 60درصدی از 
صادرات کش��ور را داراس��ت. وی ادامه داد: رقم صادرات فعاالن استان 
ته��ران به 9.8 میلیارد دالر در کل و ۴.8 میلیارد دالر در انعقاد قرارداد 

فنی و مهندسی رسیده که قابل تقدیر است.
صادقی تاکید کرد: در هفت ماه گذش��ته میزان صادرات استان تهران  
7 میلی��ارد دالر برآورد ش��ده که این رقم ص��ادرات نتیجه فعالیت ۱7 

هزار و 500کارگاه تولیدی در ش��هرک های صنعتی استان تهران است. 
معتقدیم ۱0 هزار عدد از این کارگاه ها، در مقایس��ه با سایر استان های 

کشور جزو کارخانه های بزرگ کشور محسوب می شوند.
وی در ادامه به سرکش��ی با برنامه س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
تهران به همراه اس��تانداری از کارگاه ها اش��اره کرد و گفت: بیش��ترین 
مش��کلی که این فعاالن را تهدید می کند، تعدد و تکثر بخش��نامه های 

یک شبه و تقریبا سطح پایین است.
صادقی ابراز کرد: مش��کل بعدی ما، عدم وجود زیرساخت برای تهیه 
آمار تعداد صادرکنندگان اس��تانی و میزان صادرات هر اس��تان اس��ت. 
آم��اری که هم اکنون در دس��ت داریم هم از طری��ق تعداد تجار موجود 
و آشنا به دس��ت آورده ایم و امیدواریم بتوانیم ساز و کاری را برای تهیه 

جزییات آمار صادراتی در استان ها فراهم کنیم.

باوجود کاهش��ی ش��دن نرخ ارز قیم��ت بس��یاری از کاالها همچنان 
باالست و متناسب با کاهش نرخ ارز پایین نیافته است که به اعتقاد یک 
کارش��ناس اقتصادی، علت این مساله وجود انتظارات تورمی در اقتصاد 
اس��ت. به گزارش ایسنا، افزایش قیمت بسیاری از محصوالت وارداتی و 
تولی��دی در ماه های گذش��ته با بهانه افزایش قیم��ت ارز صورت گرفته 
است، در حالی که با کاهشی شدن نرخ ارز این قیمت ها به تناسب نرخ 
ارز پایین نیامده اس��ت؛ امری که یک کارش��ناس اقتصادی برای توجیه 
آن عالوه بر چس��بندگی  قیمت ها، به اثرگذاری ش��رایط روانی در ایجاد 
تورم اش��اره می کند. محمد ش��ریفی اقبال در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به تاثیر ش��رایط روانی در ایجاد تورم اظهار کرد: زمانی که یک اتفاق بد 
اقتصادی از قبل بیان می شود باعث ایجاد تورم می شود و زمانی هم که 
آن پدیده اتفاق می افتد تورم دیگری ایجاد می ش��ود. برای مثال زمانی 

که خبر گرانی بنزین از قبل منتش��ر می شود اثرات تورمی دارد و زمانی 
هم که واقعا گران می شود اثر تورمی آن مضاعف می شود.

این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی با بیان اینکه برخی اظهارنظرهای 
غیرکارشناس��انه مس��ئوالن می تواند باعث به وجود آمدن تحرکاتی در 
بازارهای اقتصادی شود بر ضرورت اظهارنظرهای حساب شده تاکید کرد 
و گفت: هر جمله ای که در این شرایط از سوی مسئوالن گفته می شود 

باید دارای یک تفکر اقتصادی باشد.
او ب��ا بی��ان اینکه پدیده ه��ای مختلف اقتصادی هر ک��دام به تنهایی 
می تواند روی بقیه اثر بگذارند، ادامه داد: زمانی که خودرو گران می شود 
دیگر اج��زای اقتصاد هم تحت تاثیر این گرانی قرار می گیرند و س��عی 
می کنند خود را با این افزایش قیمت تطبیق دهند. به همین نحو زمانی 
که بنزین هم گران ش��ود باز هم دیگر اجزای اقتصاد دچار یک ش��وک 

تورمی می شوند.
شریفی اقبال با اشاره به گرانی ارز به عنوان یک متغیر که روی سایر 
عوامل و حوزه های اقتصادی اثرگذار اس��ت به چس��بندگی قیمت ها هم 
اش��اره کرد و گفت: شرکت های خودروسازی یک زمانی به بهانه افزایش 
ن��رخ ارز قیم��ت محصوالت خود را ب��اال می برند اما زمان��ی که نرخ ارز 
کاهشی می شود دیگر سود باال زیر دندان شان مزه می کند و قیمت ها را 

پایین نمی آورند و همین مساله باعث می شود تورم پایدار باشد.
به گزارش ایسنا، نرخ تورم در ۱2 ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری 
نس��بت به ۱2 ماه منتهی به آبان ماه س��ال گذش��ته معادل ۱8.۴درصد 
اعالم ش��ده که بیش��ترین نرخ تورم به تفکیک دهک های هزینه ای در 
آبان ماه امس��ال مربوط به دهک  دهم معادل 2۱.8درصد و کمترین آن 

مربوط به دهک  اول معادل ۱5درصد بوده  است.

سهم 60درصدی تهران در صادرات کل کشور

تعدد بخشنامه های یک شبه فعاالن اقتصادی را تهدید می کند

چرا کاالها با کاهش نرخ دالر ارزان نشدند؟

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

ایران خودرو برای پیش فروش مجوز داشت
معاون س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان در پاس��خ به اینکه آیا 
ایران خودرو برای پیش فروش محصوالت خود مجوز گرفته اس��ت، 
گفت یقیناً اگر مجوز نداشت با آن برخورد می شد و از وزارت صنایع 
مجوز گرفته اس��ت. معاون س��ازمان حمایت مصرف کنندگان گفت: 
در م��ورد پیش فروش خ��ودرو واردکنندگان یا س��ازندگان خودرو 
حتما می بایس��ت در مورد پیش فروش خودرو از وزارت صمت مجوز 
بگیرند.  ش��هرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات 
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان در گفت وگوی تلفن��ی با برنامه 
پای��ش در مورد پیش فروش ۱5 روزه ای��ران خودرو گفت: در مورد 
قیم��ت این خودروها زمان زیادی برای بررس��ی قیمت خودرو الزم 
است، در مورد پیش فروش خودرو واردکنندگان یا سازندگان خودرو 
حتما می بایس��ت در مورد پیش فروش خودرو از وزارت صمت مجوز 
بگیرند. میرآخورلو گفت: اگر خودرویی تعهد تحویل داش��ته باش��د 
خودروس��از اجازه ندارد تا مادامی که خودروی اولی را تحویل نداده 
خودروی دیگری پیش فروش کند. در مورد این چهار خودروی ایران 
خودرو تعهد معوق ندارد و این خودروها در پیش فروش قبلی نبود.
عملکرد دس��تگاه ها در مقابله با تحریم نظرس��نجی شب گذشته 
برنامه پایش به عملکرد تی��م اقتصادی دولت برای مقابله تحریم ها 
در یک ماهه گذش��ته اختصاص داش��ت. س��وال نظرسنجی به این 
شرح بود: با گذشت بیش از یک ماه از اجرای تحریم ها، به عملکرد 
ک��دام عضو اقتص��ادی دولت برای مقابله ب��ا تحریم ها نمره باالتری 
می دهی��د؟-۱ بانک مرکزی -2 س��ازمان برنامه و بودجه -۳ وزارت 
اقتص��اد و دارای��ی -۴ وزارت صمت -5 وزارت نف��ت در پایان این 
نظرس��نجی 55.70درصد از شرکت کنندگان عملکرد بانک مرکزی 
در مقابل��ه با تحریم ه��ا را مطلوب ارزیابی کردن��د. 2۴.7۳درصد از 
شرکت کنندگان به س��ازمان برنامه و بودجه، 8.۳2درصد به وزارت 
اقتصاد، 5.96 به وزارت نفت و 5.۳۱درصد به وزارت صنعت، معدن 

و تجارت رای دادند.

90درصد مشکالت قطعه سازان با افزایش 
قیمت خودرو حل می شود

دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو گفت در 
حال حاضر 90درصد مش��کل اصلی قطعه س��ازان مشکل تامین ارز 
و همچنین کمبود نقدینگی اس��ت که انتظار می رود با آزادس��ازی 
قیمت خودرو این مش��کل به زودی رفع شود. مازیار بیگلو در گفت 
و گ��و ب��ا پایگاه خبری »عصر خ��ودرو«، با بیان ای��ن مطلب گفت: 
ب��ا جلس��ات برگزار ش��ده انتظار می رود مش��کل قیم��ت تولیدات 
قطعه س��ازان و همچنین کمبود نقدینگی موجود با کمک ش��ورای 
پول و اعتبار و بانک مرکزی حل ش��ود و یا قطعه س��ازان به صورت 
مس��تقیم قادر به گشایش فاینانس ش��وند. وی ادامه داد: همچنین 
با صدور مجوزهای جدید پیش فروش و همچنین فروش اقس��اطی 
خودروسازان می توان نسبت به پشتیبانی بخش فروش خودروسازان 
اقدام کرد که در این ش��رایط 90درصد مشکالت اصلی قطعه سازان 
برطرف خواهد ش��د و پس از رفع این مش��کالت، چالش های ناشی 
از بوروکراس��ی و تامی��ن ارز و پ��ول که همیش��گی ب��وده نیز قابل 
رفع می ش��ود. ای��ن فعال صنعت قطعه با تاکید ب��ر اینکه تحریم به 
معن��ای تحمی��ل هزینه اس��ت، تصریح کرد: زمانی که خودروس��از 
و قطعه س��از این مجوز را داش��ته باش��ند که این هزینه را متحمل 
ش��وند و مصرف کننده نهای��ی نیز حاضر به پرداخ��ت این هزینه ها 
باش��د می توان نسبت به امتحان کردن راهکارهای جدید برای حل 
مش��کالت اصلی اقدام کرد. بیگلو یادآور شد: سایر مشکالت موجود 
بر س��ر نقل و انتقال پول به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم و 
معضالت بوروکراس��ی بانکی و همچنین تامین ارز از مش��کالتی به 
ش��مار می روند که می توان در قدم های بعد نسبت به رفع آنها اقدام 
کرد. به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، 
صنعت قطعه مانند بیماری اس��ت که هم اکنون س��کته کرده اما در 
عین حال پای شکس��ته دارد بنابراین اولویت نخست، عمل احیای 
قلب اس��ت تا این بیمار زنده بماند و در گام بعدی نسبت به درمان 

بعدی اقدام کرد.

برخورد سیاسی با صنعت خودرو بالی جان 
خودروسازان

ایرانی ها خودروس��ازی را نم��اد قدرت صنعتی کش��ور می دانند. 
امیرحس��ن کاکایی، کارشناس خودرو و اس��تاد دانشگاه با بیان این 
مطلب گف��ت: از همین رو صنعت خ��ودرو به نوعی تبدیل به محل 

زورآزمایی دولت و شهروندان شده است.
ایرانی ها خودروسازی را نماد قدرت صنعتی کشور می دانند.

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو و استاد دانشگاه با بیان این 
مطلب گف��ت: از همین رو صنعت خ��ودرو به نوعی تبدیل به محل 
زورآزمایی دولت و شهروندان شده است. به گزارش تین نیوز، کاکایی 
می گوید: وقتی در خودروس��ازی به اصط��الح خرابکاری صنعتی رخ 
می ده��د یا قیمت ب��اال می رود، این موضوع خ��ود را در قالب نمود 
دولتی نش��ان می دهد و س��بب اعتراض و انتقاد می ش��ود. او بابیان 
اینکه اگر خودروس��ازان دولتی نبودند ت��ا این حد در بحث افزایش 
قیمت، اعتراض و حساسیت ایجاد نمی شد، تأکید کرد: کلی صنعت 
در این کش��ور هس��ت که به  نوبه خود ناکارآمدی های��ی دارند، اما 
هیچ گاه فش��ار س��نگینی مانند آنچه روی خودروس��ازان بزرگ به 
آنه��ا وارد نمی آی��د، چون خصوصی هس��تند؛ حتی خودروس��ازان 
بخش خصوصی نیز به اندازه غول های صنعت خودرو )ایران خودرو و 

سایپا( بابت مسائلی مانند افزایش قیمت، تحت فشار نیستند.
این اس��تاد دانش��گاه به بده بس��تان های سیاس��ی در خودروسازان 
دولتی نیز اش��اره  کرده و می گوید: ن��گاه دولتمردان به صنعت خودرو 
سیاسی اس��ت و افکار عمومی وقتی بده بس��تان های سیاسی )مانند 
تغییر و تحوالت مدیریتی( را در خودروسازان بزرگ مشاهده می کنند، 
نمی توانند خود را بابت ناکارآمدی های منجر به مسائلی مانند افزایش 
قیمت، قانع کنند. باوجود افزایش قیمت در همه بخش ها، هنوز دولت 
به طور کامل و ش��فاف با گران ش��دن خودرو موافقت نکرده و این تنها 
به دلیل حساس��یت افکار عمومی بر صنعت خودرو است. از نظر مردم 
ای��ران صنعتی که حمای��ت دولتی را دارد، بازارش انحصاری اس��ت و 

محصوالتش توان صادرات ندارند نباید قیمت هایش را افزایش دهد.

افزای��ش قیمت خودرو در ایران همواره م��ورد اعتراض افکار عمومی 
بوده، تا جایی که حتی در دوران تش��دید تورم و رشد قیمت انواع کاال، 
باز ه��م قیمت خودروهای داخلی در تیررس انتقادات ش��هروندان قرار 

داشته  است.
به گزارش پدال نیوز، در مقاطع مختلف به خصوص مقطع فعلی که رشد 
تورم بر اقتصاد کشور سایه افکنده، اگرچه افزایش قیمت دامان تمامی کاالها 
را گرفت��ه، با این حال، باز هم خودرو به س��یبل اعت��راض و انتقاد عمومی 
تبدیل شده است. این روزها شهروندان، تورم را در تمامی کاالها، از دستمال 
کاغذی های جیبی و تی ش��رت های دستفروش��ان گرفته تا لبنیات و برنج 
و رب گوج��ه با تم��ام وجود لمس می کنند و به نوع��ی نیز با این قیمت ها 
کنار آمده اند. این در حالی اس��ت که حتی حرف افزایش قیمت کارخانه ای 
خودروها نیز برای ش��هروندان قابل هضم نیست و آنها نمی خواهند زیر بار 
قیمت های جدید بروند. از نظر شهروندان ایرانی، خودروهای داخلی نه تنها 
شایس��ته افزایش قیمت نیس��تند، بلکه قیمت آنها باید پایین نیز بیاید. از 
همین رو با وجود تورم مشهود و ملموس یک سال گذشته کشور، ایرانی ها 
حرف خودروسازان را مبنی بر اینکه خودرو نیز مانند سایر کاالها با افزایش 
هزینه تولید مواجه ش��ده و طبعا امکان عرضه با قیمت های قبل نیس��ت، 
نمی پذیرند. حال پرس��ش اینجاس��ت که حساس��یت عمومی روی قیمت 
خودرو ریش��ه در چه دارد؟ چرا ایرانی ها با قیمت بیش��تر کاالها حتی دارو 
و موادغذایی که جزو نیازهای ضروری ش��ان است، کنار می آیند، اما زیر بار 

افزایش قیمت خودرو نمی روند؟ 

نتیجه دولتی بودن خودروسازی 
 در پاس��خ به این پرس��ش، دالیل مختلفی مطرح می شود که بیشتر 
آنها به نوعی با خاص بودن صنعت خودرو در ایران و همچنین محبوب 
نبودن خودروسازان نزد مشتریان و بی اعتمادی افکار عمومی به آنها در 
ارتباط است. در این بین، خاص بودن خودروسازی خود ریشه در توجه 
ویژه دولت به این صنعت و حمایت های مختلف از آن طی ادوار مختلف 
دارد. اگرچه خودروس��ازان بزرگ کش��ور روی کاغذ، خصوصی به شمار 
می روند، ب��ا این حال دخالت های کوچک و بزرگ دولت در این صنعت 
و برخ��ی سیاس��ی کاری ها، صنعت خ��ودرو را به نوعی ب��ه نماد دولتی 
بودن تبدیل کرده اس��ت. شاید گزاف نباش��د اگر بگوییم نزد ایرانی ها، 
صنعت خودرو به نماد گرانفروش��ی، ناکارآمدی، سوءمدیریت و ریخت و 
پاش های مالی بدل شده و از همین رو همواره یکی از سیبل های اصلی 

اعتراض و انتقاد عمومی به دولت ها بوده و است.
 در حال حاضر چندین خودروساز در ایران فعالیت می کنند و بسیاری 
از آنها به بخش خصوصی تعلق دارند و خصوصی ها هرگز فشار سنگینی 
را که دو خودروس��از ب��زرگ داخلی تحمل می کنن��د، تجربه نکرده اند. 
خودروس��ازان خصوصی همواره طی این س��ال ها ب��ه قیمت محصوالت 
خ��ود افزوده اند و معموال نیز فش��ار و انتقاد خاص��ی متوجه آنها نبوده، 
با این حال خودروس��ازان بزرگ و نیمه دولتی حتی با وجود سیاس��ت 
تثبیت قیمت، هرگاه بنا بر دستورالعمل قیمت ها را افزایش دهند باز هم 
هجمه هایی بزرگ علیه ش��ان ایجاد می شود، بنابراین اگر ایران خودرو و 

س��ایپا نیز دولتی نبودند و به بخش خصوصی تعلق داشتند، شاید بابت 
افزایش قیمت محصوالت خود هیچ گاه تحت فش��ار جدی و س��نگینی 

قرار نمی گرفتند. 
 ب��ه نوعی »دولتی بودن« را می ت��وان یکی از دالیل اصلی بی محبتی 
ایرانی ها نس��بت به خودروسازان داخلی دانست، چه آنکه آنها این وصل 
بودن به دولت را برنمی تابند و این ذهنیت را دارند که خودروس��ازان و 
دولت در نهایت طرف یکدیگر را نگه خواهند داش��ت نه مشتریان را. از 
طرفی، ایرانی ها بابت حمایت هایی که دولت های مختلف همواره نسبت 
به خودروسازان روا داشته اند، ش��اکی اند و حتی دلیل توسعه نیافتگی و 

پیشرفت نکردن صنعت خودرو را همین حمایت ها می دانند. 
 از نظر ش��هروندان ایرانی، خودروس��ازان مانند فرزندان نازپرورده ای 
هس��تند که اگرچه در پر قو بزرگ ش��ده و همواره س��ایه پدر و مادر بر 
سرش��ان بوده، اما هنوز روی پای خود نایستاده اند. شهروندان ایرانی از 
انحصاری که به دلیل حمایت های دولتی در بازار خودروی کشور به وجود 
 آمده، ناراحت هس��تند و بخ��ش مهمی از اینک��ه نمی توانند با افزایش 
قیمت خودروهای داخلی کنار بیایند، به همین موضوع مربوط می شود. 
از نظر آنها، اگر دولت کاری به کار خودروس��ازان نداشته و حمایت شان 
نکند و تنها ش��رایط را برای حذف انحصار و ایجاد رقابت در بازار داخل 
فراهم بیاورد، آنگاه می توان قیمت ها را کنترل کرد، بنابراین از دید افکار 
عمومی، تا وقتی دولت حواس��ش به خودروسازان هست و هوای آنها را 

دارد، افزایش قیمت پذیرفتنی نیست و نخواهد بود.  

چرا ایرانی ها زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی روند؟

 حساسیت عمومی روی قیمت خودرو ریشه در چه دارد؟

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کش��ور گفت مرحله دوم 
توزیع الس��تیک تاکسی ها با 20هزار حلقه تا پایان آذر و با نرخ مصوب 
آغاز می ش��ود. به گزارش پای��گاه خبری»عصر خودرو«، مرتضی ضامنی 
افزود: پیش از این توزیع مرحله نخس��ت الستیک تاکسی ها با ۳0 هزار 
حلقه از ماه گذش��ته در ۱0 ش��هر کشور آغاز شده بود و در مرحله دوم 
اولویت با شهرهایی است که توزیع مرحله نخست شامل آنها نبوده است 
و اعالم نیاز کرده اند. وی ادامه داد: با توجه به ش��رایط موجود و تفاوت 
زی��اد قیمت اقالم مصرفی خودرو در ب��ازار، تحویل این اقالم به صورت 
مس��تقیم به تاکس��یرانان به عنوان یک مطالبه بحق و جدی در دستور 

کار اتحادیه قرار گرفته است.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور گف��ت: تدابیری 
اتخاذ ش��ده اس��ت که هیچ راننده تاکسی دغدغه تهیه الستیک خودرو 
را نداش��ته باشد، اما این امر منوط به این است که تاکسیرانی شهرهای 

آنها اعالم نیاز کنند.
وی خاطرنشان کرد: الستیک تاکسی ها با نرخ مصوب کارخانه و ۳0 تا 
۴0درصد زیر قیمت بازار در اختیار رانندگان تاکسی قرار خواهد گرفت.

ضامن��ی ادام��ه داد: همچنین به منظور حمایت از رانندگان تاکس��ی 
و تامی��ن کاالهای مورد نیاز آنها با نرخ مصوب قرار اس��ت توزیع روغن 
خودرو نیز در دس��تور کار اس��ت و به این منظور ب��رای تهیه روغن به 

شهرهای کشور فراخوان داده ایم که اعالم نیاز کنند.
وی افزود: در گام بعدی توزیع اقالم مورد نیاز تاکسی ها مواردی مانند 
تهیه لنت ترمز که با قیمت بازار اختالف دارند نیز در نظر گرفته خواهد 

شد و به صورت مستقیم این اقالم به رانندگان تاکسی توزیع می شود.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور گفت: تمام اقالم در 
نظرگرفته ش��ده برای توزیع بین رانندگان تاکس��ی از تولیدات داخلی 
اس��ت، مگر اینکه مش��ابه کاالی تولیدی داخلی نداش��ته باشد، در آن 

صورت توزیع کاالی خارجی خواهیم داشت.
وی درب��اره ارائه خدمات دیگر به رانندگان تاکس��ی نیز تصریح کرد: 
تاکنون بیمه تکمیلی برای رانندگان تاکس��ی لحاظ نشده است. در حال 
پیگیری هستیم که این اتفاق انجام شود. این اقدام می تواند گام موثری 

در حمایت از رانندگان تاکسی باشد.
ضامنی اعالم کرد: به منظور تامین رفاه بیشتر برای رانندگان تاکسی 
در حوزه ورزش، اولین دوره مس��ابقات فوتس��ال کارکن��ان و رانندگان 
تاکس��ی در دهه فجر که موجب افزایش نش��اط و امید آنها خواهد شد 

نیز برگزار می شود.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های ش��هری کشور گفت: در همایشی 
ک��ه در 26 آذر به مناس��بت روز مل��ی حمل و نقل برگزار می ش��ود از 
رانندگان برتر در حوزه تاکسیرانی و حوزه های دیگر حمل و نقل عمومی 

قدردانی می شود.

رئی��س انجمن حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان کش��ور با گالیه از 
س��کوت س��ازمان حمایت در قبال بازار بی س��امان خ��ودرو، گفت چرا 
خودروسازان تمام اختیار بازار را در دست گرفته اند؟چرا نمی گویید چه 

نسخه ای برای صنعت خودرو پیچیده اید؟
حس��ین ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار تس��نیم، با اشاره به اینکه 
به اعتقاد ما افزایش قیمت خودرو توس��ط خودروس��ازان به هیچ عنوان 
قانونی نیس��ت، اظهار داش��ت: در این ش��رایط که ای��ران خودرو چهار 
محصول خود را گران کرده اظهارات وزیر صنعت بسیار قابل تأمل است 
چراکه ایش��ان اول این کار را قانونی دانس��ته و در گفت وگوهای بعدی 
س��ازمان حمایت را متولی پاس��خگویی در مورد تغییرات قیمت خودرو 

معرفی می کند.
وی با طرح این پرس��ش که مگر سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت 

صنعت نیس��ت، گفت: چرا مس��ئولین به صورت روشن با مردم صحبت 
نمی کنند چرا نمی گویند چه نس��خه ای برای صنعت خودرو پیچیده اند، 
چرا ترجیح می دهند س��کوت کنند تا خودروسازان تمام اختیار بازار را 

در دست بگیرند.
رئی��س انجم��ن حمای��ت از مصرف کنندگان کش��ور با اع��الم اینکه 
قیمت گذاری خودرو باید براس��اس یک ضابطه خاص باشد و خودروساز 
مجاز به تعیین قیمت ها بدون هماهنگی با دستگاه های مربوطه نیستند، 
افزود: جالب اینجاست سازمان حمایت در واکنش به این افزایش قیمت 
از ضابطه قیمت گذاری صحبت کرده و مدام از بررسی قیمت های جدید 
ایران خودرو صحبت می کند. این درحالی اس��ت که خودروساز در قالب 
ی��ک طرح محصوالت خود را فروخته و این حقوق مصرف کننده اس��ت 

که مورد تضعیف قرار گرفته است.

ابراهیمی در ادامه صحبت های خود با تأکید بر اینکه در تصمیم گیری 
قیمت  کاالها از جمله خودرو اصال با انجمن حمایت از مصرف کنندگان 
کش��ور مش��ورت نکرده و حتی یک نماینده نیز در جلسات آنها حضور 
ن��دارد، تصریح کرد: این انجمن براس��اس مصوبه مجل��س و به صورت 

قانونی تشکیل شده و باید در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشد.
وی با اعالم اینکه در ش��رایط فعلی فقط حقوق مصرف کنندگان مورد 
تضییع قرار می گیرد، گفت: چرا سازمان حمایت در بخش قیمت خودرو 
سکوت کرده و بازار را دو دستی در اختیار خودروسازان قرار داده است. 
آنها در یک مقطعی با کاهش عرضه باعث رش��د قابل توجه قیمت ها در 
س��طح بازار ش��دند و امروز از فروش خودرو در حاشیه بازار و با قیمت 
5درصد کمتر صحبت می کنند. این موضوع اصاًل برای مردم قابل قبول 

نیست.

توزیع 20 هزار الستیک تاکسی تا پایان آذر آغاز می شود

چرا نمی گویید چه نسخه ای برای صنعت خودرو پیچیده اید؟
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اولین و بزرگ ترین رویداد ایده های نوآورانه و استارتاپ های اجتماعی کشور 
با هدف ایجاد فضای نوآوری در حوزه اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی و 
طرح فرصت های جدید برای حل این آسیب ها در چهار محور زنان سرپرست 

خانوار، کودکان کار، حاشیه نشینی و کسب وکار 
اجتماع��ی در دانش��گاه تربیت م��درس تهران 
برگزار می شود. علیرضا خورسند، مدیر اجرایی 
رویداد ملی نوآوری اجتماعی در نشستی خبری 
ب��ا تأکید بر این موضوع که همه ما نس��بت به 
جامعه خود مسئولیم، از تمام فعاالن اجتماعی 
و نخبگان کش��ور برای شرکت در این رویداد و 
ارائه ایده های نوآورانه برای کاهش آس��یب های 
اجتماعی و همچنین ایجاد استارتاپ های مؤثر 
در حوزه کاهش این آس��یب ها دعوت کرد. وی 
با بی��ان اینکه این روی��داد در دو بخش ایده و 
کسب و کار اجتماعی برگزار خواهد شد، افزود: 
ب��ه ایده های برتر پ��س از داوری در مرکز ملی 

نوآوری اجتماعی، جوایز ارزنده ای اهدا شده و حمایت های الزم جهت اجرایی 
شدن آن با همکاری صاحبان ایده انجام خواهد پذیرفت. همچنین طرح های 
برتر با حمایت های متنوع این مرکز به  شتاب دهنده ها معرفی  شده تا پس از 

طی مراحل شتاب دهی مورد سرمایه گذاری قرار بگیرند. خورسند تاریخ شروع 
فراخوان را از 28 آبان ماه س��ال جاری و آخرین مهلت ثبت ایده یا کسب وکار 
اجتماعی را تا ۳0 آذر اعالم کرد. افتتاحیه این رویداد نیز در تاریخ ۱0 دی ماه 
به میزبانی دانش��گاه تربیت مدرس با حضور 
مس��ئوالن برگزار خواهد ش��د. دکتر خس��رو 
دانش��جو، رئیس کمیته راهب��ردی این مرکز 
نیز در ادامه به معرف��ی پروژه های جاری این 
مرکز ازجمله رویداد نوآوری اجتماعی و سامانه 
مدیری��ت توان توانمندان و نی��از نیازمندان و 
همچنین س��امانه ش��بکه اجتماعی نوآوری 
پرداخت. براس��اس گزارش مرکز ملی نوآوری 
اجتماعی کشور، در ادامه این نشست نیز دکتر 
کمال اکبری، به عنوان یک��ی دیگر از اعضای 
کمیته راهبردی مرکز ملی نوآوری اجتماعی 
با اش��اره به برنامه های سال آتی مرکز گفت: 
این مرکز حمایت از رویدادهای اس��تارتاپی و 
تأسیس شتاب دهنده های استانی در این حوزه را در برنامه های سال آتی خود 
قرار داده است که در همین راستا حمایت از رویداد استارتاپ ویکند اجتماعی 

استانداری اردبیل در ماه گذشته انجام شد.

طرح نوآفرین طرحی است که با نام برنامه یا طرح نوآفرین برای کمک 
به کسب و کارهای نوپا از جمله رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساخت های 
حقوقی استارتاپ ها برای یک دوره سه تا پنج ساله تدوین شده است. اوایل 

امسال مطرح شد اما هنوز از این کمیسیون به 
آن کمیس��یون در رفت و آمد است.  سروش 
قاض��ی نوری، معاون جدید سیاس��تگذاری و 
اعتباربخشی سازمان فناوری اطالعات وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات که همراه با دیگر 
همکاران��ش این طرح را پیگی��ری می کنند، 
گفت: این طرح اوایل امس��ال به دولت ارجاع 
داده شد. عالقه ما این بود که طرح با سرعت 
بیشتری به نتیجه برسد و به همین دلیل وزرا 
و معاون��ان رئیس جمهوری آن را امضا کردند 
و به نوعی توافق ش��د که این طرح بدون طی 
کردن مراحل کمیس��یون در جلس��ه هیات 
دولت مطرح ش��ود. وی ادام��ه داد: اما بعضی 

دیگ��ر از اعضای هیات دولت نگرانی هایی داش��تند که باعث ش��د عمال 
طرح نوآفرین درگیر طی کردن فرآیند کمیس��یون های تخصصی، فرعی 
و اصلی کمیس��یون اقتصادی هیات دولت ش��ود. وی در ادامه گفت: این 

طرح سه هفته قبل درکمیته فرعی کمیسیون اقتصاد تشکیل و ایراداتی 
که دس��تگاه های مختلف به آن داشتند، مطرح و در نهایت مقرر شد یک 
کارگروه تخصصی با حضور دستگاه ها و بخش خصوصی تشکیل شود که ما 
در همکاری با این کارگروه تخصصی بتوانیم 
متن جدید را آماده کنیم. مقرر شد اگر متن 
پیش��نهادی به تایید این کارگروه تخصصی 
و دوس��تان دیگری ک��ه در این طرح درگیر 
هستند برسد، مستقیما به کمیسیون اصلی 
برود و امید اس��ت مراحل بعدی به سرعت 
طی شود. هدف س��ازمان فناوری اطالعات 
سرعت بخش��یدن به این الیحه بود، اما این 
اتف��اق بنا بر نگرانی هایی که وجود داش��ت، 
رخ ن��داد. قاضی نوری از جنب��ه دیگری به 
این ماجرا نگاه می کند: »مالحظات و نگرانی 
هایی وجود داشت که فکر می کنم در نظر 
گرفتن آن ها طبیعتا این الیحه را پخته تر و 
بهتر خواهد کرد. ما فقط نگران زمان هستیم چرا که می دانیم همکاری با 
۱0دستگاه دولتی و جلب نظر مساعد آن زمان زیادی خواهد برد. اما می 
دانیم با صرف این زمان برنامه پخته تری تقدیم هیات دولت خواهد شد.«

طرح نوآفرین در راستای کمک به کسب و کارهای نوپابرگزاری رویداد ایده های نوآورانه و استارتاپ های اجتماعی

فکر کنید روز اول کاری شما در یک شرکت، دقیقا با افشای گزارش یک 
رخنه امنیتی در آن شرکت مصادف شده است.

همه ما احتمال یک روز کاری بد را داشته ایم، اما مسلما هیچ کدام روزی 
را به بدی روز تونی تجربه نکرده ایم. دقیقا در همان روزی که تونی وست 
)Tony West( به عنوان کارمند ارشد حقوقی اوبر )uber( شروع به کار 
 )Dara Khosrowshahi( کرد، مدیرعامل اوبر یعنی دارا خسروشاهی
به طور عمومی افش��ا کرد که اوبر، یک س��ال قبل دچار نفوذ در اطالعات 

خصوصی کاربران خود شده است.
در این رخنه، اطالعات شخصی 57 میلیون راننده و مسافر اوبر که شامل 
شماره گواهینامه 600 هزار راننده هم می شد، در معرض خطر قرار گرفته 
ب��ود. در یک »اولین روز کاری« معمول��ی، فرد تازه وارد چرخی در فضای 
کاری می زن��د، رئیس از او برای ناهار خ��وردن در جمع همکاران دعوت 
می کند، با افرادی که قرار است همکارش باشند آشنا می شود و زمانی را 
برای تنظیم دکوراس��یون دفتر کاری اش صرف می کند، اما برای وست در 
اولین روز کاری، به عنوان کارمند ارشد حقوقی اوبر، این گونه نبود و او باید 
در همان روز با همه دادس��تان های ایالتی در سراسر کشور ایاالت  متحده 
تماس می گرفت و به آن ها توضیح می داد که چه اتفاقی افتاده است! وست 

در یک گفت وگو در کنفرانس تلفنی با GeekWire در سیاتل گفت:
من خودم با مفهوم نقض اطالعاتی، تنها ۴8 س��اعت پیش از اینکه به 

مردم درباره آن توضیح دهم، آشنا شدم.
اما چرا اوبر این نقض را در همان سال 20۱6 که اتفاق افتاد، افشا نکرد؟

اوبر در آن زمان، یک ش��رکت بس��یار متفاوت بود. ش��رکت اوبر، تحت 
مدیریت تراویس کاالنی��ک )Travis Kalanick(، بنیان گذاری که در 
آن زمان مدیریت عامل این ش��رکت را نیز برعهده داش��ت، دچار نفوذ و 
نقض حریم شخصی شد. این کار توسط یک هکر انجام شد که کاالنیک 
با پرداخت ۱00هزار دالر به او، توانس��ت رخنه امنیتی موجود در نرم افزار 
را برطرف کند. این هزینه را تحت عنوان Bug-Bounty می شناسند و 
به دستمزدی گفته می شود که به هکرهایی که با آزمون نفوذ، یک شرکت 
را از رخنه های امنیتی آگاه می کنند، تعلق می گیرد. درواقع این مفهوم با 
هزینه ای که جهت برگرداندن اطالعات هک شده به هکر پرداخت می شود، 
تفاوت دارد. Bug Bounty چیزی مانند کنترل کیفی است، فقط با این 

تفاوت که این کنترل را یک هکر انجام می دهد.
اوبر هزینه  مربوطه را پرداخت کرده بود و این جریان را به عنوان یک راز، 
نزد خود نگه داشته بود. سال بعد، کاالنیک به دلیل آنکه چشمش را روی 
حکم آزار جنسی اثبات شده در مجموعه شرکت بست، از مدیرعاملی اوبر 
برکنار ش��د و خسروش��اهی که در آن زمان مدیرعامل Expedia بود، از 
سوی هیات مدیره اوبر به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب شد. خسروشاهی 

هم پس از مدتی وست را به عنوان کارمند ارشد حقوقی استخدام کرد.
وست در ادامه صحبت های خود با حاضرین GeekWire گفت:

می دانستم که با چالش های زیادی رو به رو می شوم، ولی خوشبختانه این 
چالش ها رفته رفته کمتر شدند.

اما س��ؤال دیگری که پیش می آید این اس��ت که چرا وس��ت ترجیح 
داد ب��رای اوبر کار کند؟ او بیکار نبود. تونی زمانی  که خسروش��اهی از او 
درخواست همکاری کرد، مشاور ارشد pepsi بود و قبل از آن هم به عنوان 
معاون دادس��تانی کل که س��ومین ش��غل رده باال در وزارت دادگستری 

آمریکاست، کار می کرد.
وست دراین باره می گوید: »من این فرصت را داشتم که دارا خسروشاهی 

را مالق��ات کن��م و او دیدگاه خود را درب��اره ایجاد یک پلتفرم متحرک و 
تأثیر آن در دنیا برای من توضیح داد. من عاشق این ایده شدم که در آن 
می توانیم با فشردن یک دکمه، خودرویی را برای سفرهای خود فرابخوانیم. 
ایده  تحرک بخشیدن به چیزهایی که جایی برای این منظور ندارند، یک 
ایده بسیار متقاعدکننده است و چشم اندازهای روشن بسیار زیادی دارد.«

وست با خسروشاهی برای ایجاد یک فرهنگ جدید و مسئولیت گرا در 
اوبر همکاری می کند. او ادامه داد: »گاهی اوقات، این فرهنگ شامل انجام 
کاری خس��ته کننده، مانند متقاعد کردن وکالی ارشد ایالتی برای دادن 
توضیح به آن ها در خصوص یک نفوذ اطالعاتی عظیم هم می شود.« وقتی 
از او پرسیده شد که چرا باید کسی دوباره به اوبر اعتماد کند، وست اشاره 
ب��ه پذیرفتن نقض حریم و اعتراف به آن و گام ه��ای دیگری که او و اوبر 
تاکنون برداشته اند کرد که شامل مواردی مانند استخدام دادستان سابق، 
اریک هولدر)Eric Holder(، همان فردی که یک گزارش تند علیه اوبر 
تهیه کرده بود، و حل مش��کل نفوذ با پرداخت ۱۴8 میلیون دالر جریمه 

پرداخت شده به تمامی 50 ایالت کشور آمریکا، می شود.
اوب��ر همچنین به طور داوطلبانه، اقدام به پایان حکم مربوط  به قربانیان 
سوءاستفاده جنسی کرد، در حالی  که گوگل این کار را به تازگی و تحت فشار 
هزاران معترض انجام داد. از س��وی دیگر، این ش��رکت با Waymo که 
از اوبر برای دس��تیابی به فایل های محرمان��ه ایجاد یک فناوری رانندگی 
خودکار ش��کایت کرده بود، به توافق رس��ید که شامل اعطای درصدی از 
سهام اوبر به وایمو می شد. طبق گفته وست، این توافق یک فرصت برای 
افزایش سرمایه گذاری گوگل در اوبر بود که منجر به همکاری آن ها شده 

بود.
او ادام��ه داد: حال ک��ه صحبت از فناوری رانندگی خودکار ش��د، باید 
بگوییم که تیم جدید اوبر، نسبت به تیم قدیمی، به شکل تقریباً متفاوتی 
نس��بت به تصادف و کشته ش��دن یک عابر در آریزونا توسط خودروهای 
بدون راننده عکس العمل نشان داده است. در این راستا، اوبر اعالم کرد که 

این پایان آزمون خودروهای بدون راننده خود در این ایالت است.
برای مقایسه، شرکت تسال حقیقت کشته شدن عابر پیاده توسط یک 
خودروی بدون راننده ساخت این شرکت را تا ماه ها بعد مخفی نگه داشت. 
وس��ت در این  باره گفته اس��ت: »مهم ترین چیزی که باید از این حادثه 
یاد بگیریم، این اس��ت که به امنیت توجه بیشتری کنیم. چگونه می توان 
مطمئن بود که در مسیر درست توسعه  محصول پیش می رویم؟ برای این 
منظور، ما ۴8 س��اعت پس از حادثه را صرف بررسی باال به پایین امنیت 
سیستم کردیم. ما یک عضو سابق امنیت ملی حمل ونقل را برای بررسی 
این گزارش اس��تخدام کردیم و به زودی نتایج آن را برای عموم منتش��ر 
خواهیم کرد. ما دریافتیم که موفقیت مان به پایداری شهرها بستگی دارد. 
ما امروزه همکارانی مانند ش��رکت های تاکس��یرانی داریم که در روزهای 
ش��روع به کار اوبر، فکر نمی کردیم این همکاری شکل بگیرد. وقتی دارا و 
من وارد اوبر شدیم، اوبر گواهی کار در لندن را از دست داده بود، ولی امروز 
ما این گواهی را پس گرفتیم. دلیل این امر، دیپلماسی ها و مذاکرات فراوان 
صورت گرفته توس��ط تیم ما بوده است. البته ما هنوز در زیر ذره بین قرار 

داریم و باید به درستی گام های آینده خود را انتخاب کنیم.«
وست همچنین خطاب به کاربران اوبر می گوید:

اگر برنامه اوبر را از گوش��ی های همراه خود پاک  کرده اید، یک ش��انس 
دیگر به ما بدهید و به آنچه انجام می دهیم، نه آنچه می گوییم، توجه کنید.
INC/zoomit: منبع

 مدیر حقوقی اوبر در اولین روز کاری خود
چه چالش هایی را تجربه کرد

دریچــه

س��ورنا س��تاری در راس یک هیات تجاری و فناور شامل ۴6 نفر از مدیران 
صندوق ه��ای تامین مالی و ش��رکت های دانش بنیان فع��ال در حوزه فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات، س��المت و زیس��ت فناوری، معدن و صنای��ع معدنی، 
تجهی��زات صنعتی و ماش��ین آالت و برق و الکترونیک به دو ش��هر پرتوریا و 
ژوهانس��بورگ در آفریقای جنوبی س��فر کرد. به گ��زارش خبرگزاری مهر به 
نقل از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در این س��فر که با هدف 
توس��عه صادرات محصوالت ش��رکت های دانش بنیان و گسترش کسب و کار 
بین المللی است و به مدت چهار روز ادامه دارد، شرکت های دانش بنیان ایرانی 
با شرکت های متناظر خود در آفریقای جنوبی و در محل اتاق بازرگانی آفریقا 

مستقر در ژوهانسبورگ دیدار و مذاکره می کنند.

شرکت های دانش بنیان ایرانی به 
آفریقای جنوبی می روند

سه شنبه
20 آذر 1397

شماره 1217
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کارشناس��ان عنوان کردن��د تصمیمات مرکز پای��ش و بهبود فضای 
کسب و کار وزارت اقتصاد در سایر دستگاه ها اجرا نمی شود.

ب��ه گزارش فارس به نقل از صداوس��یما، س��یدفرید موس��وی عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس ب��ا حضور در 
تیتر امش��ب شبکه خبر س��یما،گفت: چهار 
سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای 
کس��ب و کار  می گذرد، ام��ا آنچنان که باید 
نتوانسته است اثربخشی الزم را داشته باشد.
عدم موفقیت در اجرای درست این قانون 
چن��د بعد دارد که یک بع��د به کلیت نظام 
نظارتی بر اج��رای قوانین برمی گردد و بعد 
بعدی عدم باور کارگزاران اجرایی به مفاد و 

اهداف تصویب این قانون است.
او گفت: در قانون رفع موانع تولید یکی از 
موارد که باید مد نظر قرار می گرفت موضوع 
صدور مجوزهاست. بعد از تصویب این قانون 

مهمترین شاخصی که نشان می دهد این کارآمدی صورت نگرفته این 
اس��ت که ما هر س��ال در بهبود فضای کس��ب و کار چهار پله سقوط 
داشته ایم. او افزود: دنیا در حال رقابت است و ما نیز باید سرعت رشد 

خود را به دنیا برسانیم.
او اف��زود: یکی از موارد اقتصاد ما کاهش ارزش پول ملی اس��ت که 
برای تقویت آن دستوری نمی توان عمل کرد، بنابراین هیچ راهی برای 
افزایش ارزش پولی جز رونق تولید نداریم.

او گف��ت: مجموع��ه اقداماتی ک��ه باید 
دستگاه های اجرایی انجام دهند، مصوبات 
را اجرایی کنند، بنابراین چون اراده ای در 
بدنه اجرایی ش��کل نگرفته است، بنابراین 
اجباره��ای قانونی ه��م توجیهات واهی را 

اعالم می کنند.
اگ��ر بتوانی��م تع��داد مق��ررات، تعداد 
مراجعات و هزینه هایی که صرف می شود 
را ک��م کنیم، می توانی��م در بهبود فضای 

کسب و کار موفق شویم.
موس��وی گفت: قانون مشکل ندارد بلکه 
مش��کل اصلی در اجرای قانون است پس 

در سازکارهای هیات مقررات باید یک بازنگری انجام شود.
او گفت: ما عادت کرده ایم که ارباب رجوع داش��ته باشیم و کارها به 

صورت جزیره ای انجام شود.

آمازون انگیزه های بلندپروازانه  بزرگی در سر می پروراند و قصد دارد 
تعداد فروش��گاه های بدون فروش��نده خود را به شدت باال ببرد. از این 
رو مناس��ب ترین مکان برای فروش��گاه های بدون فروشنده آمازون گو 

را فرودگاه های ب��زرگ می داند و قصد دارد 
چنین مغازه هایی را راه بیندازد. 

ب��ه گ��زارش دیجیات��و، گفته ش��ده که 
نمایندگان دو فرودگاه بزرگ شهر کالیفرنیا 
ب��ا مس��ئولین کمپانی آم��ازون به صحبت 
پرداخته ان��د و ایمیل های��ی بی��ن آنها رد و 
بدل ش��ده است. در این ایمیل ها، مسئولین 
آم��ازون از عالق��ه  خ��ود ب��رای راه اندازی 
فروش��گاه های بدون فروشنده آمازون گو در 

ترمینال این فرودگاه صحبت کرده اند.
البت��ه ای��ن صحبت ه��ا ناتم��ام مانده و 
مش��خص نش��ده که آمازون قصدی قطعی 
ب��رای افتت��اح فروش��گاه های آمازون گو در 

فرودگاه ها دارد یا خیر.
به گزارش رویترز، مش��اور تکنولوژی فرودگاه بین المللی لس آنجلس 
به مس��ئولین فروشگاه های آمازون گو جواب مثبت داد و قرار شده که 

جلسه ای بین نمایندگان دو شرکت برگزار شود اما این پاسخ بی جواب 
مانده است.

عالوه بر این مس��ئولین فروشگاه های س��ن خوزه مدعی شده اند که 
آنها احتم��ال افتتاح فروش��گاه های بدون 
فروش��نده  آمازون گو را بررس��ی کرده اند 
و گزین��ه  مناس��بی ب��رای اضاف��ه کردن 
به ف��رودگاه خ��ود می دانن��د. حتی یکی 
از مدی��ران ای��ن ف��رودگاه بس��یار به این 
فروش��گاه ها عالقه نشان داده و تکنولوژی 
ب��ه کار رفته در آن موجب حیرتش ش��ده 

است.
با این وجود پس از این جلس��ات، هنوز 
هی��چ اعالنی در این زمینه انجام نش��ده و 
مشخص نشده باالخره آمازون، فرودگاه ها 
را ب��ه عن��وان گزینه های مناس��بی برای 
افتتاح فروش��گاه های بعدی خود انتخاب 
کرده یا خیر. با توجه به س��رعت پیشرفت آمازون و فعالیت های مشابه 
این شرکت، به نظر می رسد باالخره استراتژی این شرکت در این باره 

مشخص شود و اطالعاتی در این زمینه منتشر شود.

فروشگاه های بدون فروشنده آمازون گو به فرودگاه ها می آیند راهی جز تولید برای تقویت پول ملی نیست

بیشتر استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا هر روز جلساتی ۱0 تا ۱5 
دقیقه ای برگزار می کنند که تمام افراد تیم را در جریان پیش��رفت کار 
خود قرار دهند. الزم اس��ت استارتاپ ها، بهره وری جلسات کاری را باال 
ببرند. جلسات کاری در تمام کسب و کارها برپا می شوند و افراد تیم به 
طور مرتب دور هم جمع می شوند که در جریان روند کار قرار بگیرند. 
گاهی اطالعات مفیدی در جلس��ات کاری رد و بدل می شود، اما گاهی 
به جز وقت تلف کردن، هیچ نکته مثبتی ندارند. با این حال، جلس��ات 
کاری با هدف برقراری ارتباط، خالقیت و برنامه ریزی برپا می ش��وند و 
تمام کس��ب و کارها به آن نیاز دارند. جلس��ات در اس��تارتاپ ها، برای 
توفان فکری )بیان نقطه نظرات شخصی در مورد موضوعی خاص بدون 
ارزیابی یا قضاوت از جانب دیگران( و س��اخت تیم و اتخاذ تصمیمات 
گروهی برگزار می ش��وند و تأثیر بسیار زیادی روی پیشرفت و ارتقای 
اس��تراتژی کس��ب و کار می گذارند. پس کیفیت جلسات کاری بسیار 
مهم اس��ت. در ادامه  مقاله، ش��ش تکنیک را معرف��ی می کنیم که به 
صاحبان اس��تارتاپ ها کمک می کند جلس��ات کاری خود را با کیفیت 

بیشتری برگزار کنند.
تمام جلسات، هدف مشخص و روشنی داشته باشند

مدی��ران ارش��د اجرایی بی��ش از دو روز 
در هفته را به ش��رکت در جلس��ات کاری 
اختص��اص می دهند در حالی که تحقیقات 
نش��ان  انجام ش��ده  نظرس��نجی های  و 
می ده��د خیل��ی از این جلس��ات بی هدف 
برگزار می ش��ود و حضور کارمندان نیز در 
آن ه��ا ضرورتی ندارد. الزم به ذکر اس��ت، 
جلس��ات کاری در اس��تارتاپ ها و کسب و 
کاره��ای کوچ��ک نباید ب��دون هماهنگی 
قبلی و فقط با ارس��ال ی��ک ایمیل یا پیام 
برپا ش��وند. حتی جلس��اتی ک��ه توجیهی 
برای برنامه ریزی ندارند باید کنس��ل شوند. 
برگزار کردن جلس��اتی ب��دون برنامه ریزی 
که اصاًل مش��خص نیس��ت چه انتظاری از 

ش��رکت کنندگان آن می رود فقط وقت تلف کردن محس��وب می شود 
و فایده  دیگری ندارد.

جلسات باید با زمان بندی دقیق برگزار شوند
صاحبان اس��تارتاپ ها باید مدت زمان جلس��ه را براساس رسیدن به 
نتیجه  موردنظر مشخص کنند. اگر فکر می کنید تنها نیم ساعت برای 
بررس��ی یک موضوع کفایت می کند، مدت زمان جلس��ه را یک ساعت 
تعیی��ن نکنید؛ زیرا نیم س��اعت اضافی به صحبت درب��اره  موضوعات 
بی فای��ده و خارج از بحث تعلق می گیرد. گاهی جلس��ات برای ارزیابی 
تی��م و ش��ناخت دقیق تر اف��راد برپا می ش��ود که در ای��ن صورت نیز 

مدت زمان جلسات باید حداکثر سه ساعت باشد.
افراد مناسب در جلسات شرکت کنند

حضور افراد مناس��ب در جلس��ات کاری به کیفیت جلسه می افزاید. 
وقتی موضوع جلس��ه مش��خص باشد و افراد مناس��ب نیز حاضر شده 
باش��ند قطعا کیفیت جلس��ه بهتر خواهد ش��د. بدون ش��ک، جلسات 
ش��لوغی که افراد ناکارآمد و غیرمرتب��ط در آن حضور دارند نه تنها به 
لحاظ کیفی  مطلوب نیس��تند بلکه به موضوع مورد بحث نیز پرداخته 

نخواهد ش��د. نویس��ندگان کتاب »پن��ج گام برای افزای��ش بهره وری 
س��ازمان« می گویند حض��ور هفت نفر در جلس��ات تصمیم گیری یک 
کس��ب و کار مناسب است. حضور افراد بیشتر از این تعداد بهره وری و 
کیفی��ت تصمیم گیری ها را تا ۱0درصد کاهش می دهد. از طرف دیگر، 
حضور افراد کمتر از هفت نفر نیز میزان خالقیت و مش��ارکت جلسات 
را ب��ا چالش مواجه می کند. نویس��ندگان این کت��اب می گویند، حتی 
اگر یکی از افراد کلیدی و مهم نتوانس��تند در جلس��ه حاضر ش��وند از 

او بخواهید از طریق فناوری ویدئو کنفرانس در جلسه شرکت کند.
منعطف باشید و روی هدف تان تمرکز کنید

اهمی��ت بی��ش از ح��د به ی��ک راه حل و ع��دم تغییر ط��رز تفکر، 
س��ریع ترین راه برای بی اعتبار کردن یک جلسه است. اینکه فرد حاضر 
در جلس��ه ای��ده یا راه حل موردنظ��ر خ��ود را از روی پاورپوینت 50 
صفح��ه ای توضیح دهد هیچ فای��ده ای ندارد. بهتری��ن و پربازده ترین 
جلس��ات، جلسات انعطاف پذیر هس��تند و هر فردی می تواند نظر خود 
را بیان کند. معموالً این جلس��ات خالقیت بیشتری نسبت به جلسات 
رسمی دارند. پس همیشه ایده یا نظر خود را در ذهن داشته باشید اما 

نظر دیگران را هم بشنوید.
گوشی همراه خود را بیرون از جلسه 

بگذارید
چک ک��ردن مداوم تلف��ن همراه باعث 
می شود تمرکز جلسه از بین برود و افراد 
نتوانند حضور نتیجه بخش��ی در جلس��ه 
داش��ته باش��ند. فرض کنید شخصی در 
جلس��ه در حال صحبت کردن اس��ت در 
حالی که یکی از حضار گوشی خود را زیر 
میز گذاش��ته و به طور مخفیانه مش��غول 
چ��ک کردن صفح��ات اجتماعی اس��ت. 
قطع��اً این کار تمرکز تمام افراد حاضر در 
جلسه را بهم می زند و جلسه را از موضوع 
اصلی منحرف می کند؛ پس برای بازدهی 
بیشتر جلسات، از تمام شرکت  کنندگان 
درخواس��ت کنید در مدت برگزاری جلسه تلفن همراه خود را خاموش 
کنند. جالب است بدانید، بعضی از شرکت ها در جلسات کاری خود به 
کارمندان کتاب های رنگ آمیزی می دهند تا خالقیت و تمرکز آن ها را 
به میزان قابل توجهی خصوصاً در جلسات توفان فکری افزایش دهند.

جلسات کاری را به صورت ایستاده برگزار کنید
امروزه خیلی از کس��ب و کارها  به خصوص اس��تارتاپ ها، جلس��ات 
کاری خود را به صورت ایس��تاده برگزار می کنن��د. معموالً مدت زمان 
این جلس��ات بین ۱0 تا ۱5 دقیقه اس��ت و در خیلی از ش��رکت ها به 
یک برنامه ثابت روزانه تبدیل ش��ده است. جلسات کاری ایستاده این 
اطمینان را می دهد که تمام افراد درک یکس��انی از روند کار و اهداف 
مشخصی در طول روز دارند. در این جلسات تمام افراد ایستاده هستند 
و با تمرکز کامل به صحبت های یکدیگر گوش می دهند. حتماً می دانید 
اس��تفاده از تلفن همراه یا تبلت در حالت ایستاده سخت تر است، پس 
با ایس��تاده برگزار کردن جلسات، تمرکز، بهره وری و خالقیت بیشتری 

را تجربه خواهید کرد.
forbes/ucan: منبع

رئیـس توییتر به خاطر تشـویق 4 میلیـون دنبال کننده اش به بازدید از میانمار که سـال 
گذشته شاهد نسل کشی بود، آماج انتقادهای بسیاری فرا گرفته است.

به گزارش دیجیاتو، شـبکه های اجتماعی نظیر فیس بـوک، توییتر و . . . قرار بود به ابزاری 
برای قدرت گرفتن جوامع زیردسـتی تبدیل شـوند، اما ظاهرا اسـتبداد حکومت ها و آواره 

شدن مردم عادی برای رهبران این شبکه ها اهمیت چندانی ندارد.
»جک دورسـی«، رئیس توییتر اخیرا با انتشار سلسله توییت هایی کاربران را به بازدید از 
میانمار تشـویق کرده است. ظاهرا وی برای مراقبه سکوت درونی پس از سالگرد تولدش به 
این کشـور سـفر کرده و از کاربران هم خواسته برای داشـتن تجربه ای مشابه به این کشور 
آسـیایی سفر کنند، آن هم در حالی که تا همین اواخر در گوشه ای دیگر از میانمار 700هزار 
روهینگیایی به خاک و خون کشـیده شـده و ناچار به فرار از محل یوگا و مدیتیشـن آقای 

دورسی شدند.
 دورسـی با نادیده گرفتن نسل کشـی، تجـاوز گروهی، حمله به کـودکان و تخریب منازل 
صدها هزار نفر تاکید کرده که »مردم سرشـار از لذت هسـتند« و پس از شکستن سکوت با 

پخش آلبوم »کندریک المار« جشن می گیرند.
»لیام استوک«، از نویسندگان نیویورک تایمز بر این باور است که مشکل به نادیده گرفتن 
قتل عام مردم روهینگیا از سـوی دورسـی ختم نمی شود و شـبکه های اجتماعی تحت نظر 
آنها و به ویژه فیس بوک نیز نقشـی حیاتی را در تشـویق به قتل عام و جنایاتی از این دست 
ایفا می کنند. برای مثال ارتش میانمار با راه انداختن کمپینی مخفیانه و سازماندهی شده در 
شـبکه های اجتماعی به انتشـار اخبار کذب و نفرت پراکنی علیه اقلیت مسـلمان این کشور 

دست زده بود که در نهایت به فجایعی غیرقابل باور ختم شد.
کاربـران قبال هم توییتر را به نادیده گرفتن درخواسـت ها برای حـذف صفحات مربوط به 
اشـخاص جنجالی مورد انتقاد قرار داده بودند و حاال رئیس این شـرکت نیز به آسانی از کنار 

جنایت های یک دولت گذشته و آنها را نادیده می گیرد.
 

استارتاپ ها چگونه باید جلسات کاری پربازدهی داشته باشند؟

جک دورسی به نادیده گرفتن 
قتل عام و نسل کشی مسلمانان 

در میانمار متهم شد

یادداشـت

نشست نخبگان شاهد و ایثارگر با موضوع نقش شرکت های استارتاپی در فضای 
کس��ب و کار کش��ور با حضور مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و 
ایثارگر برگزار ش��د. به گزارش مهر،  اسالم کریمی مدیرکل دفتر دانش پژوهان و 
تش��کل های ش��اهد و ایثارگر درباره این نشست گفت: با توجه به اهمیت و نقش 
ش��رکت های استارتاپی در ایجاد فضای کسب و کار کش��ور و بررسی روش های 
بهره مند ش��دن جامعه ایثارگری به ویژه نخبگان و تشکل های شاهد و ایثارگر از 
مزایای تأسیس این گونه شرکت ها این جلسه تشکیل شد.کریمی گفت: تعاریف، 
مفاهیم مورد اس��تفاده و چگونگی ظهور آن در جهان و سپس ایران و همچنین 
نقش شتاب دهنده ها در پیشرفت فعالیت های استارتاپی با توجه به انواع و ماهیت 

آنها توسط اعضای شرکت کننده مطرح و درباره آن بحث و تبادل نظر شد.

نقش استارتاپ ها در فضای کسب وکار 
توسط نخبگان شاهد و ایثارگر



در پای��ان ی��ک روز کاری همه ما انس��انی هایی هس��تیم که پش��ت 
سیس��تم های هوش��مندمان به بی��ان داس��تان های آتش��ین و جذاب 
می پردازیم. ش��رکت هایی که به درستی از اهمیت بیان داستانی جذاب 
ب��ه دیگ��ران مطلع هس��تند، بدل ب��ه امپراتوری های ب��زرگ در عرصه 
کسب وکار شده اند. چنین برندهایی دست به تولید محصوالتی می زنند 
ک��ه هیچ ک��دام از ما زندگ��ی بدون آنه��ا را ممکن نمی دانی��م. بهترین 

مثال های در این زمینه برند گوگل و اپل است.
اگر از کس��ی در مورد علت خرید کامپیوتر مک شخصی  سوال کنیم، 
به احتمال زیاد پاسخ های وی چندان چنگی به دل نخواهد زد. بهترین 
پاس��خ ها ش��اید به عبارت ذیل باشد: این دستگاه بس��یار سریع و عالی 
است. بی تردید سرعت باال دلیل درستی است. با این حال این امر دلیل 
اصلی اس��تفاده مداوم مردم از چنین دستگاهی نیس��ت. به ویژه اینکه 

مردم در طول روز بارها و بارها به کامپیوترهای خود رجوع می کنند.
کمپین بازاریابی کالس��یک برند اپل تحت عنوان »متفاوت فکر کن« 
ب��رگ برنده آن در زمینه تغییر دیدگاه مخاطب نس��بت به خود بود. به 
ای��ن ترتیب در گذر زمان اپل خود را ب��دل به برندی بدون رقیب برای 

مخاطب کرد. 
در روزهای نخست شروع به کار صنعت کامپیوتر، شرکت های بزرگ و 
تکنولوژی تازه تاسیس استانداردهای مشخصی را تعیین کردند. به این 
ترتی��ب پایه های نظم کنونی دنیای IT ریخته ش��د. برند اپل به هنگام 
ظهور این اس��تانداردها را به چالش کشید. در حقیقت تمرکز اصلی اپل 
بر روی برجسته س��ازی مفهوم »شخصی سازی« بود. به این ترتیب وجه 

اپل در نظر کاربران خاص و ویژه تعریف شد.
محصوالت اپل از همان س��ال های نخس��ت روی ش��خصیت متفاوت 
مش��تریانش تاکید داشت. به این ترتیب استفاده از محصوالت این برند 
به کاربران احس��اس خاص ب��ودن می داد. نس��ل نوجوان های آیفون به 
دس��ت که اصال دور و اطراف را نگاه نمی کردند، از همین تاریخ ش��روع 
ش��د. در روزهای ابتدایی معرفی محصوالت اپل برخی از کاربران حتی 
به هنگام یافتن محلی برای نشس��تن نیز سرشان را از روی گوشی های 

خود بر نمی داشتند.
برند اپل به خوبی تمام ویژگی های خاص، عجیب و غریب و غیر قابل فهم 
اف��راد برای یکدیگر را در کنار هم جمع کرد. در حقیقت آنها با بیان اینکه 
»تفکر متفاوت« نه تنها بد نیست، بلکه ضروری محسوب می شود، گام مهمی 
در راستای تغییر باور عمومی درخصوص رفتارهای متفاوت افراد برداشت. 
اگرچه محصوالت اپل کیفیت بسیار باالیی دارند، اما دلیل اصلی خرید آن از 
سوی مشتریان فقط در کیفیت آن خالصه نمی شود. عوامل جانبی همیشه 

تاثیر انکارناپذیری روی مخاطب داشته است.
در ادام��ه این مقاله ما نگاهی به س��ه نکته مهم درخصوص س��اخت 
برندی محبوب و غیرقابل تفکیک از زندگی مخاطب خواهیم انداخت. 

1. اختصاص زمان مناسب برای خلق داستان مان
در مرک��ز برنده��ای موفق و بزرگ داس��تان های عالی نهفته اس��ت. 
به منظ��ور تبدیل مردم به عاش��ق های کاالها و خدم��ات برندمان نیاز 
به داس��تانی جذاب خواهیم داش��ت. این داس��تان به عن��وان زیربنای 

کسب وکار ما فعالیت خواهد کرد.
توجه داشته باشید که اختصاص زمان مناسب به فرآیند تبیین و خلق 
داستان برندمان اهمیت باالیی دارد. یک داستان خوب هم نمای داخلی 

برندمان و هم جلوه بیرونی اش را حرفه ای می سازد.
آی��ا م��ردم از گ��وگل فقط ب��ه دلیل موتور جس��ت وجوگر س��ریع  و 
س��رویس های رایگان متعددش اس��تفاده می کنند؟ بی تردید پاس��خ تا 
حدی مثبت خواهد بود. با این حال زمانی که گوگل به عنوان یک موتور 
جست وجوگر کار خود را آغاز کرد، رقبای بسیاری در این عرصه داشت. 
مهمترین رقیبت گوگل در آن زمان یاهو بود که س��ابقه بیش��تری نیز 
داشت. با این حال مزیت اصلی گوگل لوگو ساده و رابط کاربری جمع و 
جورش بود. به این ترتیب تقریبا تمام کاربران دنیای اینترنت به راحتی 
قادر به اس��تفاده از سرویس های این پیام رسان بودند. نکته جالب اینکه 
نام تا حدی خنده دار گوگل نیز به بهبود رابطه آن با مخاطب کمک کرد.
گوگل به عنوان یک موتور جس��ت وجوگر به خواسته بنیادی مخاطب 
یعنی رابط کاربری س��اده و ظاهر خودمانی توجه کرد. اکنون نیز دقیقا 
به همین دلیل بسیاری از کاربران اینترنت آن را به سایر رقبا نظیر یاهو 

و MSN ترجیح می دهند.
2. ایجاد ارتباط میان محصول مان با نیاز مشتریان، حتی آنهایی 

که از نیازشان هم باخبر نیستند
بزرگ تری��ن برندها ب��ه خوبی ماهیت کاری که انج��ام می دهند را به 
یکی از جلوه های اساس��ی ش��رایط انس��انی ربط داده ان��د. آنها به غلبه 
مشتریان ش��ان بر ترس های شان )نایک(، گرامیداشت خاص بودگی شان 
)اپل( یا تقویت روحیه جس��ت وجوی متف��اوت اطالعات )گوگل( تاکید 

دارند.
این غول های عرصه کس��ب وکار فعالیتی بیش��تر از ارائه سرویس ها و 
کاالهای دارای کیفیت باال انجام می دهند. به بیانی ساده، آنها در زمینه 
زندگ��ی راحت تر و حتی انجام کارهای عجیب و غریب )از نظر دیگران( 

به ما کمک می کنند.
درس��ت به مانند س��ریال جهان غرب شبکه HBO که در آن آنتونی 
هاپکینز دلیل بازگشت مردم به پارک تم را توضیح می دهد، هدف اصلی 
افراد از بازگش��ت به پارک مورد نظر نه منظره زیبای آن، بلکه موقعیت 
تج��اوز و قتل دیگران اس��ت. به بیانی دیگر در پس هر دلیل س��اده ای 
یک پاس��خ قوی افراد را هدایت می کند. کاراکتر آنتونی هاپکینز در این 
سریال دلیل بازگشت افراد به پارک مورد نظر را اینگونه توضیح می دهد: 
»آنها به خاطر ظرافت ها و جزییات باز می گردند. آنها برای جست وجوی 
آنچ��ه هیچ کس بدان فکر نمی کند، به این م��کان عجیب پا می گذارند. 
در حقیقت آنها عاش��ق پارک می شوند. آنها در اینجا به دنبال داستانی 
در م��ورد آنچه هس��تند، نخواهند ب��ود. آنها به خوبی از آنچه هس��تند 

مطلع هس��تند. در عوض آنها به دنبال کش��ف داس��تانی در مورد آنچه 
می توانستند باشند، هستند.«

وقتی به نحوه عملکرد بس��یاری از برندهای بزرگ نگاه می کنیم، آنها 
نیز در حقیقت مخاطب را عاش��ق برندشان می کنند. در غیر این صورت 
کیفیت محصوالت ارائه شده در میان سایر برندهای رقیب نیز به همین 
میزان خواهد بود. رمز موفقیت این برندها لمس نقطه درونی افراد است، 

آن نقطه ای که دارای آنچه آنها حقیقتا می خواهند است.
3. انطباق داستان مان با شعاری کوتاه که بیانگر ارزش های اصلی 

باشد
بی تردی��د بیان اینکه چرا برند ما در فضای کس��ب وکار فعالیت دارد، 
تا حد زیادی دش��وار خواهد بود. در اینجا بیان هدف گذاری برای کسب 
س��ود صرف اصال راهگشا نخواهد بود. در مورد شعار برندمان باید  روی 
یک نکته اساس��ی گمش��ده در اعماق وجود مخاطب تاکی��د کنیم. به 
عنوان مثال شعار مادر و اصلی برند نایک را در نظر بگیرید. شعار »فقط 
انجامش بده« فقط یک تش��ویق ساده مشتریان به انجام ورزش نیست. 
پش��ت این ش��عار جذاب عدم اعتماد به نفس آمریکایی ها برای ورزش 
نهفته است. به این ترتیب نایک به مخاطب خود پیامی واضح را منتقل 
می کند: برای دس��تیابی به تناس��ب اندام نیازی به انجام ورزش سنگین 

دوی مارتن نیست، فقط باید کمی بدویم.
بهترین برندهای دنیای امروز برترین های در زمینه بیان داستان هستند. 
آنها در زمینه ایجاد ارتباط میان گذش��ته و حال مخاطب های خود مهارت 
بسیار باالیی دارند. چنین برندهایی به خوبی با چالش های پیش روی خود 

و همچنین نیاز به تعامل نزدیک به مخاطب آگاه هستند. 
به عنوان نمونه پایانی برند اپل را دوباره در نظر بگیرید. در عصری که 
تمام گوشی های موبایل تقریبا شبیه به هم بودند، اپل روی خاص بودن 
و ویژگی منحصر به فردی تاکید کرد. به این ترتیب آنها مشتریان بسیار 
زیادی را به س��وی خود س��وق دادند. دلیل اصلی جهت گیری مشتریان 
به س��وی این برند نیز کامال روش��ن بود: اپل به نیاز مخاطب نسبت به 
اس��تفاده از محصوالت منحصر به فرد به خوبی پاس��خ داده اس��ت. اگر 
اپل نیز مانند بس��یاری از رقبای آن زمانش به س��راغ تولید گوشی های 
بدون سیس��تم عامل حرکت می کرد، شاید اکنون اصال جایگاه فعلی اش 
را نداش��ت. همه موفقیت ه��ای خارق العاده این برن��د در جهت گیری و 
اعمال سیاس��ت های مناس��ب نهفته است. در پاس��خ به دلیل استفاده 
از گوش��ی های آیفون در مقابل نمونه هایی مانند سامس��ونگ و س��ونی 
بس��یاری از افراد به دالیل نس��بتا سطحی اش��اره می کنند. با این حال 
دلیل اصلی همیش��ه یکس��ان باقی خواهد ماند: انتقال حس منحصر به 

فرد به افراد مختلف.
اگر در دنیای امروز به دنبال اعمال نفوذ به زندگی مشتریان و تبدیل 
برندمان به بخش��ی جدایی ناپذیر از زندگی آنها هس��تیم، باید به سراغ 
ویژگی ه��ای عمیق هر فرد برویم. در غی��ر این صورت موفقیت چندانی 

در انتظار ما نخواهد بود.
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4 مزیت اصلی تبلیغات چریکی

تبلیغ��ات چریکی به نوعی از تبلیغات خالقانه گفته می ش��ود که 
در آن موارد بس��یار س��اده دس��تخوش تغییراتی می شود که القاگر 
مفهومی همس��و با ه��دف تجاری مدنظر باش��د. برای مثال ش��ما 
می توانید با اس��تفاده از ساده ترین وسایل نظیر یک سطل آشغال و 
پیاده س��اختن خالقیتی جذاب روی آن، مفهومی را به مخاطب القا 
کنید که نتایج آمارها در این رابطه نش��ان می دهد که تاثیرگذاری 
به مراتب بهتری را در مقایس��ه با سایر روش ها خواهد داشت. البته 
علت این امر را باید تا حدودی به علت کامال متفاوت بودن این امر 
جس��ت وجو کرد. در این رابطه توجه داش��ته باشید که افراد ممکن 
اس��ت هیچ گونه تمایلی به مش��اهده تبلیغات شما نداشته باشند، با 
این حال این روش تحت هر شرایطی نگاه ها را به سمت خود جلب 
خواهد کرد. با توجه به رشد سریع استفاده از این روش، الزم است 
تا نس��بت به انجام آن برنامه ریزی کنید. با این حال نخس��تین گام 
در راس��تای پی بردن به ارزش این روش جذاب تبلیغاتی، آش��نایی 
با مزیت های آن اس��ت که در ادامه به بررسی چهار مورد اصلی آن 

خواهیم پرداخت.
1- کم هزینه بودن 

ب��ه جرات می توان گفت که تنها چیزی که ش��ما برای انجام این 
نوع تبلیغ نیاز خواهید داش��ت، خالقیت باال در راس��تای بیش ترین 
میزان تاثیرگذاری اس��ت. با مش��اهده نمونه های موجود این روش 
نیز به درس��تی این ادعا پی خواهید برد. در این رابطه توجه داشته 
باشید که اقدامات شما باید جنبه کامال نوین داشته باشد تا ماهیت 
اصلی این روش که غیرمنتظره بودن آن است، حفظ شود. به همین 
خاطر مشاهده نمونه های موجود تنها باید در راستای ایده گرفتن و 
نه صرفا کپی برداری از آن ها باشد. در این رابطه برگزاری کالس های 
آموزشی در راستای تشکیل یک تیم بازاریابی توانا در این رابطه، از 
جمله اقدامات ضروری محس��وب می  شود. همچنین مطالعه مداوم 
مقاالت و سخنرانی های منتشرشده در این زمینه نیز می تواند کمک 

بسیار مطلوبی محسوب شود.
2-به اشتراک گذاشته شدن 

تص��ور این امر که افراد اقدام به عکس برداری از یک تبلیغ کنند، 
ام��ری کامال دور از ذهن خواهد بود. علت این امر نیز به این خاطر 
است که تنها تبلیغات بسیار محدودی وجود دارد که افراد را کامال 
ب��ه خود جذب کرده و در تاریخ ماندگار می ش��وند. با این حال این 
ام��ر در رابطه با تبلیغات چریکی کام��ال متفاوت بوده و این امر که 
مجالت، روزنامه ها، رس��انه ها و حتی مردم ع��ادی اقدام به نمایش 
آن کنند، اب��دا خیال پردازی نخواهد بود. علت این امر نیز به خاطر 
س��اختار متفاوت و جذاب آن ها است. همچنین این اقدام به زیباتر 
ش��دن یک محیط کمک بس��یاری خواهد کرد. برای مثال این امر 
ک��ه از یک دی��وار مخروبه، ی��ک تبلیغ چریکی جذاب را بس��ازید، 
بدون ش��ک توجهات بس��یاری را به سمت خود جلب خواهید کرد. 
به همین خاطر توصیه می  ش��ود تا به دنبال س��وژه هایی باشید که 
تاکن��ون جذابیتی را برای افراد به همراه نداش��ته اس��ت. ایجاد این 

تفاوت خود به میزان تاثیرگذاری اقدامات شما خواهد افزود.

3-امکان مشارکت 
هی��چ دلیل وجود ندارد که ش��ما مجبور به انج��ام این تبلیغ به 
تنهای��ی باش��ید. درواقع این روش قادر اس��ت تا به ط��ور همزمان 
چندین پیام را به مخاطب القا کنید. به همین خاطر شما می توانید 
با چندین ش��رکت، در این رابطه همکاری داش��ته باش��ید که خود 
از میزان هزینه های این امر خواهد کاس��ت. بدون ش��ک تحت این 

شرایط امکان خلق اثری به مراتب حرفه ای تر مهیا خواهد بود. 
4-شانس ماندگاری بسیار باال 

نتایج آمارها در این رابطه حاکی از آن اس��ت که افراد در مواجهه 
ب��ا یک تبلیغ چریکی، تا مدت ها ذه��ن آن ها درگیر آن خواهد بود 
و همی��ن امر به ماندگاری این تبلیغ که از جمله اهداف هر کمپین 
محس��وب می ش��ود، کمک خواهد کرد. در این رابطه به هر میزانی 
ک��ه بتوانید حواس افراد را بیش تر تحریک کنید، ش��انس موفقیت 
ش��ما به همان میزان افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال فراموش 
نکنی��د که این موارد باید صرفا به صورت لحظه ای باش��د تا زمینه 
نارضایتی افراد را به وجود نیاورد. در نهایت توجه داش��ته باشید که 
طراحی شما باید به نحوی باشد که افراد تعلق آن را به برند شما به 
خوبی حس کنند، در غیر این صورت تمامی تالش های ش��ما کامال 

بیهوده خواهد بود.
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ض��رورت و صمیمی��ت موج��ود در بازاریاب��ی محتوامح��ور)در اینجا 
متن مح��ور( آن را ب��دل به فرآین��دی جذاب برای کس��ب وکارها کرده 
اس��ت. در عین حال در زمینه کس��ب وکار و بازاریاب��ی حرفه ای برخی 
معیاره��ای کیف��ی در تعیین نتیجه مطلوب تاثیرگذار اس��ت. اگرچه به 
 ،Marketing Interactions گفته آرداس آلبی، مدیرعامل موسسه
ب��ا توجه به ن��کات مهمی نظیر مس��ئولیت پذیری و طراحی متن خالق 
برای کمپین مان موفقیت آن تا حد زیادی تضمین خواهد ش��د. به این 
ترتی��ب ما یک کمپی��ن پیامک محور موفق در اختیار خواهیم داش��ت. 
رعای��ت نکات ض��روری در ایجاد محتوای کمپی��ن موجب توجه دوباره 
اهالی حوزه بازاریابی و کس��ب وکار به بخش های فراموش ش��ده ای نظیر 

بازاریابی پیامک محور شده است. 
آرداس در کنفران��س امس��اِل »محتوای هوش��مند« س��خنرانی ای با 
موضوع ذیل داش��ت: »خودکارسازی فقط مخصوص ایمیل نیست: چرا 

ارسال پیام هم می تواند به عنوان گفت وگو قلمداد شود؟«
پیش از آنکه آرداس به بحث متمرکز روی شیوه های بازاریابی پیامک 
)SMS( محور و MMS )سرویس پیام چند رسانه ای( در سخنرانی اش 
بپردازد، به ۱۳دلیل مهم برای توجه به بازاریابی متن محور اش��اره کرده 
است. در ادامه این مقاله هر کدام از این قسمت ها را با هم مرور خواهیم 

کرد.
1. دستگاه های شخصی بیش از هر زمان دیگری خصوصی 

شده اند
به گزارش موسسه KPMG در مقاله »زندگی و جیب من« در زمینه 
نحوه تحول دس��تگاه های هوش��مند باید توجه ویژه ای داشته باشیم. به 
گفته آرداس: »مردم معموال به خاطر بی حوصلگی به س��راغ گوشی های 
هوشمندشان می روند.« بر این اساس نزدیک به دو سوم انسان های بالغ 
حداقل روزی یکبار صفحه گوش��ی خود را چ��ک می کنند. نکته جالب 
اینکه در این میان هیچ اجباری در کار نیست. در حقیقت آنها با کمال 

میل این فرآیند را انجام می دهند.
2. تایپ متن پرکاربردترین ابزار گوشی های هوشمند است

تنها چیزی که بیش��تر از گوشی های هوشمند شخصی است، اپ های 
پیام رسان است. بیشترین زمان فعالیت کاربران گوشی های هوشمند در 
اپ های ارتباطی مانند توییتر و اینستاگرام سپری می شود. بر این اساس 
97درص��د صاحبان موبایل حداقل هفته ای یکبار به مخاطب های ش��ان 

پیام متنی می فرستند.
3. 85درصد کاربران به هنگام ارتباط با شرکت ها متن را بر 

ایمیل یا تماس تلفنی ترجیح می دهند
براس��اس مطالعه موسس��ه ما در صورت آزادی انتخ��اب 85درصد از 
کاربران محتوای متنی را بر س��ایر فرمت ه��ا ترجیح می دهند. در اینجا 
منظور از محتوای متنی به طور مش��خص پیام کوتاه است. بی شک این 
دس��ت از پژوهش ها باعث تعجب بازاریاب های عصر مدرن خواهد ش��د. 
در هر صورت تا همین چند س��ال پیش س��رویس پیام کوتاه به عنوان 

تکنولوژی عهد باستان تلقی می شد.
4. برندهای فعال در زمینه B2B در زمینه تولید محتوای متنی 
تردید دارند، این امر رقابت را در حوزه بازاریابی متنی کم کرده 

است
آرداس توضیح می دهد که اغلب مش��تریان در ساعت های استراحت 
)غیراداری( پیام های متنی دریافت می کنند. بر این اساس باید تمرکز ما 
روی ارائه چنین پیام هایی در س��اعت های استراحت کاربران باشد. نکته 
مهم در این میان عدم فعالیت بس��یاری از برندهای کوچک و بزرگ در 
زمینه بازاریابی محتوایی مبتنی بر متن اس��ت. همین امر رقابت را برای 
شما بسیار راحت می کند. در اینجا فقط نیاز به یک برنامه دقیق دارید.

5. مخاطب نیازی به دانلود اپ یا محتوای خاصی ندارد
محتوای متنی به ش��یوه ای کامال ساده در اختیار مخاطب هدف قرار 
می گیرد. بر این اس��اس برخالف شبکه های اجتماعی مخاطب ما نیاز به 
دانل��ود و نصب اپ خاصی نخواهد داش��ت. همچنی��ن مطالعه یک متن 
تبلیغات��ی نیازمند مه��ارت خاصی نظیر توانایی فعالیت در ش��بکه های 

اجتماعی، که برای افراد پیر دشوار محسوب می شود، نیست.
6. کاربران حتی به گوشی هوشمند یا اینترنت هم نیازی ندارند

خواه  ناخواه برخی از افراد تمایلی به اس��تفاده از گوشی های هوشمند 
ندارند. این امر به هر دلیلی )س��لیقه ش��خصی یا دش��واری های مالی( 
موجب عدم دسترس��ی بخش گس��ترده ای از کاربران به دنیای اینترنت 
ش��ده اس��ت. به عنوان یک بازاریاب دیجیتالی دامنه فعلی از دس��ترس 
ش��ما دور خواهند بود. با این حال بازاریابی متن محور چنین مشکلی را 
ندارد. در هر صورت س��اده ترین دس��تگاه ارتباطی هم توانایی دریافت و 

ارسال پیام کوتاه را دارد.
7. پیام متنی در هر مرحله ای از ارتباط با مشتری قابل استفاده 

است
به منظ��ور افزودن قوه دیداری به فرآین��د بازاریابی متنی، آرداس به 
بازاریاب ه��ا تفکر متفاوت در مورد بازاریابی متن محور را توصیه می کند: 
»شما در هر مرحله ای از فرآیند تعامل با مشتری توانایی استفاده از پیام 
متنی را خواهید داش��ت.« این امر در زمین��ه ترغیب مخاطب به خرید 
بسیار حیاتی است. در حقیقت پیام کوتاه امروزه آنقدر مورد بی توجهی 
قرار گرفته که مش��اهده آن از سوی مخاطب نوعی غافل گیری به همراه 
دارد. همین غافل گیری شانس شما برای فروش را افزایش خواهد داد.

8. متن تعاملی تر است
به طور معمول کاربران عالقه بسیار زیادی به گفت وگو در شبکه های 
اجتماع��ی دارند. بر این اس��اس محتوای متنی بیش از س��ایر نمونه ها 
فرصت گفت وگو را برای ش��ما فراه��م خواهد کرد. دریافت پیام متنی و 
مطالعه آن در بسیاری از افراد انگیزه پاسخگویی بدان را برمی انگیزد. در 

مورد سایر فرمت های محتوایی این انگیزه شدت کمتری دارد.
9. بازاریابی پیامک محور یک به یک است

در بازاریاب��ی مدرن کمپین ه��ای دیجیتال یا فیزیک��ی حرف اول را 
می زنند. مش��کل اصلی این سنخ از بازاریابی و تبلیغات یک جانبه گرایی 
آن اس��ت. بر این اساس مخاطب توانایی تعامل دوجانبه با کمپین مورد 
نظر را از دس��ت می دهد. در زمین��ه بازاریابی متن محور این امر به طور 
کلی عوض می ش��ود. به این ترتیب مخاطب در هر زمانی توانایی اظهار 
نظ��ر یا واکنش پیرامون پیام برندها را خواهد داش��ت. به عقیده آرداس 
این فرآیند به خوبی شرایط تعامل با »مخاطب درست، در زمان درست 

و با محتوای درست« را فراهم خواهد کرد.
10.   متن فرصت بهتری برای ارزیابی کمپین را فراهم می کند

در زمینه بازاریابی و تبلیغات ارزیابی نتیجه فعالیت بس��یار مهم است. 
بر این اس��اس هر کمپینی باید به گونه ای مطلوب مورد ارزیابی و پایش 
قرار گیرد. خوش��بختانه محتوای متنی بهترین فرص��ت را برای تعامل 
هرچه بهتر با مخاطب فراهم می کند. بر این اساس حتی توانایی ارزیابی 
فرآیند بازاریابی مان نیز از طریق ارسال پیام کوتاه وجود خواهد داشت. 
در صورت برنامه ریزی دقیق برای اخذ اطالعات، ش��ما به راحتی و فقط 
با نگارش یک پیام کوتاه با مخاطب تعامل خواهید داش��ت. از نقطه نظر 
مخاطب نیز این شیوه بسیار راحت است. به این ترتیب تمایل آنها برای 

پاسخگویی به پیام ارزیابی برند شما افزایش خواهد یافت.
11.   رفتار کاربران میزان عالقه مشتریان به پشتیبانی متنی را 

نشان می دهد
آی��ا پش��تیبانی متنی مورد عالقه کاربران اس��ت؟ براس��اس پژوهش 
س��ال 20۱7 موسس��ه Quiq بخش قاب��ل توجهی از کارب��ران به این 
پرس��ش پاس��خ مثبت داده اند. ب��ه این ترتیب پش��تیبانی متن محور به 
جای نمونه های مش��ابه طرفدارهای بسیار بیش��تری دارد. میزان عالقه 
کاربران به پش��تیبانی متن محور به اندازه ای اس��ت ک��ه حتی مایل به 
پرداخت هزینه اش��تراک برای برخورداری از این س��رویس هم هستند. 
وقتی مخاطب به این میزان عالقه به محتوایی خاص دارد، باید س��از و 
کار بنیادی در جریان باش��د. در اینجا قصد من یا آرداس تشریح چرایی 
این تمایل نیست، بلکه در پی تاکید روی توجه به این خواسته مشتریان 
هس��تیم. در زمینه می��زان رضایت کاربران نزدیک ب��ه نیمی از آنها در 
صورت مش��اهده عدم دسترسی به پش��تیبانی متنی قید خرید از برند 

مورد نظر را خواهند زد.
12.   بازاریابی پیامکی تیم شما را برای راه اندازی روبات های چت 

آماده می کند
بی شک آگاهی کامل به مزیت های روبات چت در فرآیندهای بازاریابی 
و تبلیغات غیرممکن است. در حقیقت این روبات ها برای کسب وکارهای 
دیجیتال به مثابه معجزه ای تمام عیار هستند. به همین خاطر باید هرچه 
زودتر نس��بت به اس��تفاده از آنه��ا در تیم برندمان اق��دام کنیم. به این 
ترتی��ب فرآیند پاس��خگویی متنی به مخاطب تا ح��د زیادی به صورت 

خودکار روی خواهد داد.
13.   بازاریابی ایمیلی فقط روی کاغذ عالی عمل می کند

به بیان آرداس: »در همه فهرست های بررسی ابزارهای مفید بازاریابی 
ایمیل در صدر جدول جای دارد. اگر س��ری به آمارهای رس��می بزنیم، 
میزان دریافت ایمیل از سوی هر کاربر بسیار باالست. بسیاری از کاربران 
ه��م ایمیل را در زمینه محتوای اذیت کننده دس��ته بندی نمی کنند. به 
همین خاطر به نظر بس��یاری از بازاریاب ه��ا ایمیل بهترین گزینه برای 
توسعه کمپین محسوب می شود. با این حال این میزان از موفقیت فقط 
روی کاغذ اعتبار دارد. بر این اساس با بررسی من پیرامون میزان کلیک 
بر روی لینک های جانبی هر ایمیل تبلیغاتی، فقط 8درصد از کاربران به 
لینک های جانبی پیام های بازاریابی مراجعه می کنند.« این میزان اندک 

برای ایمیل ها بسیار ناامید کننده است.
نکت��ه امیدبخش در مورد بازاریابی متن مح��ور و به خصوص پیامکی 
س��طح باالی اس��تقبال واقعی کاربران از آن است. به این ترتیب میزان 
کلیک کاربران روی لینک های جانبی بس��یار بیشتر از نمونه های مشابه 

)7۴درصد( است.
مزیت بعدی بازاریابی متن محور ثبات باالی آن در طول زمان اس��ت. 
به بیان آرداس حتی در زمان بی توجهی بس��یاری از بازاریاب ها به پیام 
کوت��اه و صحبت از م��رگ آن در دنیای بازاریاب��ی و تبلیغات همچنان 
مخاطب به آن توجه ویژه ای داشت. البته این توجه در سال جاری بسیار 
بیش��تر ش��ده، اما این به معنای عدم توجه قطعی کاربران به پیام کوتاه 

در سال های گذشته نیست.
بی شک توضیحات آرداس برای بسیاری از بازاریاب ها روشنگر خواهد 
بود. با اس��تفاده از محتوای تقریبا متروک پیامکی )از سوی بازاریاب ها( 

شما دریچه ای نوین برای ارتباط با مخاطب خواهید گشود.
چرا بازاریابی متن محور به عنوان میدان مین شناخته می شود )و چرا 

حقیقت اینگونه نیست؟(
متاس��فانه در برخ��ی از اوق��ات تالش ب��رای به کار گی��ری بازاریابی 
محتوای��ی براس��اس الگ��وی متن محور ب��ا فاجعه های هولن��اک مواجه 
می ش��ود. این اتفاق های ناگوار حتی ب��رای باکیفیت ترین کمپین ها نیز 

رخ می دهد. 
دلیل اصلی بس��یاری از مش��کالت در زمینه بازاریابی پیامکی نیاز به 
اخذ مجوز از س��ازمان های ارتباطی دولتی اس��ت. برخی از برندها بدون 
اخ��ذ چنین مجوزهایی اقدام به برگزاری کمپی��ن پیامکی می کنند. به 
همین دلیل معموال سازمان های دولتی این کمپین ها را توقیف خواهند 
کرد. خبر خوش در این میان امکان اخذ مجوزهای الزم به صورت کامال 
ساده و س��ریع در بسیاری از کشورهاس��ت. به این ترتیب فعالیت شما 

دیگر با مزاحمت مقامات دولتی مواجه نخواهد شد.
ب��ه بیان آرداس راه��کار مطل��وب در اینجا توجه به قی��د و بندهای 
س��ازمان های دولتی ب��ه مثابه محکی برای بهب��ود کیفیت محتوای مان 
است. به این ترتیب با عبور از داالن های سازمان های دولتی متن نهایی 

ما کیفیت بسیار باالتری خواهد داشت.
خبر خ��وب دیگر برای برنده��ا حضور اپراتوره��ای مختلف در اغلب 
کشورهاس��ت. به این ترتیب دیگر نیازی به عق��د قراردادهای جداگانه 
با اپراتورهای مختلف برای توس��عه کمپین مان در کش��ورهای گوناگون 
نیس��ت. در اینج��ا بای��د روی تفاوت خدم��ات هر ک��دام از اپراتورهای 
بین المللی تاکید کنم. بر این اساس بنا بر نیازمان باید دست به انتخاب 
از می��ان اپراتورهای مختل��ف بزنیم. برخی از اپراتورها روی س��رعت و 
برخی دیگر روی قیمت ارزان یا پوش��ش سراسری منطقه های مختلف 
مانور می دهند. با بررسی شرایط مختلف دست شما در انتخاب سرویس 

و برند ارتباطی هماهنگ با اهداف تان بسیار باز خواهد بود.
آرداس در زمینه بازاریابی متن محور تجربه شخصی مفیدی هم دارد: 
»هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس به ولز سفر کرده بودم، اتاقم 
با تاخیر آماده ش��د. در مدت انتظار مسئول هتل به من پیشنهاد اقامت 
در یک��ی از اتاق های معمولی را داد. همچنی��ن وی قول اعالم آمادگی 
ات��اق در اولین زم��ان ممکن از طریق پیامک را نی��ز داد. به عنوان یک 
مش��تری هتل از این نوع خدمت رسانی آنها بسیار لذت بردم.« همانطور 
که آرداس به عنوان یک مشتری از تجربه خدمات پیامکی رضایت دارد، 

سایر مشتریان نیز از چنین تجربه خریدی لذت خواهند برد. 
مارک زاکربرگ بی ش��ک یکی از برتری��ن کارآفرینان حوزه ارتباطات 
اس��ت. بر این اس��اس توجه به اظهارنظرهای وی در زمین��ه بازاریابی، 
ب��ه عنوان صاح��ب یکی از برترین اس��تارتاپ های دنی��ا، خالی از لطف 
نخواهد بود. در زمینه تعامل با مش��تریان زاکربرگ روی نزدیکی هرچه 
بیش��تر برندها و مش��تریان تاکید دارد: »ش��ما باید قادر به ارسال پیام 
برای یک کس��ب وکار درس��ت مانند ارس��ال پیامی کوتاه به دوست تان 
باشید.« در اینجا منظور زاکربرگ دسترسی متقابل برندها به مشتریان 
مانند دوس��تی صمیمی نیست. ما رازهای بس��یاری را به دوستان خود 
می گوییم که اصال مایل به آگاهی برندهای تجاری از آنها نیستیم. تاکید 
زاکربرگ در اینجا روی اعتماد مش��تریان به برندهاست. بر این اساس با 
س��هولت دسترسی مشتریان به یک کسب وکار میزان اعتماد آنها تا حد 
زی��ادی افزایش خواهد یافت. این امر در زمین��ه بازاریابی محتوایی کار 
را برای تاثیرگذاری بس��یار راحت خواهد کرد. در غیر این صورت شاید 

زحمت های فراوان ما برای جلب نظر مخاطب اصال راه به جایی نبرد.
بازاریابی مبتنی بر پیام کوتاه وقتی درست اجرا شود، اعتماد مخاطب 
به برندمان را افزایش خواهد داد. همچنین این گونه  از بازاریابی چهره ای 
انس��انی تر از ما در نزد مخاطب به نمای��ش می گذارد. صمیمت میان ما 

و مشتریان مان مزیت اصلی بازاریابی محتوایی مبتنی بر متن است.
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استراتژی های بازاریابی برای مرحله رشد بازار)4(
استراتژی های رشد بازار برای شرکت های 

پیشگام بازار

برای ش��رکتی که از حیث داش��تن س��هم بازار، پیشگام است، 
مس��ئله مزایا و منافع نس��بی در مقابل ریس��ک های ورود به بازار 
دیگر مس��ئله ای مهم به شمار نمی رود. شرکتی که بیشترین سهم 
بازار را داراس��ت معموال یک شرکت پیشگام است یا حداقل یکی 
از آن ش��رکت هایی اس��ت که زود وارد آن بازار ش��ده است. اغلب 
اوقات، هدف استراتژیک شرکت حفظ سهم بازار برتر خود هنگام 
افزایش رقابت به دلیل توس��عه بازار است. حفظ سهم بازار ممکن 
اس��ت هدف چندان مهمی به شمار نیاید، زیرا به این معنی است 
که شرکت تنها دارد تالش می کند تا باقی بماند نه اینکه به دنبال 
تحولی سریع باشد اما دو حقیقت مهم را می باید به خاطر سپرد.

اوال، پویایی های یک بازار در حال رشد- از جمله افزایش تعداد 
رقبا، پراکندگی بخش های ب��ازار و تهدید نوآوری در محصول در 
درون و بیرون صنعت- کار حفظ یک سهم بازار نسبتا برتر را برای 
شرکت بسیار دش��وار می کند. نیاز پیوسته به سرمایه گذاری برای 
تامین مالی فرآیند رش��د و جریان نقدینگی منفی ناش��ی از آن و 
همچنین تهدید و قوانین ضد تراس��ت دولتی می تواند این کار را 
باز هم دش��وارتر بس��ازد. مثال، ۳۱درصد از 877دارنده سهم بازار 
شرکت های پیشگامی که سهم بازار آنها خیلی زیاد است بیشتر به 

این سرنوشت دچار می شوند.
ثانیا، یک ش��رکت تنها زمانی می توان��د جایگاه خود را از حیث 
س��هم بازار در یک بازار در حال رش��د حفظ کند که حجم فروش 
محصوالتش با نرخی معادل نرخ رش��د کل بازار افزایش یابد و آن 
ش��رکت را قادر سازد تا بتواند سهم بازار مطلق خود را حفظ کند. 
اما، حتی اگر نرخ رشد فروش محصوالت یک شرکت کمتر از نرخ 
صنعت هم باشد، باز هم آن شرکت می تواند برتری نسبی خود را 

از حیث سهم بازار حفظ کند.
حفظ سهم بازار برای یک شرکت پیشگام در بردارنده دو هدف 
بازاریابی مهم اس��ت. اوال، ش��رکت می باید مش��تریان فعلی اش را 
حفظ کند تا مطمئن باش��د که آن مش��تریان هنگام نیاز به خرید 
مجدد ی��ا خرید محصولی جایگزین محص��ول قبلی باز هم از آن 
شرکت خرید خواهند کرد و به نام تجاری آن وفادار خواهند ماند. 
این مس��ئله به ویژه برای ش��رکت های فعال در کاالهای مصرفی 
ب��ی دوام، خدمات، مواد صنعتی و ب��رای صنایع قطعات که بخش 
قاب��ل توجه��ی از کل فروش های ش��رکت ها از خرید های تکراری 
حاصل ش��ود، حیاتی و اساسی است. ثانیا، ش��رکت باید تقاضای 
آگاهانه و گزینش��ی را میان مشتریانی که دیرتر محصول جدید را 
می پذیرند برانگیزد تا مطمئن شود که سهم زیادی از بازار پیوسته 

در حال رشد را در اختیار خواهد داشت.
در برخی موارد، ش��رکت پیش��گام بازار می تواند هدف سومی را 
دنبال کند: برانگیختن و تحریک اولیه برای تسریع رشد کل بازار. 
این مس��ئله در بازاره��ای محصولی که فرآین��د پذیرش محصول 
جدی��د در آنها به دلی��ل پیچیدگی فنی آن محص��ول، باال بودن 
هزینه های تعویض فروشنده برای مشتریان یا آثار شبکه ای مثبت 
طول می کش��د، به ویژه حائز اهمیت است. منطقا شرکت پیشگام 
تنها شرکتی است که اقدام به تحریک رشد بازار در چنین مواقعی 
می کن��د، چرا که انگیزه بیش��تری از افزایش حجم فروش ها دارد، 
البته با این فرض که می تواند ابتدای مرحله به بلوغ خود برس��د، 
افزایش تقاض��ای کل- از طریق ترویج کاربردهای جدید محصول 
یا تحریک مش��تریان فعلی به اس��تفاده از محصول و خرید مجدد 
آن هن��گام نیاز – اهمیت بیش��تری می یابد. یک ش��رکت ممکن 
اس��ت برای حفظ جای��گاه برتر خود از حیث س��هم بازار، در یک 
بازار در حال رش��د، اقدامات بازاریابی مختلفی اتخاذ کند. از آنجا 
که حفظ س��هم بازار در برگیرنده چند هدف اس��ت و برای تامین 
ه��ر یک از این اهداف اقدامات بازاریابی مختلفی الزم اس��ت؛ یک 
طرح بازاریابی استراتژیک معموال شامل مجموعه ای از چند اقدام 
اس��ت. با این حال، تمام اقدامات اس��تراتژیکی، معموال با یکدیگر 
س��ازگار و مشابه نیس��تند. مثال، برای یک شرکت سرمایه گذاری 
س��نگین در بهبود و ترویج محصول جدید به منظور تقویت وجهه 
آن محص��ول از حیث کیفیت برتر و در همان زمان کاهش قیمت 
محصول، کاری منطقی و معمولی نیست؛ مگر آنکه بخواهد رقبای 
ضعیف را به امید کس��ب سود بیشتر برای مدت کوتاهی از صحنه 
خ��ارج کن��د بنابراین این اقدامات و فعالیت ه��ا را می  توان به پنج 
دسته اس��تراتژی همگون دسته بندی کرد و ش��رکت پیشگام در 
ب��ازار می توان��د به منظور حفظ س��هم بازار برتر خ��ود از یکی از 
اس��تراتژی های موجود در هر دسته یا از تلفیقی از استراتژی های 
مش��ابه همگون استفاده کند. این پنج دس��ته استراتژی عبارتند 
از: اس��تراتژی دژ )Fortress strategy(  یا اس��تراتژی دفاع از 
موقعیت) Postion defence strategy(؛ استراتژی مهاجم یا 
Co Flanker strategy( اس��تراتژی مقابله) -  ججوم کاذب )
 Market ( اس��تراتژی توس��عه بازار )frontation strategy
 Contraction( ؛ استراتژی انقباضی)expansion strategy
 Strategic( ؛اس��تراتژی عقب نش��ینی اس��تراتژیک)strategy

.)withdrawal strategy
این مجموعه استراتژی ها با آنچه که چند تن از استراتژیست های 
نظامی و محققان بازاریابی آن را به عنوان اس��تراتژی های دفاعی 
مشترک نامیده اند جور در می آید، اما اگر این استراتژی ها را کامال 
دفاعی بدانیم، اشتباه کرده ایم. شرکت ها می توانند از برخی از این 
اس��تراتژی ها به شکل تهاجمی اس��تفاده کنند و از اقدامات آتی و 
مورد انتظار رقبای بالقوه پیش��گیری کنند. اینکه کدام یک از این 
اس��تراتژی ها یا کدام یک از این پنج دس��ته اس��تراتژی در تلفیق 
ب��ا یکدیگر برای یک بازار-محصول خاص مناس��ب تر هس��تند به 
عوامل زیر بس��تگی دارد: )۱( اندازه بازار ویژگی های مشتریانش، 
)2( تعداد و نقاط قوت نسبی رقبای بالقوه موجود در آن بازار، )۳( 
منابع و شایس��تگی های خود شرکت پیش��گام.  در یادداشت های 
آتی به تش��ریح هر یک از استراتژی های ذکرشده در باال خواهیم 

پرداخت.
ادامه دارد...

ایستگاهبازاریابی

13دلیل برای توجه به بازاریابی محتوامحور

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

به قلم: بتانی جانسون    
ترجمه: علی آل علی      

حامد هدائی »روانکاو فروش ایران«

سه شنبه
20 آذر 1397

شماره 1217



کارآفرین موفق چرا و چگونه باید هنر تغییر 
کردن را بیاموزد؟

بسیاری از افراد با این هدف دست به کارآفرینی می زنند که قصد 
دارند خودش��ان به صورت مستقل و برای خودشان کار کنند. شاید 
بتوانی��م این را اولین هدف و انگیزه کارآفرین ها بدانیم ولی در کنار 

این هدف باید چارچوب ها و قواعد کار را نیز بلد باشند.
برای اینکه یک کارآفرین بتواند در ایده جدیدی که در ذهن دارد 

موفق باشد باید موارد زیر را در نظر بگیرد.
1-در نظر گرفتن بازار

ه��ر محصول یا خدماتی ک��ه بخواهید به بازار عرض��ه کنید باید 
در بازار هدف، نیاز به آن محصول یا خدمات وجود داش��ته باش��د. 
هیچ فرقی نمی کند که وس��عت ش��رکت و فعالیت شما چقدر است. 
مس��ئله مهم این اس��ت که بازار به کاال و خدماتی که ش��ما در نظر 
دارید ایجاد کنید نیاز داشته باشد. پس الزم است همیشه تغییرات 
بازار را دنبال کنید و در ایده های کارآفرینی و کس��ب و کار خود به 
مش��اغل یا محصوالتی فکر کنید که بازار به آن نیاز دارد یا با توجه 
به تغییرات ایجادش��ده در بازار این نیازها نیز به وجود آمده اند. یک 
کارآفرین موفق همیش��ه باید انعطاف کافی در خود و شغلش ایجاد 
کند تا بتواند در مواقع نیاز در بازار، این تغییرات را در کس��ب و کار 
خود نیز ایجاد کند. در واقع در هر کسب و کاری که مشغول هستید 

این بازار است که مسیر اصلی شما را مشخص می کند.
2- تکنولوژی های جدید یا نوظهور

ب��ه عن��وان یک کارآفرین، قب��ل از اقدام به ه��ر کاری باید دقیقاً 
ب��ازار را مطالعه کنید. پ��س از آن باید در زمینه آخرین تغییرات در 
تولی��د یا عرضه کاال و خدماتی که قص��د ارائه آن را دارید اطالعات 
جم��ع آوری کنید و در صورتی ک��ه تکنولوژی های جدید در مرحله 
ساخت یا عرضه این کاال به بازار معرفی شده و استفاده می شود باید 
از این تکنولوژی ها آگاه باشید و استفاده کنید. هنر تغییر کردن باید 

در تمامی بخش های فعالیت شما دیده شود.
3- مطالعه مشتریان خودتان

ش��اید بتوانید درخص��وص رفتار مش��تریان و مصرف کنندگان از 
طریق مقاالت و سایت های مختلف، اطالعاتی به دست بیاورید ولی 
باز هم آن چیزی که موجب می ش��ود ش��ما در کارتان موفق باشید 
این است که مشتریان خودتان را خوب بشناسید. برای این کار الزم 
نیس��ت س��ایت های زیادی را بگردید یا نتیجه مطالعات دیگران را 
بخوانید. از نظر مش��اور بازاریابی، فقط کافی است به رفتار مشتریان 
خود توج��ه کنید و به مطالع��ه رفتار آنها بپردازی��د. از آنجایی که 
شرایط هر کس��ب و کاری، مختص خودش است، پس الزم است با 
توجه به شرایط و محصوالتی که خودتان دارید، رفتار مشتریان خود 
را بررسی کنید و به این نتیجه برسید که نقاط قوت و ضعف شما در 
چیس��ت و در بهبود آنها تالش کنید. نتایج شرکت های بزرگ نشان 
می دهد، مطالعه مش��تریان از نزدیک ب��ه آنها اطالعاتی می دهد که 

زمینه ساز موفقیت شان می شود.
4-نقاط قوت خود را تقویت کنید

باید س��عی کنید به یک ایده کارآفرینی که در حیطه توانایی های 
شماس��ت فکر کنید. س��عی نکنید با ایجاد یک کار جدید، خودتان 
را تغییر دهید. بلکه بهترین کار این اس��ت که روی نقاط قوت خود 
تمرکز کنید و ایده ای را برای کارآفرینی خلق کنید که متناس��ب با 

توانایی های شماست.
5- وقت طالست

این جلم��ه کوتاه ولی ارزش��مند، کمت��ر مورد توجه اف��راد قرار 
می گیرد. ش��اید در کالم از آن بس��یار اس��تفاده کنند ولی در عمل 
معم��والً به این جمله پایبند نیس��تند. اگر فک��ر جدید و خالقانه ای 
دارید که می تواند یک ایده مناس��ب برای ش��روع ی��ک کار جدید 
باش��د وقت را از دس��ت ندهید. اگر فکر می کنید ایده شما یک ایده 
خالقانه و خوبی است بهتر است از شک و تردید دست بردارید و به 

مسیرهای تحقق بخشیدن به آن فکر کنید.
qmpmarketing: منبع

 

رهبری
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جهانی را تصور کنید که همه مش��تاقانه از خواب بیدار می شوند تا به 
سر کار بروند، اما متاسفانه چیزی که در واقعیت وجود دارد افراد خسته 
و فرس��وده و بی عالقه به شغل شان هستند. هشت تن از مدیران عامل و 
اعضای اوراکلز اس��تراتژی ش��ماره یک خود را برای ساختن و اداره  یک 
تیم نخبه و پربازده با ش��ما به اش��تراک می گذارند. در این نوشتار با ما 
همراه باش��ید تا اس��تراتژی های یک مدیر موفق را بدانید تا بتوانید یک 

مدیرعامل کارکشته شوید.
1. معمولی ها را تشویق کنید که خارق العاده شوند

تعداد کمی از ما آن به اصطالح »شغل رویایی« را داریم، شغلی مثل 
س��تاره  موسیقی راک یا یک ورزشکار حرفه ای بودن. اکثر مشاغل کامال 
معمولی هستند. بنابراین – به ویژه وقتی احساس می کنید کارکنان تان 
بی رم��ق، بی عالق��ه و بی اهمیت ش��ده اند – برای به حداکثر رس��اندن 

کارایی شان چگونه عمل می کنید؟
سبک های رهبری سنتی حول محور کنترل متمرکز هستند. مدیران 
انتظارات��ی را تعیین می کنند و بعد بررس��ی می کنند ت��ا ببینند آیا آن 
انتظارات برآورده ش��ده اس��ت یا نه. با وجود این، نوع رهبری از باال به 
پایین نهایتا کارساز نخواهد بود. در شرکت های موفق امروز، تصمیم های 

بیشتری در سطوح پایین تر گرفته می شود.
پیرو همین موضوع، ما باید به جای تالش برای کنترل کردن س��عی 
کنیم تاثیرگذار باش��یم. بهترین رهبران، فارغ از این که کجای سازمان 
قرار گرفته باش��ند، آدم های معمولی را تش��ویق می کنن��د تا از طریق 

کارهایی که انجام می دهند به افرادی خارق العاده تبدیل شوند.
– دوت��ی هرم��ان، مدیرعام��ل داگالس الیمان، کارگ��زاری امالک و 

مستغالت با بیش از 27 میلیارد دالر فروش ساالنه.
2. به عنوان یک مدیر موفق اهداف بسیار بزرگ تعیین کنید

رهبران تاثیرگذار با دیدگاه ش��ان الهام بخش دیگران هستند و مدام به 
تیم ش��ان کمک می کنند روی تاثیرگذارترین امور تمرکز کنند در حالی 

که سر و صدای مزاحم اطراف را حذف می کنند.
اهداف بزرگ��ی تعیین کنید و به تیم تان انگیزه بدهید، س��پس برای 
با هم رس��یدن به آن اهداف یک طرح ایجاد کنید. انس��ان های بزرگ با 
چالش های بزرگ به هیجان می آیند. متقاعد کردن آن ها برای پیوستن 
به مطالبه  شما در حالی که هدف تان را انجام کاری خطیر و مهم تعیین 

کرده اید آسان تر است.
همچنی��ن از یک مرب��ی بهره بگیرید! تمام بهترین تیم های ورزش��ی 
جهان برای اطمینان از بیشترین عملکرد مربیانی دارند، بنابراین ما هم 
برای تیم های مان از مربیان داخلی استفاده می کنیم. آدم هایی که ستون 

موفقیت شما باشند، پس حمایت از آن ها باید اولویت اول شما باشد.
– مالنی پرکینز، موس��س و مدیرعامل کانوا )Canva(، که ارزش آن 

بیش از یک میلیارد دالر تخمین زده می شود.
3. بدون قضاوت کردن کارکنان را به بازخورد دادن تشویق کنید

زمان��ی کارل س��اگان منجم گفت: »هیچ چیزی به مانند یک س��وال 
احمقانه نیس��ت«. در حالی ک��ه این جمله  معروفی اس��ت، اکثر آدم ها 
در باور کردن آن مش��کل دارند و اگر آدم ها از س��وال پرسیدن بترسند، 

احتماال حتی از پیشنهاد دادن نیز واهمه پیدا خواهند کرد.
تمام کسب و کارها برای رشد کردن به پیشنهادهای مفید نیاز دارند. 
از کارکنان تازه وارد گرفته تا مدیران، کس��انی که در خط مقدم کسب و 
کار ش��ما هس��تند اغلب بهترین ایده ها را دارند. از طرف دیگر، می توان 

دامنه  گس��ترده  اختیارات مدیرعامل ها را مح��دود کرد. یکی از راه های 
تش��ویق کارکنان به بیان عقایدشان به صورت آشکارا می تواند از طریق 
جلسات توفان فکری باشد. ما یک بار در هفته یک جلسه  گروهی داریم 
که بدون قضاوت هر ایده ای را می توانیم به بحث بگذاریم. ش��عار ما این 

است که هیچ ایده  بدی وجود ندارد، مگر آن هایی که گفته نمی شوند.
I Build Your Brand لیز هررا، موسس و مدیرعامل –

4. افرادی را استخدام کنید که با فرهنگ شما سازگار باشند
هنگام اس��تخدام، همیشه مهم اس��ت که به دنبال ویژگی هایی باشید 
ClickMee -  هه با فرهنگ ش��رکت شما سازگار هستند. در هر دوی

ing و GetResponse م��ا یک هدف را دنبال می کنیم: فراهم آوردن 
بهتری��ن راه حل ها برای مش��تریان مان و لذت بردن از انجام آن. ما یک 

تیم هستیم و شما می توانید امتحان مان کنید!
وقتی به دنبال آدم های تازه هس��تیم که به ما ملحق ش��وند، همیشه 
دنب��ال کس��انی می گردیم که جاه طلب باش��ند و روحیه  تیمی داش��ته 
باش��ند. اگر با تیم هم��راه بمانید، هرگز فقط یک مدی��ر نخواهید بود. 
ش��ما یک مدیر موفق و رهبر با کالس جهانی خواهید بود که برای کل 

شرکت تان موفقیت آفرین است، فارغ از هر نقشی که دارید.
ClickMeeting سایمون گرابوسکی، موسس و مدیرعامل –

5. به عنوان یک مدیر موفق آدم درست را در نقش و موقعیت 
درست قرار دهید

تعریف نقش یک نفر از توصیف ش��غل او فراتر اس��ت؛ این تعریف باید با 
توانایی آن  فرد در آنچه واقعا دوست دارد انجام بدهد همپوشی داشته باشد. 
تنظیم کردن مس��ئولیت ها با توانایی ها به معنای آن اس��ت که کار بزرگی 
تولید می کنند، احساس رضایتمندی دارند و از نهایت پتانسیل خود استفاده 
می کنند. این در مورد رهبری هم صدق می کند. هر کاری را که در »حوزه  

نبوغ« شما قرار نمی گیرد یا دوست ندارید انجام دهید واگذار کنید.
ارزش های اصلی نیز باید مهم ترین بخش از ماموریت، نگرش و فرهنگ 
شما باشند، تا »دوست داران شرکت تان« را جذب کنید. آن ها همچنین 
به وضوح از انتظارات شما مطلع خواهند شد و در تصمیم گیری هایی که 

شرکت تان را پیش خواهند راند احساس قدرت خواهند کرد.
 The ج��س لنوول، یک ده��ه کارگزار معامالت ملکی و موس��س –
Listings Lab for Realtors ؛ ک��ه ظرف پنج س��ال یک کس��ب و 
کار 7 رقمی ساخت که بیش از ۳00 میلیون دالر فروش ملک داشت.

6. به عنوان یک مدیر موفق سعی کنید اعضای تیم تان را 
بشناسید

برای آنکه رهبر بزرگی باشید، باید زمان زیادی را با تیم تان بگذرانید. 
کارکنان ش��ما باید بدانند که به آن ها اهمیت می دهید و متعهد هستید 
ک��ه به آن ها کمک کنی��د. موفقیت های آن ها را ق��در بدانید و به آن ها 
کم��ک کنید به موفقیت های جدید دس��ت پیدا کنند. س��عی کنید پی 
ببرید چه چیزی به آن ها انگیزه می دهد. از تیم تان درباره  خانواده ش��ان، 
عالئق شان، امیدها و رویاهای ش��ان بپرسید. با در اختیار داشتن چنین 
اطالعات��ی، بهتر می توانید آن ها را در تعیی��ن هدف های واالتر و بهبود 

پیوسته  عملکردشان توانا سازید.
بخش��ی از شناختن تیم تان ش��امل این می شود که بگذارید آن ها هم 
شما را بشناسند. نشان  بدهید که چقدر آن ها را دوست دارید. هالووین 
گذش��ته، من همه را تشویق کردم که لباس مخصوص بپوشند. من هم 
با پوش��ش و کاله گیس ، آرایش و کلی زلم زیمبو به آن ها ملحق شدم. 

مثل یک الگو و سرمشق رهبری کنید، به اهداف تان دست پیدا کنید و 
نشان بدهید که هر چیزی در زندگی ممکن است.

.ListenTrust کریگ هندلی، موسس و مدیرعامل –
7. به کارکنان تان این قدرت را بدهید که از »حوزه  نبوغ« خود 

فراتر بروند
در جهان امروز، تمرکز از هوش اهمیت بیش��تری دارد. وقتی یک فرد 
موفق بر »حوزه  نبوغ« خود تمرکز و کار می کند، ورق را به نفع خودش 
بر می گرداند. چگونه می توانید کاری کنید که افراد موفق بر حوزه  نبوغ 

فردی خود تمرکز کنند؟
پاسخ ساده اس��ت: توانایی های ش��ان را با ظرفیت های شان هماهنگ 
کنی��د. همه  م��ا توانایی ه��ای متعددی مانن��د فروش، حل مس��ئله، یا 
مهندس��ی داریم. ام��ا، زمان ما محدود اس��ت – و در نتیجه، ظرفیت ها 
هم محدود می ش��وند. به عنوان رهبر، کار اصلی ما آن است که مطمئن 
ش��ویم تیم های ما بیشتر وقت شان )ظرفیت( را روی کار در حوزه  نبوغ 

)توانایی( صرف می کنند.
برای پیدا کردن حوزه  نبوغ تان، با پرسیدن این سوال شروع کنید که 
»اگر این ماه هر روز فقط بتوانم دو س��اعت کار کنم، وقتم را صرف چه 
کاری خواهم کرد؟« این پرس��ش همیشه به شما کمک می کند یک یا 
دو مهارت را که کاری می کنند به پتانس��یل های واقعی خود دست پیدا 

کنید بیابید.
Kingston Lane  شاررام سریواتسا، سرمایه گذار فرشته و مدیرعامل –

 8. یادتان باشد که رهبری یک شغل درونی است
برای آنکه یک مدیر موفق و رهبر اس��تثنایی باشید باید روی خودتان 
کار کنید، هوش هیجانی و ش��هودی خود را تقویت کنید و ریسک های 

جدی انجام دهید. این یک شغل درونی است.
وقتی با شرکت ها مشورت می کنم، متوجه یک سری اشتباهات درجه 
۳ رایج می ش��وم. یکی از آن ها به دلیل ای��ن رخ می دهد که رهبران به 
خاطر نفس خود، ترس، مقاومت در برابر تغییر یا عدم تمایل به ریسک 
ک��ردن اقدامی نمی کنند؛ بعضی دیگر وقتی اتقاق می افتد که به اعضای 

تیم خود قدرت و اختیار الزم را نمی دهند.
ه��وش هیجانی مهارتی پرورش یافته اس��ت که آگاهی عاطفی، ذهن 
آگاه��ی و مهربان��ی را کنترل می کن��د. با تنظیم ک��ردن عواطف تان و 
خواندن عواطف سایرین، تفکر خارج از چارچوب کارآمد رخ می دهد که 
به حل مس��ئله درخش��ان و حرفه ای منجر می شود. هوش شهودی یک 
نوع هوش انس��انی تکاملی بسیار دقیق است که به مهارت در درک آنی 
چیزها  منجر می ش��ود، بدون آنکه اطالعاتی در اختیار یا به اس��تدالل 

تحلیلی آگاهانه نیاز داشته باشیم.
ادراک عاطفی و ش��هودی خ��ود را برای تفکر خارق الع��اده ای آماده 
س��ازید که در عین بهبود خط کف مالی تان به ش��ما پیشنهاد می دهد 
عملکرد در چارچوب چارت سازمانی یا کسب و کار را پشت سر بگذارید.
ش��ما چطور این کار را انج��ام می دهید؟ یک محیطی ایجاد کنید که 
سرش��ار از کنجکاوی، خالقیت، مثبت گرایی و ابتکار باش��د. به آنچه به 
اعض��ای تیم ت��ان انگیزه می دهد گوش کنید و آن را یاد بگیرید. س��عی 
کنید بفهمید نبوغ و توانایی آن ها در چیس��ت و چگونه از آن اس��تفاده 
می کنند. یادتان باشد که ابداعات و هوش و نبوغ اعضای تیم را همیشه 

تشویق و قدردانی کنید.
 entrepreneur/bazdeh: منبع

۸ استراتژی برای آنکه یک مدیرعامل کارکشته شوید
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وقتی که نوبت به انتشار محتوای جدید در سایت می رسد، پیدا کردن 
محتوای��ی ک��ه بتواند در این روزها توجه کارب��ران را به خود جلب کند 
کاری بس��ی مش��کل اس��ت، اما یکی از بهترین انواع محتوا که کسب و 
کارها و سایت ها می توانند از آن استفاده کنند »محتوای همیشه سبز« 
ن��ام دارد. ف��ارغ از هر اندازه ای، تمامی کس��ب و کارها در س��ایت ها یا 

وبالگ های خود به این نوع محتوا نیازی مبرم دارند.
محتوای همیشه سبز چیست؟

همان طور که احتماال از نام »همیش��ه سبز« می توانید برداشت کنید، 
این نوع محتوا می توان��د برای مدتی طوالنی برای کاربران مفید و قابل 
استفاده باش��د و در این زمان هرگز از ارزش آن کاسته نمی شود. بسته 
به حوزه ای که در آن فعالیت می کنید، محتوای همیشه سبز تولیدشده 
ممکن اس��ت تا چندین س��ال نیز قابل اس��تفاده باش��د. اگر این محتوا 
بتوان��د ارزش خود را در طول این بازه زمانی حفظ کند می تواند به یک 
رفرنس برای س��ایر محتواها تبدیل ش��ود و می توان ن��ام محتوای مادر 

روی آن گذاشت.
ام��ا اکنون س��والی که در ذهن ها ش��کل می گیرد این اس��ت که چه 
چیزی باعث همیش��ه سبز ماندن یک محتوا می شوند و وجه تمایز یک 
محتوایی که همیش��ه سبز است با س��ایر محتواها در چیست؟ در ادامه 

خواهیم گفت.
دائمی بودن: ارزشی که محتوا می تواند به خواننده ارائه دهد دقیقا چیزی 
است که باعث پایداری آن در طول زمان می شود. در چنین محتواهایی، به 
جز اعمال چند تغییر کوچک مانند آپدیت کردن لینک ها یا تصاویر، معموال 
نیاز به یک به روزرسانی عمده وجود ندارد و محتوا می تواند به همان صورت 

اولیه برای مدتی طوالنی پایداری خود را حفظ کند.
کیفی��ت: البته ک��ه باید همه محتواهایی که برای س��ایت خود تولید 
می کنید کیفیت باالیی داشته باشند، اما وقتی در مورد محتوای همیشه 
س��بز صحبت می کنیم، باید تعریف و س��طح جدیدی از کیفیت را ارائه 
دهید. کلید همیشه سبز ماندن یک محتوا قطعا کیفیت آن است. برای 
نوش��تن این محتوا باید زمان زیادی را صرف تحقیق، نگارش و طراحی 
عناصر کنید تا دس��ت رنج شما بتواند کیفیت و ارزش خود را طی چند 
س��ال حفظ کند. اگر چیزی که نوش��ته اید به اندازه کافی کیفیت ندارد 
که حتی بتواند در یک بازه زمانی کوتاه نیز برای مخاطبان جذاب باشد، 

قطعا گذاشتن نام همیشه سبز روی آن کاری بس اشتباه است.
ارزش: ارزش در محتوای همیش��ه س��بز بس��یار مهم است. منظور از 
ارزش این اس��ت که محتوای ش��ما باید به قدری خوب، مفید و جامع 
باشد که وقتی افراد می خواهند در مورد موضوعی خاص اطالعات کسب 
کنند، محتوای ش��ما اولین جایی باشد که به آن مراجعه می کنند و این 
محتوا باید به قدری کامل نوش��ته شود که خواننده را از مطالعه مقاالت 
دیگر بی نیاز کند. محتوایی که چنین ویژگی هایی داش��ته باش��د قطعا 

خواننده را وادار به اشتراک گذاری می کند.
پست های آموزشی )How-to( یکی از محبوب ترین انواع محتواهای 
همیش��ه سبز هستند؛ زیرا افراد همواره به دنبال آموزش های انجام یک 
کار خاص می گردند، بنابراین محتوای شما می تواند همیشه توجهات را 
به س��وی خود جلب کرده و کس��ب و کار شما را به افراد جدید معرفی 
کن��د. برای مثال اگر ش��ما محتوایی با موضوع آموزش نصب سیس��تم 
مدیریت محتوای وردپرس بنویس��ید، این محتوا همیش��ه سبز است و 
شاید تا 5 سال بعد نیز نیازی به تغییر آنچنانی نداشته باشد. زیرا نصب 
سیستم وردپرس در طول سال های آینده تغییر چندانی نخواهد کرد و 
محتوای شما می تواند همچنان ارزش خود را به عنوان یک منبع کافی 

و مفید حفظ کند.
انواع دیگر محتواهای همیشه سبز عبارتند از:

مصاحبه ه��ا: انتش��ار مصاحبه هایی ب��ا افراد سرش��ناس، متخصص و 
کارش��ناس حوزه کاری روش��ی عالی برای جذب مخاطبان و اس��تفاده 
از ش��هرت این افراد برای بهبود وجهه س��ایت اس��ت. مردم همیشه به 
دنبال آن هس��تند که بیشتر با زندگی شخصی و کاری افراد سرشناس 
آشنا شوند، بنابراین شما با انجام مصاحبه با آن ها می توانید به این نیاز 

مخاطبان پاسخ دهید.

راهنماه��ای کارب��ری: راهنماه��ای کارب��ری تقریبا چی��زی همانند 
پست های آموزشی هستند و به کاربران کمک می کنند تا به یک هدف 
خاص دس��ت یابند. مثال ی��اد بگیرند که چگونه از ی��ک ویژگی خاص 
گوش��ی موبایل خود استفاده کنند. شما می توانید به راحتی و در زمان 
عرضه یک آپدیت برای موضوع مورد بحث، محتوای خود را براساس آن 
به روزرس��انی کنید. همچنین هرگونه ایجاد تغییرات عمده در محصول 

یک فرصت برای انتشار محتوای همیشه سبز جدید است.
نقد و بررس��ی های کاربران: بس��ته به حوزه کاری شما، این مورد نیز 
می تواند مانند دو مورد قبلی یک پس��ت آموزش��ی تلقی شود. این نوع 
محتواها بس��یار مورد توجه خریداران آفالی��ن و آنالین قرار می گیرند. 
براس��اس آمارها، 6۱درصد از خریداران گفته ان��د که قبل از خرید یک 
محص��ول ترجیح می دهند که به نقد و بررس��ی های آن نگاهی داش��ته 
باش��ند. این س��بک محتواها ب��رای مدت هایی طوالنی قابل اس��تفاده 
خواهن��د بود؛ زی��را نقدهای کاربران مس��تقیما محص��ول را هدف قرار 
می دهد و البته مش��تریان بالقوه نیز بیش��تر به ش��ما اعتم��اد خواهند 
کرد. الزم نیس��ت که در مورد نقدهای منفی نیز نگران باشید. برخالف 
تصورات، انتش��ار نقدهای منف��ی و در صورت امکان دادن یک پاس��خ 

منطقی به آن می تواند باعث جلب اعتماد کاربر شود.
لیس��ت های سازماندهی شده: تهیه لیستی از ابزارها، اخبار، تکنیک ها 
یا سایر منابع پتانسیل خوبی برای تبدیل شدن به یک محتوای همیشه 
س��بز دارد. ایمیل یکی از روش های ارتباطی محبوب بازاریابان اس��ت و 
آن ها برای انجام این کار همواره به دنبال ابزارهای مناس��ب می گردند، 
بنابرای��ن این محتوای وب��الگ دار می تواند کامال راهنم��ای آن ها برای 

انتخاب بهترین سرویس دهنده ممکن باشد.
چگونه محتوای خود را به محتوای همیشه سبز تبدیل کنیم؟

اولین قدم در تولید محتوای همیش��ه س��بز این اس��ت که سرویس 
آنالیتیکس س��ایت خ��ود را چک کرده و صفحات را ب��ه ترتیبی نزولی 
مرتب کنید. محتواهایی که نتوانس��ته اند ترافی��ک قابل توجهی جذب 
کنند همیش��ه س��بز نیس��تند؛ بنابراین تم��ام توجه خ��ود را معطوف 
محتواهایی کنید که توانس��ته اند ترافی��ک باالیی را جذب کنند. تمامی 
صفحات حس��اس ب��ه زمان مانند مق��االت خب��ری، ویژگی های جدید 
محص��ول و… را از لیس��ت خود خط بزنید. اکن��ون کلمات کلیدی که 
افراد برای پیدا کردن محتواهای ش��ما اس��تفاده می کنند را بیابید و در 
صورت امکان محتوایی که توانسته برای هر کدام از هدف های شما رتبه 

بگیرد را انتخاب کنید.
زمانی که محتوای موردنظر خود را پیدا کردید، آن را بررس��ی کنید 
تا مطمئن ش��وید هنوز هم مرتبط اس��ت. اگر بخش های زیادی از این 
مقاله نیاز به بازنویسی داشت، بهتر است به فکر تولید یک مقاله جدید 
با همان موضوع باش��ید. زیرا محتواهای همیش��ه س��بز معموال نیاز به 
تغییرات فراوان ندارند و فقط ایجاد چند تغییر کوچک برای شان کفایت 

می کند.
• مثال ها: مطمئن ش��وید ک��ه نام ها، ویژگی ه��ا و لینک ها هنوز هم 
آپدی��ت هس��تند. تولیدکنندگان و ارائه دهندگان یک س��رویس ممکن 
اس��ت مبادرت به تغییر نام کنند، توسط سایر شرکت ها خریداری شوند 
یا حتی کسب و کار خود را کال جمع کنند. هر مثالی که حذف کرده اید 

را در صورت امکان با نمونه جدید آن جایگزین کنید.
• آمارها: رفتارهای مش��تریان و ترندهای ب��ازار مدام تغییر می کنند، 
بنابراین مطمئن ش��وید که آمارهایی ک��ه در محتوا ذکر کرده اید به روز 
هس��تند و به صورت کامل منسوخ نشده اند. این آمارها لزوما نیاز نیست 
ک��ه آخرین اعداد و ارق��ام موجود باش��ند، اما باید همچن��ان ادعاها و 

فرضیات شما را پشتیبانی کنند.
• لینک ه��ا: مطمئن ش��وید که تم��ام لینک هایی ک��ه در محتوا کار 
گذاش��ته اید هنوز به درستی کار می کنند. اگر کاربران خود را از طریق 
ریدایرک��ت ب��ه صفحات مختل��ف حواله نکنید، موتورهای جس��ت وجو 

محتوای شما را بیشتر دوست خواهند داشت.
• دکمه های اقدام به عمل )CTA(: هدف س��ایت یا وبالگ شما این 
اس��ت که خوانندگان را تبدیل کند. مطمئن ش��وید ک��ه در CTAها 

از عبارات و برندینگ صحیح اس��تفاده ش��ده اس��ت و آن ها کاربران را 
به مکان های مناس��ب هدایت می کنند. اینکه بهترین و پرترافیک ترین 
محتوای ش��ما کاربران را به یک صفحه ۴0۴ هدایت کند می تواند یک 
کابوس باشد. زیرا در این صورت از تبدیل خبری نیست و همه زحمات 

شما پوچ می شود.
وقتی محتواهای خود را به روزآوری می کنید، در همان حین نیز سعی 
کنید صفحات خود را برای موتورهای جست وجو بهینه سازی کنید. اگر 
به صورت مستمر محتوا انتشار می دهید، شاید نتوانید هر صفحه پست 
را برای رتبه گرفتن در موتورهای جست وجو بهینه سازی کنید. محتوای 
همیشه س��بز به توجهات خاصی نیاز دارد. اگر تاکنون این کار را انجام 
نداده ای��د، تحقیق کلمات کلیدی را برای موضوع مقاله خود انجام دهید 
ت��ا بتوانید بهترین عبارات برای هدف قرار دادن مخاطبان را شناس��ایی 
کنید. اینکه محتواهای همیشه سبزتان با چه کلمه کلیدی بهینه سازی 

شده باشند بسیار حائز اهمیت است.
محتوای همیشه سبز چه مزیت هایی برای شما دارد؟

)LINKBAIT( لینک طعمه
هر ش��خص یا س��ازمانی که در زمینه خدمات س��ئو و بهینه س��ازی 
س��ایت فعالی��ت دارد قطع��ا باید بخش زی��ادی از زمان خ��ود را روی 
س��اخت لینک های باکیفیت صرف کن��د. بک لینک ها یکی از مهم ترین 
فاکتورهایی هس��تند که موتور جست وجوی گوگل برای رتبه بندی یک 
س��ایت مدنظر قرار می ده��د و بک لینک ها درواقع نش��ان دهنده میزان 
اعتمادی هس��تند که افراد به س��ایت ش��ما دارند. اما متاسفانه ساخت 
یک پروفایل لینکی باکیفیت یکی از س��خت ترین بخش های س��ئو نیز 
هس��ت و البته این دقیقا همان چیزی است که محتوای همیشه سبز را 

قدرتمند می کند.
اگر کار تولید محتوای همیش��ه سبز را به درس��تی انجام دهید، این 
ن��وع محتوا می تواند به عن��وان یک لینک طعمه عم��ل کند. منظور از 
لینک طعمه تولید یک محتوای بسیار ارزشمند است که باعث می شود 
حجم بسیار زیادی از لینک های طبیعی به سوی سایت روانه شوند. اگر 
محتواهایی که شما تولید می کنید کیفیت باالیی داشته باشند و ارزش 
باالی��ی را نیز به مخاطبان ارائه دهن��د، مخاطبان هم قطعا این مقاالت 
را در مکان های مختلف به اش��تراک می گذارند. ایجاد محتوای همیشه 
س��بز با کیفیت و با ارزش به چند طریق می تواند به ایجاد یک پروفایل 

لینکی قدرتمند منجر شود:
محتواه��ای ارزش��مند لینک ه��ای زی��ادی دریاف��ت می کنن��د: اگر 
می خواهید محتوای تان همیش��ه سبز باقی بماند، باید عمیق و کاربردی 
نوش��ته ش��ود. عمیق و کاربردی به این معنا اس��ت که وقتی سایر افراد 
می خواهند محتوایی بنویسند، به محتوای شما به عنوان یک منبع نگاه 
کنند. وقتی که نام محتوای شما به عنوان یک منبع مطرح شد، در آن 

صورت است که می تواند لینک های زیادی دریافت کند.
باعث حفظ ش��تاب ایجاد لینک می ش��ود: بخش��ی از کار داشتن یک 
پروفای��ل لینکی طبیعی این اس��ت تولید لینک های ش��ما یک ش��تاب 
طبیعی داش��ته باش��د. از آنجایی که محتوای همیشه سبز برای ساخت 
لینک به کمک چندانی از س��وی ش��ما نیاز ندارد، می تواند باعث حفظ 
ش��تاب ایجاد لینک شود. از سئوی منفی محافظت خواهید شد: سئوی 
منفی به فرآیندی گفته می شود که در آن رقبا برای کاهش رتبه سایت 
ش��ما در موتورهای جست وجو اقدام به ایجاد لینک های اسپم برای شما 
و خرابکاری در پروفایل لینکی س��ایت می کنند. محتوای همیش��ه سبز 
می تواند باعث جذب لینک از منابع معتبر شود که همین امر شما را از 

سئوی منفی محافظت خواهد کرد.
ON PAGE سئوی

عالوه بر ایجاد لینک های با کیفیت و طبیعی، محتوای همیش��ه سبز 
می تواند باعث بهبود سئوی On Page سایت نیز شود. نوشتن مقاالت 

ماندگار و عمیق به چند طریق به صفحات سایت شما کمک می کند:
• می توانی��د به صورتی طبیعی از کلمات کلیدی در صفحه اس��تفاده 
کنی��د. محتواهای��ی کوتاه که بی��ش از حد از کلم��ات کلیدی در آن ها 
اس��تفاده شده باش��د از نظر گوگل اسپم هس��تند و رتبه ای را دریافت 

نمی کنند. اگر یک محتوای ۱000 یا 2000 کلمه ای می نویس��ید، سعی 
کنید در تمام طول محتوا و به مقدار الزم از کلمات کلیدی بهره بگیرید.
• کلمات کلیدی معنایی به صورت خودکار در نوشته ظاهر می شوند. 
موتورهای جس��ت وجو نه تنها به کلمات کلیدی اگزکت در محتوا دقت 
می کنند، بلکه کلمات اطراف کلمات کلیدی نیز برای آن ها حائز اهمیت 
است. بدین صورت موتورهای جست وجو می توانند محتواهایی مرتبط تر 

را به جست وجوکنندگان نشان دهند.
• نرخ بونس ریت )خروج از سایت( کاهش خواهد یافت که این فاکتوری 
موثر برای رتبه بندی در گوگل است. اگر افرادی که به سایت شما می آیند 
ب��رای مدت��ی طوالنی در آن بمانن��د و از صفحات مختل��ف بازدید کنند، 
موتورهای جس��ت وجو می فهمند که حتما محتوای شما به قدری جذاب 
بوده که توانس��ته کاربر را برای مدتی طوالنی در س��ایت حفظ کند. بدین 

طریق رتبه شما نیز بهبود قابل توجهی را تجربه می کند.
• موتورهای جس��ت وجو صفحات کم حجم را دوست ندارند، بنابراین 
محتواهای عمیق رتبه خوبی در صفحه نتایج می گیرند. درواقع بیش��تر 
سایت هایی که در رتبه های برتر صفحه نتایج گوگل را تصاحب کرده اند 
محتواهایی عمی��ق و جامع دارند. تولید محتواهای عمیق و بلند نه تنها 
ب��ه حفظ ارتباط صفحه کمک می کند، بلک��ه جنبه ای مهم از الگوریتم 

مرغ مگس خوار )Hummingbird( نیز هست.
قدرت پایدار محتوای همیشه سبز

ت��ا به اینجای ای��ن مقاله در مورد اهمیت و ارزش محتوای همیش��ه 
سبز و تاثیرات آن روی ترافیک و بهینه سازی سایت صحبت کردیم، اما 
قدرت پایدار محتوای همیش��ه سبز فقط به این موارد محدود نمی شود 
و می توانی��د برای بهبود س��ایر صفحات و محتواهای آین��ده نیز به آن 

تکیه کنید.
• بس��ته به ش��کلی که محتوای ش��ما به خود می گیرد، می توانید آن 
را ب��ه فرمت��ی دیگر تبدیل کنی��د. اگر یک محتوای متنی آموزش��ی یا 
راهنمای کاربر نوش��ته اید، آن را ب��ه اینفوگرافیک یا حتی ویدئو تبدیل 
کنید. بعد از تغییر فرمت، می توانید آن را در س��ایت خود منتشر کرده 
یا در ش��بکه های اجتماعی نشر دهید. امکان عرضه این پست به صورت 

پست میهمان در سایت های معتبر با رتبه باال نیز وجود دارد.
• لینک هایی که از طریق محتوای همیش��ه سبز دریافت می شوند نه 
تنها می توانند به کل س��ایت کمک می کنند، بلکه می توانید با استفاده 
از لینک س��ازی داخلی از این ارزش و اعتبار ایجاد ش��ده برای صفحات 

خاص نیز استفاده کنید.
• در مقاالت و پست های آینده خود می توانید از محتوای همیشه سبز 
نوشته ش��ده به عنوان یک استناد یا منبع استفاده کنید. به خصوص اگر 
آمار یا نتایج یک تحقیق اختصاصی را در آن ذکر کرده اید. تا زمانی که 
این آمارها و ارقام را به روز نگه دارید، پس��ت همیشه سبز برای تان یک 

منبع قابل استناد خواهد بود.
• محتوای ت��ان را در س��ایر محتواها هدف گذاری مج��دد کنید. برای 
مثال اگر ما بخواهیم در آینده مطلبی جامع در مورد بازاریابی محتوایی 
بنویس��یم، قطعا بخشی از آن به محتوای همیشه سبز اختصاص خواهد 
داش��ت، بنابراین می توانیم در آن محتوا کاربر را برای مطالعه بیشتر به 
ای��ن مطلب هدایت کنیم و دیگر نیازی ب��ه توضیح دادن کامل مبحث 
وجود ندارد. البته مطمئن ش��وید که به درس��تی به مقاله هدف لینک 

می دهید تا از بروز مشکل محتوای تکراری جلوگیری کنید.
نتیجه گیری

اگ��ر بازاریاب��ی محتوایی را برای کس��ب و کار خود انج��ام می دهید، 
تمامی پس��ت ها و مطالب وبالگ یا س��ایت تان را نمی توانید به محتوای 
همیش��ه س��بز تبدیل کنید. به عالوه، اگر چندین بار در هفته اقدام به 
انتشار محتوا می کنید، نباید انتظار داشته باشید که همه محتواهای تان 
همیشه سبز باشند. محتواهای همیشه سبز برای یک سایت مزیت های 
فراوان��ی دارند که برخی از آن ه��ا را در این مقال��ه مطالعه کردید. اگر 
می خواهید در بازاریابی محتوایی موفق باشید، محتوای همیشه سبز را 

حتما حتما حتما در برنامه کاری خود قرار دهید.
daartagency: منبع

هر آنچه که باید در مورد محتوای همیشه سبز بدانید
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اول از همه نس��بت به احساسات تان آگاه شوید. سپس این مراحل را 
برای عملی در ارتباط با آن اجرایی کنید.

 ما در عصر ارس��ال عکس ها به س��ر می بریم. اینس��تاگرام در روز 95 
میلیون پس��ت دریافت می کند. در هر لحظه شما می توانید صدها هزار 
عک��س از حلقه های نامزدی، طوله س��گ های جدید، ش��ام های عجیب 
و غریب یا عضالت ش��ش تیکه  ش��کم ببینید. حتی احتماال لینکدین 
ه��زاران یادآوری برای ش��ما ارس��ال می کند که موفقیت های ش��غلی 

هم دوره ای های دبیرستان تان را تبریک بگویید.
تحت این ش��رایط بس��یار آسان اس��ت که در این توهم گرفتار شویم 
که با همدیگر زندگی می کنیم. پس از همه اینها مردم در حال تماش��ا 
کردن شما هستند. پس، چه اتفاقی می افتد اگر حال شما خوب نباشد؟ 
وقتی که دچار افس��ردگی می ش��وید، وقتی که خودپنداره منفی درباره 
خودتان شدت می گیرد یا وقتی که بازنشسته می شوید، احساس پوچی 
می کنید یا عزیزی را از دست می دهید. چه کاری می  توانیم انجام دهیم 

وقتی که راه حلی نداریم؟
در طول زمان های س��خت، اکثر اف��راد تمایل دارند که لحظاتی را که 
حال مساعدی نداشته اند نادیده بگیرند و مستقیماً به یک راه حل دست 
پیدا کنند؟ راه حل- حتی راه حل های س��خت- به ما این احس��اس را 
می دهد که کنترل امور را در دست داریم. پذیرفتن اینکه شما در حال 
سخت کوش��ی هستید این حس را به شما می دهد که امور قابل کنترل 
هس��تند یا با احس��اس اینکه همه چیز تمام و کمال است که اکثر افراد 
در رسانه های اجتماعی شان این احس��اس را می ستایند، تناسب ندارد. 
اما توانایی کنار آمدن با احساس شکست، یکی از مهم ترین مهارت هایی 

است که شما باید در هر دوی زندگی و کارتان فرابگیرید.
قدرت گفتن اینکه »حال من خوب نیست«

پذیرفتن لحظات س��خت به عوض پش��ت سرگذاش��تن س��ریع این 
لحظات، در صورتی که به درس��تی اجرایی ش��ود، به طور ارزش��مندی 
شما را توانمند می کند. چارچوب بندی مناسب وضعیت در اعتبارسنجی 
است: اینکه ش��ما نسبت به این امر که احساسات شما در حال قضاوت 
هستند، آگاه شوید و حتی اینکه وضعیت فعلی شما ایده آل نیست، شما 
می پذیری��د که هیچ مش��کلی در این حقیقت وجود ندارد که ش��ما در 
حال تالش کردن هس��تید. این به معنای پذیرفتن وضعیت بد و نادیده 
گرفتن آن نیست، این به معنای پذیرفتن وضعیت بد و عبور از دل این 

وضعیت است.
مطالعه ای در دانش��گاه  ایالتی مونتانا نش��ان می دهد که افرادی که با 
خودشان صادق هس��تند می توانند بر احساس شرم غلبه پیدا کنند که 

در غیر این صورت می تواند به معنای بی ارزش کردن شان باشد.
متوقف ش��دن در احساس شکست فلج کننده است. این وضعیت مانع 
از این می  ش��ود که در هنگامی که به کمک نی��از دارید تقاضای کمک 

کنید یا تصمیمات خوبی بگیرید.
دریافتن اینکه بعضی اوقات احساس��ات شما در مقایسه با یافتن حل 
مسئله تقدم دارند. ما اکثر اوقات- علی الخصوص در محیط های کاری- 
احساس��ات را بی ارزش می کنیم، اما شما نیاز دارید که به خاطر داشته 
باشید که در انتها، احساسات به آسانی اطالعات هستند. آن ها حقایقی 
از زندگی شما در کنار حقایق دیگر زندگی تان هستند. احساسات وجود 
دارن��د و هنگامی که ش��ما تصمیمی می گیرید، باید آنها را به حس��اب 
بیاوری��د.  هر کس��ی در حرفه ای که انجام می دهد با مش��کالتی مواجه 
می ش��ود، در هنگامی که اش��تباه بزرگی مرتکب می شود یا هنگامی که 
این احس��اس را دارد که در زیر بار مشکالتش غرق شده است. زنان در 
این مورد خاص به این فکر می افتند که با کس��ی در این مورد صحبت 
نکنند، اما براس��اس س��خنان جامعه ش��ناس آرلی هاتچایلد، س��رکوب 
احساسات نفی می تواند منجر به یک بار عاطفی شود که شما را سریع تر 
از پای درمی آورد و باعث می ش��ود که به راحتی کم بیاورید و در نهایت 

به میزان کمتری موفق باشید.
ب��ه عنوان ی��ک کارفرما، زن ش��اغل  و اصالحگر، من ب��ه این نتیجه 
رس��یده ام ک��ه گاهی اوقات باید ب��ه خودم اجازه دهم ک��ه حالم خوب 
نباش��د. من این را می پذیرم که در وضعیت فعلی راه حلی وجود ندارد 
و به خودم می گویم که این خوب اس��ت. این نگرش چیزی است که به 
من این استقامت را داد که همه  کارهایی را که حتی احساس شکست 

در آن ها داشتم را تکمیل کنم.
چهار راه برای اینکه خودتان را در وضعیتی که احس��اس می کنید در 
زیر بار کارهای تان در کار در حال غرق شدن هستید، پایدار نگه دارید.
تحمل عدم قطعیت آس��ان نیست. این یک مهارت حرفه ای است که 
باید مثل هر مهارت دیگری تقویت ش��ود. من از چهار مهارت اصلی در 

زمان هایی که با چالش مواجه می شوم استفاده می کنم.
1- نفس کشیدن

شما ممکن اس��ت هزاران بار از مدرس یوگای خود شنیده باشید اما 
تکرار آن ثمربخش اس��ت: نفس کشیدن بهترین راه برای این است که 

خودتان را در مرکز وجودتان قرار دهید.
راه ه��ای مختلفی برای تنفس وجود دارد، اما یک راه س��اده ای وجود 

دارد که من از آن لذت می برم:

اگر ممکن اس��ت، روی زمین دراز بکش��ید، زانوهای تان را بلند کنید 
اما پاهای تان روی زمین باش��د. در غی��ر این صورت، جایی را پیدا کنید 
که بتوانید بنش��ینید. یک دست تان را روی شکم تان قرار دهید و دست 
دیگرتان را روی قفس��ه س��ینه تان قرار دهید. برای س��ه ثانیه از طریق 
ش��کم تان نفس بکش��ید و برای دوثانیه بعدی قفسه س��ینه تان را پر از 
هوا نگه داری��د. برای یک لحظه نفس تان را نگه دارید و از طریق دهان 
به ط��ور کامل تخلیه کنی��د. تنفس به طریقه موث��ر آن می تواند عماًل 
جنبه های فیزیکی اضطراب ش��ما را درمان کن��د. در هنگامی که ما از 
موفقی��ت حرفه ای صحبت می کنیم، این مهارت ارزش باالیی ندارد ولی 

می تواند تفاوت های بزرگی ایجاد کند.
2- یک مانترا پیدا کنید

ش��ما ممکن اس��ت خودتان را به عنوان فردی که اهل »مانترا« است 
نشناس��ید، اما موی��دات زیادی وجود دارد که مانت��را تأثیر زیادی روی 

اعتماد به نفس و عملکرد شما دارد.
گفته می ش��ود که نیازی به حفظ  کردن آواهای الهام بخش یا متون 
هندوئیس��م وجود ندارد. مانترای مخصوص ب��ه خودتان را ایجاد کنید، 
مانترایی که برای ش��ما کارگشا اس��ت. دریابید که آن چیزی است که 
باعث می ش��ود شما احساس قدرت داشته باش��ید. چیزی که برای من 
کارگش��ا بود این جمالت بود که»من کل هس��تم، من امن هستم، من 
اینجا هس��تم«. یا همان گون��ه که تیک نات هان می نویس��د »نفس به 
داخ��ل، من می دانم که در حال تو دادن نفس��م هس��تم. نفس بیرون، 
م��ن می دانم که در حال بیرون دادن نفس هس��تم«. اینها تنها جمالت 

آس��انی هس��تند، اما برای اینک��ه من را به وضعیت ح��ال منتقل کنند 
قدرت زیادی دارند.

3- حرکت کردن
من یکی از بزرگترین طرفداران این هس��تم ک��ه در هنگامی که کار 
گیج کننده می ش��ود، قدم بزنم. این بهترین راه برای این اس��ت که بدن 
شما تحت تأثیر آن چیزی قرار بگیرد که مغزتان انجام می دهد، به جای 

اینکه برعکس این امر اتفاق بیفتد.
تالش کنید از قدرت گام های تان اس��تفاده کنی��د تا ذهن تان را آرام 
کنید و با لحظه حال ارتباط مس��تقیمی برقرار کنی��د، تا اینکه بتوانید 

امور را در چارچوب دیدتان نگه دارید.
روشی که ش��ما بدن تان را نگه می دارید یا حرکت می دهید می تواند 
احساس شما را نس��بت به قدرت فردی تان تغییر دهد. در صحبت های 
جامعه شناس  امی کادی، او در رابطه با این صحبت می کند که چگونه 
زب��ان ب��دن روی اعتماد به نف��س تأثیر می گذارد. م��ن قدرت وضعیت 
ایس��تادن و ارتب��اط قوی میان ذهن و ب��دن را در اولین بخش از ورک 
ش��اپ پنج قسمتی ام آموزش دادم. هدف این است که به مهارت آموزان 
کمک کنیم که لحظه حال ش��ان را ب��ه عنوان یک ضرورت پایه ای برای 

کارگاه هایی که دنبال می کنند،  گسترش دهند. 
4- درباره اش صحبت کنید

بیش��تر وقت ها شما فقط به یک نظر نفر سوم نیاز دارید تا اینکه امور 
را به درستی ببینید. جست وجو کنید تا اینکه فرد مطلوب تان را بیابید، 

خواه یک دوست یا یک همکار.

روان درمانگ��ر کل نگر، کات داهلن در این رابطه گفته های خوبی دارد: 
»بعض��ی اوق��ات، وقتی که م��ا در حال تجربه ترس، حال��ت بد و یا هر 
احس��اس دردناک دیگری هس��تیم، تمایل به این داریم که حس کنیم 
تنها هس��تیم. مثل اینکه کسی نمی تواند ما را درک کند یا به ما مربوط 
باشد. به عنوان نتیجه، ما منفرد می شویم، که می تواند به شدت احساس 
رنج ما را شدت ببخشد. وقتی که با کسی که به آن عالقه داریم درباره 
وضعیت��ی که در آن قرار داری��م صحبت می  کنیم، ما دو کار را که به ما 
در عب��ور از وضعیت س��خت کمک می کنند انج��ام می دهیم: به بخش 
آس��یب پذیرمان کمک می کنیم که شاهد این وضعیت باشد و ظرفیتی 

ایجاد می کنیم که تجارب دردناک را تحمل کنیم.«
دیگر افراد ممکن اس��ت به نکته ای اش��اره کنند که شما آن را مورد 
مالحظه قرار نداده اید یا ممکن است آن ها تنها گوش دهند و احساسات 
ش��ما را تأیی��د کنند. در این ص��ورت، صحبت ک��ردن صادقانه در این 
خصوص که ش��ما چه احساس دارید ش��ما را پایدار نگه می دارد و این 
وضعیت حتی ممکن اس��ت مخاطبان ش��ما را وادار کند که درخصوص 

احساسات خودشان نیز با صداقات عمل کنند.
ما ش��رطی ش��ده ایم که در این رابطه فکر کنیم که ما به چه چیزی 
برای کامل شدن نیاز داریم، اما با تجارب من، این وضعیت بیش از اینکه 
به ما کمک کند به ما زیان می رساند. بشر دارای نقصان هایی است و در 
زندگی کاریش همانند زندگی معمولیش در حال  تالش اس��ت. افرادی 
که موفق ترین هستند، کس��انی نیستند که به سختی تالش نمی کنند. 

آن ها کسانی هستند که می دانند این خوب است که خوب نباشند. 

خوبه که خوب نباشید

4 راهکار برای اینکه زمان غرق شدن در کارها پایدار بمانید

به قلم: نیکولت آماریالس
گروه ترجمه »فرصت امروز«

سه شنبه
20 آذر 1397

شماره 1217



15ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

 کرمانشاه – منیر دشتی - سیروس شهبازی با اشاره به اینکه 
مهمترین برنامه ش��رکت گاز اس��تان کرمانش��اه طی دو سال آینده 
گازرسانی به تمام روستاهای باقیمانده باالی 20 خانوار استان است 
اظهار داش��ت: با اجرای این برنامه ضریب نفوذ گازرس��انی روستایی 
اس��تان از 6۱ درصد فعلی به باالی 90 درصد می رس��د. وی با بیان 
اینکه تکمیل گازرسانی به چهار شهر باقیمانده استان شامل شهرهای 
نوس��ود، نودش��ه، ریجاب و ازگله از دیگر برنامه های در دست اجرای 
این شرکت اس��ت عنوان کرد: در بخش صنعتی نیز برنامه شرکت، 
گازرس��انی به تمام واحدهای صنعتی متقاضی استفاده از گاز است. 
شهبازی گفت: بیش از 2000 واحد صنعتی بزرگ و کوچک به شبکه 
گازرسانی متصل شده اند که از مهمترین آنها می توان به دو کارخانه 
بزرگ تولید سیمان، سه واحد بزرگ پتروشیمی و نیروگاه های تولید 
برق اش��اره کرد.   وی بیان کرد: با توجه به اینکه اس��تان در بخش 
توس��عه ش��بکه گازرس��انی در مراحل انتهایی کار قرار دارد افزایش 

کیفیت خدمات رسانی به مردم، هم راستا با راهبرد کلی شرکت ملی 
گاز در دس��تور کار شرکت گاز استان کرمانشاه قرار دارد. مدیرعامل 
شرکت گاز استان کرمانشاه افزود: به همین منظور اقدامات مهمی از 
جمله استقرار استانداردهای مدیریتی در حوزه های کیفیت، بررسی 

رضایت و شکایات مشتریان، ایمنی و محیط زیست و مدیریت انرژی 
در مجموعه ش��رکت گاز استان اجرایی شده است و خوشبختانه در 
تم��ام این حوزه ه��ا، موفق به دریافت گواهینامه های مربوطه ش��ده 
اس��ت. وی با بیان اینکه شرکت گاز اس��تان کرمانشاه استقرار مدل 
تعالی س��ازمانی و حرکت در مسیر تعالی را در دستور کار خود قرار 
داده است گفت: این شرکت سال گذشته موفق به کسب تقدیرنامه 
دوستاره تعالی سازمانی در نخستین جشنواره تعالی سازمانی شرکت 
ملی گاز ایران ش��د و امسال نیز به منظور کسب سطوح باالتر تعالی 
سازمانی در این جش��نواره، مورد ارزیابی قرار گرفته است. شهبازی 
افزود: راه اندازی سیستم قرائت و چاپ همزمان قبوض گازبها ، استقرار 
سیستم اطالعات جغرافیایی GIS، ارائه خدمات مرتبط با مشترکان 
در دفاتر پیشخوان، راه اندازی میز خدمت و راه اندازی سیستم مکانیزه 
امداد گاز اس��تان از مهمترین اقدامات انجام شده در راستای افزایش 

کیفیت خدمت رسانی در شرکت گاز استان کرمانشاه است.

اردبیـل- خبرنگار فرصت امـروز- مدیر عامل ش��رکت گاز 
اس��تان اردبیل از انجام پروژه هاي پژوهشي کاربردیبا هدف تکیه بر 
تولید داخلي و خودکفایي هر چه بیش��تر در این ش��رکت خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي ش��رکت گاز اس��تان اردبیل ، فیروز خدایي 
ب��ا بیان مطلب فوق ، افزود: در راس��تاي تحقق ای��ن مهم ، تعداد ۴ 
عنوان پروژه پژوهشي و ۱ عنوان مقاله از سوي این شرکت با همکاري 
دانشگاهها و مراکز علمي معتبر کشور اجرا شده ، ضمن آن که این 
شرکت با هدف گسترش و بهره گیري از یافته هاي علمي تحقیقات 
دانش��جویي ، حمایت از 8 عن��وان پایان نامه تحصیالت تکمیلي در 
مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري را در دستور کار خود قرارداده است. 
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: اجراي این پروژه ها گامي مهم 
در راستاي تحقق اهداف سازماني به شمار رفته و بکارگیري نتایج آن ، 
شرکت گاز استان اردبیل را در اجرایي کردن وظایف خود در بسیاري 

از زمینه ها یاري خواهد رس��اند. وي با بیان این که پروژه پژوهش��ي 
تحت عنوان"بررس��ی و تعیین مشخصات فنی ساخت و تولید انواع 
مشعل های دمنده دار و تطابق ظرفیت حرارتی آنها جهت گرمکن های 

آبی غیر مستقیم در ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان اردبیل" در 
همین راستا اجراء و پیاده سازي شده است افزود: در این طرح مشعل 
هاي دمنده دار با راندمان عملکرد باال پس از بومي س��ازي و ساخت 
در داخل کشور با مشعل هاي اتمسفریک در 7 ایستگاه تقلیل فشار 
گاز استان در ظرفیت هاي مختلف جایگزین شده اند که در مرحله 
اخذ تاییدیه طرح در قالب طرح تاییدیه نوآورانه در سازمان پژوهش 
هاي علمي و صنعتي ایران قرار دارد. این مقام مس��ئول در رابطه با 
مزایای طرح پژوهش��ی مذکور گفت: با توجه به اقدامات انجام شده 
در این زمینه ، با نصب مشعل هاي دمنده دار در ایستگاههاي استان ، 
شاهد کاهش مصرف انرژي گرمکن ها به میزان 22 تا 65 درصد بوده 
ایم ، که این میزان صرفه جویي قابل مالحظه بوده و در نظر اس��ت 
سایر گرمکن هاي ایستگاههاي استان نیز به مشعل هاي با تکنولوژي 

برتر مجهز گردند.

تبریز - اسد فالح: مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از رصد 
و پایش دقیق بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در تاالبها و سدهای 
اس��تان خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر امیرحس��ین 
بهداد با اعالم این خبر گفت: علیرغم اقدامات کنترلی، از ابتدای سال 
تاکنون متاس��فانه ما ۴ کانون روس��تایی داشتیم که در طی رصد و 
پایش بیماری، این کانون ها شناس��ایی شدند و در سریعترین زمان 
ممکن این کانون ها معدوم سازی و پاک سازی شدند. وی به اهمیت 
پایش و رصد این بیماری در حیات وحش و بستن راه های انتقال این 
بیماری در مناطق روستائی و پرخطر اشاره کرد و افزود: ۳۳ تاالب و 
سد مورد رصد همکاران اداره کل دامپزشکی استان قرار گرفته و ۱6 
بازارچه فروش پرندگان زنده نیز تعطیل شده است. بهداد اضافه کرد: 

اقدامات پیش��گیرانه و رصد و پایش اداره کل دامپزش��کی استان که 
در مواقع بحرانی بس��یار پر اهمیت است، به طور مستمر توسط این 

اداره کل صورت می گیرد، اما اگر خود مرغداران مسائل بهداشتی و 
قرنطینه ای را که دامپزشکی استان در قالب توصیه های پیشگیرانه 
به طور مرتب اطالع رسانی می کند، رعایت نکنند، شاهد شیوع این 
بیماری در استان خواهیم بود. وی خاطرنشان کرد: توصیه مهم دیگر 
اینکه واحدهایی که هنوز اقدام به دریافت مجوز نکرده اند و غیرمجاز 
محسوب می شوند در سریعترین زمان ممکن اقدام به اخذ مجوز کنند 
و مرغدارانی که واحدهای مجاز خود را هنوز بیمه نکرده اند حتما در 
اولین فرصت واحدهای پرورشی خود را بیمه نمایند و همچنین در 
صورت مشاهده هرگونه تلفات در طیور پرورشی و بومی مراتب را در 
اس��رع وقت و از طریق شماره تلفن گویای ۱5۱2 به اطالع همکاران 

ما برسانند.

اهواز- شبنم قجاوند- مرکز پایش انرژی شرکت توزیع نیروی 
برق خوزس��تان با هدف رص��د و اطالع از چگونگ��ی میزان مصرف 
برق مشترکین افتتاح شد. سیاوش کریمی معاون فروش و خدمات 
مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در این خصوص گفت؛ 
مرکز پایش انرژی در فاز اول با رصد کردن مصرف مشترکین دیماندی 
در غال��ب طرح فهام آغاز به کار کرده اس��ت. وی افزود؛ این مرکز  با 
استفاده از کنتور های هوشمند که از طریق سیم کارت شبکه تلفن 
همراه و به صورت برخط ارسال اطالعات می نمایند، اقدام به کنترل 
و پایش انرژی در سطح اشتراک دیماندی می نماید. معاون فروش و 

خدمات مشترکین در ادامه گفت؛ تا کنون 7500 کنتور هوشمند در 
حوزه خدمات شرکت توزیع برق در استان خوزستان نصب شده است 

و طبق برنامه کلیه مشترکین دیماند در این حوزه تا پایان سال 97 
مجهز به کنتور هوشمند می شوند.  بر اساس این گزارش؛ مرکز پایش 
انرژی ش��رکت توزیع  نیروی برق خوزستان با هزینه ای بالغ بر ۳9 
میلیارد ریال تجهیز و راه اندازی شد که ۳5 میلیارد ریال آن در بخش 
تهیه و نصب کنتور های هوشمند هزینه شده است و بخشی از آن از 
منابع مالی طرح فهام )پروژه های اقتصاد مقاومتی( و بخش دیگر از 
طریق مناقصه و به وسیله شرکت توزیع برق خوزستان تامین گردید. 
گفتنی است؛ آیین افتتاح این مرکز با حضور هادی مدقق مجری طرح 

فهام شرکت توانیر و هیئت همراه برگزار شد.

قـم- خبرنگار فرصت امروز- مدی��ر امور برق منطقه دو قم از 
اجرای طرح ضربتی جمع آوری برق های غیر مجاز در س��طح  این 
منطق��ه خبر داد و گفت :در کمت��ر از 20 روز کاری به بیش از ۴00 
مورد از استفاده کنندگان برق غیر مجاز در منطقه ، اخطار داده شده 
است.   مهندس یوسف صادقی با اشاره به اجرای این طرح در مناطق 
حاشیه و محروم شهر قم گفت:این طرح با توجه به مشکالت اقتصادی 
برخی از ساکنین این مناطق ،شرکت توزیع برق استان با مساعدت 
حداکثری نس��بت به واگذاری انش��عاب اقدام خواهد کرد. مهندس 
صادقی یادآور شد: این طرح در مناطقی که شبکه توزیع برق وجود 
دارد و ساکنین، انشعاب برق خریداری نکرده اند،اجرایی شده است. 
وی در ادامه تصریح کرد: این طرح از 20 آبان ماه سالجاری آغاز شد و 
تا ۱0 آذر ماه به تعداد ۴00 مورد ضمن بازدید میدانی و شناسایی فنی 
نس��بت به ثبت درخواست خرید انشعاب متقاضیان اقدام شد. مدیر 
امور برق منطقه دو قم با اش��اره به اقدامات انجام شده توسط روابط 

عمومی این ش��رکت تصریح کرد: در راس��تای فرهنگ سازی و آگاه 
س��ازی مردم از اثرات سوء استفاده از برق های های غیر مجاز ضمن 
اطالع رسانی در جراید و صدا وسیما بنرهایی نیز در سطح این مناطق 
نصب شده است. مهندس صادقی تاکیدکرد: استفاده از برق های غیر 
مجاز و سرقت انرژی ضمن اینکه به تاسیسات شبکه توزیع برق استان 
خسارت قابل توجهی وارد می کند منجر به آسیب رسیدن به وسایل 

و تجهیزات الکتریکی مشترکین مجاور نیز می شود. وی با بیان اینکه 
۳22 مورد از استفاده کنندگان برق های غیر مجاز نسبت به پرداخت 
مبلغ اولیه حق انشعاب اقدام کرده اند،اظهار داشت: تاکنون انشعاب 
۱۳۴ متقاضی نصب و برقرار ش��ده است و مابقی نیز پس از تکمیل 
فرایند خرید انشعاب در اسرع وقت نسبت به نصب کنتور برق ایشان 
اقدام خواهد شد. صادقی در ادامه از تداوم اجرای این طرح خبر داد و 
افزود :اکیپ های واحد بازرسی منطقه دو قم همچنان در حال گشت 
زنی و بررسی برق مشترکین خواهند بود. مدیر امور برق منطقه دو 
قم افزود:اکیپ های بازرسی منطقه ضمن شناسایی استفاده کنندگان 
برق غیر مجاز نس��بت به تحویل اخطار ،تس��هیل و تسریع در انجام 
برقراری انش��عاب این متقاضیان اقدام می کنند. وی در ادامه تاکید 
کرد:استفاده کنندگان برق های غیرمجاز این مناطق می توانند از این 
فرصت محدود شرکت توزیع نیروی برق استان جهت خرید انشعاب 

برق اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه: 

ضریب نفوذ گازرسانی روستایی استان کرمانشاه 61 درصد است

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد:

انجام پروژه های پژوهشی کاربردی با هدف حمایت از تولیدات داخلی

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی خبر داد؛

رصد و پایش دقیق آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

افتتاح مرکز پایش انرژی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

مدیر امور برق منطقه دو قم خبر داد؛

اجرای طرح ضربتی جمع آوری برق های غیر مجاز

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس غالمعلی شهمرادی 
مدیر مخابرات منطقه گلس��تان با کارکنان مدیریت ارتباطات سیار 
دی��دار و گفتگو کرد .در این نشس��ت وی  ضمن تقدیر وتش��کر از 
کارکنان حوزه مدیریت سیار  ،سیرتکاملی تدریجی شبکه همراه  را 
در کشور از سال 70 عنوان کرد وگفت این سیر تکاملی دو سال بعد 
در توس��عه استانها استارت خود که بحمدا... طی سالهای مختلف با 
تالش وزحمات همکاران گذشته وجدید امروز در نقطه ای که هستیم 
شاهد خدمات رسانی مطلوب به مردم هستیم . مهندس شهمرادی 
گفت:انتظارات مردم ومسئولین از ش��بکه همراه بسیار زیاد است و 
این انتظارات بس��یار جدی ومهم هستند وی ادامه داد از دغدغه ها 
و مش��کالت موجود در این حوزه کامال آگاهم و می توان با به وجود 
آوردن فضایی مملو از همدلی واتحاد و تالش در ارائه خدمات خوب 
به مردم  وشناخت نقاط قوت وضعف بر این انتظارات فائق آمد .مدیر 

مخابرات منطقه گلستان خاطر نشان کرد: در استان ما اقدامات بسیار 
مهمی  که در طی چند سال اخیر انجام شده قابل مقایسه با سالهای 
گذشته نیست . وی گفت : با توجه به حجم کار بسیار باال ومطالبات 
مردم اس��تان اقدامات انجام شده در زمینه ۴G, ۳G بسیار مطلوب 
بوده و در برخی موارد اقدامات انجام شده در روستاها خارج از تعهد 

مخابرات بوده زیرا اینترنت روس��تاها در تعهد دولت می باشد .مدیر 
مخابرات منطقه گلستان اظهار داشت بعضی از مشکالت در این حوزه 
با برنامه ریزی درست  قابل حل است و رفع خرابی ها در کوتاهترین 
زمان ممکن از شاخص های اصلی در سطح شرکت است .وی افزایش 
س��هم بازارو مصرف دیتا در شبکه همراه را از اهداف اساسی شرکت 
دانست وگفت :ارائه خدمات بروز در حوزه ارتباطات از وظایف اصلی 
ما می باشد .مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت : طبق بررسی های 
که در استان انجام پذیرفته سه چهارم زمانی که مردم در 2۴ ساعت 
ص��رف می کنند در محیط هایی هس��تند که ام��کان ارائه خدمات 
اینترنت فیکس وج��ود دارد وبا تالش وهمت همکاران پرتالش می 
توان اینترنت وخدمات با کیفیت به مردم ارائه نمود .وی رمز موفقیت 
را همگرایی وهمدلی در مجموعه همکاران دانست و از انتقاد سازنده  
بدور از هر گونه حاشیه ای در راه خیر وصالح شرکت استقبال نمود .

دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با کارکنان مدیریت ارتباطات سیار

تقدیر معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتي ایران از مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتي استان البرز

کـرج- خبرنگار فرصت امـروز- معاون وزیر صنعت و رئیس س��ازمان صنایع 
کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران در پیامي از زحمات مدیرعامل و کارکنان شرکت 
شهرک هاي صنعتي استان البرز در برگزاري مناسب بزرگترین نمایشگاه توانمندي 
هاي تولیدي – صادراتي و فرصت هاي سرمایه گذاري صنایع کوچک و متوسط استان 
البرز قدرداني کرد. در متن پیام دکتر صالحي نیا آمده اس��ت: بدینوسیله از مجموعه 
فعالیت هاي آن مدیریت محترم و کلیه همکاران شرکت شهرک هاي صنعتي استان 
البرز که در برگزاري مناسب بزرگترین نمایشگاه توانمندي هاي تولیدي – صادراتي و فرصت هاي سرمایه گذاري صنایع کوچک 
و متوسط استان البرز نقش بارز و ارزشمندي ایفا نمودند و ظرفیت هاي بالقوه صنعتي و اقتصادي استان البرز را به معرض نمایش 
بازدیدکنندگان گذاشتند،تقدیر و تشکر نموده و از درگاه خداوند متعال براي جنابعالي و کلیه دست اندرکاران توفیق مسئلت مي نمایم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان:
اجراي طرح داناب براي 80 هزار دانش آموز هرمزگاني

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان 
از اجراي طرح داناب براي 80 هزار دانش آموز پایه هفت، هش��ت و نه هرمزگاني خبر 
داد. هوش��نگ مالیي در جمع خبرنگاران عنوان کرد: این طرح در قالب کتاب انس��ان 
و محیط زیس��ت در راستاي آشنایي، انس و درک بیشتر کودکان و نوجوانان با محیط 
زیست به ویژه مقوله آب اجرایي می شود. وي در ادامه توضیح داد: در طرح داناب)طرح 
ملي دانش آموزی نجات آب( عنوان هایی مانند وضعیت منابع آبی جهان و ایران، چرخه 
آب، تولید و بازیابی و....مطرح و به مربیان و دانش آموزان ارائه می شود. این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمي 
استان هرمزگان و کمبود بارش در سال های اخیر همچنین خشک سالی های پی درپی لزوم آگاهی و استفاده بهینه از آب بیشتر مطرح 
است ازاین رو آموزش همگانی برای همه اقشار جامعه ازجمله دانش آموزان ضروری است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان 
افزود: ازآنجایی که دانش آموزان طیفي از جامعه هستند که می توانند در مصرف بهینه آب و ترویج آموزه های فرهنگی مصرف بهینه در 
خانواده مؤثر باشند  این طرح از پایه هفتم مدارس آغازشده است. مالیي با اشاره به اینکه امروز باید نگاه ها تغییر کند و همگان خود را 
در حفاظت از منابع آب مسئول بدانند اضافه کرد: در این طرح نظام های شش گانه شامل نظام های آموزشی ، مشارکت ، ارتباط ، نظام 
انگیزشی ، رسانه ای و ارزشیابی مورد تأکید قرارگرفته است. وي اظهار کرد: هر کار فرهنگی باید ریشه ای و با تکیه بر تفکر و اندیشه 

صورت گیرد که این نگرش فرهنگی در به صورت ریشه ای از مدارس استان آغازشده است. 

رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار:
در خصوص ادام دو حوزه ورزش و جوانان بصورت فعلی باید تجدید نظر شود

شـهریار- غالمرضـا جباری - علیرضا صیفوری در این باره گف��ت: با توجه به توانمندی ها و 
موجودیت اداری و مالی، کار مناسبی در حوزه جوانان صورت نمی گیرد که می بایست در این باره 
تجدید نظر انجام شود. وی افزود: متاسفانه حتی یک کارشناس در حوزه جوانان در اداره شهریار نداریم 
که همین موضوع باعث شده موفقیت قابل قبولی طی این مدت بدست بیاوریم. معتقدم باید نگاه جدید 
و کارشناسی شده در این مقوله صورت گیرد.وی ادامه داد: هرچند با ایده آلها فاصله زیادی داریم اما 
با برنامه هایی که داریم امیدواریم با همت فرمانداری شهرستان بزودی شاهد اتفاقات خوبی باشیم. یاد 

اور می شوم ۳7 مصوبه در حوزه جوانان داشتیم و 2کمیته تخصصی هم در حوزه جوانان فعال هستند
 

شهریار در لیگ کشتی ، صاحب تیم خواهد شد
شهریار - خبرنگار فرصت امروز - رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریاردر جمع خبرنگاران از حضور یک تیم در رشته 
کشتی در سال 98 خبر داد. علیرضا صیفوری در این باره گفت: شهرستان شهریار در زمینه ورزش از پتانسیل خوبی برخوردار است و 
در سطح کشور مطرح می باشد که با برنامه ریزی های صحیح در پی ارتقاء هر چه بیشتر جایگاه فعلی هستیم.  وی تصریح کرد: سعی 
می کنیم بزودی عالوه بر کشتی در رشته های فوتبال و والیبال هم تیمی در سطح استانی  برای حضور در لیگ دسته یک معرفی 
کنیم. صیفوری با بیان اینکه سرانه ورزشی ما در حال حاضر ۴2 سانتی متر است ، افزود: فعال با استاندارد ملی 58 سانتی متر فاصله 
داریم که بزودی با افتتاح پروژه های ورزشی که در حال احداث  و تکمیل هستند، شاهد نزدیکی شدن به استاندارد کشوری خواهیم 
بود. رئیس ورزش شهریار ادامه داد: برای رسیدن به استاندارد سرانه ملی که ۱ متر تعریف شده است ، در شهریار باید ۱5 سالن چند 
منظوره  - ۱0 زمین چمن  - ۱00 باشگاه خصوصی و در مجموع ۴20 هزار متر مربع فضای ورزشی در سطح شهرستان احداث گردد.

اهداء لوح تقدیر به شرکت آب منطقه ای ایالم
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای ایالم و با عنایت 
به ارزیابی صورت گرفته توس��ط ش��رکت مدیریت منابع آب ایران از ابعاد مالی ، مجمعی و اخذ گزارش 
حسابرسی بدون بند محدودیت ، معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای ایالم در 
بین شرکتهای تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران موفق به کسب عنوان معاون برگزیده گردید و در 

همین راستا لوح تقدیر به این شرکت اهداء گردید .
 

برگزاری جلسه هم اندیشی و پرسش و پاسخ ایثارگران در مشهد
مشـهد- صابر ابراهیم بای - مدیر مخابرات استان در جلسه پرسش و پاسخ ایثارگران ادارات 
کل و شرکت های تابعه وزارت در استان که با حضور مشاور وزیر ارتباطات در امور ایثارگران ،مسئول 
ایثارگران شرکت مخابرات ایران و مسئولین استانی و جمعی از ایثارگران و جانبازان در مشهد مقدس 
برگزار ش��د بیان کرد: بدون ش��ک حضور ایثارگران، جانبازان و فرزندان ش��اهد  در مجموعه وزارت 
ارتباطات و ش��رکت مخابرات ایران باعث شده است که شبکه مخابرات با وسعت بسیار باال خدمات 
ارزنده ای را به مردم ارائه کند. مهندس کارگزار افزود: ما در خراسان رضوی بیش از ۴ میلیون مشترک 
تلفن همراه،بیش از 2 میلیون مشترک تلفن ثابت و نزدیک به ۳50 هزار مشترک باند پهن دیتا داریم و ساالنه به بیش از 25 میلیون 
زائر بارگاه منور رضوی خدمات مخابراتی ارائه می کنیم.  مهندس خلیلی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان رضوی هم 
در این جلسه پرسش و پاسخ گفت:همان طور که توانستیم در دوران دفاع مقدس پرچم مقدس انقالب اسالمی ایران را در سراسر 
جهان سرافراز نگه داریم، اکنون در این موقعیت حساس بار دیگر در کنار هم با رهنمودهای مقام معظم رهبری مشکالت را با موفقیت 

پشت سرخواهیم گذاشت.

برگزاری نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سالمت
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر از برگزاری نخستین رویداد 
هم اندیشی در عرصه بیمه سالمت خبر داد. دکتر پرویز رمضانی بیان کرد: رویداد هم اندیشی نام بستر 
نوآوری باز اس��ت که در س��ازمان بیمه سالمت فراهم شده است. دراین مسابقه علمی ابتدا مشکالت 
موج��ود درعرصه خدمات بیمه س��المت از واحدهای تخصصی احصاء و با همفکری خبرگان تبدیل 
به مسأله یا مسأله های شفاف و قابل اندازه گیری و ارزیابی شد. دکتر رمضانی ادامه داد: برای رسیدن 
به جواب کاربردی، فرآیندهای یک مس��ابقه علمی در قالب یک مدل مفهومی س��ه مرحله ای شامل 
نیاز س��نجی، شناس��ایی ایده ها و برگزاری رویداد طراحی شده تا مسیر حرکت مسابقه دهندگان به سمت جواب به صورت مطلوب 
هموار شود. مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر عنوان کرد: برای اجرای هر چه بهتر این رویداد ساختار سازمانی با مدیریت شورای 
سیاستگذاری و راهبردی و همکاری اعضای دو کمیته علمی و اجرایی تدوین و شروع به کار کرد که در این ساختار از تجربه و دانش 
افراد صاحب نظر و متخصص در حوزه خدمات بیمه سالمت برای داوری و برگزاری این مسابقه علمی بهره مند خواهیم شد. دکتر پرویز 
رمصانی افزود: در این رویداد که تا ۱5 دی ماه ادامه خواهد داش��ت، جوایز مناس��بی طراحی شده است تا به این صورت هم سازمان 
بیمه سالمت به بهترین راه حل برای مسائل خود دست یابد و هم مسابقه دهندگان با داوری معیارمند می توانند از جوایز در نظر گرفته 

شده استفاده کنند. 

 حضور اعضای شورای شهر محمدیه در" نشست آسیب های اجتماعی" 
در مسجد امیرالمومنین)ع( ناحیه شهری مهرگان

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: در این نشست که با حضور آقای یحیایی رییس آموزش پرورش 
شهرستان البرز و دکتر کاظمی رییس شورا،ناظم اله فرهادی نایب رییس شورا،علیار حسنی عضو شورا و 
سخنگوی شورای عالی استان،امید منفرد عضو و خزانه دار شورا و کمال الدین سیادهنی عضو کمیسیون 
عمران شورای شهر برگزار شد، در خصوص مشکالت،نیازها و کمبودهای فضاهای آموزشی و مدارس بحث 
و تبادل نظر گردید. در پایان نیز عده ای از ساکنین ناحیه شهری مهرگان به خصوص اولیاء دانش آموزان 

خواستار توجه بیشتر مسئوالن  ذیربط به آموزش  و نظارت بیشتر بر مدارس این منطقه شدند.
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آیا می دانید چگونه می توانید به سرعت به یک کارآفرین 
زن موف��ق تبدیل ش��وید؟ زنان کارآفری��ن وقتی مدیریت 
کس��ب و کاری را ب��ه عه��ده می گیرن��د، هی��چ چیزی را 
تضمین شده نمی دانند. شاید دوران تازه ای در تاریخ کسب 

و کارها آغاز شده است؛ دوران کارآفرینی زنان. . ..
با کارشناسان خبره و کاربلد در ارتباط باشید

مدیریت یک کس��ب و کار موفق کار مشکلی است. اغلب 
زن��ان کارآفری��ن که مدیری��ت کس��ب و کاری را به عهده 
می گیرند، ترجیح می دهند کارمندانی را استخدام کنند که 
آنها را به خوبی می شناس��ند. شاید این کار اشتباهی باشد. 
بهتر اس��ت تجربه را معیار انتخ��اب کارمندان قرار دهید و 
به دنبال اس��تخدام کسانی باشید که می توانند در موفقیت 

کسب و کار شما تاثیرگذار باشند.
از فناوری مناسبی استفاده کنید

فناوری مقیاس گذاری س��ریع را برای کس��ب وکارهای 
نوپا س��اده تر می کند. هیچ دلیل واضح��ی وجود ندارد که 
بگویید چرا نباید در کس��ب و کار خود از فناوری استفاده 
کنید. بلکه نیاز است برای کارهای خود در فناوری مناسبی 

سرمایه گذاری کنید.
قوانین داخلی را زیر پا نگذارید

شما هرگز نباید از قوانین و مقررات داخلی تخطی کنید. 
با یک وکیل خب��ره همکاری کنید تا هنگام راه اندازی یک 
کسب و کار جدید از حقوق تان دفاع کند. نباید هزینه های 
قانون��ی را بیهوده بدانید بلکه باید آنها را برای خودتان یک 

سرمایه گذاری لحاظ کنید.
بازار مناسب را انتخاب کنید

برخی زنان کارآفرین بدون داشتن مطالعات امکان سنجی 
براس��اس عالیق ش��خصی خود تصمیماتی اتخاذ می کنند. 
این کار درس��تی نیس��ت. ش��ما برای حمای��ت از انتخاب 

بازارتان باید از حقایق استفاده کنید.
شبکه ارتباطات اجتماعی خود را تقویت کنید

اغلب زن��ان کارآفری��ن بازاریاب های ش��بکه ای طبیعی 
هس��تند، اما به جز این، در ایج��اد گروه ها و کانال هایی در 
شبکه های اجتماعی هم مهارت دارند. شما می توانید کسب 
و کار خود را از طریق تبلیغات رس��انه ای یا دهان به دهان 

هم گسترش دهید.
تحقیقات گسترده داشته باشید

ب��رای اجتن��اب از اش��تباهات پرهزینه در کس��ب و کار 
خود ایده  آن کس��ب و کار را م��ورد تحقیق و تفحص قرار 
دهید. ش��اید کس��ب و کاری روی کاغذ عالی به نظر برسد 
اما تا وقتی تحقیقات گس��ترده انجام ندهید، همچنان باید 

محتاطانه عمل کنید.
به دنبال پول استارتاپ نباشید

نباید پیش از راه اندازی کس��ب و کارتان منتظر باشید تا 
تم��ام پول موردنیازتان را تامی��ن کنید. بلکه ادامه دهید و 
هرگز تس��لیم نشوید. شاید بتوانید یک ایده کسب و کاری 

کوچک با هزینه های استارتاپی پایین پیدا کنید.
قیمت محصوالت و خدمات خود را به درستی 

مشخص کنید
قیمت گذاری نامناسب محصوالت ممکن است مشتریان 

را از کسب و کار شما براند. همواره سطح قیمت گذاری تان 
را ارزیابی کنید. بای��د تغییرات بازار و اقدامات رقبای خود 

را هم در نظر بگیرید.
محصوالت یا خدمات مناسبی ارائه دهید

عرضه محصوالت نامناس��ب می تواند زودتر از هر چیزی 
کس��ب و کارتان را فلج کند. برای اینکه خود را از شکست 
در امان نگه دارید، محصوالتی ارائه دهید که مطابق با نیاز 
بازار هستند. برای اینکه ببینید مردم به چه چیزی بیش از 

همه نیاز دارند، انجام تحقیقات بازار ضروری است.
به دنبال سادگی باشید

هیچ وق��ت از قدرت فناوری غافل نش��وید. به دلیل اینکه 
نرم افزارها بین کارآفرینان فناوری محبوبیت زیادی دارند، 

استفاده از ایمیل مارکتینگ هنوز هم کارساز است.
ایده های تان را بومی سازی کنید

پیش��رفت ی��ک کس��ب و کار در بعضی بازاره��ا نیازمند 
بومی سازی در سطح گس��ترده است. درحالی که می توانید 
ایده ای را مدل س��ازی کنید، آن را طوری تطبیق دهید که 
در ی��ک بازار بومی قابل اجرا باش��د. در غی��ر این صورت، 
رسیدن به موفقیت به عنوان یک زن کارآفرین کار مشکلی 

خواهد بود.
هزینه ها را مدیریت کنید

هزینه ه��ای افراطی از جمله مش��کالتی اس��ت که زنان 
کارآفرین مرتکب آن می ش��وند. تهیه وس��ایل نو و دس��ت 
اول اع��م از تجهیزات و نرم افزاره��ا و هزینه های تبلیغاتی 
غیرضروری است. پس قبل از اقدام به هر کاری هزینه ها را 
برآورد کنید و به دنبال تجهیزات ارزان تری باش��ید که در 

شرایط موجود مقرون به صرفه تر هستند.
مشتریان تان را به درستی بشناسید

ش��ناخت مش��تریان و درنظر گرفتن توانای��ی مالی آنها 
می تواند کمپین های بازاریابی ش��ما را ب��ه جلو براند. بروز 

تغییرات در بازار نباید باعث ترس شما از شرایط شود.
ویروسی شدن کسب و کار

به عنوان یک زن موفق نباید نگران باشید کسب و کارتان 
در مدتی کوتاه ویروس��ی ش��ود. بلکه تحت هر ش��رایطی 
متمرک��ز بمانی��د و به یادگی��ری در مورد کس��ب و کار و 

مشتری های تان ادامه دهید.
وارد رقابت شوید

گاهی الزم اس��ت رقابت را فراموش کنید و روی افزایش 
ارزش های قابل ارائه برای مش��تریان خود متمرکز ش��وید. 
رقابت س��خت ب��رای هر کس��ب و کاری س��ازنده اس��ت 
درحالی که خیلی از کارآفرینان از رقابت می هراس��ند. پس 

به جای فرار از چنین رقابتی، آن را در آغوش بکشید.
شبکه های اجتماعی را اولویت بندی کنید

ش��بکه اجتماعی از مهم ترین پلتفرم هایی است که نباید 
در کس��ب و کار نوپ��ای خ��ود از آن غافل بمانی��د. در این 
محیط ها می توانید با مشارکت فعال خود از دیگران سبقت 
بگیری��د، خود را به مش��تریان نش��ان دهی��د و محصوالت 
بیش��تری به فروش برس��انید. هنگام استفاده از شبکه های 
اجتماعی به این اطمینان برسید که تفکری حرفه ای دارید 

و بدین ترتیب می توانید برند خود را به تثبیت برسانید.

مشتریان را به خرید ترغیب کنید
بای��د مطمئن ش��وید مش��تریان نمی توانن��د در مقابل 
محصوالت و خدمات ش��ما مقاومت کنند. باید محصوالت 
و خدمات خود را در دس��ته بندی های ش��گفت انگیز عرضه 

کنید تا مشتریان ایده آل را جذب آنها کنید.
توجه به بازاریابی و تبلیغ

مداوم��ت ب��ر بازاریابی و تبلی��غ محصوالت برای ش��ما 
ضروری است. استراتژی هایی کارآمد برای حل مسائل خود 
داشته باشید. باید هش��دارهای بازار و مسائل تاثیرگذار بر 
مشتریان خود را بشناسید و هدف تان را یافتن راهکارهایی 

مناسب برای آنها قرار دهید.
سودآوری کسب و کار

آی��ا کس��ب و کار ش��ما پررونق و س��ودآور اس��ت؟ اگر 
پاسخ تان مثبت است، به دنبال راهی برای جذب مشتریان 
بیشتر باش��ید، اما اگر کسب و کارتان درآمد زیادی ندارد، 
ایده کس��ب و کار و استراتژی بازاریابی آن را مورد بازبینی 

قرار دهید.
بودجه کافی داشته باشید

وقتی کسب و کار جدیدی راه اندازی می کنید، هزینه های 
خود را ۳0درصد باالتر از بودجه موجودتان در نظر بگیرید. 
برنامه ریزی درست در کسب و کار به شما کمک می کند از 
ورشکستگی در امان بمانید و منابع موجود را حفظ کنید.

سودآوری تان را باال ببرید
به عنوان ی��ک زن کارآفری��ن، از راهکارهای جدید برای 
ارتقای س��ود کس��ب و کارتان بهره ببرید. ب��رای مثال، در 
یک شرکت مش��اوره سرمایه گذاری کنید و از خدمات آنها 
استفاده کنید یا از طریق اینترنت رویکردهای موردنظرتان 

را جست وجو کنید.
تصویرسازی ذهنی مناسبی داشته باشید

برای پیش��رفت و رس��یدن به موفقیت در کسب وکارتان 
باید نگرش و تصویر ذهنی مناس��بی از کس��ب و کار را در 

ذهن تان بسازید.
اصال تخفیف ندهید

وقتی ش��رایط س��خت و ناامیدکننده است، اصال تخفیف 
ندهید. این کار ممکن اس��ت باعث محدود ش��دن سودتان 
شود. شما باید ارزش شناخته شده محصوالت را ارتقا دهید 

و سپس قیمت آنها را باال ببرید.
محصوالت تان را نسیه ندهید

وقتی پ��ول زیادی ندارید نباید محصولی را به مش��تری 
نس��یه بفروش��ید یا حتی به او مهلت پرداخت بدهید. پیدا 
کردن س��رمایه و بودجه برای کسب و کارهای کوچک کار 
مش��کلی است. در این شرایط، کس��ب و کار آنالین روشی 

سریع و کم هزینه برای راه اندازی کسب و کار شماست.
سخن آخر

دستیابی به موفقیت و پیشرفت به عنوان یک زن کارآفرین 
نباید آنقدرها که به نظر می رسد کار مشکلی باشد. کاری که 
باید انجام دهید این اس��ت که کمی جسارت داشته باشید و 
نس��بت به دیگران متفاوت فکر کنید. ب��ا خواندن این مقاله، 

دانش الزم برای راه اندازی یک استارتاپ موفق را دارید.
fodaysolutions/ucan: منبع

توصیه هایی که کمک می کند یک زن کارآفرین موفق شوید

سرمایه گذاری 6.2 میلیون دالری همراه اول در آچاره و اوبار
صبح دیروز طی مراس��می، همراه اول از طریق بازوی س��رمایه گذاری خود در حوزه  زیست بوم، قرارداد 

سرمایه گذاری 6.2 میلیون دالری در شرکت سانا گستر سبز را منعقد کرد.
به گزارش زومیت، همراه اول به عنوان یکی از دو بازیگر اصلی عرصه  مخابراتی کش��ور، صبح دیروز طی 
مراسمی که با حضور دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد، فعالیت در حوزه ای 
جدید را با انعقاد قرارداد یک س��رمایه گذاری 6.2 میلیون دالری در ش��رکت دانش بنیان سانا گستر سبز 
کلید زد. سانا گس��تر س��بز، ش��رکتی دانش بنیان است که دو س��رویس آچاره و اوبار را توسعه داده است. 
عالوه بر این دو س��رویس که یکی برای تس��هیل ارائه  خدمات و دیگری در حوزه لجستیک و باربری است، 

سانا گستر سبز با سرویس سانا ابَر داده، وارد حوزه  داده کاوی نیز شده است.
دکتر تاج الدین به عنوان یکی از س��ه بنیان گذار ساناگس��تر س��بز طی س��خنانی در این مراس��م با ابراز 
خرسندی از همکاری با همراه اول اعالم کرد که این شرکت در نظر دارد تا طی پنج سال، میزان افرادی 
که از آچاره درآمدزایی می کنند به نیم میلیون نفر برسد. تاج الدین در سخنان خود به لزوم سرمایه گذاری 
بیش��تر در حوزه اس��تارتاپی تاکید کرد و دلیل آن را جلوگیری از خروج نیروهای خالق از کش��ور خواند 
که جذب ش��رکت های بین المللی می شوند. براساس سخنان تاج الدین، شرکت ساناگستر سبز در راند اول 
موفق به ۱.۴ میلیون دالر س��رمایه ش��ده بود، حال آنکه مبلغ جذب سرمایه  این استارتاپ در راند دوم با 

حضور حرکت اول 6.2 میلیون دالر است.
دکت��ر اخوان، رئیس هیات مدیره  همراه اول نیز طی س��خنان خود تاکی��د کرد که این اولین و آخرین 
س��رمایه گذاری همراه اول در حوزه  اس��تارتاپی نیس��ت. بر این اس��اس اخوان اعالم کرد که همراه اول با 
تاسیس حرکت اول به عنوان صندوق سرمایه گذاری همراه اول در نظر دارد تا سرمایه گذاری های بیشتری 

را در حوزه  استارتاپی کشور به عمل آورد.
دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز طی سخنانی به لزوم افزایش حجم سرمایه گذاری 
در اس��تارتاپ های داخلی اشاره کرد. وی با تش��کر از دکتر اخوان، رئیس هیات مدیره  همراه اول به دلیل 
تغییر نگرش نس��بت به زیس��ت بوم در این اپراتور، اعالم کرد که منابع مالی کافی در داخل کش��ور برای 
سرمایه گذاری وجود دارد، اما باید نگرش مدیران و تصمیم گیران در این خصوص اصالح و به روزتر شود.

در پایان این مراسم، طرفین قرارداد این همکاری را به امضا رساندند.

29درصد از فریلنسرها تمایل دارند دستمزد خود را براساس رمزارزها 
دریافت کنند

فریلنس��رها به دلیل دریافت دس��تمزد خود از کارفرمایان برون مرزی و هزینه های هنگفت تراکنش های 
بانکی به مبادالت رمزارز تمایل دارند.

براساس نظرسنجی پلتفرم اس��تخدامی Humans.net، درحدود 29درصد از فریلنسرها پرداخت در 
قالب رمزارز را به سیستم های سّنتی بانکی ترجیح می دهند.

نتایج این نظرسنجی که ۱۱00 آزادکار در ایاالت متحده  آمریکا را پوشش می دهد، نشان داد ۱8درصد 
از پاس��خ دهندگان می خواهن��د تم��ام پرداخت های خود را در قال��ب رمزارز دریافت کنن��د؛ درحالی  که 
۱۱درصد از آن ها ترجیح می دهند بخشی از پرداخت خود را به صورت دارایی های دیجیتال دریافت کنند.
پاس��خ دهندگان این مطالعه به طور تصادفی از بازار فریلنسرها در ایاالت متحده  آمریکا انتخاب شدند و 

هیچ کدام از آن ها قبل از نظرسنجی عالقه  خاصی به رمزارزها نداشتند.
چرا فریلنسرها به استفاده از رمزارزها عالقه دارند؟

فریلنس��رها اغلب پرداخت ه��ای برون مرزی از کارفرمایان خود دریافت می کنند؛ زیرا بیشترش��ان برای 
شرکت های خارج از کشور مبدأ کار می کنند.

در حال  حاضر، تعداد محدودی از گزینه ها وجود دارد که فریلنسرها می توانند دستمزد خود را از طریق 
آن ه��ا دریافت کنند. پلتفرم های انتقال پول، مانند وس��ترن یونیون و پلتفرم ه��ای فین تک آنالین، مانند 

PayPal و انتقال های بانکی سّنتی.
TransferWise به عن��وان کارآمدتری��ن سیس��تم پرداخت برای آزادکارها ش��ناخته می ش��ود؛ زیرا 
انتقال ه��ای بانکی را با حداقل هزینه های تراکنش انجام می دهد. با وجود این، پلتفرم چندمیلیارد دالری 
ترنس��فروایز در کشورهایی با کنترل ش��دید سرمایه چندان کاربرد ندارد. به عنوان مثال، کره   جنوبی اجازه 

نمی دهد ترنسفروایز بیش از هزار دالر در روز و 20 هزار دالر در سال را منتقل کند.
پی  پ��ال و وس��ترن یونیون هزینه های تبدیل هنگفتی در حدود 5 ت��ا ۱0درصد دریافت می کنند؛ از این 
 رو، اگر فریلنس��ری ماهیانه 5هزار دالر از کارفرما دریافت کن��د، حدود 250دالر به عنوان هزینه  تراکنش 

صرف می شود.
در ای��االت متحده  آمریکا، پی پال 2.9درصد به اضافه هزین��ه  ثابت 0.۳ دالر را دریافت می کند، اما برای 

کاربران بین المللی هزینه ها به طور درخورتوجهی بسته به موقعیت مکانی افزایش می یابد.
رمزارزهای اصلی، مانند بیت کوین )BTC( و اتریوم )ETH( امکان دریافت دستمزد را برای فریلنسرها 
تقریب��ا بالفاصله و با هزینه ه��ای پایین، به  ویژه برای پرداخت های بزرگ فراهم می کند. در سیس��تم های 
قدیمی، پردازش پرداخت های کوچک نس��بتا آس��ان اس��ت، اما وقتی مبلغ پرداخت بیش از ۱0هزار دالر 

باشد، پای اسناد مالی به میان می آید و دوره  تأیید دقیق و سخت گیرانه الزم است.
در ۱7نوامب��ر، Binance بزرگ تری��ن مبادله  رمزارز جهان به ارزش 600میلیون دالر را با هزینه  هفت 
دالر را ارس��ال کرد. درحالی که اگر امکان ارس��ال 600میلیون دالر در پی پال وجود داش��ت، باید هزینه  
5درصدی معادل ۳0میلیون دالر در مقایس��ه  با هفت دالر هزینه  تراکنش در شبکه  بالک چین بیت کوین 

پرداخت می شد.
چرا کمتر از رمزارزها استفاده می شود؟

یکی از مؤلفه های ارز رمزنگاری ش��ده که هنوز جای کار دارد، پذیرش در بازار است. دشوار است بیرون 
بروید و از بیت کوین در کافی شاپ ها و رستوران ها و فروشگاه ها استفاده کنید.

بدین ترتی��ب، واقع گرایانه اس��ت که اکثر افراد باید بیت کوین را به منظ��ور پرداخت هزینه های روزمره و 
ضروری، مانند غذا، اجاره، و قبض های آب و برق نقد کنند. در کشورهایی مانند کره   جنوبی و ژاپن که در 
آن برداش��ت بیت کوین از مبادالت و انتقال به حساب های بانکی با هزینه  کمتر از یک دالر بسیار ارزان و 

سریع انجام می شود، پرداخت ها از طریق ارزهای رمزنگاری شده می تواند عملی باشد.
با این حال، در کشورهایی مانند هند که مبادالت رمزارزها به دلیل نبود چارچوب های مقرراتی مشخص 

عملی نیست، ممکن است تبدیل رمزارزها به پول نقد برای فریلنسرها دردسرساز باشد.
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