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از رشد صدور پروانه های ساختمانی تا افزایش گردش مالی بخش مسکن

نیم رخ بازار مسکن 
فرصت امروز: دیروز دو گزارش تحلیلی درباره وضعیت بازار مسکن منتشر شد که یکی گزارش دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره رشد گردش مالی بخش مسکن در هشت ماهه نخست امسال بود و 
دیگری گزارش مرکز آمار ایران از طرح »گردآوري اطالعات پروانه هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري هاي 
کش��ور«. طبق این گزارش و بنا به اعالم مرکز آمار، درخواس��ت ساخت وس��از در تهران زیاد شده و در فصل بهار 
امس��ال رش��د 34.4درصدی تعداد پروانه های س��اختمانی در پایتخت و افزایش 13.1درصد صدور پروانه در کل 
ش��هرداری های کش��ور نسبت به فصل بهار پارسال را به همراه داشته است. البته بازار مسکن در حال حاضر، وارد 
رکود تورمی ش��ده و به نظر می رس��د در فصل های پیش رو، صدور پروانه های س��اختمانی کاهش داش��ته باشد. 
هم��واره دوره های رونق مس��کن افزایش کمی و کیفی در 4 حوزه را به هم��راه دارد و به ترتیب به افزایش تعداد 
معامالت، افزایش قیمت، افزایش صدور پروانه های س��اختمانی و افزایش س��رمایه گذاری و تولید منجر می شود...

وزیر اقتصاد از عرضه 6۰ میلیون یورو 
در سامانه نیما خبر داد

 تعادل به بازار ارز
باز می گردد
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مراسم رونمایی از بازار قراردادهای آتی سبد سهام دیروز در بورس تهران برگزار شد

ابزارهای مالی جدید به بازار می آیند

16 ایده کسب درآمد از طریق تلفن های همراه
تجربیات ارزشمند کارآفرینان بزرگ دنیا

21 راهکار افزایش شانس فروش محصول در اینستاگرام
12 راهکار برای موفقیت بیشتر در دنیای آنالین

12 مزیت مهم داشتن طراح تبلیغات در برندسازی
کمپین تبلیغاتی سفورا با همکاری دستیار صوتی گوگل

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آیا مایکروسافت می تواند 
سیستم عامل دسکتاپ مبتنی 

بر لینوکس عرضه کند؟

4
آخرین بررسی ها از بازار سکه و طال نشان می دهد که قیمت 

سکه و طال به قیمت پنج ماه پیش بازگشته است.
این مطلب را محمد کشتی آرای، رئیس کمیسیون...

آیا شب یلدا تاثیری بر تقاضای طال دارد؟

 سکه و طال به قیمت
۵ ماه پیش برگشت

یادداشت
چرا سازمان امور مالیاتی 

مزاحم فضای کسب وکار است؟

فع��االن اقتص��ادی در طول 
هم��واره  دهه ه��ای                                   گذش��ته 
از مالی��ات ب��ه عن��وان یک��ی 
چالش ه��ای                                   فعالیت ه��ای  از 
                                  اقتصادی در ایران یاد کرده اند؛ در 
حالی که مالیات تقریبا در تمام 
کش��ورهای دنیا به عنوان یکی 
از مناب��ع اصل��ی درآمد دولت ها 
ب��ه طور جدی دنبال می                                                                      ش��ود. 
حال س��وال اینجاست که چرا 
سازمان امور مالیاتی در کشور 
ما از نظر فعاالن اقتصادی یکی 
از مزاحمان فضای کسب و کار 
شناخته می                                   شود؟ عمده فعاالن 
اقتصادی در پاسخ به این سوال 
علت را بی عدالتی سازمان امور 
مالیات��ی در اخذ مالیات عنوان 
می                                                                      کنن��د. به این ص��ورت که 
عمده درآمد مالیاتی کش��ور از 
فعاالن اقتصادی شناس��نامه دار 
اخ��ذ می                                   ش��ود، در حال��ی که 
بنگاه های��ی بی نام و نش��ان در 
کشور بدون پرداخت حتی یک 
ریال مالیات در ح��ال فعالیت 
هس��تند و فراره��ای مالیات��ی 
بس��یار بزرگی نیز از سوی آنها 
در جریان اس��ت. این در حالی 
اس��ت که بنگاه های                                   شناسنامه 
دار کش��ور باید با تحمل فشار 

مضاعف ع��دم توانایی 
2سازمان امور مالیاتی...
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کاوه زرگران
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

آنچه مس��لم اس��ت، فقدان  برنامه  توس��عه جامعه  ما را دچار سوءظن 
نهادینه کرده  اس��ت. س��وءظن نهادین��ه عوامل مختلف��ی دارد که یک 
نمونه                             بس��یار بارز آن، مقوله                             فساد یا فساد سیس��تماتیک است. مبنای 
فس��اد سیستماتیک در اقتصاد ایران را رانت تش��کیل داده است. مازاد 
اقتص��ادی ایران در اس��اس از نفت حاصل می ش��ود؛ حاکمیت، گروه ها 
و جناح ه��ای مختلف بدون اینکه هیچ گونه مدل توس��عه                             جامعه داری یا 
جامعه محوری داش��ته باشند به تدریج کوشش می کنند که برای جامعه 
بهروزی به ارمغان آورند، اما این کوش��ش ب��ه تدریج به جنگ جناح ها 
ب��رای تصاحب رانت نفت تبدیل ش��ده  و بودج��ه عمرانی را به حداقل 
رس��انده است. بخش اصلی بودجه صرف فساد و بخشی از آن هم صرف 
هزینه های نظامی می ش��ود البته بخشی از هزینه های نظامی حتما الزم 
اس��ت. اما برای س��امان دادن بخش اصلی بودجه نظامی وجود ندارد که 
مازاد اقتصادی را از بخش های مولد به دست آورد. این باعث می شود که 
بودجه اندک صرف مقوالتی  ش��ود که در نهایت هرچند الزم است ولی 
باعث کاهش رفاه مردم می ش��ود. رانت و فس��اد باعث شده که سوءظن 
نهادین��ه جامعه ب��ه طور مداوم افزایش پیدا کن��د و جلوه ای از بروز آن 
همین اعتراض در خیابان ها اس��ت که هش��داری است بر ساختاری که 
نه در تولید موفق است و نه بازتوزیع. در تولید موفق نیست چون مدام 
چاالکی اش را از دس��ت می دهد. در بازتوزیع هم موفق نیست چون آن 
چیزی که حاصل مازاد اقتصادی نفت و مازاد اقتصادی داخلی است، یا 
غارت می شود یا در همان بوروکراسی محدود ختم می شود. االن دولت 
تبدیل ش��ده به یک اس��فنجی که تا موقعی که درآمد نفت بوده از این 
اس��فنج چیزی بیرون بیاید ولی وقتی درآمد نفت کاهش پیدا کرده این 
اسفنج دیگر نم پس ندهد. نتیجه همه این موارد و مسائل این است که 

اعتماد عمومی به سیاست گذارها کم می شود.
از س��وی دیگر، وقتی درآمد نفتی بیش��تر می شود ممکن است فساد 
هم بیشتر شود و دولت به جامعه بی توجه باشد، اما باید روی مقابل این 
مسئله را در جامعه جست وجو کنیم. در واقع خود جامعه باید سازوکاری 
دقیق داشته باش��د تا خودش را مقابل یک دولت سلطه گرا مجهز کند. 
آن چیزی که مشخص شده این است که روشنفکران رسمی نتوانستند 
بعد از 40 س��ال الگوی توسعه                             مناس��بی را ارائه دهند و نهادسازی های 
پای��ه ای را انجام دهند. ما هیچ نهاد پایه                             قاب��ل تداومی در عرصه                             اقتصا
دی و اجتماع��ی نداریم. بعضی نهادها به صورت ناقص مثل ش��وراهای 
شهر شکل گرفته که آنها هم چون ناقص است چندان ثمربخش نیست. 
موضوع اصلی این است که هیچ وقت جامعه ای توسعه پیدا نمی کند مگر 
اینکه الگوی توسعه ای را برای خودش تعریف کرده باشد و آن الگو مورد 

توافق اکثریت جامعه در حوزه                             زیرساخت قرار گرفته باشد.
این الگوی توسعه موقعی که انقالب شد تولید نشده بود و بعد انتظار 
می رفت باالخ��ره همه                             موانع را جناح های مختلف حاکمیت از س��ر راه 

بردارن��د. قبال فکر می کردند که الگوی توس��عه در ایران س��رمایه داری 
وابس��ته اس��ت و با انقالب از میان برداشته ش��د یا فکر می کردند فساد 
دربار اس��ت. البته آن چیزی که از منظر خودشان مانع می دانستند. اما 
آن الگ��وی ناقص و غیرنظام مندی که در نهادهای نوین توس��عه حاکم 
ب��وده، به بعد از انقالب هم رس��ید و با انق��الب فرهنگی هم این الگوها 

نوین نشد.
ب��ا انق��الب فرهنگی دانش��گاه ها، موسس��ات پژوهش��ی، بودجه های 
پژوهش��ی و نظامات اعتباری همه در خدمت آن جناح هایی قرار گرفت 
که در حاکمیت حضور دارند ولی اینها نتوانس��تند الگوی توسعه تعریف 
کنند. اینها در بهترین حالت ناقد روش��نفکران رس��می هستند که ناقد 

فساد و نابرابری و فقرند.
در چنین شرایطی الگوی توسعه باید از دل جامعه                             مدنی بیرون بیاید. 
هیچ چ��اره ای جز این نیس��ت. یعنی دولت چاره ای جز این نگذاش��ته 
اس��ت. دولت ها این قابلیت را نداش��ته که الگوی توسعه تولید کند و در 
عین حال مانع آن ش��ده که یک الگوی توس��عه در جامعه                             مدنی تولید 
ش��ود. باید پرس��ید دلیل اصلی این مانع تراشی چیست؟ چون به نوعی 
انقالب فرهنگی انجام داده که فرار مغزها را موجب ش��ده و فرار مغزها 
باعث ش��ده جامعه                             مدنی بخشی از حافظه                             تاریخی اش را از دست بدهد. 
یعنی جامعه از لحاظ تکنیک می بایست امکان ارائه                             الگوی توسعه داشته 
باشد. شما وقتی حتی به موسسات پژوهشی آزاد اجازه نمی دهید به این 
ترتیب امکان این را که روش��نفکران غیررسمی بتوانند در مورد الگوی 
توس��عه گفتمان داشته باشند، از دست می دهند. هر دو جناح حاکمیت 
هنوز هم همین گونه هس��تند. از روش��نفکران به عنوان »میرزابنویس« 
می خواهند استفاده کنند و غیر از این اگر کار کنند طردشان می کنند.
ای��ن ت��رس از طردش��دگی باعث ش��ده اس��ت روش��نفکران نتوانند 
دس��تگاه هایی را به صورت الگوهای توس��عه خلق کنن��د یعنی تبدیل 
می ش��وند به اینکه در آن الگوی ناقصی که در ذهن روشنفکران رسمی 
جناح ه��ای مختل��ف حاکمیت اس��ت کار بکنند وگرنه طرد می ش��وند. 
در ای��ن زد و خورد  یواش یواش فرس��وده تر و فرس��وده تر می ش��وند و 

خالقیت شان هم کمتر می شود.
 نس��ل جوانی را بدون هیچ  الگوی توس��عه ای به جای بازنشس��تگان 
می آورند و خیلی هم خوش��حالند که بازنشس��تگان را حذف می کنند. 
نسل جوان به شدت هم ابن الوقتند. چون در طول این مدت هر جناحی 
که سر کار آمده بوروکراسی را به خاطر نوآوری تنبیه کرده که حاال این 
تنبیه در اصالح طلب ها کمتر بوده اس��ت. به خصوص جناح پوپولیست 
هر موقع س��ر کار آمده این را به ش��دت انجام داده و بوروکراس��ی االن 
یک بوروکراس��ی ترس��و و ابن الوقتی اس��ت که از نوآوری گریزان است. 
چون نوآوری مثال در این دوره                             ریاس��ت جمهوری باعث طرد ش��دن در 
دوره                             ریاس��ت جمهوری بعدی می شود. ما با یک چنین زمینه ای روبه رو 
هس��تیم که به هیچ وجه از داخل دولت نمی شود نوآوری و الگوی توسعه 

بیرون آید.
برنامه ریزی ایرانی دو آفت بزرگ دارد: یکی سیاس��ت زدگی و دیگری 

فن زدگی. حاکمیت االن به خاطر سیاست زدگی  اش باعث شده در طول 
زمان اندیش��ه حصر بش��ود؛ ام��ا همه چیز را همگان دانند. ش��ما وقتی 
برنامه ریزی می کنید باید این برنامه حامل تمام دانش جامعه باشد البته 
این تعریف عام اس��ت نه تعریف علمی. باید معرفت نهادسازی و  معرفت 
دانس��تن نرم ها، اعتقادات و س��نت ها را بلد باش��ند. مثل روش��نفکران 
مش��روطه که این را بلد بودن��د و قانون نویسی های ش��ان خیلی قوی و 
محکم و پابرجاس��ت. سیاست زدگی موجب فساد سیستماتیک می شود 
و فرد با توجه به ایدئولوژی وارد سیس��تم می شود بدون آنکه شایستگی 

داشته باشد و اینها فساد سیستماتیک را ایجاد کرده است.
موضوع دیگر در حوزه برنامه ریزی توسعه ای فن زدگی است. باید برای 
توس��عه الگوی مناسب داشت. الگوی توس��عه را فن به دست نمی دهد، 
کامپیوتر و ش��رکت های دانش بنیان و شرکت های فناوری الگوی توسعه 
ارائه نمی دهد. نباید برای الگوس��ازی از دانشمندان و اندیشمندان علوم 
اجتماعی و اقتصادی اس��تفاده ابزاری بکنند، این فن زدگی است. همین 
االن هم می بینید گفتمان الگوی توس��عه گفتمان حذف ش��ده است و 
چیزهای عجیبی به نام آینده نگری می آید. وقتی با آنها صحبت می کنید 
و می گویید ش��ما ای��ن آینده نگری را براس��اس چه الگوی توس��عه ای 
می س��نجید؟ می گویند که ما اص��ال افتخار می کنیم ک��ه بدون الگوی 
توس��عه آینده نگری را انجام می دهیم یا مثال فرض کنید می گویید شهر 
هوش��مند را چگونه می خواهید بس��ازید؟ در پاس��خ می گویند که شهر 
هوشمند یعنی ما بتوانیم برای سطل زباله سنسور بگذاریم که وقتی پر 
ش��د بوق بزند.  یعنی شهر هوش��مند در این حد تنزل می کند. این نوع 
تفکرات فن زده االن در حاکمیت جایگزین الگوی توسعه شده و در این 
دولت هم به شدت تشدید شده است. این نوع فن زدگی و سیاست زدگی 
هم فس��اد سیس��تماتیک را زیاد کرده و هم مانع تدوین الگوی توسعه 
اس��ت و به این ترتیب نهادی که س��اخته می ش��ود چون الگوی توسعه 
ندارد ناقص اس��ت و این نقص باعث فس��اد می شود. در چنین محیطی 
س��خن گفتن از اعتماد عمومی و هموارسازی بستر برای سرمایه گذاری 

و کارآفرینی دشوار است.
مث��ال کارآفرین به وام های زودبازده نیاز دارد. پش��تیبان نهاد بانکی- 
مالی الگوی توس��عه اس��ت. ش��ما قبلش یک نهادی ایجاد می کنید که 
فناوری را بتواند به صورت شبکه و سلسله مراتب تعریف کند و نحوه                             ان
تق��ال آن به جامعه را بداند، اما وقت��ی این نهاد را قبال تعریف نکرده اید 
ولی وام زودبازده به کارآفرینان پرداخت می کنید، نتیجه آن جز فس��اد 

نخواهد بود.
در مورد شرکت های دانش بنیان نه قانون های حمایت از دارایی فکری 
تصویب شده اس��ت و نه سیستم دانش بنیان درست تعریف شده است. 
در واق��ع دانش بنیانی را به فن تقلیل داده اند. ش��رکت های دانش��گاهی 
اس��م خود را دانش بنیان گذاش��ته اند و به آنها وام 4درصد می دهند اما 
شرکت دانش بنیانی مثل کارخانه ارج ورشکسته می شود بدون اینکه از 
هیچ وامی  اس��تفاده کند. مبنای همه اینها می ش��ود رانت جویی و فساد 
سیس��تماتیک چون نهادها ناقص است. در مورد عدالت هم همین گونه 

اس��ت مثال مسکن مهر یک نمونه روز بود. شما می خواهید بادوام سازی 
مسکن روستایی بکنید، کیفیت مسکن روستا را ارتقا دهید اما نهاد  فنی 
که باید این را پش��تیبانی کند، تاس��یس نمی شود. در این ساختار افراد 
وام را می گیرند بدون اینکه بادوام سازی کنند و زمان زلزله خانه ها روی 

سرشان خراب می شود.
االن ای��ن اتفاق دارد دوباره تکرار می ش��ود . قرار اس��ت که 200 هزار 
نف��ر تجهیزگر انتقال توس��عه                             دانش بنیان را به روس��تا بدهند. صندوق 
ذخیره                             ارزی ، منابع مالی می دهد ولی تجهیزگران تربیت نشده، وام ها را 
می گیرند. بازآفرینی شهری باید با توسعه                             دانش بنیان شهر پیوند بخورد. 
باید به این اصل توجه ش��ود تا زمانی که نهادسازی صورت نگرفته، هر 

تصمیمی منجر به رانت جویی می شود.
اما رانت جویی خصلت ایرانی ها نیست. دولت ها مردم و جامعه را رانت جو 
کرده اند. این کژکارکردی جامعه را نسبت به مسائل دچار سوءظن نهادینه 
کرده است. روش��نفکران رسمی که بنا بوده الگوی توسعه را بیآفرینند در 
حوزه های آکادمیک موسس��ه های پژوهش��ی موفق نش��دند. جهت گیری 
روشنفکران غیررسمی هم به نظر می رسد جهت گیری توسعه ای نیست. به 
نظر من االن راه حلی که روبه روی ما هست این است که دولت به موسسات 
آزاد پژوهشی اجازه فعالیت بدهد. به انجمن های مدنی اجازه فعالیت دهد. 
دولت دچار س��وءظن نهادینه نسبت به احزاب و تشکل ها است. اما راه حل 
بازگش��ت اعتماد و رفع س��وءظن این اس��ت که حداقل هزینه                             موسسات 
پژوهشی را باال نبرند تا اینها فعالیت کنند و نوآوری پدید آید. آزادی مجالی 
هم می تواند داش��ته باشد. همین اس��ت که می بینید یک جامعه در مورد 
عدالت هزینه  می کند اما نصیبش اعتیاد و فقر و... می شود. چاره این است 
که روشنفکران غیررسمی با کمک گرفتن از دانش و استفاده از دانش خارج 
بتوانند دستگاه برنامه و الگوی توسعه را تولید کنند. این فرصت زیاد نیست. 

اینکه یک جمعی دچار آفت سیاست زدگی و فن زدگی نباشد.
اگر موقعیت اجماع روش��نفکران و نهادهای مدنی برای تدوین الگوی 
توس��عه از دس��ت برود، ایران فرصت به دس��ت آوردن توافق اجتماعی 
و همبس��تگی اجتماعی را از دس��ت می دهد. فروپاشی شوروی در اوج 
قدرت نظامی بود و حتی در جهان مش��روعیتش بعد از جنگ ویتنام از 
آمریکا هم بیش��تر بود ولی سیس��تم دچار فساد سیستماتیک شده بود 
و دیگر نمی توانس��ت نوآوری کند و مردم را قانع کند. مردم نس��بت به 
آن دچار س��وءظن نهادینه شدند و فروپاش��ید. االن هم یکی از دالیلی 
که اروپای ش��رقی و روس��یه خیلی نمی توانند الگوی توسعه در بعضی 
کش��ورها داش��ته باش��ند به خاطر گذشته هراس��ی اس��ت. این گذشته 
برای اکثریت مردم هراس��ناک اس��ت، این همان کمونیس��ت ها هستند 
و این حرف ها همان حرف های کمونیست هاست که پوپولیست ها تکرار 
می کنن��د. اگر دول��ت کنونی ما چنین روی��ه ای در پیش گیرد وضعیت 
ما حتی بدتر از آنها می ش��ود؛ چون ایران در منطقه                             بس��یار حس��اس و 
پرتنش��ی قرار دارد و اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی پاسدار 

ثبات اقتصادی و اجتماعی است.
منبع: آینده نگر 

سوءظن در نبود الگوی توسعه
کمال اطهاری

اقتصاددان و پژوهشگر توسعه



فرصت امروز: وزیر اقتصاد با بیان اینکه بازار ارز به سمت نرخ تعادلی 
در حرکت است، از ورود ۶0میلیون یورو ارز به سامانه نیما در روز شنبه 

24آذرماه خبر داد و گفت بازار ارز راه ثبات را در پیش گرفته است.
فرهاد دژپسند در نشست ماهانه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تعامل 
با بخش خصوصی در تدوین بخش��نامه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
گف��ت: برخی از اعمال نظ��ر بخش خصوصی بر روی این بخش��نامه را 
به عنوان یک عقب نش��ینی دولت از مواضع خود دانس��تند، در حالی که 
روز گذش��ته بازار نیما ۶0میلیون یورو عرضه داش��ت و بازار ارز هم در 
حال حرکت به سمت یک نرخ تعادلی است چراکه ورود صادرکنندگان 
ارزش��مند برای عرضه ارز، به طرف عرضه کمک می کند، البته در طرف 
تقاضا نیز بانک مرکزی سیاس��ت هایی را طراحی کرده است که این دو 
در کنار ه��م به مدیریت عرضه و تقاضای مصنوعی ارز کمک می کند و 

تعادل را برمی گرداند.
دژپس��ند با بی��ان اینکه راجع به ن��رخ ارز کمتر ح��رف می زنم، ولی 
می خواه��م این نکت��ه را تاکید کنم که ثبات ب��ازار ارز، خیلی مهم تر از 
س��ایر موارد اس��ت، گفت: به خصوص اینکه صادرات ایران، واردات پایه 
است و بنابراین اگر ما ثبات را در بازار ارز ایجاد کنیم، فواید آن را همه 
بهره مند می ش��ویم. به همین دلیل اگ��ر تعامل با بخش خصوصی که با 
بس��ته بانک مرکزی شروع شد، عمق یابد می توانیم به جریان باثبات در 

بازار ارز دست یابیم که در نهایت به ثبات در اقتصاد تبدیل می شود.
وی اظهار داش��ت: با تغییرات مس��تمر در قوانین و مقررات اقتصادی 
حتم��ا س��ود نمی بریم، چراکه همه را در موضع ضع��ف قرار می دهد. از 
بخش خصوصی هم انتظار داریم که اگر بخشنامه ای صادر می شود همه 
به آن پایبند باش��ند. بخش خصوصی باید بداند که در چه ریلی حرکت 
می کن��د، این ریل اگر پر پیچ و خم و نوس��ان باش��د، نمی توان حرکت 
کرد و این موضوع باید در تعامل قوی دوسویه و دوجانبه صورت گیرد.

بخش خصوصی، پارتنر دولت برای اداره اقتصاد
وزی��ر اقتص��اد ادام��ه داد: یک��ی از برنامه های ج��دی وزارت اقتصاد 
گس��ترش گفت وگو با بخش خصوصی است که البته این اقدام به عنوان 
ویترین صورت نمی گیرد. هر زمان که دعوتی از س��وی اتاق بازرگانی یا 
تعاون صورت گرفته اس��ت، رد نکرده ام. در استان ها حتما یک جلسه را 
با فعاالن اقتصادی دارم، چراکه بخش خصوصی در شرایط نرمال، پارتنر 

واقعی دولت برای اداره اقتصاد کشور است و در شرایط تحریم، فوروارد 
اقتصادی کشور است؛ به این معنا که این بخش خیلی از موانع برون داد 
که در دنیا با آن مواجه هس��تیم را با توانمندی، تجربیات و قابلیت های 

خود حل کرده و به یاری دولت می شتابد.
به گزارش مهر و به گفته دژپس��ند، این جمالت تعارف گونه نیس��ت، 
بلکه نگاهی به انعکاس��ی از واقعیت هایی است که اگر خوب آن را درک 
کنیم، اقتصاد کش��ور را خوب مدیریت خواهیم کرد؛ این در حالی است 
که از س��ال ۷4 به بعد، قائل به این نگاه و عامل به آن هس��تم و خدا را 

شاکرم که از فایده این نگاه هم بهره مند شده ام.
وی اظهار داش��ت: چین به واس��طه نگاهی که اکن��ون به ایران دارد، 
می طلب��د که دولت با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران و چین کار 
را مدیریت کند؛ این در حالی اس��ت که فرصت یا تسهیالتی ایجاد شده 
است که براساس آن، کونلون گام های خوبی برداشته است و امیدواریم 
این فرصت را گسترش دهد تا ما هم بتوانیم ارتباط ایران و چین را بهتر 
از گذشته برقرار سازیم و البته نیاز به کمک بخش خصوصی هم داریم.
وزیر اقتصاد گفت: احس��اس و ادراک امنیت سرمایه هم اکنون وجود 
ندارد که از اتاق هم تقاضا ش��ده است که نقطه نظرات را بفرستد؛ البته 
در وزارت اقتصاد نیز معاون امور اقتصادی مسئولیت هماهنگی لوایح را 
دارد، بنابراین از وی خواسته شده که حتما ارتباط با اتاق را سازماندهی 
کند. دژپسند گفت: ذهن انسان آهن پاره و فوالد نیست، اگرچه من ادعا 
می کنم که کارش��ناس اقتصادی 34ساله هس��تم و در دانشگاه تدریس 
می کنم، اما باید یادم باشد که اگر این ترکیب با بخش واقعی و مجربین 
بخش خصوصی ش��ود، می تواند تبدیل به سیاس��ت گذاری های بادوام و 

باقوام باشد.
وی اظهار داش��ت: در برنامه ه��ای خود، بر روی مزیت های اس��تانی 
تاکید زیادی دارم؛ ما س��رمایه گذاری خارجی را باید جدی بگیریم، این 
در حالی اس��ت که نمی ش��ود در تهران نشس��ت و برای سرمایه گذاران 
اس��تانی تصمیم گرفت، پس بخش خصوصی باید توانمندی های نسبی 
سرمایه گذاری را تشخیص داده و کار را پیش برند، پس فعاالن اقتصادی 

سفیران جذب سرمایه گذاری خارجی هستند.
وزیر اقتصاد گفت: اتاق بازرگانی اینجا باید به عنوان پارتنر خود، وارد 
عمل ش��ده و س��رمایه گذاران خارجی را به عنوان یک همراه و شریک، 

وارد کشور کنند و چقدر خوب است که این دو با هم جوینت شده و به 
کمک س��ازندگی کشور بیایند. در موضوع مالیات و بیمه و حتی فضای 

کسب و کار نیز این شیوه را مدنظر داریم.
معرفی قوانین زائد از سوی بخش خصوصی

وی اظهار داش��ت: فضای کس��ب و کار کش��ور بهبود مناس��بی پیدا 
ک��رده بود، البته عواملی که امس��ال وجود داش��ت، عوامل برون دولتی 
بودند، اما مهم برای ما این اس��ت که چرا باید سرعت ما کم باشد؛ پس 
بخش خصوصی باید نقش مس��ئوالنه و فعال ایفا کند و ما نیز در هیات 
مقررات زدایی معتقدیم که قوانین زائد را باید از س��ر راه برداش��ت، اما 

بخش خصوصی نیز این قوانین زائد را به وزارت اقتصاد معرفی کند.
دژپس��ند گفت: بخش خصوصی وس��ط می��دان اس��ت و می خواهد 
مجموعه ای وس��یع از انتظارات را پوش��ش دهد، اما ممکن است در این 
میان بخشنامه و دستورالعمل نامناسبی نیز صادر شود، اما می توان کار 
را ب��ا همراهی و همکاری با بخش خصوصی ب��ه خوبی پیش برد؛ البته 
معتقدیم که اجرای مصوبات باید پیگیری شود؛ به همین دلیل گزارشی 
را تهیه می کنیم برای روس��ای سه قوه و خواهش داریم روی مصوبات، 

توجه ویژه داشته باشند.
وی درخص��وص موضوع مالیات نیز افزود: م��ن به عنوان معلم بخش 
عمومی، به این نکته اش��اره می کنم که نمی توان بدون توجه به رش��د 
اقتصادی و تداوم س��رمایه گذاری راجع به نرخ مالیاتی بحث کنیم. باید 
واقعیت را قبول کرد که نس��بت تی به جی دی پی بس��یار پایین است، 
االن ب��ه یک روایتی افرادی که می خواهند ما را وادار به افزایش مالیات 
کنند، با ما در عدد این نسبت اختالف نظر دارند. این عدد اما کم است؛ 
اما قرار نیس��ت برای رسیدن به نسبت مطلوب، به مودیان خوش حساب 

ظلم کنیم.
دژپسند در پایان گفت: ما معافیت مالیاتی را یک جا الزام قانونی دارد 
قبول می کنی��م؛ اما فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی قابل قبول نیس��ت. 
اینج��ا هم خواه��ش دارم که منت بگذارید به ما در شناس��ایی راه های 
فرار و اجتناب مالیاتی کمک کنید. ش��ما که در دل کار هستید، خیلی 
راح��ت می توانید کار را پی��ش برید. ما بیکار ننشس��ته ایم، ما به دنبال 
الکترونیکی کردن نظام مالیاتی و استقرار نظام جامع مالیاتی به معنای 

کامل هستیم. 

وزیر اقتصاد از عرضه 6۰ میلیون یورو در سامانه نیما خبر داد

تعادل به بازار ارز باز می گردد

در آخری��ن آم��ار ارائه ش��ده از س��وی بان��ک مرکزی می ت��وان نرخ 
برخورداری از ملزومات اولیه زندگی خانوارهای ایرانی را مش��اهده کرد. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد همپای امکانات اولیه زندگی نظیر یخچال و 
فریزر و ماش��ین لباسش��ویی و ... تلویزیون نی��ز در خانه های ایرانی جا 
خوش کرده است. وسایل زندگی ایرانی مورد گزارش بانک مرکزی اغلب 
به محدوده آش��پزخانه مرتبط است. س��بک زندگی ایرانی در سال های 
اخی��ر تغییر کرده اس��ت و اغلب خانوارهای ایرانی مبل، فرش، وس��ایل 
پخ��ت و پز جدی��د مانند انواع فره��ا و ... را در اختی��ار دارند. در واقع، 
بررسی ها نش��ان می دهد بخش عمده ای از خانوارهای شهری ایرانی به 
امکانات اولیه زندگی دسترسی دارند و به نظر می رسد برای ارائه تصویر 
دقیق تر از زندگی ایرانی الزم اس��ت فهرس��ت کاالهای مورد گزارش از 

سوی بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گیرد.
گزارش خبرآنالین از ضریب نفوذ امکانات اولیه در خانوارهای شهری 

ایران را در ادامه می خوانید.
خودرو

 براساس آخرین آمارهای ارائه شده نزدیک به 4۹.4درصد خانوارهای 
ایران��ی صاح��ب اتومبی��ل هس��تند. ش��مار خانوارهای ش��هری ایرانی 
در آمارهای اس��تخراج ش��ده از سرشماری س��ال 13۹۵ کمی بیش از 
1۸میلی��ون خانوار بوده اس��ت و بر این اس��اس در صورت��ی که تعداد 
خانواره��ای ایرانی را ب��ا اغماض 1۹میلیون نفر در نظ��ر بگیریم، تعداد 
خانوارهای��ی که در ای��ران اتومبیل دارند، ۹میلی��ون و 3۸۶هزار خانوار 
هستند. باید توجه داشت برخی از این خانوارها با توجه به میزان تمکن 

مالی شان بیش از یک خودرو در اختیار دارند .
موتورسیکلت

 ش��مار موتورس��یکلت ها در ش��هرهای ب��زرگ رو به افزایش اس��ت. 

بررسی ها نش��ان می دهد موتورسیکلت هایی که در ایران تردد می کنند 
متاس��فانه آالیندگی بس��یار باالیی داشته و نقش��ی موثر در بدتر شدن 

هوای محیط های شهری ایفا می کنند.
 1۶درصد از خانوارهای ایرانی صاحب موتورس��یکلت هستند که باید 
همپوشانی را در این حوزه در نظر گرفت چرا که ممکن است خانوارهای 
دارای اتومبیل، موتورسیکلت نیز در اختیار داشته باشند. به این ترتیب 

کمی بیش از  3 میلیون خانوار ایرانی صاحب موتورسیکلت هستند.
تلویزیون

 اینج��ا بحث تنها بر س��ر موضوعات اقتصادی نیس��ت. فراگیر بودن 
حضور تلویزیون در خانه ها نشان از اهمیت رسانه در زندگی امروز دارد.

 بررس��ی ها نش��ان می دهد ۹۸.3درصد از خانواره��ای ایرانی صاحب 
تلویزیون هس��تند. این نکته که چه تعداد از این خانوارها ش��بکه هایی 
جز ش��بکه های ایرانی را تماش��ا می کنند در گزارش مورد اشاره لحاظ 
نشده است. بر این اس��اس 1۸میلیون و ۶۷0هزار خانوار ایرانی صاحب 

تلویزیون هستند .
یخچال و فریزر

 از ملزوم��ات اولیه زندگی هر خانواده ایرانی محس��وب می ش��ود اما 
نگاهی به آمار نشان می دهد تنها 0.04 درصد از خانوارها هنوز یخچالی 
در اختیار ندارند. ۹۹.۶درصد از خانوارهای ش��هری ایرانی این وس��یله 
مصرف��ی ب��ادوام را در خانه های خ��ود جای داده اند. در این راس��تا 1۸ 

میلیون و ۹24 هزار خانوار این وسیله بادوام را در اختیار دارند. 
 اجاق گاز

 وس��یله پخت و پز در اختیار ۹۹.۷درصد از خانوارهای ایرانی اس��ت. 
این وسیله مصرفی بادوام از مهمترین ملزومات زندگی ایرانی است. 1۸ 

میلیون و و ۹43 هزار خانوار اجاق گاز دارند.

جاروبرقی
 آمار باالی صاحبان جاروبرقی در میان خانوارهای ایرانی قابل توجه هستند. 
بررسی ها نشان می دهد ۹4.2درصد از خانواده های ایرانی جاروبرقی در اختیار 
دارند به این ترتیب شمار کسانی که جاروبرقی دارند از شمار دارندگان ماشین 
لباسشویی در ایران بیشتر است.23 میلیون و ۵۵0 هزار خانوار ایرانی صاحب 
جاروبرقی و 1۷میلیون و ۸۹۸هزار خانوار نیز ماش��ین لباسشویی در اختیار 
دارند. ۸۸.۶درصد از خانوارهای ایرانی صاحب ماش��ین لباسش��ویی هستند. 

شمار خانوارهای صاحب ماشین لباسشویی بیش از 1۶ میلیون نفر است.
رایانه

 ضریب نف��وذ رایانه در میان خانوارهای ایران��ی چندان راضی کننده 
نیس��ت. 44.۶درصد از خانوارهای ایرانی صاحب رایانه هس��تند. تعداد  

خانوارهای صاحب رایانه ۸میلیون و 4۷4هزار اعالم شده است.
لوح فشرده، رادیو و رادیو ضبط

ضریب نفوذ رادیو و رادیو ضبط به 2۵.۵درصد رس��یده است. هرچند 
این بدان معنا نیس��ت که شنوندگان رادیو به همین تعداد رسیده است 
چرا که امروزه اغلب خودروها دارای رادیو هس��تند. لوح فشرده و ویدئو، 
وس��یله ممنوعه س��ال های نه چندان دور نیز در س��ایه تکنولوژی امروز 
ضریب نفوذ خود را از دست داده اند. تنها 41.۶درصد از خانوارها وسیله 

پخش فیلم و دی وی دی در اختیار دارند.
 تلفن همراه و دوربین

 بیش از ۹۶.۶درصد از خانوارهای ایرانی تلفن همراه در اختیار دارند؛ 
ضریب نفوذی قابل توجه و موثر. تکنولوژی تلفن همراه امروزه خانوارها 
را از بسیاری از وسایل مانند دوربین، ضبط کننده صدا و ... بی نیاز کرده 
است. بر این اساس 1۸میلیون و 3۵4 هزار خانوار شهری ایرانی صاحب 

تلفن همراه هستند. 

خانوارهای شهری ایران با چه امکاناتی زندگی می کنند؟

ضریب نفوذ امکانات اولیه در خانوارهای شهری

یادداشت

چرا سازمان امور مالیاتی مزاحم فضای 
کسب وکار است؟

فعاالن اقتصادی در طول دهه های                                   گذشته همواره از مالیات به عنوان 
یکی از چالش های                                   فعالیت های                                   اقتصادی در ایران یاد کرده اند؛ در حالی 
که مالیات تقریبا در تمام کشورهای دنیا به عنوان یکی از منابع اصلی 
درآمد دولت ها به طور جدی دنبال می                                                                      ش��ود. حال سوال اینجاست که 
چرا س��ازمان امور مالیاتی در کشور ما از نظر فعاالن اقتصادی یکی از 
مزاحمان فضای کسب و کار شناخته می                                   شود؟ عمده فعاالن اقتصادی 
در پاس��خ به این سوال علت را بی عدالتی سازمان امور مالیاتی در اخذ 
مالیات عنوان می                                                                      کنند. به این صورت که عمده درآمد مالیاتی کش��ور 
از فعاالن اقتصادی شناسنامه دار اخذ می                                   شود، در حالی که بنگاه هایی 
بی نام و نشان در کشور بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات در حال 
فعالیت هس��تند و فرارهای مالیاتی بس��یار بزرگی نیز از سوی آنها در 
جریان است. این در حالی است که بنگاه های                                   شناسنامه دار کشور باید با 
تحمل فشار مضاعف عدم توانایی سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از 
این گروه را جبران کنند و با حاشیه سود کمتر به کار خود ادامه دهند. 
با وجود وعده های                                   فراوان از سوی مقامات دولتی برای اصالح این روند 
اما همچنان شاهد هستیم که تاوان ضعف زیرساخت های                                   سازمان امور 

مالیاتی توسط فعاالن شناسنامه دار اقتصادی کشور پرداخت می                                                                      شود.
از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور تولیدکنندگان 
صنعتی شناسنامه دار همواره نحوه اجرای این قانون را مورد انتقاد قرار 
داده و از تریبون های                                   مختلف اعتراض خود را به ناعادالنه بودن اجرای 
این قانون در کشور اعالم و از آن به عنوان یکی از موانع جدی فعالیت 
تولیدی یاد کرده اند. مالیات بر ارزش افزوده در حالی از بخش ش��فاف 
تولیدی در کشور اخذ می                                                                      شود که بخش غیرشفاف از پرداخت آن معاف 
است؛ چراکه سازمان امور مالیاتی تجهیزات و امکانات الزم را برای اخذ 
مالیات از این بخش در اختیار ندارد. نکته اینجاست که مقامات دولتی 
نیز به این موضوع اذعان دارند؛ به طوری که محمد شریعتمداری وزیر 
اس��بق صمت از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از موانع جدی 
صنعت یاد کرده و مجلس نیز در ابتدای سال به تولیدکنندگان صنعتی 
وعده بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده را داده بود که هیچ گاه 

محقق نشد.
افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فشار بر بخش شفاف تولید حاصل 
می                                   شود؛ این بزرگ ترین انتقاد تولیدکنندگان صنعتی در کشور است. 
محصوالت تولیدی صنایع تبدیلی کش��ور در حالی مشمول پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده هستند که محصوالت خام کشاورزی تولیدی 
حلقه قبل از آنها از پرداخت این مالیات معاف هس��تند و مالیات آنها 
به حلقه بعدی یعنی تولیدکنندگان شناس��نامه دار صنعت غذا منتقل 
ش��ده است. در مورد حلقه بعد این زنجیره نیز اوضاع به همین منوال 
اس��ت؛ نبود امکانات کافی سازمان امور مالیاتی در نصب صندوق های 
                                  مکانیزه در خرده فروش��ی ها سبب ش��ده سهم مصرف کنندگان از این 
مالیات نیز توس��ط تولیدکنندگان صنعتی پرداخت ش��ود و با کاهش 
حاشیه سود این بخش بیش از پیش از جذابیت آن برای سرمایه گذاران 
بکاهد. عملکرد س��ازمان امور مالیاتی در طول دوران اجرای این قانون 
نشان دهنده آن است که این سازمان قادر به اجرای صحیح این قانون 
در کشور نیست؛ چراکه زیرساخت های                                   درست اجرای آن را در اختیار 
ن��دارد. اجرای عادالنه قان��ون مالیات بر ارزش اف��زوده در زنجیره غذا 
نیازمند سازوکار و زیرس��اخت های                                   الزم است تا با صدور فاکتور، نوع، 

مقدار، قیمت، تاریخ و محل فروش کاال به درستی مشخص شود.
تولیدکنندگان صنعت غذای کش��ور بارها خواسته خود را مبنی بر 
بازنگری و تعریف دقیق فرآوری محصوالت کشاورزی و گسترش دامنه 
معافیت ها به اقالم غذایی اصلی س��بد مصرفی خان��وار جهت ارتقای 
امنی��ت غذایی در جامعه و نهایتاً لحاظ نرخ صف��ر مالیات برای اقالم 
کش��اورزی و غذایی به جای معافیت اعالم کرده اند؛ با وجود این، این 
قان��ون همچنان با توجه به توانایی های                                   س��ازمان امور مالیاتی به طور 
ناقص در حال اجرا اس��ت. ش��رایط استرداد، محاس��به و اعمال اعتبار 
مالیاتی نیز در ش��رایط کمبود نقدینگی حال حاضر عرصه را بیش از 
پیش بر تولیدکنندگان صنعتی کشور تنگ کرده و سبب شده صنعت 
کش��ور در شرایط تحریم های                                   اقتصادی و افزایش نرخ ارز و هزینه های 
                                  تولید روزهای بسیار سختی را پشت سر بگذارد؛ شرایطی که بسیاری 
از بنگاه های                                   تولیدی خرد صنعتی فعال کش��ور را از میدان به در کرده 

است.
منبع: آینده نگر

گزارش هفتگی بانک مرکزی از قیمت کاالهای اساسی
لبنیات صدرنشین گرانی یک سال اخیر 

براس��اس تازه ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از متوسط قیمت 
خرده فروشی کاالهای اساس��ی، نرخ لبنیات ۶۶.۵درصد، تخم مرغ 
۶1.۵درصد، میوه های تازه ۵3.۸درصد،گوش��ت قرمز 4۸.2درصد، 
گوش��ت مرغ 44.1درص��د، روغن نباتی 43.۸درصد و قند و ش��کر 

3۹.۸درصد افزایش یافته است. 
به گزارش خبرآنالین، براس��اس تازه ترین گزارش رس��می بانک 
مرکزی از متوس��ط قیمت خرده فروشی کاالهای اساسی، در هفته 
منتهی به ش��انزدهم آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
نرخ لبنیات ۶۶.۵درصد، تخم م��رغ ۶1.۵درصد، برنج 23.۸درصد، 
حب��وب 14.4درص��د، میوه های تازه ۵3.۸درصد، س��بزی های تازه 
3۷.1درصد، گوش��ت قرمز 4۸.2درصد، گوش��ت مرغ 44.1درصد، 
چای 23.2درصد، روغن نباتی 43.۸درصد و قند و شکر 3۹.۸درصد 
افزایش یافته است. همچنین آمارهای بانک مرکزی از خالصه نتایج 
گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته 
منتهی به ش��انزدهم آذرماه نش��ان می دهد که در این هفته قیمت 
ش��ش گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و چهار گروه کاهش 
یاف��ت. برهمین اس��اس، در هفته منتهی به ش��انزدهم آذرماه نرخ 
لبنی��ات 4.۹درصد، تخم مرغ 4.۶درصد، برنج 0.4درصد، گوش��ت 
قرمز ۵.3درصد، گوش��ت مرغ 0.۷درصد و چای 0.2درصد نس��بت 
به هفت��ه قبل افزای��ش و نرخ حب��وب 0.۵درص��د، میوه های تازه 
1.۶درص��د، س��بزی های ت��ازه 0.۹درصد و قند و ش��کر 0.1درصد 

کاهش یافت. قیمت روغن نباتی نیز ثابت بود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: دیروز دو گزارش تحلیلی درباره وضعیت بازار مسکن 
منتش��ر ش��د که یکی گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی درباره رشد گردش مالی بخش مسکن در هشت ماهه 
نخست امسال بود و دیگری گزارش مرکز آمار ایران از طرح »گردآوري 
اطالعات پروانه هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري هاي کشور«. 
طبق ای��ن گزارش و بنا به اعالم مرکز آمار، درخواس��ت ساخت وس��از 
در تهران زیاد ش��ده و در فصل بهار امس��ال رشد 34.4درصدی تعداد 
پروانه های س��اختمانی در پایتخت و افزایش 13.1درصد صدور پروانه 
در کل ش��هرداری های کشور نس��بت به فصل بهار پارسال را به همراه 
داشته اس��ت. البته بازار مسکن در حال حاضر، وارد رکود تورمی شده 
و به نظر می رس��د در فصل های پیش رو، صدور پروانه های س��اختمانی 

کاهش داشته باشد.
رکود تورمی؛ چالش جدی تولید مسکن

همواره دوره های رونق مس��کن افزای��ش کمی و کیفی در 4 حوزه را 
ب��ه همراه دارد و به ترتیب به افزای��ش تعداد معامالت، افزایش قیمت، 
افزایش صدور پروانه های س��اختمانی و افزایش سرمایه گذاری و تولید 
منجر می ش��ود. از اوایل سال گذشته تاکنون بازار مسکن افزایش تعداد 
معامالت، رش��د قیمت و افزایش درخواس��ت برای ص��دور پروانه های 
س��اختمانی را ش��اهد بوده اما ورود این بازار به رک��ود تورمی می تواند 
چهارمین فرآیند بازار مس��کن یعنی سرمایه گذاری و تولید را با چالش 
ج��دی مواجه کند؛ به ویژه که قیمت نهاده های س��اختمانی نیز در یک 
س��ال اخیر رش��د قابل توجهی داش��ته و عماًل به افزایش هزینه تولید 

مسکن دامن زده است.
بررس��ی نتایج طرح »گ��ردآوری اطالع��ات پروانه های س��اختمانی 
صادرشده توسط شهرداری های کشور« نشان می دهد که در فصل بهار 
امس��ال تعداد 30۵۵پروانه احداث س��اختمان توسط شهرداری تهران 
صادر شده است که این تعداد نسبت به زمستان ۹۶ حدود 42.1درصد 

و نسبت به فصل بهار ۹۶ حدود 34.4درصد افزایش داشته است.
چنانچه راهکاری برای رفع رکود تورمی بازار مس��کن وجود نداش��ته 
باشد، به نظر می رسد بخش عمده این پروانه های ساختمانی به مرحله 
تولید یا پایان کار نرس��ند و در بهترین حالت، سرمایه گذاری در آنها به 

اوایل دوره پیش رونق بعدی بازار مسکن موکول شود.
پروانه احداث ساختمان رشد کرد

طبق اعالم مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده 
در ای��ن پروانه ها به 1۹ هزار و ۶۵۹ دس��تگاه می رس��د که نس��بت به 
زمس��تان پارسال 30.1درصد و نسبت به بهار پارسال 31.۶درصد رشد 
دارد. براس��اس این آماره��ا، در فصل بهار امس��ال میانگین واحدهای 
مس��کونی پیش بینی شده در هر پروانه ساختمانی صادرشده در تهران 

۶.43 واحد مس��کونی بوده است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه های 
احداث س��اختمان صادرش��ده از سوی ش��هرداری تهران در فصل بهار 
امس��ال 3 میلیون و ۵3۷ هزار مترمربع بوده اس��ت که نسبت به فصل 
گذش��ته 2۹.2درصد و نسبت به بهار پارسال 32.3درصد افزایش دارد. 
طبق این آمارها میانگین مس��احت هر پروانه ساختمانی در فصل بهار 

امسال 11۵۸ مترمربع بوده است.
ب��ا در نظر گرفتن ضریب س��اخت ۶0درصد ب��رای تراکم واحدهای 
مسکونی، تقریباً میانگین مس��احت واحدهای مسکونی پیش بینی شده 
در پروانه های س��اختمانی تهران به حدود 10۸ مترمربع می رس��د که 
ب��ا الگوی مصرفی بازار مس��کن یعنی واحد ۷۵ ت��ا ۸0 متری اختالف 
قابل توجه��ی دارد و حاک��ی از این اس��ت که هنوز س��اخت واحدهای 
مس��کونی ب��زرگ مت��راژ در ته��ران پرطرفدارتر از س��اخت واحدهای 

میان متراژ و منطبق با الگوی مصرف مسکن است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در فصل بهار امس��ال 34 هزار و 2۷۸ 
فقره پروانه احداث س��اختمان توسط کل ش��هرداری های کشور صادر 
ش��ده که این تعداد نس��بت به زمستان پارس��ال با کاهش 10.4درصد 
مواجه بوده اما در مقایس��ه با بهار سال قبل 13.1درصد افزایش داشته 

است.
در فصل بهار امس��ال، تعداد واحدهای پیش بینی شده در پروانه های 
س��اختمانی صادرشده توسط ش��هرداری های کشور به ۹0 هزار و ۶۶۷ 
واحد رس��یده که نسبت به زمستان و بهار سال قبل به ترتیب 2درصد 

کاهش و 12.4درصد افزایش دارد.
براس��اس این آماره��ا میانگین واحده��ای پیش بینی ش��ده در این 
پروانه های ساختمانی 2.۶4 واحد بوده است و با توجه به اینکه مجموع 
مس��احت زیربنا در این پروانه های ساختمانی 1۷ میلیون و 43۸ هزار 
مترمربع اس��ت میانگین زیربنای هر واحد مسکونی با احتساب ضریب 

تراکم ۶0درصد حدود 11۵.4مترمربع است.
رشد 26درصدی گردش مالی بازار مسکن

ام��ا گزارش دوم ب��ه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و 
شهرس��ازی اختصاص دارد که براس��اس آن، در هش��ت ماهه نخست 
امس��ال، ارزش کل معامالت مس��کن در تهران  با 2۶.2درصد افزایش 
نس��بت به مدت مش��ابه پارس��ال به ۵۷.۵ هزار میلیارد تومان رسیده 
اس��ت، اما در سوی مقابل، تعداد معامالت مسکونی در پایتخت در آبان 
۹۷ به ۷ هزار و 1۷ فقره رس��ید که نس��بت به ماه قبل از آن )مهرماه 
امسال( 2۶.۶درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته ۵3.1درصد کاهش 

داشته است.
گردش مالی بخش مسکن و ارزش کل معامالت این بخش در تهران 
در هش��ت ماهه نخس��ت امس��ال ۵۷هزار و ۵۵0 میلی��ارد تومان بوده 

که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل )هش��ت ماهه نخست سال ۹۶( 
2۶.2درصد رش��د نشان می دهد. این ش��اخص در هشت ماهه نخست 

سال گذشته 4۵ هزار و ۶10میلیارد تومان برآورد شده بود.
منطقه ۵ش��هرداری ته��ران با ۹۷2 فقره، بیش��ترین میزان معامالن 
مسکن در آبان ۹۷ را به خود اختصاص داده که این میزان معامله برابر  
1۶.4درص��د از کل معامالت بوده اس��ت. منطقه 1۹ ش��هرداری تهران 
نیز با 43 فقره معامله مس��کن، معادل ۷ دهم درصد  از کل معامالت، 
کمترین تعداد معامالت مس��کن را  در پایتخت به خود اختصاص داده 
اس��ت.  بیش��ترین کاهش معامالت در آبان ۹۷ نسبت به آبان ماه سال 
۹۶، متعل��ق به منطقه 22 بوده که نش��ان دهنده کاهش ۶۵.4درصدی 

میزان معامالت است. 
متوس��ط قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مس��کونی در آبان 
امسال در پایتخت ۹ میلیون و 1۹0 هزار تومان عنوان شده که نسبت 
به مهرماه امسال ۶.4درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته ۹1درصد 

رشد داشته است.
بیش��ترین قیمت هر متر مربع واحد مس��کونی در تهران در آبان ماه 
امس��ال مربوط به منطقه یک تهران ب��ا 1۹ میلیون و ۶۸0 هزار تومان 
و کمتری��ن قیمت به منطقه 1۹ با متری 4 میلیون تومان بوده اس��ت. 
همچنین بیش��ترین رشد قیمت را منطقه ۹ به خود اختصاص داده به 
طوری که رشد قیمت ها در این منطقه برابر با  104.4درصد نسبت به 
آبان ۹۶بوده  است. کمترین درصد رشد قیمت نیز در منطقه 1۹ تهران 

با افزایش 4۶.۹درصدی اتفاق افتاده است.
 بیش��ترین حجم خرید و فروش مس��کن در آبان ماه امس��ال  متعلق 
به منطقه ۵ با ۶1.4درصد از معامالت بوده اس��ت. همچنین واحدهای 
زیر پنج س��ال س��اخت با 3۹.۵درصد، بیشترین تعداد معامالت مسکن 

پایتخت را به خود اختصاص داده اند.
گفتنی اس��ت در میان خریداران واحدهای آپارتمانی با قیمت ۶ تا ۷ 
میلیون تومان بیش��ترین طرفدار را داشته اند، به طوری که این واحدها 
۹.۹درصد معامالت مسکن آبان را به خود اختصاص داده اند. همچنین 
بیش��ترین تعداد خرید و فروش مسکن به واحدهای ۶0 تا ۸0 متری با 
در اختیار داش��تن 2۶درصد کل معامالت مسکن آبان اختصاص داشته 

است.
 در هش��ت ماهه نخست امس��ال ۹4 هزار و 1۷ فقره معامله مسکن 
در ش��هر تهران انجام شده که در مقایس��ه با مدت مشابه سال 13۹۶ 
معادل 1۸.۸درصد کاهش داش��ته است. براساس این گزارش میانگین 
قیمت خرید و فروش مس��کن در بازه زمانی هش��ت ماهه امسال متری 
۷ میلیون و 302 هزار تومان برآورد می ش��ود که نسبت به هشت ماهه 

نخست سال گذشته ۵۹.۶درصد رشد داشته است. 

از رشد صدور پروانه های ساختمانی تا افزایش گردش مالی بخش مسکن

نیم رخ بازار مسکن 

کاهش حدود ۸ هزار تومانی قیمت دالر نسبت به دوران اوج قیمتش، 
بدون همراهی قیمت هاست؛ مساله ای که به گفته کارشناسان، علت آن 

در چسبندگی قیمت ها و وجود انتظارات تورمی در بازار است.
به گزارش ایس��نا، بهانه بس��یاری از واردکنن��دگان یا عرضه کنندگان 
اقالم مصرف��ی در بازارها برای افزایش قیم��ت محصوالت خود افزایش 
جهش��ی ن��رخ ارز در بازار بوده اس��ت؛ بازار ارزی که ت��ا چند ماه پیش 
قیم��ت دالر 1۸ ه��زار تومانی را ه��م تجربه کرد. قیم��ت دالر اما این 
روزها با دوران اوج خود فاصله زیادی گرفته اس��ت؛ به طوری که قیمت 
آن در بازاره��ای آزاد کان��ال ۹ و 10 هزار توم��ان را هم تجربه کرد در 
حال��ی که قیمت ها متناس��ب با این کاهش نرخ ارز کاهش محسوس��ی 
در بازارها نداش��ته اند. آنچه مسلم اس��ت این است که نمی توانیم انتظار 
کاهش لحظه ای قیمت ها را به م��وازات کاهش لحظه ای قیمت نرخ ارز 
در بازار داشته باشیم؛ با این حال کاهش ۸000 تومانی قیمت ها در بازار 

آزاد ارز که افزایش آن علت یا بهانه بس��یاری از جهش های قیمتی بوده 
است آنقدر عدد بزرگی است که بتوان انتظار اثرگذاری آن بر نرخ تورم 
را داش��ت. در این باره حمید دیهیم، عضو هیات علمی دانش��گاه تهران 
در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به اصطالح چس��بندگی قیمت ها اظهار 
کرد: زمانی که قیمت ها در اثر تورم باال می رود به همان س��رعت پایین 
نمی آید. این قاعده در همه جای دنیا صدق می کند اما در ایران به خاطر 

وجود برخی از مسائل متفاوت است.
او ب��ا بی��ان اینکه در عدم کاه��ش قیمت ها متاثر از ن��رخ ارز تفاوتی 
بین فروش��گاه های تعاونی و خصوصی وجود ندارد، اضافه کرد: چه بس��ا 
در فروش��گاه های خصوصی به دلیل دارابودن انبارهای بزرگتر قیمت ها 
ارزان تر هم باش��د کم��ا اینکه در مورد برخی از اجن��اس همینطور هم 
هس��ت. این اقتصاددان همچنین با اش��اره به نرس��یدن ارزها به قیمت 
تعادل��ی اظهار کرد: زمانی که ارزها ثبات ندارند، بازار نمی تواند روی آن 

حساب کند و قیمت ها را متناسب با کاهش آن به سرعت کاهش دهد. 
ضمن اینکه ممکن است بس��یاری از کاالهایی که خریداری شده است 
با ارز گران تر از ارز فعلی بوده باش��د و به همین خاطر برای فروش��نده 

به صرفه نباشد که آن را ارزان تر به فروش برساند.
گفتنی اس��ت در ادامه روند کاهش��ی نرخ ارز بانک ها روز شنبه )24 
آذر( نرخ خرید ارز را کاهش دادند و تا ساعت 13 روز یکشنبه هر دالر 
آمری��کا را 10 هزار و ۹3 تومان خریدند. نرخ خرید یورو نیز نس��بت به 
آخرین روز هفته قبل کاهش��ی بوده و 11 هزار و 41۵ تومان اس��ت. در 
صورتی ک��ه روزهای پایانی هفته گذش��ته هر دالر در بانک ها قیمت 10 
هزار و 111تومان و هر یورو 12 هزار و 122 تومان خریداری می ش��د. 
همچنین قیمت خرید هر دالر آمریکا در بازار آزاد توس��ط صرافی ملی 
نیز 10 هزار و 1۵ تومان اعالم ش��ده اس��ت که پایین ت��ر از نرخ خرید 

بانک هاست. 

با وجود کاهش 8 هزار تومانی قیمت دالر

انتظارات تورمی نمی گذارد قیمت ها پایین بیاید

نگاه

ساالنه 115 بنگاه اقتصادی بزرگ به جمع بنگاه های 
مشکل دار اضافه می شود

آمار جالب وزارت کار درباره بنگاه های 
مشکل دار

»بنگاه های مش��کل دار« اصالحی است که کم کم به دایره واژگان 
اقتصادی کش��ور در حال اضافه شدن است؛ بنگاه هایی که به دلیل 
کمبود نقدینگی، فشارهای مالیاتی، افزایش قیمت دالر و مواد اولیه 
و... با ده ها چالش روبه رو ش��ده اند و حاال به عنوان بنگاه مش��کل دار 
ش��ناخته می ش��وند. البته با توجه ب��ه تحوالت اقتص��ادی ماه های 
گذش��ته و افزایش شدید تحریم های آمریکا و تحریم های داخلی به 
دلیل سوء مدیریت ها به تعداد بنگاه های مشکل دار افزوده  شده است.
نگاه��ی ب��ه آمارهای وزارت کار نش��ان می دهد تع��داد بنگاه هایی که با 
چالش های جدی روبه رو هس��تند از 200 واحد در س��ال 13۸۷ به 11۵۶ 
واحد در ش��هریور ۹۷ افزایش  یافته است، یعنی به صورت میانگین ساالنه 
11۵ بنگاه اقتصادی بزرگ به جمع بنگاه های مش��کل دار اضافه می ش��ود. 
البته این آمارها ش��امل بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط نمی شود و 
بیش��تر بنگاه های بزرگ اقتصادی را که در سرشماری ها رصد می شوند، در 
نظر می گیرند. یکی از چالش ه��ای جدی که تعطیلی بنگاه های اقتصادی 
برای کش��ور به همراه دارد بدون ش��ک بیکاری است و در این  بین چالش 
مهم بنگاه های مشکل دار هم محس��وب می شود، به شکلی که اطالعات و 
آمار رسمی از فرصت های ازدست رفته شغلی ناشی از بنگاه های مشکل دار، 
حاکی از آن است که در سال۹4 تعداد 2۷4 هزار نفر از نیروی کار بنگاه های 
مش��کل دار به دلیل تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه، از بازار کار خارج ش��دند 
که این تعداد در س��ال ۹۶ به 3۸0 هزار نفر رس��ید. از جمعیت ۸0میلیون 
نفری ایران ۶۵.3 میلیون نفر در سن کار )10ساله و بیشتر( هستند که از 
این تعداد فقط 2۵.۸میلیون نفر )مع��ادل 3۹.4درصد( طالب ورود به بازار 
کارند و البته 3.2میلیون نفر از آن ها بیکار مانده اند. آمارهای رسمی وزارت 
کار حاکی از این اس��ت که تعداد کل ش��اغالن کش��ور اعم از مرد و زن یا 
تمام وقت و پاره وقت به 22میلیون و ۵۸۸هزار نفر رس��یده که  3۹.3درصد 
از آن ها بیش از 40س��اعت در هفته کار می کنند. بررس��ی نقش��ه اشتغال 
کشور نشان می دهد 1۸.۷میلیون نفر از شاغالن کشور مرد و 3.۸۸میلیون 
نفر زن هستند. براساس نماگرهای بازار کار ایران، شاغالن به طور میانگین 
12.2س��ال سابقه کار دارند اما باس��ابقه ترین مجموعه نیروی کار کشور با 
1۸.۸س��ال، در بخش کشاورزی فعال هستند. میانگین سابقه کار شاغالن 
بخش صنعت 11.2س��ال و س��ابقه فعاالن حوزه خدمات 10.۶سال است. 
به عبارت دیگر، جوان ترین بخش بازار کار کشور، بخش خدمات است و بخش 
کشاورزی کهن سال ترین بخش. از سوی دیگر 12.4درصد از جمعیت فعال 
ایران بیکارند که این عدد برای جمعیت فعال مرد 1.۵و برای جمعیت زنان 
20.۷درصد بوده است. براس��اس این آمارها نرخ بیکاری در شهرها 13.۷و 
در روس��تاها ۸.۹درصد برآورد شده است. نکته قابل تأمل در مورد وضعیت 
بیکاری در ایران این است که 3۵.3درصد از بیکاران دارای مدرک تحصیلی 
فوق دیپلم و لیسانس بوده اند و این سهم برای زنان به ۵۹.۹درصد می رسد.

مرکز آمار اعالم کرد
 سهم پروژه های کاربردی

در تحقیقات افزایش یافت
براس��اس آمارهای مرکز آمار، س��هم پروژه های کاربردی انجام ش��ده 
نس��بت به کل پروژه های انجام شده در سال 13۹۵ )۵4درصد( بوده که 
بیش ترین س��هم را در میان س��ایر پروژه های انجام شده داشته است. به 
گزارش ایسنا، مرکز آمار به مناسبت روز پژوهش نتایج یک طرح که در 
سال 13۹۵ انجام شده است را منتشر کرد. بر این اساس در سال 13۹4 
از تعداد ۸3 هزار و ۶3۷ پروژه تحقیق و توسعه، سهم پروژه های کاربردی 
انجام شده 4۵ هزار و 1۵2 فقره )۵4درصد( بوده که بیش ترین سهم را در 
میان سایر پروژه های انجام شده داشته است. در مقایسه پروژه های سال 
13۹4 با سال 13۹2، پروژه های توسعه ای از رشد 2.41درصدی حکایت 
دارد. پروژه های بنیادی نیز از رش��د مناسبی برخوردار بوده است اما در 
مقابل از تعداد پروژه های کاربردی کاس��ته شده است. همچنین توزیع 
محققان کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توس��عه بر حس��ب مدرک 
تحصیلی نشان می دهد که در سال 13۹4 از ۶4 هزار و ۷۷۸ نفر محقق 
مع��ادل تمام وقت 3۹ هزار و ۷0 نفر )3.۶0درصد( دارای مدرک دکترای 
تخصصی، 1۵هزار و ۶4 نفر )2.23درصد( دارای مدرک کارشناسی ارشد 
و دکترای حرفه ای،   ۸0۶۶ نفر )۵.12درصد( دارای مدرک کارشناس��ی 
و 2۵۹۷ نف��ر )0.4درصد( داری مدرک دیپل��م و فوق  دیپلم بوده اند. در 
مقایس��ه محققان س��ال 13۹4 با س��ال 13۹2، محققان دارای مدارک 
دکترای تخصصی، کارشناسی ارش��د و دکترای حرفه ای روند افزایشی 
و محققان دارای مدارک کارشناس��ی، دیپلم و فوق  دیپلم روند کاهشی 
داش��ته  است. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق 
و توسعه نشان می دهد که سایر کارکنان تحقیقاتی معادل تمام وقت در 
سال 13۹4 معادل 2۶ هزار و ۹43 نفر بوده است که از این تعداد ۸۶۷2 
نفر )2.32درصد( دس��تیار محقق، 3۹33 نفر )۶.14درصد( تکنیسین و 
14 ه��زار و 33۸ نفر )2.۵3درصد( کارکن دفتری و پش��تیبانی بوده اند. 
در مقایس��ه سایر کارکنان تحقیقاتی س��ال 13۹4 با سال 13۹2 روند 
کاهشی بوده است. کل هزینه های تحقیق و توسعه در سال 13۹4 برای 
21۶0 کارگاه دارای فعالیت تحقیق و توس��عه حدود 4۷ میلیون و ۶۶۸ 
هزار و ۶1۹ میلیون ریال بوده است که این هزینه به تفکیک هزینه های 
جاری و س��رمایه ای به ترتیب عبارت است از 3۶ میلیون و ۹1۵ هزار و 
۸۹4 و 10 میلی��ون و ۷۵2 هزار و ۷۵2 میلیون ریال. در مقایس��ه کل 
هزینه های تحقیق و توس��عه در س��ال 13۹4 با س��ال 13۹2، به دلیل 
افزایش کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توس��عه در سال 13۹4 این 
هزینه ها تقریباً دو برابر ش��ده است. براس��اس گزارش مرکز آمار ایران، 
این مرکز در راستای پاسخ به این نیازها، آمارگیری از کارگاه های دارای 
فعالیت های تحقیق و توسعه را از سال 13۷۶ به صورت هر دو سال یکبار 
و پس از آن از س��ال  13۸۸ تا 13۹۵ )به جز سال های 13۹1و 13۹4( 
به طور متوالی اجرا کرده اس��ت. در ضمن این طرح در سال 13۹۶ اجرا 
نشده اما در آبان ماه س��ال 13۹۷ این طرح توسط مرکز آمار ایران اجرا 
شده است. نتایج اجرای این طرح در سال 13۹۵ به مناسبت روز پژوهش 
منتشر شده اس��ت. در طرح آمارگیری از فعالیت های تحقیق و توسعه 
که در دی ماه س��ال 13۹۵ اجرا شد، به مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها یا 
مؤسس��ات آموزش عالی و کارگاه های صنعتی۵0کارکن و بیشتر دارای 
واح��د تحقیق و توس��عه مراجعه و اطالعات مرب��وط به محققان )کل و 
معادل(، س��ایر کارکنان )کل و معادل(، پروژه ها و هزینه های تحقیق و 

توسعه در سال 13۹4 جمع آوری شده است. 
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بازار ارز چگونه گمراه می شود؟

از آغ��از دولت یازدهم مس��ئوالن اقتصادی دول��ت فعاالن بازار را 
امیدوار می کردند که به زودی در کش��ور شاهد قیمت های واقعی و 
باثبات و نرخ ارز واحد خواهیم بود این وعده البته چندین بار تکرار 
شد، ولی در مقاطع مختلف و با بهانه های گوناگون از انجام آن طفره 
رفتند. چرا؟ چیزی که واضح است اینکه چند نرخی نگه داشتن ارز 
یا هر کاالی دیگری باعث ایجاد نوعی رانت برای عده ای می شود که 
می توانند آن کاال را با نرخ ارزان تر به دست بیاورند چه آن طایفه از  
قدرتمندان باشند یا ثروتمندان، چه از صرافان باشند چه بازرگانان، 
چه بهانه آن کمک به محرومان باشد و چه توسعه کسب و کار، چه 
انگیزه آن خیرخواهانه باش��د و یا س��ودجویانه اثر مخرب خود را بر 

اقتصاد خواهد گذاشت .
به هر روی در پنج س��ال اول دولت آقای دکتر روحانی این اتفاق 
مب��ارک نیفتاد در حالی ک��ه در مقاطعی به راحتی امکان انجام آن 
بود و باالخره آنقدر بر پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری 
و مصنوعی اصرار کردند تا در س��ال۹۷ فق��ط به بهانه تهدیدی که 
از ط��رف رهبر مس��تکبران صورت گرفت فنر قیمت ارز رها ش��د و 
متاس��فانه باعث صدمه فراوان به اقتصاد کش��ور و فعاالن اقتصادی 
شد. انتظار این بود که این تجربه باعث شود که مسئوالن اقتصادی 
از رفتارهای غیراقتصادی با اقتصاد کش��ور دست بردارند و با واقعی 
ک��ردن نرخ ه��ا و عالمت ه��ا دیگر باع��ث گمراهی م��ردم و فعاالن 
اقتصادی نش��وند و از رانت خ��واری تراس��ت ها و صاحبان قدرت و 

ثروت جلوگیری کنند.
ول��ی متاس��فانه بازهم با اع��الم قیمت های غیرواقع��ی و ارزان و 
محدود باعث ش��دند بازار غیررسمی تقویت شود و سفته بازان اداره 
آن را به عهده گرفته و با ایجاد نوس��انات مخرب باعث خالی ش��دن 

جیب مردم و پرکردن جیب خود شوند.
مس��ئوالن به ج��ای اینکه با اعالم نرخ واحد هم��ه انرژی خود را 
ص��رف جلوگیری از تالطمات و نوس��انات در ب��ازار ارز کنند هر از 
گاهی خودشان هم با تزریق منابع و یا با خودداری از تزریق دانسته 
یا ندانسته، با تراست های رانت خوار و دشمنان کینه جو همراه شدند 
بدون اینکه توجه کنند، ممکن اس��ت که دشمنان اقتصادی ما و در 
راس آن حکومت مرتجع سعودی، با میلیاردها دالر نفتی، نبض بازار 
را به دست بگیرد و با کمک عمال خود در دوبی و اربیل و افغانستان 
و ترکی��ه و ... ب��ه ایجاد تنش های رو به باال ی��ا رو به پایین در بازار 
بپردازد و با آشفته کردن بازار ذهن مردم را مشغول و  آنها را نسبت 

به درایت مسئوالن بدبینی کنند.
حقیر بارها عرض کرده ام تنها راهی که می ش��ود دشمن را ناامید 
کرد قب��ول کردن واقعیت ها و توضیح آن برای مردم اس��ت قیمت 
یعنی عالم��ت و دادن عالمت های واقعی مردم را از اش��تباه بیرون 
م��ی آورد و باعث تصحیح رفتار آنها می ش��ود، ولی قیمت غیرواقعی 
مس��لما باعث گمراهی فعاالن اقتصادی،  گسترش بیکاری، افزایش 
واردات کاالهای غیرضروری و خروج بی رویه ارز از کشور و  رانت و 

فساد و خالصه  ضرر و زیان  مردم و کشور خواهد بود.

تا پایان مهرماه امسال
نقدینگی 1693هزار میلیارد تومان شد

بانک مرکزی حجم نقدینگی در مهرماه سال جاری را بیش از هزار و 
۶۹3 هزار میلیارد تومان اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

20.۷درصد افزایش نشان می دهد.
بان��ک مرکزی با انتش��ار گزیده آمارهای اقتصادی در مهرماه س��ال 
ج��اری، حجم نقدینگی را 1۶ ه��زار و ۹3۸.4 هزار میلیارد ریال اعالم 
کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته 10.۷درصد و نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل )مهر ۹۷ نس��بت به مهر ۹۶(، 20.۷درصد افزایش 
نش��ان می دهد. حجم پول در ای��ن دوره 2420.1 هزار میلیارد ریال با 
4۷.۷درصد افزایش نس��بت به مهرماه سال قبل بوده و حجم شبه پول 

نیز با 1۷.2درصد رشد، 14۵1۸.3 هزار میلیارد ریال است.
بر پایه ای��ن گزارش، میزان دارایی های خارجی سیس��تم بانکی در 
مهرماه امسال ۸303.2 هزار میلیارد ریال اعالم شده که نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل 32.2درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی 
بخش دولتی در دوره مورد بررس��ی 2۹۷0.1 هزار میلیارد ریال است 

که نسبت به مهرماه سال ۹۶ به میزان 20.۹درصد رشد یافته است.
طب��ق اعالم بانک مرک��زی، بدهی بخش غیردولت��ی 11۷۶3 هزار 
میلیارد ریال اس��ت که نش��ان دهنده 1۸درصد رش��د نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۷.۷درصد 
رش��د نش��ان می دهد. میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز در 
مهرماه س��ال جاری به 4۵1۹.2 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 2۶درصد افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی 
بخش دولت��ی به بانک مرکزی در دوره مورد بررس��ی نیز ۶۶3.1هزار 
میلیارد ریال بوده که نشان دهنده ۶.2درصد افزایش است. بدهی های 
ارزی بانک مرکزی در مهرماه س��ال جاری 222۵.۹ هزار میلیارد ریال 
اعالم ش��ده که نسبت به مدت مشابه س��ال قبل 2۹.2درصد افزایش 
یافته است. این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این 
بخش با 40.۶درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3۷۸4 
هزار میلیارد ریال رس��یده و حجم اس��کناس و مسکوک نیز با منفی 

21.2درصد، ۹0.۷ هزار میلیارد ریال است.
س��پرده بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 
2۵.۹درصد افزایش به 230۷ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی 
بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی نیز در دوره مهرماه سال ۹۷ با 

42.۹درصد افزایش به 1۶0۵.4 هزار میلیارد ریال رسیده است.
همچنی��ن می��زان دارایی های خارجی بانک های تجاری کش��ور در 
مهرماه امسال ۵۷4.3 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 43.1درصد رشد نشان می دهد. سپرده بانک های تجاری 
ن��زد بانک مرکزی نیز 3۹2.۶ هزار میلی��ارد ریال بوده که 2۷.1درصد 
افزایش یافته اس��ت. جمع کل دارایی های بانک ه��ای تجاری در دوره 
مورد بررس��ی، ۵33۵.3 هزار میلیارد ریال بوده که به نس��بت مهرماه 
سال ۹۶ دارای 1۹.2درصد رشد است و میزان بدهی بانک های تجاری 
ب��ه بانک مرکزی در مهرماه ب��ه 3۹.4 هزار میلیارد ریال رس��یده که 

۶۵.1درصد نسبت به مهر ۹۶ کاهش داشته است. 

یادداشت

بان��ک مرکزی توانس��ته ب��ا کنترل ب��ازار ارز، آرامش را ب��ه این بازار 
برگرداند و رفته رفته قیمت ارز را کاهش دهد، اما روند کاهشی نرخ دالر 
به کاهش قابل توجه میزان خرید و فروش ارز در بازار منجر ش��د و در 
این میان با کاهش تقاضا، صراف ها متضرر شده اند و آنطور که خودشان 

می گویند، مشتری چندانی ندارند.
به گزارش ایس��نا، یکی از مواردی که درست پس از کاهش نرخ دالر 
مشاهده ش��د، کاهش قابل توجه میزان خرید و فروش ارز در بازار بود؛ 
به طوری که به نظر می رس��ید بسیاری از مردم به دلیل کاهش یک باره 
قیمت ه��ا ارز خود را نفروختند و تصمیم گرفتند آن را نگه دارند. با این 
ح��ال با تداوم کاهش نرخ ارز، برخی نیز از ترس ضرر بیش��تر، اقدام به 
فروش ارز کردند، اما به نظر می رسد که بسیاری از ارزهای خانگی هنوز 

فروخته نشده اند.
اقدام��ات بانک مرکزی گرچه به آرام��ش بازار کمک کرد، اما خرید و 
فروش ارز در بازار با اندکی اختالل مواجه ش��ده و تقاضا برای ارز بسیار 
کاهش یافته اس��ت که این امر می تواند صرافی های فعال در بازار ارز را 

متضرر کند.
یکی از مهم ترین مواردی که س��بب شده تا مردم نتوانند ارز بخرند و 
صرافی ها نیز در فروش ارز مش��کل پیدا کنند، شرایط سخت خرید ارز 

برای متقاضیان و ایجاد محدودیت برای آن هاست.
در ح��ال حاضر هر فردی می تواند با کدمل��ی خود حداکثر تا 2000 

دالر در سال از صرافی ها خرید کند و بیش از آن امکان پذیر نیست.
بانک مرکزی، دیروز یکش��نبه نیز بخشنامه ای را ابالغ کرد که در آن 
موارد تکمیلی دس��تورالعمل خرید و فروش ارز توسط صرافی های مجاز 

را اعالم کرده است.
ب��ر این اس��اس، ع��الوه ب��ر دس��تورالعمل های قبلی مقرر ش��ده که 
صرافی ه��ای مجاز باید هنگام ثب��ت خرید ارز حاصل از صادرات، گزینه 

»از محل صادرات« را در سامانه سنا انتخاب کنند.
همچنین براس��اس این بخش��نامه، فروش ارز به منظور واردات کاال و 

خدمات صرفا همانند گذشته از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.
از سوی دیگر، مصارف فروش حواله های ارزی به دو صورت فروش ارز 

بابت مصارف بیست دوگانه خدماتی و همچنین بابت واردات کاال مطابق 
با قوانین آن بخشنامه امکان پذیر است.

این در حالی است که صرافان معتقدند که بخشنامه های متعدد بانک 
مرکزی مشکالتی را برای آنان ایجاد کرده است.

در این رابطه کامران س��لطانی زاده، سخنگوی کانون صرافان ایرانیان 
در گفت وگ��و با ایس��نا، درب��اره تالش بان��ک مرکزی ب��رای خرید ارز 
صادرکنندگان توس��ط بانک ها، اظهار ک��رد: در حال حاضر، صراف ها به 

دلیل اینکه نمی توانند ارز را بفروشند، خرید چندانی هم نمی کنند.
وی با اش��اره به بخش��نامه های متعدد ارزی دولت و بانک مرکزی در 
ماه های اخیر، گفت: البته قطعا پش��ت این تصمیمات، سیاس��تی وجود 
دارد که اصل سیاس��ت، قابل قبول به نظر می رس��د و آن  هم مدیریت 
مصرف ارز در ش��رایط فعلی اس��ت، اما مش��کلی که برای صرافان پیش 
آمده این اس��ت که صرافی ها نمی توانند مثل قبل ارز را خرید و فروش 

کنند و این موضوع هزینه ها را برای آن ها افزایش داده است.
س��خنگوی کانون صرافان ایرانی��ان با بیان اینکه ش��رایط فروش ارز 
دش��وار شده است، ادامه داد: حدود ۶۵0 صرافی ها در کشور مشغول به 
کار هس��تند که هر کدام از این صرافی ها اگر بخواهند روزانه چند دالر 

ارز بفروشند، قطعا از پس هزینه های خود برنمی آیند.
س��لطانی زاده با اش��اره به ایج��اد محدودیت برای فروش ارز توس��ط 
صرافی ها، اظهار کرد: ایجاد محدودیت فروش ارز برای صرافی ها س��بب 
می ش��ود تا بار دیگر معامالت زیرزمینی و غیرشفاف رونق گیرد که این 

موضوع به صالح اقتصاد شفاف کشور نیست.
وی افزود: در هفته گذشته یکی از صادرکنندگان، قصد فروش ۵0 هزار 
دالر ارز را داشت که هیچ یک از صرافی هایی که با  آن ها تماس گرفته بودند، 
حاضر به خرید آن نش��دند، چراکه قیمت ارز رو ب��ه کاهش بود و صرافان 
نمی توانس��تند ارز خریداری ش��ده را در مدت زمان کوتاهی بفروشند و این 

باعث می شود که صراف از قیمت بازار جا بماند و ضرر کند.
س��خنگوی کانون صرافان ایرانیان با تاکید بر اینکه ما مخالف نظارت 
دولت نیس��تیم، گفت: با این حال در مدت زمان کوتاهی یعنی کمتر از 
یک ماه بخش��نامه های ارزی متعددی صادر ش��ده که ای��ن کار ما را با 

مشکل مواجه می کند، هرچند که اگر در نهایت این مدیریت ادامه یابد 
و بدانیم که به مصلحت کش��ور اس��ت، تمام صرافان نیز حتی به قیمت 

ضرر مقطعی خودشان، همکاری می کنند.
س��لطانی زاده اضافه کرد: این در حالی اس��ت ک��ه در وضعیت فعلی 
بانک ها می توانند هر چقدر که می خواهند ارز بخرند و در سیستم بانکی 
خود بفروش��ند  تا ح��دودی رقابت برابر نبوده و تجرب��ه ثابت کرده که 
هر گاه به بخش خصوصی توجه نش��ده است، برای مدت کوتاهی شاید 

اوضاع درست شود، اما در درازمدت امکان پذیر نخواهد بود.
ب��ه گفته وی، در ش��رایط فعل��ی صرافی ها تقریب��ا کار خاصی انجام 
نمی دهن��د و صرافان با مش��کل کاهش مش��تری و تقاضا ب��رای ارز در 
بازار روبه رو هستند که مشکالت زیادی را برای آن ها ایجاد کرده است.

س��خنگوی کانون صرافان ایرانیان ادامه داد: برخی از صرافی ها حدود 
4میلیارد تومان و برخی دیگر مبالغی بیش از این مقدار را سرمایه گذاری 
کرده اند و اگر قرار باشد با این سرمایه بخواهند چند دالر در روز بخرند 

و بفروشند، با مشکل مواجه خواهند شد.
س��لطانی زاده با بیان اینکه پیش از این روزانه  ۵0 تا 100 هزار دالر 
ارز میانگین معامالت روزانه صرافی ها بود، تصریح کرد: این باعث می شد 
که س��رمایه ما به گردش بیفتد و از محل همین گردش سرمایه بتوانیم 
س��ود خود را کس��ب کنیم، اما با این آمار و ارقام جدید، عمال صرافی ها 

ضرر می کنند.
سخنگوی کانون صرافان ایرانیان با اشاره به نقش پررنگ صرافی ها در 
اقتصاد کشور، گفت: صرافی ها رابطه نزدیکی با اقتصاد دارند و در دوران 

تحریم ها توانستند بسیاری از نقل و انتقاالت ارزی را تسهیل کنند.
س��لطانی زاده خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر نیز کارگزاران بسیاری 
از صرافی بانک ها، صرافی های بزرگی هس��تند که بسیار به این سیستم 

کمک می کنند و نقش صرافی نباید نادیده گرفته شود.
وی درب��اره ع��دم فروش ارزه��ای خانگی در بازار از س��وی مردم نیز 
گفت: ش��اید یک��ی از دالیل این موضوع، کاه��ش ناگهانی نرخ ارز بوده 
که بس��یاری از خریداران، ضررهای باالیی را متحمل شده اند که ترجیح 

داده اند ارزهای خریداری شده را نگهداری کنند. 

آیا دستورالعمل های ارزی بانک مرکزی، کسب و کار صرافی ها را کساد کرده است؟

صراف ها مشتری ندارند

آخرین بررس��ی ها از بازار سکه و طال نشان می دهد که قیمت سکه و 
طال به قیمت پنج ماه پیش بازگشته است.

این مطلب را محمد کش��تی آرای، رئیس کمیس��یون تخصصی طال و 
جواهر اعالم کرد و گفت: روز یکش��نبه هم همانند روز نخس��ت هفته، 
قیمت س��که و ط��ال برخالف ثبات قیمت طالی جهانی، روند کاهش��ی 
داش��ته است . او در گفت وگو با خبرآنالین، علت اصلی این مساله را در 
روند کاهشی قیمت ارز و کاهش تقاضا در بازار دانست و ادامه داد: این 
روزه��ا در بازار هم تقاضا برای خرید کاه��ش یافته و هم میل به خرید 
پایین آمده اس��ت؛ چنانچه دیروز یکش��نبه قیمت ها به سطح قیمت 4 
الی ۵ ماه پیش رس��یده است یعنی قیمت های فعلی سکه و طال برابر با 

قیمت های مرداد ۹۷ شده است.
ب��ه گفت��ه رئیس کمیس��یون تخصصی ط��ال و جواهر، روز یکش��نبه 
قیمت ها رکوردی را برجا گذاش��ته اند که در ماه های اخیر بی سابقه بوده 
اس��ت، به طوری که اکنون قیمت سکه به 3میلیون و 430 هزار تومان 
کاهش یافته و باید گفت این روند از ابتدای هفته گذش��ته آغاز ش��ده و 

روز یکشنبه به بیشترین میزان ریزش رسیده است.
او ادامه داد: روز شنبه قیمت نیم سکه یک میلیون و ۸20هزار تومان 
و روز یکشنبه با ۵0هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۷۷0 هزار تومان 
رس��ید. همچنین قیمت ربع س��که برابر با یک میلیون و 30هزار تومان 

ش��ده در حالی که هفته گذشته ربع س��که قیمتی معادل یک میلیون و 
1۵0 هزار تومان داش��ت.  وی خاطرنشان کرد: قیمت سکه دارای 4۵0 
هزار تومان حباب اس��ت و باید به قیمت واقعی برس��یم. طالی 1۸عیار 
نیز کاهش قیمت داش��ته و به گرمی 301 هزار تومان رس��یده اس��ت. 
خوشبختانه قیمت طال حباب ندارد و متاثر از قیمت سکه و نرخ طالی 

جهانی است.
کش��تی آرای در پایان گف��ت: با اقدامات بانک مرک��زی، نرخ ارز روند 
کاهش��ی یافته و یکی دیگر از عوامل این مساله را می توان ورود ارزهای 
خانگی به چرخه بازار دانس��ت زیرا با ری��زش قیمت ها، نگهداری طال و 
س��که و ارز صرفه ندارد بنابراین می توان انتظار داشت میل به ورود طال 

و سکه و ارزهای خانگی به بازار بیشتر شود.
شب یلدا تاثیری بر تقاضای طال ندارد

همچنین رئیس اتحادیه فروش��ندگان و سازندگان طال و جواهر، نقره 
و سکه تهران گفت: مناسبت هایی همچون شب یلدا در افزایش تقاضای 

بازار تاثیری ندارد.
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایس��نا، گفت: در س��ال های گذشته 
به بهانه های مختلف همچون اعیاد و مناس��بت هایی همچون ش��ب یلدا 
حج��م خرید در بازار طال افزایش می یافت، اما در س��ال جاری افزایش 
حجم خرید مصنوعات طال و سکه با نزدیکی به اعیاد و جشن ها آنچنان 

پررن��گ و قابل توجه نبوده اس��ت. در واقع، نوس��ان قیمت دالر، طال و 
سکه در ماه های اخیر عاملی شده تا مردم به آینده و قدرت خرید خود 
اعتماد نداش��ته باش��ند که این موضوع از خرید و فروش در بازار طال و 
سکه کاسته است. او با تاکید بر اینکه کاهش حجم خرید و فروش، بازار 
را به سمت رکود برده است، خاطرنشان کرد: طال در کنار جنبه زینتی، 
دارای جنبه س��رمایه گذاری نیز هس��ت و در روزهای اخیر میزان خرید 

مردم برای رفع نیاز شب یلدا به شدت کم بوده است.
محمدول��ی در پاس��خ به این س��وال که خریدهای اخی��ر معطوف به 
س��که یا مصنوعات طال است، گفت: خریدهای صورت گرفته در روزهای 
اخیر که ش��ب یلدا نیز در پیش اس��ت، معطوف ب��ه مصنوعات کادویی 
ظریف بوده که در س��ال های اخیر ب��ا کاهش قدرت خرید مردم از وزن 
مصنوعات کادویی بس��یار کاسته شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان 
و س��ازندگان طال و جواهر، نقره و س��که تهران تصری��ح کرد: طالهای 
س��نگین  و مصنوعات به اصطالح پرکار، در ویترین ها انباش��ته شده و 
تقاضایی برای آن ها وجود ندارد. طراحان صنف طال و جواهر با توجه به 
اعیاد و مراس��م ها مصنوعات خود را طراحی می کنند که در حال حاضر 
طراحی های داخلی تماما نیاز بازار و مشتریان را رفع می کند، اما ناگفته 
نماند که به واس��طه رکود بازار طال، طراح��ان و تولیدکنندگان آنچنان 

رغبتی برای فعالیت ندارند. 

آیا شب یلدا تاثیری بر تقاضای طال دارد؟

سکه و طال به قیمت 5 ماه پیش برگشت
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نماگربازارسهام

فرصت امروز: رئیس سازمان بورس که چندی پیش از ورود ابزارهای 
مال��ی جدید در آینده نزدیک به بازار س��رمایه خبر داده بود، دیروز در 
مراس��م رونمایی از ابزار معامالتی آتی روی سبد سهام، اعالم کرد که تا 
پایان س��ال فروش اس��تقراضی هم وارد بازار می شود و با این حساب از 

کاهش قیمت ها در بازار می توان سود برد.
شاپور محمدی روز یکشنبه در مراسم رونمایی از ابزارهای جدید بازار 
س��رمایه، یکی از مهمترین مزایای ابزارهای مش��تقه را مدیریت ریسک 
بازار س��هام دانس��ت و گفت: از طریق این ابزار سرمایه گذاران می توانند 

سودی بیشتر از سودهای معمولی کسب کنند.
محمدی با اظهار خوش بینی نسبت به رونق معامالت آتی سبد سهام 
ادامه داد: در س��ال گذشته ابزار آتی تک سهم در بورس تهران رونمایی 
ش��د و اینک با ورود ابزار آتی شاخص سهام این امیدواری وجود دارد تا 
شاهد رونق هرچه بیشتر استفاده از ابزار مشتقه در بورس تهران باشیم.
ب��ه گفت��ه وی، برای به ثمر رس��یدن ای��ن هدف، نهاده��ای مختلف 
تالش قابل توجهی داش��ته اند که از آن جمله می توان به حضور پررنگ 
شرکت های تامین س��رمایه و کارگزاری ها اشاره کرد. همچنین شرکت 
مدیریت فناوری اطالعات بورس نیز طی این مدت فعالیت گس��ترده ای 
داش��ت و توانست بسترهای الزم برای انجام معامالت آتی سبد سهام و 

تعریف نمادها را ایجاد کند.
فرصت سودآوری برای ریسک گریزان

به گزارش سنا، عضو شورای عالی بورس با اشاره به اهداف اعمال این 
ابزار در بازار س��هام گفت: یکی از اهداف مهم ابزار مشتقه ایجاد فرصت 
س��رمایه گذاری برای افرادی اس��ت که به دنبال کسب سودهای بیشتر 
از مق��دار معمول ناش��ی از فرصت های آربیتراژی هس��تند. فرصت های 
آربیتراژی برای ایجاد تعادل در بازار مناس��ب هستند. یکی از ابزارهای 
جلوگیری از یک طرفه شدن بازارها، ابزارهای مشتقه هستند که سازمان 
بورس توانس��ت اختیار معامالت را ایجاد کند که نیاز به توس��عه دارد و 

امروز قرارداد آتی سبد سهام تشکیل می شود.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از دیگر کارکردهای ابزار 
آتی روی سبد سهام، پوشش ریسک مناسب است و استفاده از این ابزار 
می تواند بس��یاری از ریسک گریزان را به سمت س��رمایه گذاری در بازار 
سرمایه هدایت کند، همچنین می تواند مدیریت ریسک برای اشخاص و 

صندوق ها را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.
دو ابزار جدید در راه است

محمدی همچنین از ورود دو ابزار جدید بورس��ی دیگر تا پایان سال 
خبر داد و گفت: در همکاری های مشترک سازمان بورس و دیگر ارکان 
در نظر گرفته ش��ده است، تا پایان سال جاری ابزار فروش استقراضی و 

وارانت راه اندازی ش��ود. با ورود این ابزارها به لحاظ ابزار کالسیک جعبه 
ابزار بازار سهام کامل می شود. با توجه به اینکه در بحث  ابزارهای مالی 
اس��المی در بورس نیز پیش��رفت شگرفی داش��ته ایم، در آن زمینه نیز 

راه اندازی اوراق بیمه اتکایی در دستور کار همکاران ما قرار دارد.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار  تصریح کرد: در سال های اخیر، 
نهادهای مالی، رش��د مطلوبی داشته اند، به طوری که پیش بینی می شود 
تعداد این نهادها تا پایان س��ال به ۶۵0 نهاد مالی برسد. بی شک وجود 
این نهادها اثرات قابل توجهی در فعالیت بازار سرمایه داشته و می تواند 

باعث قوام بخشیدن به اجرای ابزارهای جدید شود.
وی در پای��ان بر لزوم فرهنگ س��ازی ابزارهای مال��ی مختلف در بازار 
س��رمایه از سوی رس��انه ها تأکید کرد و گفت: بی شک عمق بازار سهام 
بدون آش��نایی با ابزارهای مالی مختلف افزایش نخواهد یافت، بنابراین 
رس��انه ها برای فرهنگ س��ازی ابزارهای مالی در افکار عمومی باید وارد 

میدان شوند و فعالیت گسترده ای داشته باشند.
محبوبیت آتی سبد سهام در میان ابزارهای مشتقه

همچنین علی صحرایی، مدیرعامل ش��رکت بورس تهران در مراس��م 
رونمایی از ابزار قراردادهای آتی س��بد سهام با اشاره به پوشش ریسک 
مناس��ب ای��ن ابزار گفت: طی چند س��ال اخیر ب��ا هماهنگی و همدلی 
گروه ه��ای مختلف بورس تهران، توانس��تیم یک ابزار جدید مش��تقه به 

منظور پوشش ریسک بیشتر بازار ایجاد کنیم.
او به تالش های گس��ترده ب��ورس تهران در این زمینه اش��اره کرد و 
گفت: شرکت بورس تهران همزمان با تغییرات در  هیات مدیره، وظایف 
و اه��داف مهمی را برای فعالیت خ��ود در نظر گرفت. اولین وظیفه این 
شرکت، عمق بخشی به بازار با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دومین 

هدف آن ایجاد ابزارهای جدید با پوشش ریسک مناسب است.
مدیرعام��ل ش��رکت بورس تهران از تش��کیل کمیته توس��عه در این 
ش��رکت خب��ر داد و ادامه داد: این کمیته که ب��ه تازگی فعالیت خود را 
آغاز کرده اس��ت، وظیفه رصد فعالیت  بخش های مختلف شرکت بورس 
ته��ران را برعهده دارد. نظارت این کمیته ش��رایطی را فراهم می کند تا 

رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی همچنین به تاریخچه ورود ابزار مشتقه به بورس تهران اشاره کرد 
و گفت: ابزار فروش تبعی از اولین ابزارهای مش��تقه ای بود که در بورس 
تهران اس��تفاده ش��د، این ابزار در ابتدا تنها کارکرد بیمه ای داشت، اما 
هم اکنون در بحث تامین مالی نیز استفاده می شود. در سال ۹۶ از طریق 
این ابزار 2هزار و 300 میلیارد تومان تامین مالی در بخش های مختلف 

صورت گرفت که 1۹درصد کل تامین مالی کشور در آن سال بود.
به گفته صحرایی، در سال ۹۵ نیز ابزار آپشن یا اختیار معامله رونمایی 

ش��د که در  بازار در حال معامله است و بعد از آن آتی سبد سهام است 
که پیشتر در قالب  آتی تک سهم استفاده می شد.

کارکردهای چندگانه ابزار جدید بازار سرمایه
مدیرعامل ش��رکت ب��ورس تهران با بیان اینکه آتی س��بد س��هام از 
محبوبی��ت قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار اس��ت، گفت: در 
معام��الت بورس های بزرگ جهانی، ابزار آتی س��بد س��هام جزو 4 ابزار 
مش��تقه پرمعامله است. براس��اس مطالعات WFE، حدود ۶0درصد از 
معامالت جهانی ابزار مشتقه با ابزار آتی روی شاخص صورت می گیرد.

صحرایی با اش��اره به تالش های کمیته فقهی ب��ورس طی این مدت 
گفت: کمیته فقهی در س��ال ۹4 مطالعات گس��ترده ای را در این زمینه 
آغاز کرد، که در نهایت با همفکری تحقیق و توسعه بورس تهران، سبد 
مرجع��ی از صنایع مختلف در نظر گرفته ش��د و براس��اس آن ابزار آتی 

سبد سهام شکل گرفت.
وی ادام��ه داد: این ابزار کارکرده��ای چندگانه دارد که مهمترین آن 
ایجاد یک بازار دوطرفه اس��ت. همچنین ابزار آتی سبد سهام از قابلیت 
پوشش ریسک مناسبی برخوردار است و می تواند خاصیت اهرمی داشته 

باشد.
صحرایی همچنین افزود: در ابزار آتی س��بد سهام نیاز به مطالعه تک 
تک س��هام وجود ندارد، از س��وی دیگر این اب��زار از مزایای مالیاتی نیز 
برخوردار اس��ت به طوری که کارمزدهای این معامله از معافیت مالیاتی 

برخوردار است.
او در پایان خبر داد: امروز و در جریان رونمایی از این ابزار، هفت نماد 
معامالتی عرضه می شود که مهمترین آن سبد سهام 30 شرکت بزرگ، 
بانک ها، خودرویی ها، محصوالت شیمیایی، فلزی و معدنی ها هستند.  

مراسم رونمایی از بازار قراردادهای آتی سبد سهام دیروز در بورس تهران برگزار شد

ابزارهای مالی جدید به بازار می آیند
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افت 2 هزار و 778 پله ای شاخص بورس
معدنی ها و فلزی ها ترمز بورس را کشیدند

بانکی ها که در روز نخست هفته به کاهش شاخص کل در بورس 
دامن زدند، روز یکش��نبه نیز روند کاهش قیمت را س��پری کردند. 
همچنی��ن نماده��ای خودرویی و معدنی و فلزی ب��ا کاهش قیمت 
مواجه شدند. به گزارش ایسنا، روز یکشنبه شاخص کل بازده نقدی 
و قیمتی بورس اوراق به��ادار تهران 2۷۷۸واحد افت کرد و به رقم 
1۶1 هزار و ۷0۷ واحدی رس��ید. ش��اخص کل هم وزن هم جهت با 
شاخص نقدی و قیمتی 31۸ واحد پایین رفت و در تراز 2۷ هزار و 
333 واحد نشست. شاخص آزاد شناور نیز با 303۶ واحد کاهش تا 
رقم 1۷3 هزار و 4۵۵ واحدی پایین رفت و شاخص بازار اول و دوم 

نیز هر کدام به ترتیب 223۵ و 4۶22 واحد کاهش یافت.
روز یکش��نبه نمادهایی در گروه کانه های فلزی، فلزات اساس��ی 
و محصوالت ش��یمیایی بیش��ترین تاثیر را در نوسانات شاخص کل 
داش��تند به ط��وری که معدن��ی و صنعتی گل گهر، ف��والد مبارکه 
اصفهان و صنایع پتروش��یمی خلیج فارس هر یک به ترتیب 321، 

221 و 20۹ واحد تاثیر کاهنده روی شاخص های بازار داشتند.
بانکی ها نیز همانند روز شنبه به کاهش شاخص های بازار دامن زدند 
و تعدادی از نمادهای بانکی بعد از این نمادهای یادش��ده بر نوس��انات 
شاخص کل تاثیر منفی داشتند. در عین حال نمادهایی از گروه مپنا، 
پتروشیمی خارک و صنایع شیمیایی ایران هر یک به ترتیب 10۵، 31 
و 14 واحد تاثیر کاهنده روی ش��اخص بازار سرمایه داشتند. بانکی ها 
بار دیگر نس��بت به دیگر گروه ها حجم و ارزش معامله باالیی را تجربه 
کردن��د، به طوری که ارزش کل معامالت این گروه به رقم ۵1 میلیارد 
و 200 میلیون تومان رس��ید، اما در عین حال در این گروه شاهد افت 
قیمت فزاین��ده و صف های فروش بودیم، به ط��وری که در نمادهای 
بانک ملت، بان��ک تجارت و بانک صادرات قیمت ه��ا بیش از 4درصد 
افت کرد. گروه استخراج کانه های فلزی نیز به شدت با کاهش قیمت 
مواجه ش��دند و در برخی از نمادها مخصوصا نمادهای تاثیرگذار روی 
ش��اخص صف های میلیونی فروش ایجاد شد. در این گروه 4۹ میلیون 
سهم به ارزش حدود 2۸ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. اما 
در گروه محصوالت ش��یمیایی نمادهایی مشاهده می شد که کمتر از 
2درص��د کاهش قیمت را تجربه کردن��د، هرچند که مدیریت صنعت 
ش��وینده بهش��هر و بین المللی صنایع پارس مرز 4درصد را در کاهش 
قیمت پش��ت سر گذاش��تند. خودرویی ها نیز با کاهش قیمت مواجه 
شدند و عمدتا شرکت های این گروه 2درصد را در قیمت پایانی تجربه 
کردن��د. فرآورده های نفتی نیز عمدتا با کاهش قیمت روبه رو ش��دند. 
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 404 میلیارد تومان رسید که این 
رقم ناشی از دست به دست شدن 1.۵ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. 
آیفکس نیز با 1۵.۸ واحد کاهش روبه رو شد و تا رقم 1۸2۶.۶3 پایین 
رفت. ارزش معامالت فرابورس ایران به رقم 4۵۷ میلیارد تومان و حجم 

معامالت آن به ۶3۶ میلیون سهم و اوراق مالی رسید.
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افت قیمت گوشت قرمز در گرو واردات
رئیس اتحادیه فروش��ندگان گوشت گوس��فندی قیمت هر کیلو 
گوش��ت گوس��فندی را بیش از ۶۸ هزار تومان اع��الم کرد و گفت 
برای رفع مشکل بازار گوشت و با توجه به نیاز دیگر صنوف همگن، 

پیشنهاد می شود در اسرع وقت دام زنده به کشور وارد شود.
علیرض��ا ملک��ی در گفت وگو با ایس��نا، در رابطه با ش��رایط بازار 
گوش��ت قرمز و تصمیم برخی دس��تگاه ها برای عرضه گوشت قرمز 
تازه در کنار اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی، گفت: اتحادیه 
از عرضه گوش��ت قرمز توس��ط نهادهای خصوصی و دولتی حمایت 
می کند زیرا با افزایش عرضه، از التهابات بازار که بر قیمت آن تاثیر 

بسزایی دارد، کاسته می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوش��ت گوسفندی با تاکید بر اینکه 
بازار گوش��ت قرمز با التهاب و تنش همراه اس��ت، اظهار کرد: طی 
هفته های گذشته قیمت گوشت دو تا سه بار افزایش را تجربه کرده 
ک��ه دلیل اصلی ای��ن موضوع کاهش میزان عرضه گوش��ت تازه به 

واسطه قاچاق دام زنده است.
وی تصریح کرد: احتمال داده می ش��ود در روزهای اخیر از میزان 
قاچاق دام زنده از کش��ور کاسته شده باشد اما به دلیل آن که حجم 
قابل توجهی از نیاز بازار به صورت قاچاق دام از کش��ور خارج شده، 
در ش��رایط فعلی بازار با کمبود و افزایش قیمت گوشت مواجه شده 

است.
ملکی تاکید ک��رد: با افت عرضه دام زنده در بازار، صنوف همگن 
همچون فروش��ندگان دل و قلوه، سیراب و شیردان و کله پاچه در 
تامین نیاز خود با مش��کل مواجه هس��تند و پیشنهاد می شود برای 
رفع مش��کل بازار در اس��رع وقت واردات دام زنده انجام شود و دام 
زنده در کشور ذبح شده تا در کنار تامین نیاز گوشت گرم قرمز، نیاز 

دیگر صنوف نیز رفع شود.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت گوس��فندی گفت: در حال 
حاضر گوش��ت گوس��فندی با قیمت بی��ش از ۶3 ه��زار تومان به 
واحدهای صنفی عرضه و فروش��ندگان با احتس��اب 10درصد سود 
قانونی گوش��ت را در اختیار مصرف کننده قرار می دهند که هر کیلو 
شقه بدون دنبه بیش از ۶۸ هزار تومان برای مشتری تمام می شود.

وی در پاس��خ به این س��وال که قیمت هر کیل��و دام زنده چقدر 
اس��ت، گفت: دام��دار و پرورش دهنده دام به دلی��ل افزایش قیمت 
روزانه دام زنده از عرضه آن برای کس��ب س��ود بیش��تر خودداری 
می کنند. هر کیلو دام زنده به صورت تعداد در ش��رایط فعلی 2۸ تا 

30هزار تومان است.

تخم مرغ ارزان شد
یک مقام مس��ئول گفت متوس��ط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب 
مرغداری ۸ هزار و 200 تومان بوده که نسبت به هفته گذشته  ۷00 

تومان کاهش داشته است.
فرزاد طالکش، دبیرکل کانون پرورش  دهندگان مرغ تخم گذار در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان،  درباره آخرین تحوالت بازار 
تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوس��ط قیم��ت هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغ��داری ۸ ه��زار و 200 تا ۸ ه��زار و 300 تومان بوده که 

نسبت به هفته گذشته ۶00 تا ۷00 تومان کاهش داشته است.
وی قیمت واقعی هر عدد تخم مرغ در خرده فروش��ی ها را ۶۵0 تا 
۷00 تومان دانس��ت و افزود: این در حالی اس��ت که هر شانه تخم 
مرغ به س��بب کمبود نظارت بر واحدهای خرده فروش��ی 23 تا 24 

هزارتومان عرضه می شود.

طالک��ش ادام��ه داد: با توجه ب��ه کاهش تقاض��ا و افزایش تولید 
پیش بینی می ش��ود که اگر قیمت تخم مرغ کاهشی نداشته باشد، 

دیگر روند افزایشی نخواهد داشت.
این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ در استان های 
قزوی��ن، البرز، تهران و قم افزایش یافته اس��ت، بی��ان کرد: روزانه 
2۸00 تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که این میزان با تقاضا 

همخوانی دارد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه واردات تخم مرغ تاثی��ری در تنظیم بازار 
ن��دارد، افزود: اگرچه مس��ئوالن اعالم کردند که ب��رای تنظیم بازار 
2000 ت��ن تخم مرغ وارد می کنند، ام��ا از آنجا که روزانه ۵۵0 تن 
تخم مرغ تنها در شهر تهران مصرف می شود، این میزان تاثیری در 

کنترل قیمت ها ندارد.
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار با اش��اره به اینکه س��ود واردات 
شیرین است، گفت: اگر دولت یک دهم مبلغ واردات تخم مرغ را به 
صورت تسهیالت در اختیار تشکل های صنفی می گذاشت، بی شک 

بازار تخم مرغ تنظیم می شد.
طالکش در پایان درباره  آخرین وضعیت آنفلوآنزای حاد پرندگان 
در مرغ��داری بومی دماون��د تصریح کرد: بیم��اری آنفلوآنزای حاد 
پرن��دگان ب��ه  صورت ش��یوع و همه گی��ری در مرغداری های بومی 
اس��تان دماوند گزارش نش��ده اس��ت و همانند س��ایر بیماری ها به 

صورت موردی آنفلوآنزا داشتیم.
 

اخبـــار

اگرچه با سقوط نرخ دالر به کانال 10 هزار تومان، انتظار آحاد جامعه 
بر آن بود که ترمز گرانی ها کش��یده ش��ود، اما بازار حرف دیگری برای 

گفتن دارد.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، چندماهی است که قیمت اقالم 
اساس��ی در بازار دس��تخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفته اس��ت که با 
س��قوط نرخ دالر به کانال 10 هزار تومان، انتظار آحاد جامعه بر آن بود 

که ترمز گرانی ها کشیده شود.
ناگفت��ه نماند ک��ه گزارش های میدانی حاکی از آن اس��ت که قیمت 
گوش��ت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات، روغن، آجیل و خش��کبار 
نه تنها در بازار کاهش��ی نداشته بلکه روند افزایشی و باثباتی را در بازار  
تجربه کرده که این امر واکنش بس��یاری از مصرف کنندگان را به همراه 
داش��ته اس��ت چرا که با افزایش نرخ دالر، قیمت تمامی کاالها به سبب 

جو روانی بازار سیر صعودی به خود گرفته است.
بس��یاری از مسئوالن بر این باورند که قیمت اقالم تحت تاثیر افزایش 
قیمت ارز به س��رعت در بازار افزایش می یابد، در حالی که با سقوط نرخ 
دالر  و س��ودجویی دالالن ماه ها زمان نیاز اس��ت ت��ا قیمت ها به روال 

سابق بازگردد.
به نظر می رسد با توجه به اختصاص ارز یارانه ای به واردات نهاده های 
دامی، مس��ئوالن با اعمال نظارت بیش��تر باید از نوس��ان قیمت ذرت و 
کنجاله س��ویا که تاثیر بس��زایی در افزایش قیمت تمام شده محصوالتی 

نظیر گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ دارد، جلوگیری کنند.
حال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تاثیر 

کاهش نرخ ارز بر بازار اقالم اساسی باخبر شویم:

قیمت اقالم اساسی باید 6۰درصد کاهش داشته باشد
قاس��معلی حس��نی، دبیرکل بنک��داران مواد غذایی با اش��اره به تاثیر 
کاه��ش نرخ دالر بر قیمت اقالم اساس��ی اظهار کرد: اگرچه عموم مردم 
ب��ا کاه��ش ۷ تا ۸ هزار تومانی نرخ دالر انتظار داش��تند که قیمت اقالم 
اساس��ی نظیر حبوبات، برنج، قند و ش��کر، روغن و... به همین نس��بت 
در بازار کاهش یابد، اما متاس��فانه س��ودجویی واردکنندگان، کم فروشی 
و گران فروش��ی کارخانه های تولیدی و امید ب��ه افزایش مجدد قیمت ها 
موجب ش��ده اس��ت تا روند نزولی قیمت نرخ دالر تاثیر چندانی بر بازار 
اقالم اساسی نداشته باشد. وی افزود: با کاهش نرخ دالر از مرز 1۸ هزار 
تومان به کانال 10 هزار تومان انتظار بر آن بود که قیمت اقالم اساس��ی 
۶0 تا ۷0درصد ارزان ش��ود، درحالی که هم اکنون قیمت ها تنها ۵درصد 
در بازار اُفت داشته است. حسنی، آزادسازی نرخ ارز را تنها راهکار تنظیم 
بازار اقالم اساس��ی دانس��ت و گفت: با آزادسازی نرخ ارز به سبب از بین 
رفتن انحصار و ایجاد رقابت میان واردکنندگان قیمت ها واقعی می شود، 
این در حالی است که در شرایط فعلی علی رغم اختصاص ارز یارانه ای به 
واردات، کاال با ارز آزاد در بازار به فروش می رس��د که این امر به معنای 
س��ودجویی 200درصدی اس��ت. این مقام مسئول با اش��اره به اینکه با 
آزادس��ازی نرخ ارز، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت هاست، بیان کرد: 
تا زمانی که رقابت ش��فاف و واقعی میان واردکنندگان با آزادسازی نرخ 
ارز ایجاد نش��ود، روند افزایش قیمت ها ادامه خواهد داشت. وی با اشاره 
به اینکه کاهش قیمت رب گوجه در بازار ملموس نیست، افزود: علی رغم 
افزایش چش��مگیر قیمت رب گوجه در ماه های اخیر به دنبال ممنوعیت 
صادرات، قیمت تنها 10درصد در بازار کاهش یافته اس��ت. حس��نی در 

پای��ان تصریح کرد: با وجود کاهش نرخ دالر و مواد اولیه، اما قیمت درج 
شده بر روی کاال مربوط به 2 تا 3 ماه گذشته است.

نوسان نرخ ارز یکی از عوامل اُفت قیمت آجیل و خشکبار
مصطف��ی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار تهران با اش��اره 
به اینکه نوس��ان نرخ ارز یکی از عوامل کاهش قیمت آجیل و خش��کبار 
اس��ت، اظهار کرد: نوسان نرخ ارز یکی از دالیل گرانی خشکبار در بازار 
به شمار می رود که تنها روند نزولی قیمت دالر، کاهش 10درصدی نرخ 

اقالم آجیل و خشکبار را به همراه داشته است.
وی با اش��اره به اینکه 30درصد عامل گرانی اقالم آجیل و خش��کبار 
مربوط به س��ودجویی دالالن اس��ت، اف��زود: همچنی��ن کاهش ۷0 تا 
۸0درصدی تولید ناش��ی از سرمازدگی بهاره نسبت به مدت مشابه سال 
قبل در گرانی بی  تاثیر نبوده است. احمدی، 30درصد قیمت های فعلی 
آجی��ل و خش��کبار را کاذب برش��مرد و گفت: با توجه ب��ه اُفت قیمت 
دالر انتظ��ار م��ی رود که رون��د نزولی قیمت آجیل و خش��کبار در بازار 
کاهش یابد تا قدرت خرید مردم باال رود چرا که با نوسان 100درصدی 
قیمت اقالم آجیل و خش��کبار نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل رکود 
س��نگینی بر بازار حاکم اس��ت. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با اشاره 
به اینکه قیمت اقالم برحس��ب نرخ دالر کاهش نیافته است، بیان کرد: 
هم اکنون هر کیلو اقالم آجیل و خش��کبار براس��اس کیفیت، نوع جنس 
و... ب��ا نرخ های متفاوتی در بازار عرضه می ش��ود ک��ه این امر به معنای 
گران فروش��ی نیس��ت. وی در پایان تصریح کرد: با استمرار روند نزولی 
قیمت دالر انتظار می رود که قیمت آجیل و خشکبار به نرخ واقعی خود 

برسد تا بازار به رونق برسد.

دالر سقوط کرد، ترمز گرانی اقالم اساسی کشیده نشد!

امسال سال مایوس کننده ای برای کاالها بوده اما برخی از کاالها مانند 
طال، مس، ذرت و س��ویا که عملکرد ضعیفی داش��تند، ممکن است در 

سال 201۹ پیشرو باشند و رشد قیمت چشمگیری را نشان دهند.
به گزارش ایس��نا، میهیر کاپادیا - مدیرعامل ش��رکت »سان گلوبال 
اینوس��تمنتس«، با اش��اره به مس��ائل سیاس��ی مانند برگزیت و ادامه 
اختالفات تجاری میان آمریکا و چین، گفت: شماری فرصت های جدید 
وجود دارد که در سال 201۹ به روی سرمایه گذاران گشوده خواهد شد.

در میان آنها، طال وجود دارد که در چند سال گذشته عملکرد ضعیفی 
داش��ته و از ابتدای س��ال 201۸ تاکنون قیمتش حدود ۵درصد ریزش 
داشته اس��ت. یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت طال، افزایش نرخ های 
بهره آمریکا بوده اس��ت. نرخ های بهره باالت��ر، دارایی های بدون بازدهی 
مانند طال را غیرجذاب کرده و هزینه نگهداری آن ها را افزایش می دهد.
اگرچه بانک مرکزی آمریکا امس��ال نرخ های بهره را س��ه دور افزایش 
داده و ممکن اس��ت ماه جاری نیز برای یک دور دیگر افزایش نرخ های 
بهره اقدام کند، اما جروم پاول - رئیس بانک مرکزی آمریکا، اظهار کرده 
که نرخ های بهره به س��طح مورد نظر نزدیک ش��ده اند و ممکن است در 
صورت نوس��انی ماندن بازارهای س��هام و ادامه رشد بازده اوراق قرضه، 
نرخ های بهره کمتر شود. باید به خاطر داشت که طال رابطه معکوسی با 

بازارهای سهام و اوراق قرضه دارد.
 SIA به گفته کالین سیژینس��کی - استراتژیس��ت ارش��د در شرکت
Wealth Management، توق��ف افزای��ش نرخ های به��ره یا حتی 
کاهش احتمالی آنها، ممکن اس��ت فشار را از روی کاالهایی که به دالر 
آمریکا معامله می ش��وند بردارد. قیم��ت طال و همچنین کاالهایی مانند 
گن��دم و ذرت روند رو به رش��دی پیدا کرده اس��ت. از ابتدای امس��ال 
تاکن��ون بهای معام��الت آتی گندم 24درص��د و ذرت حدود 10درصد 

رشد کرده است.
س��ال جیلبرتی - رئیس ش��رکت »توکریوم تریدین��گ«، در این باره 
ب��ه مارکت واچ گفت: ذرت در میان غالت مهم در س��ال 201۹ خوش 
خواهد درخش��ید ک��ه به دلیل بهبود عوامل بنیادین آن اس��ت. مصرف 
جهانی از ذرت تقریبا دو برابر تولید آن رش��د کرده و پیش بینی ش��ده 

ذخایر ذرت از سال گذشته ۹.2درصد رشد کند.
اما گندم شرایط دشواری را برای تکرار عملکرد درخشان سال 201۸ 
خواهد داشت، زیرا باال رفتن قیمت ها در سال میالدی جاری، به افزایش 
کاش��ت منجر شد و ممکن است عرضه مازاد بر تقاضا در سال 201۹ را 
به دنبال داش��ته باشد. اما در این میان، دورنمای سویا بهبود پیدا کرده 
اس��ت. قیمت س��ویا که به دلیل اختالف تجاری می��ان آمریکا و چین 

بیش از ۶درصد س��قوط کرده بود، به دنبال آتش بس تجاری میان این 
دو کش��ور و آمادگی چین برای ازسرگیری خرید سویای آمریکا، ممکن 

است به سرعت افزایش پیدا کند.
قیمت مس هم ب��ه دلیل نگرانی های پیرامون جن��گ تجاری آمریکا 
و چی��ن و افت احتمالی تقاضا، کاه��ش پیدا کرده بود اما اکنون به نظر 
می رس��د در میان کاالهایی قرار دارد که دورنمای امیدبخش��ی در سال 

201۹ دارند.
اما گاز طبیعی که امس��ال حدود 30درصد رشد قیمت داشت، ممکن 
است با معکوس ش��دن اقبال خود در سال آینده مواجه شود و افزایش 
تماشایی قیمتش ممکن است به کاهش آن در سال 201۹ منجر شود.
به گفت��ه تحلیلگران، به محض اینکه زمس��تان تمام ش��ود، تقاضای 
فصلی کمتر خواهد ش��د و قیمت باالتری که اخیرا مش��اهده شده است 
ممکن است فضا را برای هزینه سرمایه بیشتر تشویق کرده و کمک کند 

سطح ذخایر تا زمستان آینده باالتر رود.
براساس گزارش مارکت واچ، تحلیلگران تصویر متفاوتی را برای کاالها 
در س��ال آینده ترس��یم می کنند زیرا برخی از ابهامات در سال 201۸ 
مانند اختالف��ات تجاری و میزان افزایش نرخ های بهره آمریکا همچنان 

در سال 201۹ بر بازارها سایه خواهد افکند.

دیجی کاال امس��ال هم به س��نت سال های گذش��ته بزرگترین رویداد 
خرید اینترنتی کش��ور را در آس��تانه  یلدا و روز خرید اینترنتی ایرانیان 
از تاری��خ 2۷ تا 30 آذر ۹۷ برگزار می کند. در یلدای ش��گفت انگیز ۹۷، 
برنده��ا و محصوالت باکیفی��ت ایرانی نقش ویژه ای دارند. این جش��ن 
ب��ا همکاری و همراهی بیش از 3هزار فروش��نده  و کس��ب و کار ایرانی 
برگزیده،  از مجموعه 1۵ هزار فروش��نده  پلتفرم مارکت پِلِیس دیجی کاال 
)Marketplace( برگزار می ش��ود. در جش��نواره  یلدای شگفت انگیز 
امس��ال، 200 هزار ن��وع کاال )از مجموع یک میلی��ون تنوع کاالیی( با 

نشان ویژه ی یلدا عرضه می شوند.
 دیجی کاال پشتیبان برندها و کسب وکارهای ایرانی در یلدای 97

یلدای ش��گفت انگیز ۹۷ به تمامی یک جشن ایرانی و با هدف ارتقای 
فرهنگ خرید کاالی ایرانی اس��ت. دیجی کاال در جشن خرید اینترنتی 

ایران همراه و پشتیبان 1۵00 برند باکیفیت ایرانی است.
کمیس��یون فروش دیجی کاال ب��رای محصوالت باکیفی��ت ایرانی در 
این جش��نواره صفر اس��ت. همچنین کارمزد دیجی کاال از فروشندگان 
محصوالت ایرانی که عملکرد مطلوب دارند، صفر است. ضمنا دیجی کاال 
جایگاه ه��ای ویژه ای ب��رای محصوالت ایرانی در این جش��نواره در نظر 
گرفته اس��ت و در تمامی صفحات دیج��ی کاال، محصوالت ایرانی حضور 

دارند.

تجربه  خوشایند خرید برای ایرانیان
دیجی کاال در راستای مهم ترین اصل خود، مشتری محوری، در حال بهبود 
و توسعه  ابزارهای نظارتی و کنترل بیشتر بر عملکرد فروشندگان در پلتفرم 
مارکت پِلِیس است. بهبود و شفاف شدن عملکرد فروشندگان در هر شرایط 
اقتص��ادی و در بخش های مختلفی مانند نحوه  قیمت گذاری، جلوگیری از 
تخفیف های کاذب، بهبود فرآیندهای ارس��ال و بازگشت سفارش ها، ایجاد 
ورودی ه��ای حس��اس در مرکز پردازش برای جلوگی��ری از ورود کاالهای 
غیراصل، متمایزکردن فروشنده های برگزیده با عملکرد مطلوب، رده بندی 
آن ها براساس نظر مشتریان و جلوگیری از فعالیت فروشندگان با عملکرد 
ضعیف، بخشی از این فعالیت هاست. همچنین حمایت بیشتر از مشتریانی 
که به هر دلیل تجربه  ناخوش��ایندی از خرید داشته اند هدفی است که در 
تمامی بخش ها دنبال می شود. بخش بزرگی از این ابزارها که با تکنیک های 
داده کاوی )Data Mining(  و کمک بخش های پژوهش��ی و دانشگاهی 
کش��ور توس��عه پیدا کرده اند، هم اکنون اجرایی ش��ده  است و دیجی کاال با 

آمادگی به استقبال یلدای شگفت انگیز ۹۷ می رود.
دیجی کاال رکورد: گزارش خرید اینترنتی ایرانیان

دیج��ی کاال به زودی برای اولین بار گزارش��ی با عن��وان »دیجی کاال 
رکورد« منتشر خواهد کرد. این گزارش برمبنای واقعیاتی از رفتار خرید 
مصرف کنندگان در بس��تر آنالین اس��ت و چکیده ای از سالیق ایرانیان 

در خری��د کاالهای مختلف ارائه می دهد. همچنین این گزارش ش��امل 
اطالع��ات و آماری از قبیل پرفروش تری��ن برندهای ایرانی در گروه های 
کاالیی مختلف، زمان های اوج خرید و کاالهای پرفروش س��ال اس��ت. 
تروی��ج فرهنگ خرید محصوالت ایرانی، ش��فافیت بیش��تر و حمایت و 
معرف��ی برندهای باکیفیت ایران به عموم مردم یکی از مهم ترین اهداف 

انتشار این گزارش است. 
جام برترین های دیجی کاال مگ 

چهارمی��ن رقابت جام برترین های دیج��ی کاال مگ که از تاریخ 12 تا 
1۹ آذر 13۹۷ برگزار ش��د، بستری اس��ت برای انعکاس نگاه ایرانیان از 

محبوب ترین برندها و محصوالتی که در سال گذشته عرضه  شده اند.
ای��ن رقابت در ۹ گروه ش��امل برترین برند ایران��ی تولیدکننده لوازم 
خانگ��ی، برترین برند ایرانی تولیدکننده کاالهای س��وپرمارکتی و مواد 
غذایی، برترین برند ایرانی تولیدکننده پوش��اک و اکسس��وری، مقرون 
به صرفه ترین گوش��ی، بهترین گوش��ی پرچمدار، خالقانه ترین نوآوری 
در کاالهای الکترونیک مصرفی، بهترین بازی ویدئویی سال، موفق ترین 
کمپانی حوزه  فناوری دیجیتال و خواندنی ترین کتاب الکترونیک فارسی 
س��ال برگزار ش��د. در رویداد یلدای ۹۷ دیج��ی کاال برندهای برگزیده 
معرف��ی و تقدیر ش��دند. همچنی��ن 410 هزار رای در این نظرس��نجی 
جمع آوری و به ۹ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جایزه ای اهدا شد.

احتمال گرانی قیمت کاالهای مهم در سال آینده

 جشن خرید اینترنتی ایران، رویداد یلدای 97 دیجی کاال 
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کاهش 1۰ تا 15درصدی قیمت لوازم یدکی به 
دنبال کاهش نرخ ارز

س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران اعالم کرد که 
کاه��ش نرخ ارز، از طرف��ی کاهش 10 تا 1۵درصدی قیمت ل��وازم یدکی را 
به همراه داش��ته و از ط��رف دیگر به دلیل عدم تثبیت ن��رخ ارز و قیمت ها، 
رکود افزایش پیدا کرده اس��ت. س��ید مهدی کاظمی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو اظهار داش��ت: کاهش نرخ ارز، به طور نسبی تاثیری در بازار لوازم 
یدکی نیز داش��ته و در بررسی ها مشخص شده که قیمت ها 10 تا 1۵درصد 
کاهش پیدا کرده اما رکود افزایش یافته است. وی تصریح کرد: رکود به دلیل 
بالتکلیفی در حال افزایش اس��ت، زیرا تجار نگران تغییر قیمت ها هس��تند و 
نمی توانند در خصوص خرید و فروش تصمیم گیری نمایند. در واقع بالتکلیفی 
ب��ه رک��ود دامن می زند، بنابراین با ثبات ن��رخ ارز و رفع بالتکلیفی، رکود نیز 
برطرف می ش��ود. وی افزود: اگر نرخ ارز به مدت یک س��ال مشخص و ثابت 
باشد تاثیر بسزایی در بازار، قیمت ها و میزان فروش خواهد داشت و رکود، رفته 
رفته برطرف می شود. وی درخصوص کمبود لوازم یدکی در بازار گفت: کمبود 
به گونه ای که عده ای توصیف می کنند نیس��ت. در واقع با کمبود در قطعات 
خودروهایی مواجه هس��تیم که در چند سال اخیر به بازار ایران وارد شده اند. 
مثال بعضی از قطعات خودرو داستر مثل کمپرسور کولر آن، کمیاب یا نایاب 
است و مصرف کنندگان در صورت نیاز قادر به دستیابی به این قطعات نیستند. 
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران افزود: بنابراین 
در مورد بسیاری از خودروهای خارجی -مخصوصا خودروهای شاسی بلند- 
که در چند سال اخیر وارد بازار شده و هنوز تعدادشان در کشور زیاد نشده 
ک��ه تولیدکنندگان داخل��ی اقدام به تولید قطعات نمایند، مش��کل تامین 
قطعات وجود دارد. کاظمی تصریح کرد: با ارائه نمونه قطعه به تولیدکننده 
داخلی و س��فارش به تع��داد زیاد، تولیدکننده داخل��ی قطعه مورد نظر را 
تولید خواهد کرد اما س��فارش به تعداد اندک ب��رای تولیدکننده به صرفه 
نیس��ت و به ناچار باید اق��دام به واردات کنیم. وی گف��ت: ما درخصوص 
قطعات خودروهایی که در ایران تولید می ش��ود نگرانی زیادی نداریم زیرا 
قطعات این خودروها از راه تولید داخل یا واردات به هر حال در دس��ترس 
مصرف کننده قرار خواهد گرفت. نگرانی ما در مورد خودروهایی اس��ت که 

در دو سه سال اخیر وارد بازار ایران شده است.

3 نقطه ضعف صنعت خودروی ایران
مدیرعامل اس��بق س��ایپا گفت در ح��ال  حاضر از لح��اظ طراحی پلتفرم 
ت��ا حدودی موفق عم��ل کرده ایم و در ایران خودرو و س��ایپا طراحی خودرو 
عمال اجرا می ش��ود. به گزارش جمهوریت، س��عید مدنی ادامه داد: با حضور 
کارشناس��ان خارجی نی��ز می توان کیفیت پلتفرم و طراح��ی را ارتقا داد. ما 
قادر به احداث خطوط تولید بدون وابستگی زیاد به خارج، طراحی و اجرای 
خط��وط مونتاژ بدنه و خطوط رنگ و طراحی خطوط تولید نهایی هس��تیم. 
همچنین باتوجه  به در اختیار داش��تن دانش فنی تولید و اجرای تست های 
کیفی، توانایی احداث مراکز آزمون تست جاده ای را نیز داریم. قدرت زنجیره 
تامین خودروسازی کشور به اندازه ای است که با دریافت حمایت های بیشتر، 
دولت قادر به تولید قطعات با تکنولوژی های روز دنیا خواهد بود. حدود 1۵00 
شبکه فروش و خدمات پس از فروش در کشور داریم که سرمایه گذاری آن ها 
در گذش��ته صورت گرفت��ه، بنابراین در صورت بهبود روابط سیاس��ی، اکثر 
خودروس��ازان دنیا حاضر به س��رمایه گذاری برای ورود تکنولوژی های روز به 
کش��ور خواهند بود زیرا زنجیره تامین قدرتمند در اختیار داریم و تنها باید 
آن را ارتقا دهیم. همچنین ش��بکه فروش و خدمات پس ازفروش��ی داریم 
ک��ه فقط باید به روز ش��ود. از نقاط ضعف خودروس��ازی کش��ور می توان 
ب��ه کندی طراح��ی پلتفرم، عدم تولی��د موتورهای کم مص��رف مطابق با 
اس��تانداردهای جدید زیس��ت محیطی دنیا و عدم ت��وان تولید گیربکس 
اتومات اش��اره کرد. با توجه به آنکه تا چندس��ال آینده تمایل مش��تریان 
به س��مت خرید خودرو با گیربکس اتومات اس��ت، ۹0درصد از خودروها 
بای��د گیربکس اتومات داش��ته باش��د که در حال  حاضر ن��ه امکان تولید 
آن را داری��م و ن��ه می توانیم آن را مونتاژ کنی��م.در زمان وزارت مهندس 
نعم��ت زاده پ��روژه ای که در حال توقف بود، مجدد پیگیری ش��د و امروز 
شاهد افتتاح فاز نخست مرکز آزمون تست جاده ای تا پایان سال هستیم. 
عالوه بر این مرکز، خودروسازان مراکزی آزمایشگاهی در اختیار دارند. در 
زمینه هایی که احداث مرکز و آزمایش��گاه توجیه اقتصادی نداش��ته باشد 
نیز می توان از موسس��ات معتبر خارجی اس��تفاده کرد. باتوجه به کاهش 
توان مالی خودروس��ازان باید نهادهای توس��عه ای مانند سازمان گسترش 
و نوس��ازی دخیل شوند و با سرمایه گذاری در بخش های مختلف موانع را 
مرتفع س��ازند. البته این نکته را گوشزد می کنم که تحریم ها تاثیر خاصی 
ندارد و باید با برنامه ریزی برای مرتفع شدن مشکالت تصمیم گیری شود.

اعتراض سهامداران خودرویی نسبت به 
قیمت گذاری دستوری

برخی سهامداران ُخرد ش��رکت های خودروسازی طی نامه ای سرگشاده 
به مس��ئولین ذی ربط به تداوم عدم اص��الح قیمت های محصوالت تولیدی 
خودروس��ازان معترض شده و نوشتند: از مس��ئوالن می خواهیم، حق ما را 
از دالالن بس��تانند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، بر این اس��اس 
سهامداران صنعت خودرو در نگاشته خود با بیان اینکه در نامه های ارسالی 
انجمن قطعه س��ازان و خودروسازان به شورای رقابت  و سازمان های مرتبط 
نس��بت به رانت ایجادشده از محل قیمت گذاری دس��توری خودرو هشدار 
داده اند اما گوش شنوایی وجود ندارد. سهامداران شرکت های خودروسازی 
در این نامه از نمایندگان مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست 
کمک و اعالم کرده اند: البی با نفوذ دالالن و واسطه ها به بهانه گرانی سبب 
ش��ده اند تا قیمت خودرو در بازار رس��می فاصله بسیار زیادی با قیمت های 
درب کارخانه داش��ته باشد. این درحالی است که با  قیمت گذاری دستوری 
خودروس��ازان بیش از ۸هزار میلیارد تومان زیان و به جای آن دالالن  10 
هزار میلیارد تومان سود بردند. س��هامداران شرکت های خودرویی در نامه 
خود ضمن انتقاد از قیمت گذاری دستوری خطاب به مسئولین کشور اعالم 
کرده ان��د چطور می ش��ود با افزایش بیش از ۷0درصدی م��واد اولیه تولید، 
افزایش نرخ ارز از 4200 به تا ۹000 تومان کنونی، نرخ تورم، بر طبل ثابت 
ماندن قیمت خودرو و قیمت گذاری دستوری  کوبید. آیا از وضعیت بیکاری 
کارگران  ش��رکت های قطعه سازی و کاهش تولید خودروسازان و زیان آنان 
با توجه به مشکالت خودتحریمی ها و تحریم های بین المللی خبر دارید؟ ما 
س��هامداران صنعت خودروی کش��ور از مسئولین کشور یک خواسته اصلی 
داریم، هرچه سریع تر دستور اصالح قیمت ها براساس تعیین قیمت ۵درصد 

زیر قیمت بازار را صادر کنند.

وزیر دفاع گفت باور اینکه ما می توانیم در حوزه دفاعی ش��کل گرفته 
اس��ت و مدیری��ت صحیح و قطع امید از خارج در ح��وزه دفاعی تفاوت 

اصلی با صنعت خودروسازی است.
 به گزارش خبرگزاری دانش��جو، امیرسرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع 
و پش��تیبانی نیرو های مسلح در چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی 
امام خامنه ای که صبح روز گذش��ته در س��الن ش��هدای ساصد سازمان 
صنای��ع دریای��ی وزارت دف��اع برگزار ش��د، با بیان اینک��ه این همایش 
نش��ان دهنده بلوغ است و مش��خص می کند ما به دنبال برسی اندیشه، 
ولی فقیه هس��تیم، خاطرنش��ان کرد: زمانی که اندیشه های دفاعی مقام 
معظم رهبری را بررس��ی می کنیم به عمق راهبردی و دقت این بیانات 
پ��ی می بریم، زمانی که ایش��ان از دقت موش��ک ها س��خن گفتند برای 
بس��یاری رس��یدن به این ه��دف غیرممکن بود، اما در م��دت  کوتاهی 
رس��یدن به این هدف را همه دیدند. یکی از مهمترین محور های اصلی 
این همایش ایجاد بس��تر اجرایی شدن اندیشه های مقام معظم رهبری 

در همه حوزه ها است.
امیر حاتمی در ادامه به بیان آثار و پیامد های اندیشه های مقام معظم 
رهبری پرداخت و گفت: ایشان بعد از انقالب جایگاه ها و مسئولیت های 
مختلفی داشتند که تاثیرگذاری رهبری در هر کدام از این مسئولیت ها 
قابل بررسی و س��تودنی است. ایشان در اجرایی شدن فرمان امام راحل 
ب��رای حفظ ارتش و بعد از آن در مجلس ش��ورای اس��المی برای خلع 

بنی صدر بس��یار مهم اس��ت. رهبر انقالب در دوران ریاس��ت جمهوری 
نیز حمایت و مدیری��ت جنگ تحمیلی و حمایت ویژه ای از بخش دفاع 
داشتند. وی در ادامه به دوران آغازین رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای 
اش��اره کرد و گفت: بعد از جنگ تحمیلی بحران های بس��یاری از جمله 
تهاجم عراق به کویت، حمله آمریکا به عراق و افغانس��تان در این زمان 
رخ داد و درایت، آینده نگری و اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری موجب 
اتخاذ سیاس��ت بازدارندگی از سوی جمهوری اسالمی ایران شد. در این 
زمان سیاست خودکفایی دفاعی موجب خوداتکایی و پیشرفت در تولید 
تجهیزات مختلف صنعت دفاعی اتخاذ و موجب بازدارندگی دفاعی شد.

وزی��ر دف��اع در ادامه به حضور آمریکا در منطق��ه و تهاجم نظامی به 
عراق و افغانس��تان اش��اره کرد و گفت: ایستادگی و اتخاذ تدابیر صحیح 
و راهب��ردی مقام معظ��م رهبری در این زمان خاص موجب شکس��ت 

آمریکایی ها و خروج آن ها از منطقه شد.
امی��ر حاتم��ی با اش��اره به اینک��ه جن��گ 33 روزه و همراهی برخی 
کشور های اسالمی در کنار رژیم صهیونیستی یکی دیگر از استراتژی های 
دش��من علیه انقالب اس��المی بود، خاطرنش��ان کرد: در نهایت موجب 
شکس��ت ارتش رژیم صهیونیستی و نابودی افسانه شکست ناپذیری این 
رژیم شد »سید حس��ن نصراهلل« رهبر شجاع حزب اهلل لبنان گفتند که 
»بار ه��ا در ای��ن 33 روز حضرت آقا با من تم��اس گرفتند و گفتند که 

مقاومت کنید که پیروزی با شماست.«

وی در بخش��ی دیگر از س��خنان خود به ایجاد داعش و جنگ نیابتی 
آمریکا علیه ایران در س��وریه و عراق اش��اره کرد و گفت: تروریسم برای 
آسیب به انقالب اسالمی ایجاد شده بود، اما رهبری سیاست شجاعانه ای 
را اتخاذ و سیاس��ت آمریکایی را شکست دادند، آنهایی که سوریه رفتن 
می دانند که سوریه تمام شده بود، اما حمایت ایران از دولت های قانونی 
این کشور ها موجب شکست توطئه های دشمنان و ایجاد محور مقاومت 

شد.
وزیر دف��اع افزود: آن روز دش��منان از تهدید نظامی ناامید ش��ده اند 
و از س��ر اس��تیصال فشار می آورند که شما موش��ک دارید. ما به خوبی 
می دانیم که لحظه ای از توان دفاعی نمی توان غافل ش��د. ان ش��اءاهلل در 
دیگر حوزه ها هم مانند حوزه دفاع با استفاده از اندیشه های رهبر معظم 

انقالب به پیشرفت و بازدارندگی برسیم.
وی با بیان اینکه ش��عار ما در وزارت دفاع ما می توانیم اس��ت، افزود: 
برخ��ی بعد از رونمای��ی از جنگنده کوثر می گفتند چگونه در س��اخت 
جنگنده به این جایگاه رس��یده ایم، من ب��ه آن ها می گوییم بخش دفاع 
اندیش��ه های رهبر انقالب را س��رلوحه کار خود ق��رار داده و نگاهی به 

بیرون ندارد.
امی��ر حاتمی در پایان گفت: باور اینک��ه ما می توانیم در حوزه دفاعی 
ش��کل گرفته اس��ت و مدیریت صحیح و قطع امید از خ��ارج در حوزه 

دفاعی تفاوت اصلی با صنعت خودروسازی است.

مدیریت صحیح و قطع امید از خارج تفاوت اصلی حوزه دفاعی 
با صنعت خودروسازی است

عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت گفت مدنظر قرار دادن نرخ 
ارز، توج��ه به امکان تامین مواد اولیه و قطعات و همچنین نگاه ویژه به 
فاصل��ه بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، از مواردی اس��ت که 

باید در واقعی سازی قیمت خودرو مدنظر قرار بگیرد.
ب��ه گزارش پدال نیوز، ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانش��گاه 
عل��م و صنعت گفت: مدنظر قرار دادن ن��رخ ارز، توجه به امکان تامین 
م��واد اولیه و قطعات و همچنی��ن نگاه ویژه به فاصله بین قیمت خودرو 
در کارخانه و بازار آزاد، از مواردی اس��ت که باید در واقعی سازی قیمت 

خودرو مدنظر قرار بگیرد. 
 وی اظهار کرد: از الزامات واقعی س��ازی قیمت خودرو بخشی مربوط 
به نرخ ارز اس��ت که باید در نظر بگیریم که قیمت آن نس��بت به س��ال  
گذشته افزایش حداقل سه برابری داشته است؛ بنابراین قیمت گذاری ها 

باید مطابق نرخ ارز در بازار صورت پذیرد. 
 وی افزود: از موارد دیگر می توان گفت که مواد اولیه ای که در داخل 
کشور تولید می شوند در حال حاضر کم شده و همچنین افزایش قیمت 
شدیدی را تجربه کرده اند. در تامین قطعات خارجی که وارداتی هستند 
نیز برای واردات مشکالتی وجود دارد؛  بنابراین دسترسی کم به قطعات 

و افزایش قیمت آن ها نیز باید در قیمت گذاری خودرو لحاظ شود. 

 عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودروی دانش��گاه علم و صنعت 
تاکی��د ک��رد: در کنار همه اینها بحث بازار آزاد نیز مطرح اس��ت. وجود 
فاصله زیاد بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد دردسرس��از ش��ده 
اس��ت. در قیمت گذاری ها باید قیمت بازار آزاد نیز در نظر گرفته شود و 
به این مهم توجه ش��ود که پایین و واقعی نبودن قیمت ها در کارخانه، 
فرصت داللی را پیش می آورد در صورتی که همیشه باید حمایت جدی 
از تولیدکننده وجود داش��ته باش��د.  وی تصریح کرد: سیاست ها باید به 
سمت و س��ویی برود که تولی��د خودرو افزایش پیدا کن��د. برای افزایش 
میزان تولید نیز باید جذابیت ایجاد ش��ود و سرمایه گذاران جذب شوند 
تا به جای آنکه کش��ش به س��مت واردات داشته باشند، به تولید جذب 
ش��وند. اینها مواردی است که باید در نظر گرفته شود تا قیمت ها واقعی 

شوند و جذابیت تولید داخلی برای سرمایه گذاران افزایش پیدا کند.
 خلخالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمتی که خودروسازان برای 
قطعه س��ازان تعیین می کنند، در برخی موارد یک دوم هزینه  تمام شده  
آنها اس��ت، ضمن اینکه بس��یاری از خودروس��ازان ب��ه تامین کنندگان 
قطع��ات خود ق��ول داده اند ک��ه قیمت ها اصالح و واقعی خواهد ش��د، 
بنابرای��ن باید منافع یک زنجیره تامین بزرگ را نیز در نظر داش��ت. در 
حال حاضر برای اینکه یک خودرو وارد بازار ش��ود حدود 2000 شرکت 

بایستی به صورت دقیق و مرتب با یکدیگر کار کنند. 
 وی اف��زود: هرچه فضا به لحاظ منطق اقتصادی جذابیت بیش��تری 
داشته باشد، رشد، توسعه و افزایش کیفیت در مجموعه خودروسازی و 
قطعه سازی ایجاد می شود. در حال حاضر در زنجیره تامین، قطعه سازان 
با مش��کل مواجه هستند. برخی قطعه س��ازان واحدهای خود را تعطیل 
کرده، تا ۵0درصد تعدیل نیرو داشته یا شیفت های کاری خود را کاهش 

داده اند که به تولید لطمه وارد می کند. 
 ب��ه عقی��ده خلخالی، باید ای��ن فرهنگ جا بیفتد که اگ��ر کاالیی را 
ب��ا قیمت گ��ران نه، اما به قیم��ت واقعی خریداری کنی��م کمک کننده 
به اقتصاد داخل اس��ت و لزوما بد نیس��ت. در تم��ام دنیا مردم با خرید 
کاالهای داخلی با قیمت واقعی، به اقتصاد کش��ور خود کمک می کنند. 
از طرف دیگر باید قیمت را کنترل کرد به نوعی که مطابق قدرت خرید 

مردم باشد و مردم داخل کشور از این موضوع دچار آسیب نشوند.
 این کارش��ناس صنعت خ��ودرو اظهار کرد: از ط��رف دیگر ضروری 
است که دس��ت دالالن در این حوزه کوتاه شود. در حال حاضر فضایی 
وجود دارد که س��رمایه گذاری جذابی برای خرید خودرو ایجاد شده که 
با قیمت پایین تر از کارخانه خرید صورت می گیرد و در فضای بازار آزاد 

به فروش می رسد.

مشخص نشدن تکلیف خودروهای رسوب کرده در گمرک در حالی به 
سوژه این روزها و عامل اعتراض های خریداران از شرکت های واردکننده 
تبدیل ش��ده که مس��ئوالن خب��ر می دهند در صورت نبود مش��کالت 
قضایی و گمرکی واردکنندگان، در س��ریع ترین زمان خودروها به دست 

صاحبان شان خواهد رسید.
واردات خودرو در سال 13۹۶ رشد شتابانی داشت که سبب شد اواخر 
تیرماه پارسال وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستور وزیر وقت، ثبت 

سفارش آن را تا زمان اصالح آیین نامه مربوطه در دولت متوقف کند.
ای��ن ممنوعیت اواخر دی ماه و با ابالغ آیین نامه جدید واردات خودرو، 
برطرف و واردات خودروها از س��ر گرفته ش��د اما با تغییر سیاست های 
ارزی دولت در س��ال ۹۷ از س��ویی و نیز خروج آمریکا از برجام، دولت 
تصمیم گرفت واردات برخی کاالهای غیرضروری از جمله خودرو را بار 

دیگر متوقف کند.
از تیرماه امسال که دولت با هدف صرفه جویی ارزی واردات یک هزار 
و 400 قلم کاال از جمله خودرو را ممنوع کرد، آن دسته از خودروهایی 
ک��ه تا پیش از آن فرآیند ثبت س��فارش را انجام داده بودند، در گمرک 

رسوب کرده و از ترخیص آنها جلوگیری شد.
گمرک روز گذش��ته نامه »اس��حاق جهانگیری« مع��اون اول رئیس 
جمه��وری را منتش��ر کرد که س��ی ام آبان ماه خطاب ب��ه وزیران امور 
اقتص��ادی و دارای��ی و صنعت، مع��دن و تجارت درخص��وص »تعیین 
تکلیف موضوع اس��تمرار خسارت ناش��ی از دپوی خودروهای مربوط به 

برنده��ای مختلف در گمرکات کش��ور«، تصریح کرده بود: »نباید تحت 
تاثیر فضاس��ازی، موانع فع��االن اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کس��ی 
تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می کند و نباید برای کسانی که در 

چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند، مشکل ایجاد شود.«
در حال��ی ک��ه این روزها ش��اهد اعتراض ه��ای خری��داران خودرو از 
ش��رکت های واردکننده برای احقاق حق ش��ان هستیم، فرصت سازمان 
ملی اس��تاندارد برای ارائه اس��تانداردهای هش��تاد وپنج گانه خودرویی 
تا پایان آذرماه رو به پایان اس��ت؛ س��ازمان جم��ع آوری و فروش اموال 
تملیکی نیز برای ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک اولتیماتوم 
داده و بازار ش��ب عید خودروها و اوج گرفت��ن تقاضاهای مردمی برای 
خودروهای جدید نزدیک اس��ت اما هنوز خب��ری از ترخیص خودروها 

نیست.
ترخیص 15هزار خودرو منتظر تصمیم هیات دولت است

در ای��ن زمینه، »کوروش مرشدس��لوک« رئیس انجمن واردکنندگان 
خ��ودرو افزود: همچنان منتظر تصمیم گیری هیات دولت در این زمینه 
هس��تیم. وی افزود: تعرفه ها و حقوق گمرکی بخش اعظم این خودروها 
پرداخت ش��ده، با این حال ب��رای ترخیص آنها تصمیم گیری نش��ده و 

اعتراض های صاحبان این خودروها را شاهدیم.
مرشد سلوک درخصوص پیش بینی نشدن ردیفی در بودجه سال ۹۸ 
از مح��ل تعرفه واردات خودرو گفت: امس��ال با اینکه واردات خودرو در 
بودجه پیش بینی ش��ده بود، اما در نهایت ممنوعیت واردات رقم خورد؛ 

برای سال آینده نیز احتمال می دهیم ممنوعیت برداشته شود.
»ممنوعی��ت واردات ضربه بزرگی به واردکنن��دگان به ویژه برندهای 

رسمی وارد کرده است.«
خودرو کاالی لوکس نیست

در ای��ن زمینه، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز گفت: عده ای در 
کش��ور منتظر ترخیص خودروهای یادشده هس��تند تا با مطرح کردن 
مباحثی همچون ش��رایط تحریم و مشکالت اقتصادی مردم، دولت را به 
نوعی تحت فش��ار قرار دهند که چرا در این شرایط به واردات کاالهای 

لوکس اقدام کرده است.
»مهدی دادفر« افزود: این در حالی اس��ت که این خودروها دست کم 
هش��ت ماه در گمرکات متوقف مانده و موارد مربوط به ثبت سفارش و 
انتقال ارز آنها انجام شده و حق و حقوق گمرکی شان نیز به طور کامل 

پرداخت شده است.
»هیچ ی��ک از این خودروها باالی 40 هزار دالر یا با حجم موتور بیش 
از 2۵00 سی س��ی نبوده و مشکل قضایی ندارند. همچنین برخی از این 
خودروها ارز 4200 تومان��ی دریافت کرده بودند که مابه التفاوت ارزش 

آن نیز از صاحبان شان اخذ شذ.«
وی خاطرنش��ان س��اخت: بی��ش از 14 ه��زار و ۶00دس��تگاه از این 
خودروها هیچ مش��کلی ندارند، ثبت سفارش شده و حقق گمرکی شان 
نیز پرداخت ش��ده اس��ت و فقط ۶ هزار و 4۸1 دستگاه خودرو به شیوه 

درست ثبت سفارش نشده است.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو

ترخیص 15هزار خودرو منتظر تصمیم هیات دولت
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، گفت از ابتدای دولت تدبیر 
و امید، جریان اجتماعی استارتاپی در کشور سرعت گرفته است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراس��م 
نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و 
فناوران برگزیده کش��ور، که با حضور معاون 
اول رئیس جمهوری در س��الن اجالس سران 
برگزار ش��د، بیان ک��رد: معاون��ت علمی در 
عرصه توسعه پژوهش در کشور همکاری های 
تنگاتنگی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
دارد و در این چند س��ال نتایج خوبی در این 
همکاری ها به دست آورده ایم. وی افزود: یک 
راه جدی��د در دولت تدبی��ر و امید در زمینه 
پژوهش و فناوری در کشور باز شده است که 
براس��اس این راه جدید، پژوهش و فناوری به 
اقتصاد گره خورده است. به گفته رئیس بنیاد 

ملی نخبگان، تالش دولت این اس��ت که پژوهش را به بخش��ی از اقتصاد 
تبدیل کند و با تقویت بخش پژوهش، اقتصاد کش��ور را نیز تقویت کند. 
س��تاری ادامه داد: امروز جریان استارتاپی در کشور به کمک جوانان کم 

س��ن و سال شکل گرفته و این جریان به سرعت در حال گسترش است. 
در ای��ن جریان، جوانان تبدیل به تاثیرگذاران بزرگ اقتصادی در کش��ور 
ش��ده اند. وی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 3هزار شرکت 
دانش بنیان در کشور فعال هستند که میزان 
ص��ادرات و وام گی��ری آنها از ش��بکه بانکی 
کشور رشد بس��یار چشمگیری یافته است. 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با 
اش��اره به ضرورت وجود همدلی و همکاری 
همه دس��تگاه ها برای افزایش ضریب نفوذ 
جوانان در اقتصاد کش��ور، تصریح کرد: اگر 
دانشگاه ها و پژوهش��گاه ها به اقتصاد کشور 
پیوند بخورند ش��اهد اتفاقات خوب و رشد 
قابل توجه در اقتصاد کشور خواهیم بود. در 
نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و 
فناوران برگزیده کشور با حضور معاون اول 
ریاس��ت جمهوری، معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی از 1۸ پژوهش��گر و ۶ فناور برگزیده کشور  و ۵نفر از 

استانداران حامی فناوری وپژوهش در کشور تجلیل شد.

نایب رئی��س اتاق بازرگانی ایران از کاه��ش رتبه ایران در بهبود 
محیط کسب و کار خبرداد و گفت سرعت اصالحات در کشورهای 

منطقه به نسبت ایران دلیل عمده این کاهش بوده است.
به گزارش ایران اکونومیس��ت، حسین 
بازرگانی  ات��اق  نایب رئیس  س��الح ورزی 
ایران در جلس��ه هی��ات نمایندگان که با 
حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی 
و دارای��ی برگزار ش��د، با ارائه گزارش��ی 
درب��اره مقررات زدایی و فضای کس��ب و 
کار گفت: متاس��فانه در دو الی سه سال 
اخیر به طور مس��تمر ن��زول رتبه جهانی 
کس��ب و کار داش��تیم در حالی که نمره 

ایران افزایش یافته است. 
وی افزود: در برخی از شاخص ها بهبود 
و در برخ��ی نزول داش��ته ایم، رتبه ایران 
در منطقه منا و بین 20کش��ور 14 است 

و تنها کش��ورهایی مانند یمن، س��وریه و ع��راق پایین تر از ایران 
هس��تند. سالح ورزی تصریح کرد: در سند چشم انداز قرار بود رتبه 
اول منطقه را داش��ته باشیم ولی در حال حاضر رتبه 1۸ را داریم 

که نامناسب است. 
وی درب��اره دالیل کاهش رتبه ایران در بهبود محیط کس��ب و 
کار گفت: س��رعت اصالحات در کشورهای منطقه بسیار بیشتر از 
ماست و به عنوان نمونه سال گذشته در 
افغانستان حدود هشت اصالح قانونی را 
داشتند در حالی که ما فقط یک اصالح 

داشتیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی با اش��اره به 
نیاز به گواهی عدم سوءپیش��ینه اظهار 
داش��ت: چرا باید دو تا س��ه هفته برای 
ص��دور این گواهی زمان نیاز اس��ت در 
حالی که می توان این گواهی را به شکل 
برخط ص��ادر کرد. این موضوع می تواند 

تاثیر زیادی بر رتبه ایران داشته باشد.
سالح ورزی گفت: در سه سال گذشته 
با وجود تالش گس��ترده تنها 3۸درصد 
مجوزهای کس��ب و کار بررس��ی ش��ده اس��ت. وی افزود: به نظر 
می رس��د اجرای دولت الکترونیک کمک زی��ادی به مقررات زدایی 

کند.

کاهش رتبه ایران در بهبود محیط کسب و کارجریان اجتماعی استارتاپی در کشور شتاب گرفته است

»ق��رارداد عدم افش��ا« راهکاری ب��رای جلوگیری از درز اطالع��ات در روابط 
گوناگون، به ویژه روابط تجاری است که اقدام مؤثری در حفظ اطالعات اشخاص 
می  تواند تلقی ش��ود. زمانی که اختراعی کرده    اید یا در حال  مذاکره با ش��رکت 
بزرگی درباره تجاری سازی فناوری خود هستید یا ایده  استارتاپی دارید، به ناچار 
باید اطالعاتی درباره  اختراع و فناوری یا هر نوع اطالعات دیگری به طرف مقابل 
ارائه دهید. درنتیجه این اقدام ممکن است تمام یا بخشی از اطالعات تان فاش 
شود و آنچه در پی کسب آن بودید، از بین رود. به منظور جلوگیری از این اتفاق، 
از طری��ق قرارداد طرف یا طرفین مقابل را به رازداری و عدم افش��ا ی اطالعات 
می  توان متعهد کرد. قرارداد عدم افشا )Non Disclosure( یا قرارداد رازداری 
توافقی است که یکی از طرفین یا هر دو طرف متعهد می  شوند اطالعات معینی 
را محرمانه نگاه دارند و آن را افش��ا نکند. همان طور که اش��اره ش��د، این تعهد 
می تواند دوطرفه یا یک طرفه باش��د. در ادامه، مشخصات و الزامات این قرارداد 

را تشریح خواهیم کرد.
معنا و محدوده  اطالعات

هرگونه اطالعات یا داده  باارزشی مشمول این اطالعات خواهد بود  که به یکی 
از طرفین قرارداد متعلق باش��د و به طور عمومی فاش نشده و در اختیار عموم 
قرار نگرفته است. در قرارداد باید به صراحت قید شود چه نوع اطالعاتی موضوع 
قرارداد است و از ذکر عبارات کلی پرهیز شود. این اطالعات به طور معمول برای 
محافظت از مالکیت  های فکری منعقد می  شود، اما به صورت کلی ممکن است 

یکی از موضوعات زیر باشد:
• هرگونه اطالعات علمی و فنی، اسرار تجاری، اطالعات مربوط  به اختراعات، 

طراحی  ها، فرآیندها و فرآورده  هایی که واجد شرایط اختراع نباشند؛
• فناوری  های نوین یا روش بهبود فناوری؛

• هرگونه مفهوم و گزارشی که محتوای ویژه ای داشته باشد؛ مانند چارت  ها 
و نمودارها؛

• دانش فنی )Know How( و محصوالت درحال  ساخت و توصیف  ها؛
• اطالعات مرب��وط به نرم  افزارهای رایانه  ای، برنامه ی رایانه  ای، کد منبع، کد 

مقصد و پایگاه  های داده )دیتابیس(؛
• استراتژی  های کسب  وکار و ایده  استارتاپ.

چه اطالعاتی را نمی  توان از طریق قرارداد عدم افشا حمایت کرد؟
• هرگونه اطالعاتی که دریافت  کننده از لحاظ قانونی به اس��تفاده از آن مجاز 
باشد. برای مثال، از طریق قرارداد لیسانس )مجوز بهره  برداری( به استفاده از آن 

اطالعات مجاز باشد؛
• اطالعات را از طریق شخص ثالث یا شخصا و به صورت قانونی کسب کرده 
باش��د. برای نمونه، اس��رار تجاری موجود در محصولی را با مهندسی معکوس 

به دست آورده باشد. البته، اثبات این امر می تواند دشوار به نظر برسد؛
• اطالعات را پیش تر عموم شناخته باشند. برای مثال، فرمولی که اکنون نیز 

شناسایی شده و از آن استفاده می  شود؛
• از لحاظ قانونی آن اطالعات می بایست افشا شود. برای نمونه، ماده  هفدهم 
قان��ون ثبت اختراعات و عالئم تجاری و طرح  های صنعتی مصوب 13۸۶ مقرر 
می  کند چنانچه منافع عمومی مانند امنیت ملی و تغذیه و بهداش��ت یا توسعه  
سایر بخش  های حیاتی اقتصادی کشور اقتضا کند، مخترع باید اختراع خود را در 

شرایط خاصی افشا کند )مجوز بهره  برداری اجباری از اختراع(.
طرفین قرارداد

به طور کلی، در هر رابطه ای که افش��ای اطالعات ممکن اس��ت به ش��خص 
حقیقی یا حقوقی مش��خصی آسیب برس��اند، انعقاد قرارداد عدم افشا منطقی 
به نظر می رس��د. به طور معمول در روابطی از این  دس��ت به انعقاد این قرارداد 

منجر می  شوند:

• میان دو کسب  وکار
• میان کارمند و کارفرما

• در قراردادهای فروش اسرار تجاری
• در قراردادهای واگذاری

• در قراردادهای تأمین منابع مالی
• در قراردادهای سرمایه  گذاری

• با کارآموزانی که قرار است وارد مجموعه شوند
هدف و نحوه  استفاده از اطالعات

طرفین قرارداد باید به طور صریح توافق کنند هدف و نحوه  استفاده از قرارداد 
چگونه اس��ت. برای مثال، اگر اطالعات، فناوری یا نرم  افزاری خاصی است، باید 
نحوه  تجاری  سازی یا استفاده  دریافت  کننده مشخص شود یا استفاده  کنندگان 
از اطالعات ش��امل چه کسانی می  ش��وند. برای نمونه، شعب دیگر شرکت نیز 
می  توانند از آن اطالعات اس��تفاده کنند یا خیر. درخصوص هدف اس��تفاده از 

اطالعات نیز نباید ابهامی وجود داشته باشد.
زمان

زمان تعهد به عدم افش��ا باید در قرارداد مشخص ش��ود؛ چراکه مطابق ماده  
نهصدوپنجاه ونهم قانون مدنی نمی  توان فردی را برای همیش��ه به عدم افشای 
اطالعات متعهد دانس��ت )سلب حق باید به صورت جزئی باشد(. همچنین، این 
زمان نباید بسیار طوالنی باشد. برای مثال، نمی  توان از طریق این قرارداد فردی 
را برای مدت 20س��ال به عدم افش��ای اطالعات متعهد دانست. این زمان باید 
متعارف باشد )دو یا سه سال یا در بعضی موارد بیشتر(. مدت زمان باید باتوجه 

 به ماهیت اطالعات مشخص شود.
 مستند قانونی

واضح اس��ت قرارداد عدم افش��ا، مانند اجاره یا وکالت، یکی از عقود معین در 
قانون مدنی نیس��ت، اما براس��اس ماده  دهم قانون مدنی، می  توان این قرارداد 
را با رعایت س��ایر الزامات قانونی منعقد کرد. م��اده  دهم قانون مدنی می گوید 
قراردادهای خصوصی در برابر کسانی که آن را منعقد کرده  اند، در صورتی نافذ 

است که مخالف صریح قانون نباشد.
تفسیر محدوده  افشای اطالعات

افش��ای اطالعات در معنای عام تفسیر می  ش��ود؛ بنابراین، افشای اطالعات 
اصالح ش��ده یا تغییریافته نیز موجب مس��ئولیت خواهد ب��ود. به طور کلی، هر 
شکلی از افشای اطالعات موضوع قرارداد موجب مسئولیت است. به عنوان مثال، 
چنانچه مدیر شرکتی به عدم افشای اطالعات متعهد شود؛ ولی یکی از کارمندان 
مجموعه اش به دلیل تقصیر مدیر، اطالعات را افشا کند، این اقدام می  تواند نقض 

تعهد در نظر گرفته شود.
جبران خسارت

درصورتی ک��ه دریافت  کننده  اطالعات علی رغم تعهد آن را افش��ا کند، طرف 
مقابل می  تواند در دادگاه علیه او طرح دعوا کند. دادگاه پس از بررسی و کسب 
نظر از کارشناس��ان مرتبط، میزان خس��ارت را تعیین می  کن��د. افزون  بر این، 
طرفین می  توانند از قبل در قرارداد خود درباره  میزان و مبلغ جبران خس��ارت 

توافق کنند )وجه التزام(.
جمع  بندی

چنانچه اطالعات مهمی دارید و می خواهید آن را با شخص دیگری به دالیل 
مختلف به اشتراک بگذارید، قرارداد عدم افشا می  تواند شما را به مقصود برساند. 
در حال  حاضر در کشور ما، این اقدام کمی نامأنوس به نظر می  رسد، اما باید آن 
را تا حد زیادی وافی به مقصود دانس��ت. نکته  پایانی این اس��ت اگرچه قرارداد 
عدم افش��ا موجب می  ش��ود دریافت  کننده اطالعات به عدم افشا متعهد شود، از 
zoomit: همکاری با رقبا در تحصیل قانونی اطالعات مانع نمی  شود.     منبع

هر آنچه باید درباره قرارداد عدم افشا بدانید

دریچــه

معاون مش��ارکت های مردمی کمیته امداد خراسان رضوی اظهار داشت برنامه ریزی 
برای درآمد مراکز نیکوکاری 20 میلیارد تومان برآورد شده بود که خوشبختانه با تحقق 
کامل برنامه، این رقم در هش��ت ماهه امسال از 21 میلیارد و 440 میلیون تومان عبور 
کرد. وی با اش��اره به میزان کمک های هشت ماهه س��ال قبل گفت: مراکز نیکوکاری 
فعال در خراس��ان رضوی در هشت ماهه سال گذش��ته حدود ۸میلیارد و 330میلیون 
تومان جمع آوری کمک داش��تند. سلمان دانشور از فعال بودن ۷۹ مرکز نیکوکاری در 
هش��ت ماهه امسال در خراسان رضوی خبر داد و افزود: کمک های مراکز نیکوکاری در 
این هش��ت ماه در قالب های مختلف بوده اس��ت که بیش از 10میلیارد و ۷4۵ میلیون 
تومان آن در قالب کاال، بیش از ۸ میلیارد و ۵۸ میلیون تومان در قالب ارائه خدمات و 
بیش از 2 میلیارد و ۵۸۹ میلیون تومان به صورت نقدی جمع آوری و هزینه شده است.

بهره برداری از نخستین مرکز 
نیکوکاری کارآفرینی روستایی

دوشنبه
26 آذر 1397

شماره 1221
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 فع��االن کس��ب و کاره��ای مختل��ف در ح��وزه ICT می توانند از 
تس��هیالت قابل ارائه توس��ط اداره کل ارتباط��ات و فناوری اطالعات 

استان زنجان بهره مند شوند.
در راس��تای حمای��ت از 
کس��ب و کاره��ای ح��وزه 
و  ارتباط��ات  فن��اوری 
کارگروه  جلس��ه  اطالعات، 
وام وجوه اداره ش��ده استان 
به ریاس��ت وحی��د فرخی، 
و  ارتباط��ات  مدی��رکل 
فناوری اطالعات اس��تان و 
ب��ا حضور اکثری��ت اعضای 

کارگروه برگزار شد.
دو  جلس��ه،  ای��ن  در 
ط��رح متقاضی��ان دریافت 
قال��ب  در  تس��هیالت 

تسهیالت شرکت های نوپا و تسهیالت طرح های فناورانه مورد بررسی 
و تصویب قرار گرفت.

مدیرکل ICT استان با اشاره به حمایت و استقبال همه جانبه این 

اداره کل از ایجاد و توس��عه کس��ب و کارهای این ح��وزه عنوان کرد: 
فعاالن کسب و کارهای مختلف در حوزه ICT می توانند از تسهیالت 
قابل ارائه توسط اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان بهره مند 

شوند.
اف��زود:  فرخ��ی 
ن  گا هند س��عه د تو
کارب��ردی  نرم افزاره��ای 
ایم��ن و محت��وای چن��د 
تلف��ن  ب��رای  رس��انه ای 
همراه )Mobile App(؛ 
می توانن��د تس��هیالتی تا 
سقف 1۵0 میلیون ریال، 
با ن��رخ کارم��زد 4درصد 

دریافت کنند.
مدی��رکل ارتباط��ات و 
اس��تان  اطالعات  فناوری 
گفت: به ش��رکت های نوپا)Startup( به شرط استقرار در پارک های 
علم و فناوری و مراکز رش��د دانشگاه ها تسهیالت تا سقف یک میلیارد 

ریال، با نرخ کارمزد 4درصد پرداخت می شود.

مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتص��ادی و توس��عه مناب��ع اس��تاندار 
آذربایجان ش��رقی گفت گس��ترش حجم اقتصاد الکترونیک در استان 
به عن��وان یکی از برنامه های معاونت اقتصادی اس��ت و بر این اس��اس 

پروژه  به عنوان  الکترونیک  کس��ب وکارهای 
پیش��ران اقتصادی در سطح اس��تان مورد 

حمایت قرار می گیرند.
به گ��زارش ایس��نا، »عل��ی جهانگیری« 
دیجیتال��ی  اقتص��اد  توس��عه  جلس��ه  در 
آذربایجان ش��رقی اظهار ک��رد: امید می رود 
ب��ا بهره گیری از ت��وان دیگر س��ازمان ها و 
نهادهای درگیر به خصوص اداره کل فناوری 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات بتوانی��م 
برنامه ای مش��خص و هدفمند در این رابطه 
تدوی��ن و عملیاتی کنیم. وی خاطرنش��ان 
کرد: متأس��فانه هدف گذاری مش��خصی در 
بخش اقتص��اد الکترونیک ص��ورت نگرفته 

است و توسعه اقتصاد در این حوزه نیازمند توجه ویژه به کسب وکارهای 
الکترونیک اس��ت که بخ��ش قابل توجهی از اقتص��اد الکترونیک را به 
خود اختصاص داده اس��ت. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه 

منابع اس��تاندار آذربایجان شرقی توس��عه اقتصاد دیجیتالی را نیازمند 
ایج��اد تعامالت و نگاه های جدید دانس��ت و گفت: م��ا در این بخش 
نیازمند فرهنگ س��ازی در میان اقش��ار مختل��ف و به خصوص تجار و 
تولیدکنن��دگان هس��تیم ت��ا بتوانن��د با 
فعاالن کس��ب وکارهای الکترونیک ارتباط 
دوس��ویه ای را ایجاد و نس��بت به افزایش 

تولید و تجارت خود اقدام کنند.
جهانگی��ری، گف��ت: در بح��ث اقتصاد 
الکترونیک حجم تج��ارت و گردش مالی 
ایجادش��ده ب��رای ما مهم اس��ت و از نظر 
دولتی اگر م��ا بتوانیم حتی درصد اندکی 
در این بخش پیشرفت داشته باشیم خود 

قدم مهمی برای برنامه های آتی است.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر ض��رورت تس��هیل 
فعالیت های کسب وکارهای الکترونیک در 
سطح اس��تان خاطرنشان کرد: ارتباط های 
ما با فعاالن این بخش نباید یک سویه باشد و اگر یک قدم از طرف یک 
کارآفرین و یا مدیر کس��ب وکاری برداش��ته می شود باید ما نیز پیگیر 

مسائل مرتبط با این موضوع باشیم.

 کسب وکارهای الکترونیک به عنوان پروژه پیشران اقتصادیحمایت اداره کل ICT زنجان از ایجاد و توسعه کسب و کار
مورد حمایت قرار می گیرند

روش هایی که از تجربیات مدیران موفق و کارکشته به دست آمده اند شما را در 
این راه یاری خواهند کرد. این یک مقاله  کاربردی در زمینه  کارآفرینی اس��ت که 
از تجربیات آقای »کونال سود«، به دست آمده است. کونال سود بنیانگذار و مدیر 
شرکت »نووِس« است. او در مسائل اجتماعی و تأثیر گذاشتن بر افراد مقابلش و 
همچنین رهبرِی یک گروه، متخصص است. او یک نویسنده هم هست و در حال 

حاضر در حال نوشتن کتابی با عنوان »شادِی افزایشی« است. 
1. دلیل یا چرایی زندگی تان را بدانید

پیِتر دیاماندیس، کارآفریِن پیشگام می گوید: »بهترین راه برای پیش بینی آینده، 
این است که آینده را از همین حاال بسازید.«

یا کونال سود در مصاحبه ای گفت:
مردم اغلب به من می گویند: »کونال، من حاال 30س��اله شدم و نمی دانم برای 

زندگی ام چکار کنم و هدفی ندارم.«
فقدان مس��یر در زندگی، می تواند س��ال های زیادی از عمر ش��ما را تلف کند. 
افرادی که دنیا را عوض می کنند چراهای زیادی در سر دارند و بنابراین اهداف شان 
مش��خص و روش��ن اس��ت. برای مثال »ایالن ماس��ک« گفت که اه��داف واالی 
شرکت هایش مثل سوالر سیتی، تِسال موتورز و اِسِپیس اِکس بر مبنای دیدگاه های 

نوین او گام برمی دارند تا دنیا و بشریت را تغییر دهند.
اگر ش��ما هدف خود را نمی شناسید، برای یک لحظه بنشینید و کار را از روی 

خودتان شروع کنید و این سواالت را از خود بپرسید.
•  چه چیزی برای تان مهم اس��ت و چرا؟ )مثاًل آرزوی داش��تن روابط اجتماعی 

بهتر، دسترسی به تحصیالت عالی، پایان رنج های زندگی و یا فقر(.
•  از زندگ��ی خود چ��ه انتظاری دارید؟ به نظرتان چ��ه کاری باید بکنید تا به 

زندگی مطلوب برسید؟
•  چه چیزی هر روز صبح شما را هیجان زده می کند و چرا؟ )مثاًل مواردی که 
در دنیای بیرونی شما به اندازه  مطلوب و کافی وجود ندارند. ولی در دنیای درونی 
و ذهن ش��ما، باالترین ارزش ها را برای ش��ان قائلید و از محرک های درونی ش��ما 

به حساب می آیند(.
•  چه کاری برای ش��ما خیلی لذت بخش است که حاضرید آن را بدون کسب 

درآمد و رایگان هم انجام دهید؟
•  مش��کالت روزمره تا چه حد شما را خسته می کنند و برای حل این مشکل 

چه راه حل هایی ارائه کرده اید؟
•  اگ��ر برنده قرعه کش��ی چندمیلیون دالری التاری بش��وید، چه تغییراتی در 

زندگی خود ایجاد می کنید؟
•  چرا زندگی می کنید و اصاًل دلیل زندگی ش��ما چیس��ت؟ دوست دارید چه 

میراثی از خودتان بر روی این سیاره به جا بگذارید؟
2. گه گاه هدف خود را بازبینی کنید

هر برنامه و نقش��ه ای بدوِن فرآیند اجرا، بی فایده اس��ت. گه گاه ش��ما احساس 
می کنید که زندگی تان از نظم و ترتیب خارج ش��ده است. اینجاست که تجربیات 
انس��انی، نقشه های تان و اجرای آن نقشه ها که با واقعیِت زندگی در ارتباط است، 

دچار تضاد و تناقض با هم می شوند.
بازدید از هدف های تان و مرور و بررسی آنها، باعث می شود که در مسیِر درست 

باقی بمانید و برای رسیدن به هدف روبه روی تان تالش کنید.
اینکه چطور هدف های خود را بازبینی کنید به شخصیت شما بستگی دارد. مثاًل 
به عنوان یک شخص برونگرا، انرژی خود را از همنشینی با افراد فامیل و آشنایان 
به دست می آورید. برای مثال شاید در محیط های جمعی، ِسمینارها، گروه ها حضور 

به عمل می آورید و روابط اجتماعی شما در وضعیت خوبی است.
اگر انس��ان درونگرایی هستید، بیشتر به تمرکز در زندگی خود و درون اندیشی 
عالقه مند هس��تید. هر روز صب��ح چیزهایی که در ذهن تان می گذرد یادداش��ت 
می کنید. برای خود سوال نوشته و جواب آن را می نویسید. در آخر هفته ها خود را 

از تکنولوژی و لوازم وابسته به آن دور می کنید و به کتابخوانی و یا استفاده از لوازم 
شخصی می پردازید. برای کسب اطالعات بیشتر درباره درونگرایی و برونگرایی باید 

مقاله  های مربوط به فلسفه رواقعی گری را مطالعه بفرمایید.
3. نقاط قوت خود را تقویت و بارور کنید

نقاط قوت و اس��تعدادهای خود را شناس��ایی کنید تا به طور روزانه از آن نقاط 
قوت برای بهره برداری از ارزش های دیگرتان استفاده کنید. ممکن است نقاط قوت 
ش��ما وابسته به تصمیماتی باشند که در گذش��ته گرفتید و یا در آینده خواهید 
گرفت. به این فکر کنید که در زمان موفقیت های تان کدام استعداد را بیشتر به کار 
گرفتید. اگر هنوز در شناسایی آن استعدادها تردید دارید، چند تست شخصیتی 
انجام دهید. نظیر تس��ت پیدا کردن نقاط قوت و تس��ت 1۶شخصیت که به طور 

آنالین هم موجود است.
4. در انزوا کار نکنید

یک ضرب المثل آفریقایی می گوید: اگر می خواهید سریع بروید، تنها بروید. اگر 
می خواهید دور بروید، با هم بروید.

بنابراین اندیشه های منطقی را در ذهن خود پرورش دهید تا دنیا را پر از کارهای 
شدنی و امید ببینید.

در ان��زوا کار نکنید. در عوض با افراد و یا مدیران دیگر همکاری و همنش��ینی 
داش��ته باشید و یک تیم منحصربه فرد و مثال زدنی تش��کیل دهید. آنان به شما 
می آموزند که چگونه رهبر خوبی برای مجموعه  خود باشید و با این اوصاف چیزی 
بیشتر از خود و حد تصورتان خواهید ساخت که درنتیجه میراثی ارزشمند و ابدی 

به جا خواهید گذاشت.
5. بخشی از گروه خود باشید. نه اینکه رئیس بازی و نظارت کنید

در کتاب »رهبر آخر غذا می خورد«، »س��ایمون سیِنک« می گوید که رهبران 
بزرگ از گروه خود مراقبت می کنند و آنها را در اولویت قرار داده و به خودش��ان 
ترجیح می دهند. از همه مهم تر به زیرگروه های تان بفهمانید که همیشه هوای آنها 
را خواهید داشت تا آنها با خیال راحت و آسودگی کامل به کار خود ادامه دهند تا 

همبستگی جمعی در گروه و بین زیرمجموعه ها ایجاد شود.
قبل از فرآیند اجرای نقش��ه، ابتدا طرح را طراحی و به خوبی توس��عه دهید، از 
دانش اعضای گروه درس گرفته و آنها را در توس��عه نقشه به کار بگیرید. از طرح 
پرسش هراسی نداشته باشید و نظر همه را جویا شوید. این ویژگی باعث می شود 
که شما به عنوان یک رهبر خوب و مقتدر، اعتمادبه نفس و اعتبار باالتری نسبت 

به قبل پیدا کنید.
6. خدماتی عالی ارائه دهید

از حیطه  وظایف خود پا فراتر گذاش��ته و چالش های بزرگ جهانی را به مبارزه 
بطلبید. برای مثال: بیل ِگیتس پس از آنکه به سختی موفق به دستیابی به اهدافش 
در زمینه  تکنولوژی ش��د، تصمیم گرفت در راستای ریشه کن کردِن بیماری های 
همه گیر، گام بلندی بردارد. اس��طوره هایی مثل مارتین لوترکینگ جونیور و مادر 
تِِرس��ا هم میل خود به بهتر کردن دنیا را نشان دادند. در مجموع باید بدانید این 
انگیزه و تش��ویقی مضاعف اس��ت که ش��ما از پیش دیدگاه و هدفی برای زندگی 
آینده  خود داش��ته باشید. تا پس از رسیدن موفقیت، هم خود از آن بهره ببرید و 
هم میراثی ارزش��مند برای نسل های آینده  به جای بگذارید. یکی از استادان بنده 
به نام »دیوید رابرت« زمانی به من گفت: ش��جاعت به معنای فقدان ترس نیست 
بلکه نوعی قضاوت اس��ت که از نظر آن فرِد شجاع، ارزش شجاعت بیشتر از ترس 
اس��ت. ممکن است شخص ش��جاع عمر طوالنی ای نداشته باشد ولی فرد ترسو و 
محتاط هرگز به معنای واقعی زندگی نخواهد کرد. به یاد داشته باشید که: ما در 
خارق العاده ترین زماِن تاریِخ بشریت زندگی می کنیم که تکنولوژی به بهترین نحو 
گس��ترش یافته است. آیا دل تان می خواهد از این فرصت طالیی استفاده کنید و 

میراثی از خود به جای بگذارید تا به شکوفایی بشریت در این سیاره کمک کند؟
Entrepreneur/ucan: منبع 

بـا  ارتبـاط  در  مایکروسـافت  اخیـر  رویکردهـای 
لینوکـس و جامعه  متن باز، این امید را ایجاد می کند که 
ردموندی ها در آینده سیسـتم عامل دسکتاپ لینوکس 

توسعه دهند.
بـه گـزارش زومیت، بسـیاری از کارشناسـان حوزه  
فناوری در سـال های پیش معتقد بودند مایکروسـافت 
به هیچ عنوان سـمت توسـعه  سیسـتم عامل دسکتاپ 
مبتنی بر لینوکس نخواهد رفت. امروز و پس از اقدامات 
متنـوع ردموندی هـا در جهت نزدیکی به اکوسیسـتم 
لینوکـس و جامعه  متن بـاز، این کارشناسـان در حال 
تغییـر عقیده هسـتند. به بیان دیگر، آن هـا امیدوارند 
روزی سیسـتم عاملی با نام های شـبیهMS-Linux یا 

حتی Lindows عرضه شود.
دالیل متعددی، احتمال توسـعه   لینوکس دسـکتاپ 
توسـط مایکروسـافت را افزایـش می دهـد. به عنوان 
مثـال می تـوان بـه اسـتفاده از لینوکـس در الیه های 
باالیی سیسـتم آژور اشـاره کرد. به عـالوه، پتنت های 
مایکروسـافت نیز اخیرا برای شـرکت های لینوکسـی 
رایگان و آزاد شدند. از همه مهم تر، ردموندی ها توزیع 
 Azure مخصـوص خود را برای سـرویس آژور با نـام

Sphere منتشر کردند.
برخـی افـراد معتقدنـد اقدامـات صورت گرفتـه از 
سـوی مایکروسـافت، همگی در جهت اهـداف تجاری 
و درآمدزایـی بیشـتر بوده انـد. در مقابـل باید گفت، 
حرکت های متعددی نیز به صورت رایگان در این مسیر 
انجام شده اسـت؛ به عنوان مثال بسیاری از توزیع های 
لینوکـس از طریـق ابزارهایی همچـونHyper-V و 

WSL در ویندوز اجرا می شوند.
یکی از جدیدتریـن اقدامات مایکروسـافت که قرار 
گرفتـن آن هـا در مسـیر لینوکـس را تأییـد می کند، 
بازطراحـی و توسـعه مجـدد مرورگـر Edge اسـت. 
آن هـا در توسـعه  جدیـد مرورگـر اصلـی خـود، از 
موتور متن بـاز کرومیوم اسـتفاده خواهنـد کرد. همه  
مثال هـای گفته شـده، این احتمـال را تقویت می کنند 
که مایکروسـافت، توزیع مخصـوص لینوکس را عرضه 

خواهد کرد.
در ماه های اخیر، یکی از مشـکالت اساسـی کاربران 
بـا مایکروسـافت، به روزرسـانی های پر از ایـراد فصل 
پاییـز بـرای وینـدوز 1۰ بود. ایـن اشـکاالت هنوز هم 
به صورت کامل برطرف نشده اند و کارشناسان، سیستم 
تضمین کیفیت مایکروسـافت را به خاطر آن زیر سؤال 
می برند. درمقابل، لینوکس نماد پایداری و امنیت است. 
سیسـتم عاملی که تقریبـا در تمامـی حوزه های دیگر 
رایانش فرمانروایی می کند. چرا مایکروسافت نباید آن 

را امتحان کند؟
کامال روشـن است که هیچ سیسـتم عامل دسکتاپ 
مبتنـی بر لینوکـس، موفقیت باالیی در بازار نداشـته 
است. البته، سیستم عامل کروم تاحدودی این حقیقت 

را نقـض می کند اما این رخدادهـا، به خاطر کمبودهای 
تکنولوژیـک لینوکـس نیسـتند. دلیل اصلـی آن ها، 
سیاست های سـلطه جویانه  مایکروسافت در سال های 
پیش محسوب می شـود که توزیع کنندگان سخت افزار 
از عرضـه  دیگـر سیسـتم عامل ها منـع می کـرد.  را 
به هرحال آن روزها به تاریخ پیوسته اند و مایکروسافت 
امـروز خود را بیش از همیشـه عالقه مند به لینوکس و 

جهان متن باز نشان می دهد.
دلیـل و توجیه مایکروسـافت بـرای روی آوردن به 
لینوکـس چه خواهد بود؟ چون غول نرم افزاری درحال 
 حاضر میلیاردها دالر در توسعه  ویندوز سرمایه گذاری 
می کند و درآمـد آن ها از آن، روز به روز در حال کاهش 
اسـت. همه ما به یاد داریم که ردموندی ها روزی برنامه 
یـک میلیارد کاربر برای ویندوز 1۰ داشـتند و هرگز به 
آن نرسـیدند. درنهایت، مایکروسـافت با اسـتفاده از 
کرنـل لینوکـس، صرفه جویی باالیی در بخش توسـعه 

خواهد داشت.
اگر مایکروسـافت تصمیم خود را در عرضه  لینوکس 
نهایـی کنـد، چـه سـرانجامی در انتظار خیل وسـیع 
نرم افزارهای ویندوزی خواهـد بود؟ قطعا پورت کردن 
و انتقال نرم افزارهای ویندوز به لینوکس دشـواری های 
باالیی دارد؛ اما ابزارهای متعدد همچون Crossover و 
Wine ثابت کرده اند که می توان تاحدودی این چالش 

را برطرف کرد.
بـرای  لینوکـس  در  موجـود  ابزارهـای  عالوه بـر 
اجـرای برنامه هـای وینـدوز در آن، توسـعه دهندگان 
مایکروسـافت نیـز تا حـد زیـادی چالـش را برطرف 
کرده اند. توسـعه دهندگان WSL در سال های گذشته 
تالش زیادی کرده اند که دستورهای API لینوکس در 
ویندوز اجرا شود و بالعکس. در نتیجه، بسیاری از مسیر 
اجرای برنامه های ویندوز در لینوکس، طی شـده است. 
به طور خالصه،  توسعه دهندگان نرم افزارهای ویندوزی 
نگرانـی خاصی دربـاره ی پورت به لینوکـس نخواهند 
داشـت و مایکروسـافت، بخش زیـادی از کار را انجام 
می دهد. نکته ی قابل توجه دیگر آن اسـت که مهاجرت 
به سیستم های ابری، به مرور به رویکردی جامع تبدیل 
می شـود. درحال حاضر نیز مایکروسـافت از سـرویس 
ابری آفیس 365 بیش از نرم افزارهای دسکتاپ آفیس 
درآمد کسب می کند. وقتی این غول نرم افزاری همه ی 
کاربران را به سرویس های ابری ترغیب می کند، به مرور 
سیسـتم عامل دسـکتاپ کاربـران، اهمیت خـود را از 

دست خواهد داد.
درنهایـت به ایـن نتیجه می رسـیم که تغییـر رویه 
به سیسـتم عامل دسـکتاپ مبتنی بـر لینوکس، برای 
مایکروسـافت سـود زیـادی خصوصـا در صرفه جویی 
توسـعه ی نرم افـزار خواهد داشـت. درنتیجـه، چنین 
رویکردی از سـوی آن ها در سـال های پیش رو، دور از 

انتظار نخواهد بود.

اگر می خواهید کارآفرین موفقی باشید 6 نکته را به خاطر بسپارید

آیا مایکروسافت می تواند سیستم عامل 
دسکتاپ مبتنی بر لینوکس عرضه کند؟

یادداشـت

رئی��س صندوق نوآوری و ش��کوفایی با تاکید بر اینکه ب��رای اعمال حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان به کمک های ش��رکت های دانش بنیان و صندوق های 
پژوهش و فناوری مستقر در استان ها نیازمند هستیم، گفت: تاکنون از سوی این 
صندوق حمایت های مناس��بی از حوزه علوم انسانی صورت نگرفته که دلیل آن 
عدم شناخت کافی بوده است، ما در این زمینه آماده دریافت پیشنهادات فعاالن 
این عرصه هستیم. به گزارش ایسنا، دکتر علی وحدت در نشست وزارت علوم با 
رؤسای پارک های علم و فناوری و معاونان پژوهش وفناوری دانشگاه ها با اشاره به 
برنامه های حمایتی این صندوق، افزود: با توجه به جوان بودن صندوق نوآوری و 
شکوفایی تا کنون این صندوق تالش داشته تا از شرکت های دانش بنیان حمایت 

کند و یا در زمینه تامین سرمایه در گردش این شرکت ها فعال بوده است.

آمادگی صندوق نوآوری برای حمایت 
از پژوهش های علوم  انسانی



در مقاله پیش��ین به ۶ مزیتی که یک طراح تبلیغات برای س��ایت ما 
در حوزه کس��ب کار ب��ه ارمغان می آورد پرداختیم و ح��ال به ادامه آنها 

می پردازیم.
7. استفاده از پودر سوخاری

یکی از تکنیک های موثر در جلب رضایت کاربران سایت تحت عنوان 
»پودر س��وخاری« ش��ناخته می ش��ود. به بیانی س��اده، این تکنیک به 
کاربران فرصت بازگش��ت به صفحه دسته بندی موضوعات سایت در هر 
زمانی را می دهد. این نکته در زمینه بهینه سازی رابط کاربری سایت مان 
بیش��ترین اهمیت را دارد. در بسیاری از مواقع کاربران به هنگام مطالعه 
ی��ک مطلب نیازمند مراجعه به صفحه مربوط به دس��ته بندی موضوعی 
دیگر هس��تند. اگر در چنین ش��رایطی امکان جا به جایی س��ریع برای 
کاربران مهیا نباش��د، تجرب��ه بدی برای آنها رقم خواه��د خورد. طراح 
تبلیغاتی ش��ما در اینجا ب��ه دو صورت می تواند تاثیرگذار ظاهر ش��ود. 
در وهله نخس��ت باید ش��ما و طراح تبلیغات تان با طراح سایت صحبت 
کنی��د. در ای��ن گفت وگو افزودن ویجت یا کادر مخصوص دس��ته بندی 
موضوعات س��ایت مد نظر قرار می گیرد. در وهل��ه دوم، طراح تبلیغات 
باید مطالب مرتبط را در ذیل مطلب اصلی لینک کند. این بخش دقیقا 
همان موضوعی اس��ت که تحت عنوان »اهمیت اس��تفاده از لینک های 

داخلی« مورد بررسی قرار دادیم.
نکته مه��م دیگر در این بخش افزودن هش��تگ های مناس��ب به هر 
صفحه اس��ت. در دنیای امروز بخش زیادی از جس��ت وجوهای کاربران 
با اس��تفاده از هش��تگ ها صورت می گی��رد. به همین خاط��ر برندها و 
س��ایت های مختلف به س��راغ اس��تفاده از این س��رویس رفته اند. شیوه 
س��اخت هشتگ بس��یار راحت اس��ت. فقط باید یک # را پیش از کلمه 

موردنظرمان قرار دهیم. 
چگونه این کار را انجام دهیم؟

میان الگوهای مکان محور، دس��ته محور و س��اختارمحور برای ساخت 
دس��ته بندی باید دس��ت به انتخ��اب زد. الگوی مکان محور براس��اس 
موقعی��ت مکانی کاربر مطالب مرتبط ب��ا محل اقامتش را به وی توصیه 
می کند. این نوع دسته بندی بیشتر به درد سایت های معرفی مکان های 
توریستی یا رستوران ها می خورد. الگوی دسته محور براساس هماهنگی 
و شباهت ماهیت موضوعات مختلف مقاالت آنها را در گروه های جداگانه 
قرار می دهد. رایج ترین شکل دسته بندی مطالب یک سایت همین مورد 
است. الگوی آخر نیز که تحت عنوان ساختار محور مطرح است، مبتنی 

بر دسته بندی مطالب براساس ساختار مطلب و سایت مان است.
8. نگارش توضیحات متا

ات��کا بر روی ن��گارش چن��د جمله مرتبط ب��ا ماهی��ت مقاله مان در 
ابت��دای متن به هیچ وجه برای دسترس��ی س��اده کارب��ران به محتوای 
سایت مان کافی نیست. اجازه دهید در اینجا مثال واضحی بزنم. صفحه 
جست وجوی گوگل را در نظر بگیرید. لینک مطالب پیدا شده در صفحه 
گ��وگل معموال دارای چن��د خط از جمالت ابتدایی مطالب هر س��ایت 
اس��ت. بس��یاری از کارش��ناس ها نگارش چند خط ابتدای��ی به صورت 
ج��ذاب را برای دیده ش��دن مطالب مان کافی می دانن��د. با این حال در 

عمل چنین اس��تراتژی به هیچ وجه تاثیرگذار نیس��ت. راهکار جایگزین 
اس��تفاده از توضیحات متاس��ت. این توضیحات به صورت کوتاه در کنار 
بخش مطالب س��ایت  ما در موتورهای جس��ت وجوگر ظاهر می شود. به 
ای��ن ترتیب مخاط��ب به جای مطالعه چند خ��ط ابتدایی به توضیحات 
موردنظر ما توجه خواهد کرد. مزیت اصلی چنین شیوه ای عدم ضرورت 
شروع مطلب مان با عبارت هایی کلیشه ای و از پیش تعیین شده است. 

چگونه این کار را انجام دهیم؟
خوشبختانه، هر طراح تبلیغاتی به خوبی از اهمیت مفهوم توضیحات 
مت��ا آگاهی دارد. به این ترتیب آنها توانایی و مهارت الزم برای طراحی 
این توضیحات را نیز خواهند داش��ت. برخالف بس��یاری از توصیه های 
این مقاله، چنین بخش��ی اصال توس��ط یک فرد عادی قابل اجرا نیست. 
بنابراین توصیه من اس��تفاده از یک ف��رد ماهر برای طراحی توضیحات 
متاست. توجه داشته باشید، اگرچه هر طراح تبلیغاتی به خوبی با مفهوم 
توضیحات متا آش��نایی دارد، اما به عنوان مدیر یک سایت حتما باید از 

وی اجرای چنین طرحی را بخواهیم.
9. ضرورت توجه به پالگ های اجتماعی

س��یگنال های مرتبط با شبکه های اجتماعی نیز در زمینه دسته بندی 
سایت ها نقش مهمی دارند. طراح تبلیغات شما توانایی ارائه توصیه های 
مناسب و کمک به راه اندازی اکانت های رسمی برای شرکت و سایت تان 
در ش��بکه های اجتماعی مختلف را دارد. به این ترتیب مطالب س��ایت 
ما بازدید بیش��تری دریاف��ت خواهد کرد. به عالوه کاربران ش��بکه های 
اجتماع��ی در ص��ورت عالق��ه به مطلب��ی آن را با دیگران به اش��تراک 
می گذارند. نتیجه اینکه بازدید مطالب ما از س��وی کاربران به طور قابل 

مالحظه ای افزایش خواهد یافت.
چگونه این کار را انجام دهیم؟

درست مانند بخش توضیحات متا، طراح های تبلیغات با تولید پست های 
مناس��ب برای شبکه های اجتماعی مختلف نیز آشنا هستند. توجه داشته 
باش��ید که محتوای شما در ش��بکه های اجتماعی نیز مانند سایت تان باید 
کیفیت باالیی داشته باشد. در غیر این صورت مخاطب توجه چندانی بدان 
معطوف نخواهد کرد. همچنین هر پلتفرم اجتماعی ویژگی های خاص خود 
را دارد. به این ترتیب بی توجهی به ویژگی های خاص هر ش��بکه اجتماعی 
میزان ش��انس موفقیت ما را کاهش می دهد. ی��ک نکته مهم درخصوص 
ایجاد اکانت رس��می در شبکه های اجتماعی در آدرس سایت مان در بخش 
توضیحات پروفایل اس��ت. به این ترتیب کاربران امکان مراجعه مستقیم از 

اکانت ما به سایت رسمی را خواهند داشت.
1۰.   چشم از رقبای تان بر ندارید

یک طراح تبلیغات مناسب نه تنها به فکر تولید محتوای باکیفیت برای 
س��ایت مان است، بلکه همیشه نحوه عملکرد رقبا را نیز تحت نظر دارد. 
بحث پیگیری نحوه عملکرد رقبا فقط شامل بررسی مطالب آنها نیست. 
در حقیقت ما باید موضوعات، شیوه بیان و نحوه تعامل آنها با کاربران را 
نیز مد نظر قرار دهیم. در غیر این صورت بررس��ی های ما نتیجه خاصی 

برای سایت پدید نمی آورد. 
چگونه این کار را انجام دهیم؟

فک��ر می کنم پرداخت دس��تمزدی بیش��تر به ط��راح تبلیغات مان به 
منظور بررس��ی و تحلیل نحوه عملکرد رقبا ایده مناس��بی باشد. در هر 
ص��ورت طراح مورد نظر برای کار بیش��تر بدون دس��تمزد اضافه انگیزه 

چندانی نخواهد داش��ت. به عالوه بحث تحلیل عملکرد رقبا کار جانبی 
نیس��ت که در ذیل فعالیت های روزانه کارمن��دان جای گیرد. به همین 
دلیل پرداخت هزینه بیشتر اقدامی کامال ضروری به نظر می رسد. البته 
به عنوان مدیر س��ایت باید زمینه های اصلی تحلیل را مشخص کنید. به 
عنوان مثال اگر قصد ش��ما داشتن شرکت و سایتی جدی است، تحلیل 
و اقتب��اس از ایده های طنز رقبا اصال مناس��ب نخواهد بود. در عوض با 
تعریف محدوده نظارت بر عملکرد رقبا فقط ایده های مناسب را بررسی 

و اخذ خواهید کرد. 
11.   ارزیابی رتبه سایت مان

ش��اید ش��ما به عنوان صاحب س��ایت عالقه زیادی به بررس��ی رتبه 
کلی س��ایت و هر کدام از مقاالت تان داش��ته باشید. با این حال کاربرد 
اصلی ارزیابی رتبه فقط از س��وی یک طراح تبلیغاتی یا کارشناس امور 
بازاریابی به درد بهبود اس��تراتژی س��ایت مان خواهد خورد. اگر فرصت 
بررس��ی این موضوع را به طراح تبلیغات س��ایت تان بدهید، نتیجه کار 
گردآوری اطالعات مهم برای بهبود روند فعالیت ش��رکت اس��ت. مزیت 
اصلی ارزیابی رتبه س��ایت و مطالب مان امکان یافتن مطالب مورد عالقه 
مخاطب اس��ت. به این ترتیب مطالبی که در رتبه های باال دس��ته بندی 

شده اند، بیش از سایرین مورد عالقه و پسند کاربران هستند. 
چگونه این کار را انجام دهیم؟

 Moz به منظور آگاهی از رتبه س��ایت مان استفاده از ابزارهایی نظیر
ضروری است. این ابزار اطالعات جانبی بسیار کاربردی در مورد جایگاه 
فعلی سایت و همچنین آمار دقیق مطالب محتوای مان ارائه می کند. اگر 
به دنبال ابزاری با رابط کاربری حرفه ای تر هس��تید، توصیه من به شما 
اس��تفاده از ابزار SEMRush است. این ابزار دقیقا برای افراد حرفه ای 
طراحی ش��ده اس��ت. بنابراین اگر مهارت زیادی در ای��ن حوزه ندارید، 

پیشنهاد می کنم به سراغ چنین ابزار حرفه ای نروید. 
12.   استخدام نیروی کمکی اضافی

اجازه دهید مس��تقیم با یک واقعیت اساسی رو به رو شویم، یک فرد 
توانایی انجام تمام امور مربوط به بهینه س��ازی موتورهای جست وجو را 
ن��دارد. به همین خاط��ر یک طراح تبلیغات فرص��ت و توان کافی برای 
یافتن کلیدواژه ها، نگارش مطلب، بررس��ی وضعیت سایت تان، بررسی و 
بهبود س��رعت سایت و همچنین تحلیل عملکرد رقبای تان را ندارد. اگر 
برای لحظه ای خود را جای طراح تبلیغات مان بگذاریم، به سختی بیش 
از ان��دازه این کار پی خواهیم برد. بی تردید چنین کاری نیازمند حداقل 
یک تیم اس��ت. به این ترتیب به عنوان توصیه پایانی  ضرورت استخدام 

نیروی کمکی را در نظر داشته باشید. 
چگونه این کار را انجام دهیم؟

ش��اید ش��ما خوش ش��انس باش��ید و طراح تبلیغاتی را پیدا کنید که 
فرص��ت کافی برای انجام تمام کارهای مورد نیاز ش��رکت و س��ایت تان 
را داش��ته باش��د. با این حال به موازات توسعه ش��رکت و سایت تان در 
نهایت مدیریت همه امور از دست یک فرد خارج خواهد شد و به همین 
دلی��ل اگرچه در ابتدا امکان اتکا بر یک ط��راح تبلیغات وجود دارد، اما 
در ادام��ه باید افراد تازه ای را به تیم ت��ان اضافه کنید. کلید موفقیت در 
اینجا هماهنگی و مش��ورت با طراح تبلیغات تان است. بی شک وی زمان 
استخدام نیروی جدید و همچنین مهارت های الزم را به خوبی می داند. 
noobpreneur: منبع

کمپین تبلیغاتی سفورا با همکاری دستیار 
صوتی گوگل

هم��کاری Google Home Hub با برند آرایش��ی س��فورا 
Sephora  در راس��تای نمایش ویدئوهای آرایش��ی به کاربران 
گوگل، کمپین تبلیغاتی بود که در مدت زمان کوتاهی مخاطبان 
 Julia Chen Davidson .زی��ادی را ب��ه خود ج��ذب ک��رد
مدیر بخ��ش در گوگل در این رابطه می گوید: »ما به این نتیجه 
رسیدیم که اضافه کردن یک بعد جدید به این دیوایس جذابیت 
زیادی را ایجاد می کند. خوش��حالیم که ب��ا این همکاری موفق 
توانس��تیم به مردم نشان دهیم که google Home Hub تا 

چه حد به آن ها کمک خواهد کرد.«
براساس اطالعاتی که دیویدسون در این مورد ارائه داده است، 
روزانه بیش از 200 هزار جست وجو در مورد موضوعات آرایشی 
در یوتی��وب Youtube انجام می ش��ود. او امیدوار اس��ت این 
کمپین تبلیغاتی آغازی برای همکاری های متعدد دیگر سفورا با 
این غول تکنولوژی باش��د. این دو کمپانی در مورد دیگری نیز با 
 shopping هم همکاری می کنند. هم اکنون س��فورا در بخش
Action با گوگل همکاری می کند تا خرده فروشان این برند در 

نتایج جست وجوی گوگل نمایش داده شوند.
Kristy Frivold سرپرس��ت ارشد بخش خالقیت در سفورا 
می گوی��د همکاری با گوگل در این کمپین به به مش��تریان این 
برند اجازه می دهد تا راحت و بدون هیچ مش��کلی از محصوالت 
آرایش��ی خود اس��تفاده کنند. از آنجایی که آرایش کردن با دو 
دس��ت بس��یار راحت تر از استفاده از یک دس��ت است، دستیار 
صوتی گوگل در اینجا کمک ش��ایانی به مش��تریان خواهد کرد. 
همچنی��ن این فرصت برای س��فورا مهیا می ش��ود تا ویدئوهای 
آموزشی خود در زمینه های مختلف را به مخاطبان خود نمایش 

بدهد.
البته س��فورا قبال هم س��ابقه همراهی با تکنول��وژی روز را در 
 Sephora کارنامه خود داش��ته اس��ت و برنامه ای تحت عنوان
Virtual Artist ارائه داد که در آن کاربران می توانند با آپلود 
عکس خود، مدل های مختلف میکاپ را روی صورت خود تست 

کنند.
Frivold در این رابطه می گوید: هدف ما این است که زیبایی 
را در دسترس همه قرار دهیم و آن را برای هر شخصی متناسب با 
چهره او بازسازی کنیم. بنابراین همواره در کمپین های دیجیتال 

خود مستقیما از تجربه مشتریان خود استفاده می کنیم.
در این کمپین، مشتریان در محل فروشگاه محصوالت آرایشی 
س��فورا با دس��تیار صوتی گوگل روبه رو شده و از او می خواستند 
ت��ا آم��وزش آرایش مورد نظ��ر آن ها را پخش کرده و مش��تری 
مس��تقیما با دیدن ویدئوی آموزشی، با محصوالت سفورا خود را 

به همان شکل آرایش کند.
این کمپین تبلیغاتی در 10 فروش��گاه س��فورا برگزار ش��د و 
عالقه مندان زیادی را به خود جذب کرد. Frivold در مورد این 
کمپین می گوید: این همکاری نه تنها هوشمندانه، بلکه زیبا بود. 

زیرا زیبایی را برای مشتریان ما به ارمغان آورد!
imarketor: منبع

 شخصیت برگزیده تایم
روزنامه نگاری که کشته شد

 برای نخس��تین بار ش��خصیت برگزیده مجله تایم فردی مرده 
است: جمال خاشقچی. متهم اصلی پرونده قتل او به نظر بسیاری 

از مردم جهان خانواده فیصل و دولت عربستان سعودی است.
نکت��ه مهم این اس��ت ک��ه روزنام��ه نیویورک تایم��ز از حمله 
ب��ه »نگهبان��ان حقیق��ت« در مطبوع��ات جهان��ی انتق��اد کرد. 
خاش��قچی یکی از روزنامه نگارانی بود که تای��م از آنها به عنوان 
»جس��ت وجوگرهای حقیقی حرفه ای« نام می برد که امس��ال به 
خاطر پیگیری یک سری اخبار مختلف، از روی ناراحتی به زندان 

افتادند یا آشکارا از آنها انتقام گرفته شد.
 Capital« کن��ار خاش��قچی، پنج نف��ر از کارمندان روزنام��ه
Gazette« در مریلند نیز توس��ط ی��ک خواننده ناراضی به قتل 
رس��یدند؛ یک روزنامه نگار موس��وم به »ماریا رزا«، مدیر اجرایی 
وب سایت خبری »Rappler« که هدفی قانونی از پوشش روابط 
رئیس جمهور فیلیپین، رودریگو دوترته، را مشخص و اعالم کرده 
اس��ت و دو روزنامه نگار به نام های »وا لون« و »کیو س��و او« که 
در میانمار به خاطر افش��ای خبر کشتار دسته جمعی مسلمانان 

روهینگیا به زندان انداخته شدند.
به گفته ادوارد فلس��ندال، س��ردبیر تایم، با نگاهی به گزینه ها، 
مش��خص شد که دستکاری و سوء اس��تفاده از حقیقت، از ریاض 
تا Silicon Valley، واقعا موضوع مشترک بسیاری از خبرهای 

این روزنامه در سال 201۸ را تشکیل داده اند.
قتل خاش��قچی منج��ر به ارزیاب��ی جهانی مجدد ش��خصیت 
ش��اهزاده سعودی و نگاه دقیق اما واقعا با تاخیر به جنگ ویرانگر 

در یمن شد.
Time همچنی��ن ب��ه افزای��ش کل��ی و جهان��ی آم��ار قت��ل 
روزنامه نگاران در س��ال 201۸ اشاره کرد. در حالی که بخشی از 
پش��ت صحنه انتخاب شخصیت برگزیده سال توسط این مجله را 
آشکارا نبرد مداوم میان رئیس جمهور ترامپ و رسانه های اصلی 
و مهم آمریکایی پیرامون »اخبار جعلی« و حمالت ترامپ به آنها 
به عنوان »دش��من مردم« تشکیل می دهد، مجله تصمیم گرفت 
ک��ه این ب��ار محتوایی را هدف قرار دهد که در گذش��ته به طور 
غیرمس��تقیم در انتخاب های خود لحاظ شده بود. در حال حاضر 
بیشتر از سایر موارد تمرکز روی سرکوب مستقیم روزنامه نگاران 

خارج از کشور است.
در قال��ب یک اظهار نظر، فرد رایان، س��ردبیر ارش��د تحریریه 
روزنامه واش��نگتن پس��ت، Time را به خاط��ر انتخاب موضوع 
مناس��ب و تاکید روی کار خبرنگاران مورد تش��ویق قرار داد. به 
اعتق��اد او، انتخاب های تایم به ش��کلی ق��وی و موثر نقش مهم 
روزنامه نگاران و خطرات فزاینده پیش روی آنها را به مردم جهان 

یادآوری می کند.
mbanews: منبع
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طراح تبلیغات چگونه به بهینه سازی سایت مان با موتورهای جست وجو کمک می کند؟
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آی��ا ش��ما به دلی��ل دریافت واکنش ه��ای نامناس��ب محصول تان در 
ش��بکه های اجتماعی اندکی ناراحت هس��تید؟ نیازی به نگرانی بیش از 
اندازه نیس��ت. اگر برند ش��ما مانند یک فراری قرمز، خانه ای با معماری 
مدرن یا فضاپیمایی بس��یار پیشرفته و پرسرعت نیست، به معنای عدم 
توجه مخاطب بدان نخواهد بود. مطئمن باش��ید که چنین اتفاقی حتی 

نزدیک به بی توجهی مخاطب به برند شما هم نیست. 
ب��رای هرچ��ه که در ش��بکه های اجتماع��ی برای فروش، توس��عه یا 
بازاریابی دارید، همیش��ه یک داس��تان پس زمینه وجود خواهد داشت. 
همچنین ش��ما می توانید به فرهنگ شرکت تان یا ارزش های اساسی اش 
نیز فکر کنید. فرقی ندارد تکیه ش��ما بر کدام مورد باشد، در هر صورت 
با انتخاب درس��ت آن مشتریان و کاربران بسیار زیادی پیرامون برندتان 

و و محصوالت شما صحبت خواهند کرد. 
امروزه به دلیل توسعه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاری و اختصاص 
زمان مناس��ب برای این پلتفرم ها بسیار س��ودآور خواهد بود. به عبارت 
بهتر، با عطف توجه به ش��بکه های اجتماعی فرصت مناسبی برای برند 
ما در راس��تای جلب نظر مخاطب ها و ایجاد تجربه ای جذاب از تعامل با 

ما ایجاد خواهد شد. 
12 راه��کار برای تبدیل برندی حوصله س��ر بر به یکی از جذاب ترین 

اکانت ها در شبکه های اجتماعی
جاس��تین تیمبرلیک، خواننده و بازیگر مش��هور آمریکایی، اظهارنظر 
جالبی در مورد کس��ل کننده ترین موقعیت ممکن دارد: »حوصله  سر بر 
ترین چیز در دنیا؟ بی تردید این عنوان متعلق به سکوت است«. بنابراین 
در واکنش صحیح به اظهار نظر جاستین باید سکوت را فراموش کنیم. 
در عوض به کارهایی نظیر صحبت، نمایش، بیان داستان، سرگرم سازی 

و مانند اینها بپردازید.
یکی از مزیت های اصلی ش��بکه های اجتماعی فرصت مناس��ب برای 
برندها به منظور نمایش ش��یوه تاثیرگذاری محصوالت شان روی زندگی 
مش��تریان است. در حقیقت شبکه های اجتماعی خیل وسیعی از محتوا 
را در خ��ود جای داده اند. از ویدئوهای مس��خره در مورد آموزش قوانین 
صنع��ت بیمه گرفته تا نمایش اولی��ن جمالت یک کودک و کلیپ هایی 
خنده دار از س��وی بازیگ��ران حرفه ای، همگی در ش��بکه های اجتماعی 
بارگذاری می ش��ود. اج��ازه دهی��د در ادامه به بررس��ی 12 راهکارمان 

بپردازیم.
1. اهمیت آموزش به مخاطب

اگر محتوای آموزش��ی برای مخاطب تان تولید نمی کنید، حداقل وی 
را وادار ب��ه تفکر کنید. برن��د 3M Canada این کار را به خوبی انجام 
داده است. همه ما از سلیقه خود و دیگر کاربران در شبکه های اجتماعی 
آگاهی داری��م. در حقیقت کاربران به دنبال مواردی برای س��رگرمی و 
در کنار آن یادگیری نکاتی چند هس��تند. ب��ا این حال برخی از برندها 
اق��دام به بارگذاری مطالبی در زمینه های کامال کلیش��ه ای و غیرجذاب 
می کنند. به این ترتیب ج��ای تعجبی ندارد که مخاطب عالقه چندانی 

به این محتوا نشان نمی دهد.
ی��ک اس��تثنا در مورد رعایت قوانین نانوش��ته در دنی��ای بازاریابی و 
تبلیغات مبتنی بر شبکه های اجتماعی وجود دارد. در حقیقت اگر برند 
شما یکی از غول های عرصه کسب وکارش باشد، دیگر نیازی به پیروی از 
عرف های رایج نیس��ت، بلکه شما می توانید خود سازنده برخی هنجارها 
باش��ید. برند 3M Canada در کانال یوتیوب خود مجموعه ویدئوهای 
جذاب و در عین حال آموزنده ای را بارگذاری کرده اس��ت. این برند که 
در زمینه دارو و صنایع ش��یمیایی فعالیت دارد، در عین سرگرم س��ازی 
مخاطب اطالعات بس��یار مهمی در زمینه نحوه استفاده از تولیداتش را 

در اختیار کاربران قرار داده است.
پرس��ش اصلی در اینجا کارهایی اس��ت که ما به عنوان یک برند در 
زمین��ه آموزش، انتقال انگیزه و بیان داس��تان مورد نظرمان به مخاطب 
می توانیم انجام دهیم. در مقام پاس��خگویی بای��د به اهمیت یافتن تیم 
یک دست و دارای انگیزه کافی برای تولید محتوای مورد پسند مخاطب 
اشاره کنم. به این ترتیب شما با کمک یک تیم هماهنگ و در عین حال 

آماده کارهای خود را پیش خواهید برد.

2. استفاده از ستاره های مشهور دنیا 
خب، چه کس��ی چنین توصیه ای را به طور مناسب انجام داده  است؟ 
س��ازمان بین المللی یونیس��ف یکی از بهترین نمونه ه��ا در اجرای این 
توصیه اس��ت. آنها برای توسعه کمپین ش��ان با دیوید بکام، فوق ستاره 
دنی��ای فوتبال، وارد همکاری ش��دند. نام کمپین آنها »خش��ونت برای 
همیشه ممنوع می شود« بود. محور اصلی این کمپین مبارزه با خشونت 

علیه کودکان در سراسر دنیا بود. 
حض��ور دیوید بکام در ویدئوی اصلی کمپین یونیس��ف موج عظیمی 
از واکنش ها را برانگیخت. بر این اس��اس فقط در پلتفرم اصلی یونیسف 
1۹0 هزار واکنش به ثبت رس��ید. چنین حجمی از واکنش نس��بت به 
کمپین های قبلی این س��ازمان در مورد آب های آلوده و الیک زندگی ها 

را نجات نمی دهد پیشرفت قابل توجهی به حساب می آید.
ب��دون تردید همه س��ازمان ها و برندها بودج��ه الزم برای همکاری با 
س��تاره های مشهور بین المللی را ندارند )البته در مورد کمپین یونیسف 
به دلیل ماهیت بش��ر دوستانه اش نیازی به پرداخت هزینه باال به دیوید 
بکام نبود(. در این صورت باید به س��راغ افراد تاثیرگذار در سطح محلی 
بروی��م. ب��ه این ترتیب ش��ما روی یک دامنه مش��خصی و محدودی از 
مخاطب ها سرمایه گذاری خواهید کرد. چنین اقدامی تا پیش از توسعه 

برندتان بهترین راهکار قلمداد می شود.
همکاری با ستاره های مشهور در سطح محلی و جهانی در همه جا قابل 
مش��اهده اس��ت. تلویزیون، بیلبوردهای خیابانی، آگهی های مطبوعاتی و 

محتوای موجود در شبکه های اجتماعی مثال هایی در این زمینه هستند.
3. تاثیر فوق العاده بیان داستان

یک برند موفق وقتی عالقه مردم به دوست داشتن یک مفهوم یا حتی 
پدید را مش��اهده می کند، به جای بررسی دلیل آن خود را بدل به یک 
قهرمان برای دوس��ت داش��تن می کند. در این زمینه PayPal بهترین 
عملکرد را از خود به نمایش گذاش��ته اس��ت. این برند چنین کاری را با 

گذار از هویت بدون چهره برندش به خلق چهره ای جذاب انجام داد.
ای��ن برند از تصاویر بدون چهره افراد واقعی برای پس��ت های خود در 
ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده می کرد. چنین اقدامی در عین حال که 
عجیب به نظر می رس��د، برای یک درگاه پرداخ��ت بین المللی موفقیت 
بزرگی بود. توجه داش��ته باشید که ماهیت کسب وکار PayPal تعامل 
با مخاطب را بس��یار دشوار می کند. به همین خاطر آنها به فکر استفاده 

از ایده های کمکی افتادند.
اگرچه اس��تفاده از تصاویر افراد واقعی اقدام جالبی است، با این حال 
خالقی��ت PayPal به همینجا ختم نش��د. آنها ب��رای جلب نظر هرچه 
بیش��تر کاربران در ش��بکه های اجتماعی اقدام به بیان داستانی جذاب 
در م��ورد صاحب هر تصویر به عنوان کپش��ن نیز کردند. به این ترتیب 
PayPal در هر پس��ت خود داس��تانی جذاب و در عین حال واقعی از 

زندگی افراد مختلف را بیان می کند.
ش��ما نیز با مطالع��ه نحوه فعالی��ت برند PayPal ایده ه��ای تازه ای 
برای توس��عه برندتان یافته اید؟ خیلی خوب اس��ت، ام��ا اجازه دهید به 

جست وجوی مان در میان عملکرد برندهای موفق ادامه دهیم.
4. برندتان باید انسانی باشد

گاه��ی اوقات فقط با یک »روز بخیر« س��اده برند ما هویت انس��انی 
بهتری کس��ب خواهد کرد. در این زمینه دانش��نامه مش��هور ویکی پدیا 

بهترین عملکرد را دارد. 
همانط��ور که هم��ه ما می دانیم برند ویکی پدیا ب��ه طور کامل بر پایه 
کمک ه��ای مردمی اداره می ش��ود. به طور معمول ای��ن برند در توییتر 
از مش��ارکت کننده های مختلف��ش برای همکاری تش��کر می کند. نکته 
جالب در مورد این توییت ه��ا ذکر نام فرد همکاری کننده و درج اکانت 

کاربری اش در توییتر است.
آیا ش��ما در زندگی ش��خصی تان از همس��ر خود ب��ه خاطر زحمات 
فراوانش تشکر و قدردانی می کنید؟ از همکارتان برای قبول انجام برخی 

از کارهای شما چطور؟ 
ب��دون تردید همه ما چنین کارهایی را انجام می دهیم. بنا بر این چرا 

چنین قدردانی را به صورت آنالین نیز انجام ندهیم؟ 
در یک فرمول س��اده، فعالیت در ش��بکه های اجتماعی به عالوه عدم 
درخواس��ت مادی از کاربران برابر اس��ت با اعطای جلوه ای انس��انی به 
برندمان. اگر به دنبال بهبود وضعیت کسب وکارمان از طریق فعالیت در 

شبکه های اجتماعی هستیم، باید این روش را در ذهن داشته باشیم.
قبول دارم که این روش گاهی اوقات بیش از حد ساده انگارانه به نظر 

می رسد. با این حال هرگز نباید آن را فراموش کرد.
5. به یادماندنی عمل کنید

عملکرد به یادماندنی به طور عمده به دلیل ش��خصیت و ویژگی های 
خاص هر برند اس��ت. به این ترتیب هر برند نسبت به سایر رقبای خود 
ماهی��ت و جلوه ویژه خ��ود را دارد. وقتی صحب��ت از عملکرد خاص و 
ب��ه یادماندنی می ش��ود، هیچ برندی به اندازه مریام وبس��تر عالی عمل 
نمی کند. در حقیقت آنها با افزودن عناصری به شدت جذاب و برگرفته 
از زندگی روزمره مردم صفحات خود در شبکه های اجتماعی را به شدت 
ب��ه یادماندنی س��اخته اند.. عملکرد غیرمنتظره از س��وی افراد و برندها 
همیشه توجه مخاطب را جلب می کند. به عنوان مثال هیچ فردی انتظار 
انتش��ار تصویر زیبایی از یک س��گ کوچک در حال دویدن را از س��وی 
برند مریام وبس��تر ندارد. چنین شوخی های دم دستی و ساده ای وقتی با 
ماهیت کلی یک برند مقایسه شود، خاطره انگیزی بسیار زیادی را ایجاد 
می کند.  برند شما چه برنامه ای برای انتشار مطالب خنده دار و متفاوت 

از ماهیت کلی کسب وکارش دارد؟
6. اهمیت توسعه فرهنگ شرکت مان

اهمیت توس��عه فرهنگ ش��رکت مان به خاطر این است که محصول 
برندمان فقط و فقط تکه ای از روح کلی ش��رکت مان محسوب می شود. 

در این زمینه موسسه Hootsuite نمونه قابل توجهی است. 
به طور معمول مردم انتظار مش��اهده تصاوی��ر و ویدئوهای مربوط به 
یک مراس��م ختم با حضور اف��راد دارای لباس های عجی��ب و غریب را 
ندارند. موسس��ه Hootsuite به منظور به اشتراک گذاری فضای کلی 
ش��رکتش اقدام به انتشار برخی پست ها با پس زمینه فضای تعامل شاد 
کارمندانش  با یکدیگر کرد. در این میان برترین تصویر مربوط به مراسم 
ختمی بود که در آن همه کارمندان با لباس های شخصیت های کارتونی 

و ابرقهرمان ها ظاهر شده بودند.
به منظور بهبود هرچه بهتر فرآیند به اش��تراک گذاری مطالب تان باید 
به فکر تهیه هش��تگی برای آن باش��ید. به این ترتیب مخاطب ش��ما به 

راحتی فرصت یافتن مطالب شما را خواهد داشت. 
7. ضرورت کارآمدی برندها در شبکه های اجتماعی

اگرچه ش��مار قاب��ل توجه��ی از مخاطب ها در ش��بکه های اجتماعی 
اکانت های برندها را دنبال می کنند، با این حال این به معنای خوش بینی 
نسبت به عالقه مندی کاربران به هر نوع اکانت تجاری نیست. صرف نظر 
از وجه س��رگرمی مطالب برندها در ش��بکه های اجتماعی، محتوای آنها 
باید برای مخاطب کاربردی نیز باشد. در غیر این صورت نگاه کاربران به 

برند ما هرگز فراتر از یک شخصیت شوخ طبع نخواهد رفت.
برن��د گات جانک در زمین��ه تولید محتوای کاربردی ب��رای کاربران 
بهتری��ن ایده ها را دارد. ای��ن برند به طور عم��ده در زمینه تولید لوازم 
خانگی و مبلمان تاش��و و کم حجم فعالیت دارد. در شبکه های اجتماعی 
تیم بازاریابی آنها به س��راغ بارگذاری مطالب با محتوای ش��یوه کاربرد 
محصوالت شان می پردازد. به این ترتیب کاربران امکان مشاهده کیفیت 
و همچنی��ن نوع تاثیرگذاری و اس��تفاده از محص��والت این برند را پیدا 
می کنند. به عالوه گات جانک در صفحات خود ایده های جالبی در مورد 

طراحی دکوراسیون داخلی منازل و محیط های کاری ارائه می کند.
مزیت اغلب برندهای مشهور در شبکه های اجتماعی کمک به کاربران 
در زمینه بهبود وضعیت زندگی ش��ان اس��ت. در این می��ان این برندها 
هم محصوالت ش��ان را توس��عه می دهند و هم تاثیر عملی روی زندگی 
مخاطب ش��ان دارند. نکته مهم در اینجا ت��الش برای ایجاد تعادل میان 
بازاریاب��ی برای محصول مان و ارائه توصیه ه��ای عام برای بهبود زندگی 
مخاطب است. به عنوان مثال ایده های دکوراسیون برند گات جانک در 
برخی از موارد اصال ربطی به محصوالتش ندارد. این دس��ته از توصیه ها 
فقط به قصد بهبود زندگی و حل مش��کالت کاربران ارائه می شود. وقتی 
مخاطب ما تالش بدون نیت و قصد فروش مان را برای بهبود زندگی اش 
مش��اهده کند، نوع نگاهش به کس��ب وکارمان تغییر خواهد کرد. چنین 
اقدام��ی عالوه بر افزایش س��طح اعتماد متقابل، ش��انس  م��ا در یافتن 

مخاطب جدید را نیز افزایش خواهد داد.
ادامه دارد ...
hootsuite: منبع
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16-با سایر صفحات تعامل داشته باشید 
بدون همکاری با س��ایرین، مس��یر رشد ش��ما ممکن است بسیار 
طوالنی ش��ود. این امر در حالی اس��ت که س��ایر رقبای شما ممکن 
اس��ت با همکاری یکدیگر، در مدت زمانی به مراتب کمتر به مقصد 
مورد نظر ش��ما دس��ت پیدا کنند. به همین خاطر الزم اس��ت تا از 
هم��ان ابتدای کار خود به دنبال دوس��ت و همکارانی باش��ید که از 
اهدافی همس��و با ش��ما برخوردار هس��تند. در نهایت این تعامل ها 

می تواند زمینه همکاری های بسیار بزرگ را نیز فراهم آورد. 
17-تخفیفات خود را در بخش استوری به نمایش درآورید

قابلیت اس��توری اینس��تاگرام به نحوی اس��ت که پس از گذشت 
24 س��اعت مطلب ارس��الی حذف خواهد شد. به همین خاطر و در 
راس��تای تش��ویق افراد برای بازدید روزانه، بهتر است تا از آن برای 
این امر استفاده کنید. با این حال مزیت این قابلیت تنها شامل مورد 
ذکر ش��ده نب��وده و می توانید آن را برای ه��ر اقدامی که به نظرتان 

مفید می رسد، مورد استفاده قرار دهید.
18-از قابلیت الیو به صورت هوشمندانه استفاده کنید 

این قس��مت درواقع اختصاص به فیلم ه��ای زنده افراد دارد. برای 
مثال این امر که بخواهید یک همایش ش��رکت را با دنبال کنندگان 
خود به اش��تراک بگذارید، بدون ش��ک این قسمت برای شما کامال 
کاربردی خواهد بود. با این حال به این خاطر که افراد ممکن اس��ت 
ابتدای ویدئوی ش��ما را از دست بدهند، این امر باعث خواهد شد تا 
عمال با س��ردرگمی مواجه ش��وند. در این راستا توصیه می شود تا از 

چند روز قبل، اطالع رسانی درستی را صورت دهید.
19-حضوری فعال در بحث ها داشته باشید

اکرچه برخی بر این باور هستند که باید بخش نظرات را غیرفعال 
کرد. با این حال واقعیت این اس��ت که ش��ما از این طریق می توانید 
بازخوردها را شناس��ایی کرده و نظرات افراد را جویا شوید. البته این 
امر نیز ممکن اس��ت مورد سوءاستفاده هایی نیز قرار گیرد. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا همواره تمامی نظرات را مورد بررس��ی قرار 
داده و در صورت نیاز پاس��خگو باشید. همچنین این امر که یکسری 
محدودیت کلماتی برای کاربران قائل ش��وید، باعث خواهد ش��د تا 
زمین��ه تن��ش و درگیری از بین ب��رود. در نهایت ای��ن امر به نوعی 

صداقت و احترام شما را به مخاطب نشان خواهد داد.
2۰-آینده شرکت را به تصویر بکشید 

این امر که افراد ش��ما را ش��رکتی رو به جلو و با برنامه ای دقیق 
ح��س نمایند، باعث گرایش بیش تر آنها خواهد ش��د. در این رابطه 
توجه داشته باشید که این امر باید در رابطه با تمامی موارد صورت 
گیرد. برای مث��ال اگر قصد طراحی محصولی نوین را دارید، توصیه 
می شود تا آن را با دنبال کنندگان خود به اشتراک گذاشته و نظرات 
آنها را جویا ش��وید. در این رابطه فراموش نکنید که محصوالت شما 
باید مورد پس��ند همین افراد قرار گی��رد. به همین خاطر این اقدام 
ش��ما کامال ضروری به نظر می رس��د. در نهایت توجه داشته باشید 
که در این رابطه نباید به دنبال وعده هایی باش��ید که توانایی عملی 
س��اختن آن را در اختیار ندارید. بدون ش��ک این امر وجهه شرکت 

شما را به شدت تخریب خواهد کرد. 

21-داستان سازی کنید 
افراد همواره تمایل زیادی را به یک داستان خواهند داشت. برای 
مثال ش��ما می توانید ب��ه صورت ماهانه جذاب تری��ن اتفاقات درون 
ش��رکت خود را با س��ایرین به اشتراک گذاشته و با این اقدام آنها را 
نیز در حس خوب خود شریک گردانید. همچنین این امر که بتوانید 
انیمیش��نی از داستان شکل گیری برند خود از گذشته تا به امروز را 
نیز به تصویر بکش��ید، باعث خواهد ش��د تا افراد به درک بهتری از 

شما دست پیدا کرده و به ذهنیتی بهتر دست پیدا کنند. 
در نهایت توجه داشته باشید که اینستاگرام امروزه به عنوان یکی 
از بهترین ش��بکه های اجتماعی جهان معرفی می ش��ود که ضروری 
اس��ت تا تمامی برندها در آن حضوری فعال داش��ته باشند. در این 
رابطه اگرچه رعایت موارد معرفی ش��ده می تواند اقدامات ش��ما را به 
سطحی حرفه ای تر نزدیک کنند، با این حال توصیه می شود تا خود 
را محدود به موارد معرفی ش��ده نکرده و هم��واره به دنبال مواردی 

جدید باشید.
wishpond: منبع
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تجربیات ارزشمند کارآفرینان بزرگ دنیا
مطالعات نش��ان می ده��د کارآفرینان موفق، خ��ود را به منطق و 
عرف جامعه محدود نمی کنند، بلکه مس��ائل را از سطح باالتری زیر 
نظر می گیرند.  تمام کارآفرینان پرتالش دوست دارند همانند مارک 
زاکربرگ، جف بزوس و بیل گیتس به موفقیت برسند، اما نمی دانند 
چه چیزی آنها را از س��ایرین متمایز کرده و به این جایگاه رس��انده 
اس��ت. بدون ش��ک کارآفرینان موفق با هوش��یاری باال توانسته اند 
مش��کالت جامعه را احس��اس کنند و آن را فرصتی طالیی با موانع 
رقابت��ی  ناچیز ببینند. در واقع بیش��تر کارآفرینان این ضروریات را 
درک می کنند؛ اما آنها را برای یک موفقیت بزرگ کافی نمی دانند.

مای��کل س��انفلت در کت��اب »بزرگ تر فک��ر کنید« می نویس��د، 
کارآفرین��ان موفق ب��ا دید وس��یع تر و به کارگیری اس��تراتژی های 
فوق العاده به مس��ائل موجود نگاه می کنند. سانفلت در کتاب خود، 
تجربیات بیش از ۵00 میلیون کارآفرین و مدیر موفق سراس��ر دنیا 
را جمع آوری کرده است. تمامی این افراد دارایی بیش از 10 میلیون 
دالر دارن��د و همگ��ی تمایل داش��تند بینش و اطالع��ات خود را با 
دیگران به اشتراک بگذارند. البته خیلی از این درس ها در باور عموم 

نادیده گرفته شده یا حتی نقض شده اند.
تجربیاتی که در یک شرکت بزرگ به دست می آورید، واقعا 

ارزشمند هستند
شرکت های بزرگ و رده باال، آموزش ها و تجربه های مدیریت تیمی 
را که کارآفرینان نیاز دارند در اختیارشان قرار می دهند. این چیزی 
است که کارآفرینان نمی توانند به تنهایی و در زمان کوتاه به دست 
آورند. وقتی ش��ما با کارمندان باهوش، مشتاق و بلندپرواز همکاری 
کنید، خیلی از اصول مهم کسب و کار را فرا می گیرید و توانایی های 

خود را افزایش می دهید.
کارآفرینی تنها کسب درآمد نیست

کارآفرین��ان ب��زرگ خود را متعه��د می دانند نیازه��ای جامعه را 
برآورده کنند یا به یک پیشرفت قابل توجه برسند. پول تنها ابزاری 
برای اعتبار بخشیدن به فراست و هوش آنهاست. بیشتر مواقع پولی 
که به دس��ت می آورند را در پروژه ای دیگ��ر خرج می کنند و کمتر 

می بینیم به دنبال یک زندگی لوکس و پرزرق و برق باشند.
خویشتن داری سبب رضایت خاطرشان می شود

ش��ور و اش��تیاق، نیاز به لذت آنی را برمی انگیزد، اما کارآفرینان 
موفق یاد می گیرند رضایت خاط��ر کوتاه مدت را به تعویق بیندازند 
ت��ا در طوالنی مدت به نتیجه بهتر و بزرگ تر دس��ت یابند. آنها بعد 
از کس��ب موفقیت های بزرگ، با خویشتن داری زندگی معمول خود 
را ادامه می دهند و تمام س��ود و درآمدی که به دس��ت آورده اند، به 

کسب و کارشان تزریق می شود.
پیش از اینکه بخواهید با دوستان یا خانواده تان 

سرمایه گذاری کنید، خوب فکر کنید
برخی از افراد به قدری خودمحور هس��تند که دوس��تان و خانواده  
خود را ساده ترین منابع سرمایه در دسترس می دانند، اما کارآفرینان 
بزرگ و باهوش می دانند هیچ چیز بدتر، خطرناک تر و ش��رم آورتر از 
این نیس��ت که پول کس��انی که برای تان عزیز هس��تند را از دست 
بدهید. پس بهتر اس��ت روابط نزدیک و مهم خود را وارد کس��ب و 

کارتان نکنید.
اهمیت مربیان و مشاوران را در نظر بگیرید

اگ��ر فک��ر می کنید تنه��ا افراد ترس��و و بی کفایت ب��ه راهنمایی 
مربی��ان و مش��اوران نیاز دارند، بای��د بدانید بیل گیت��س به عنوان 
یک��ی از موفق تری��ن و ثروتمندترین کارآفرینان دنی��ا، در خیلی از 
مس��ائل تجاری خود از وارن بافت مش��ورت می گرفت و حتی بارها 
از راهنمایی ه��ای او قدردانی کرد. افرادی که در کس��ب و کار خود 
به موفقیت رس��یده اند، چه آنها که بازنشسته شده اند و چه آنها که 
هنوز فعالیت می کنند، تمایل دارند دانشی را که از تجربیات خود به 

دست آورده اند به اشتراک بگذارند.
مهارت های کارآفرینی می تواند موفقیت سرمایه گذاری را 

تحت تاثیر قرار دهد
کارآفرینان و س��رمایه گذاران با هم تفاوت دارند. س��رمایه گذاران 
باهوش، تمام س��رمایه  خود را روی منابع مختلف صرف می کنند تا 
اگر یکی از آنها با شکس��ت مواجه ش��د، فرصت دیگری برای ادامه 
داشته باشند، اما یک کارآفرین واقعی تمام تالشش را روی محصول 

جدیدی که هنوز تست هم نشده، به کار می بندد.
از مهارت های کسب و کار برای حل مشکالت اجتماعی 

استفاده کنید
ب��ا ورود کارآفرینان جوان به بازار، کارآفرینی اجتماعی هم رش��د 
مضاعفی داش��ته اس��ت و ش��رکت هایی که اهداف خود را متناسب 
ب��ا اهداف جامعه تنظیم می کنند، پتانس��یل پیش��رفت خود را باال 
می برند؛ زیرا هم به سود مالی می رسند و هم شاهد اثرات اجتماعی 

مثبتی خواهند بود.
خیلی محافظه کاری نکنید و خوش بین باشید

کارآفرین��ان بزرگ ب��ه این باور رس��یده اند ک��ه می توانند موفق 
ش��وند؛ حتی اگر منطق برخالف آن باشد. سرمایه گذاران حرفه ای با 
کارآفرین��ان و بنیانگذارانی که به آنها پروژه های مالی محافظه کارانه 

را پیشنهاد می دهند، کار نمی کنند.
برای موفق شدن، بلندپرواز باشید و توانایی های تان را باور کنید.

با افرادی وقت بگذرانید که باهوش تر از شما هستند
خیلی از کارآفرینان دوست دارند هوش و توانایی های خود را بهتر 
از دیگران به نمایش بگذارند و به دنبال معاش��رت با کسانی هستند 
که آنها را به چالش نمی کش��ند. اما کارآفرینان باهوش و بافراست، 
نقطه ضعف های خود را تشخیص می دهند و به دنبال کسانی هستند 
ک��ه مهارت های آنها را تکمیل کنند؛ افرادی که می توانند چیزی به 

آنها یاد دهند و مسئولیت های مهم را به عهده بگیرند.
اراده و انعطاف پذیری خیلی بهتر از هوش شما هستند

حتما داس��تان زندگی کارآفرینان بزرگ و موفق را شنیده اید که 
مدرسه یا دانشگاه خود را رها کرده و به دنبال کسب و کاری جدید 
رفته اند. پس باید بدانید س��رمایه گذاران هیچ توجهی به تحصیالت 
شما ندارند و مدرک دانشگاهی تان امتیاز خاصی محسوب نمی شود. 
بیشتر سرمایه گذاران و کارشناسان می گویند تجربه و پشتکار، خیلی 
ارزشمندتر از دانش ناشی از کتاب هاست. اگر یک کارآفرین قدیمی 
هستید یا به تازگی قدم در یک کسب و کار جدید گذاشته اید، در هر 
صورت س��عی کنید افق دیدتان را گسترش دهید و از تجربیاتی که 
دیگران با طی کردن مراحل مشابه به دست آورده اند، استفاده کنید.
inc/ucan: منبع
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امروزه اینترنت و گوش��ی های تلفن همراه توانسته اند تا موقعیت های 
کسب وکاری را ایجاد کنند که دیگر میزان سرمایه اولیه چندان اهمیتی 
نداش��ته باشد. درواقع شما در ش��یوه های کاری رایج نیازمند یک مکان 
مشخص هستید. با این حال با استفاده از این روش و ارائه کمی خالقیت 
ق��ادر خواهید بود تا از این محدودیت ه��ای موجود رهایی پیدا کنید. با 
توجه به هزینه بس��یار پایین این روش، شانس کسب سود بیش تر شما 
افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال این طریق کس��ب  درآمد مناس��ب 
تمامی حرفه ها نبوده و به همین خاطر در ادامه به بررسی 1۶ ایده برتر 

برای کسب درآمد از طریق تلفن های همراه، خواهیم پرداخت. 
1-مراقبت از حیوانات خانگی

آماره��ا حاکی از آن اس��ت که امروزه تمایل اف��راد به خرید حیوانات 
خانگ��ی، نرخی فوق العاده ب��اال را تجربه می کند. با ای��ن حال از جمله 
چالش های موجود در این رابطه مس��ئله مراقبت از آن ها اس��ت. درواقع 
تقریبا تمامی ش��رکت ها اجازه حضور حیوانات خانگی در محیط کاری 
خود را نمی دهند و همین امر باعث می ش��ود تا صاحبان آن ها با مشکل 
مواجه ش��وند. در این رابطه شما می توانید با مراقبت از آن ها برای خود 
درآمدی را به دس��ت آورید. در این رابطه توجه داش��ته باشید که شما 
در ابتدای کار نیازمند معرفی خود هس��تید که برای این امر نیز نیازی 
به تبلیغ به طریق ش��یوه های قدیمی ندارید و می توانید از طریق ارسال 
پیامک و یا فعالیت در شبکه های مجازی، به این هدف خود دست پیدا 
کنی��د. در نهایت نیز ش��ما به یک برنامه زمانی نیاز خواهید داش��ت تا 
بتوانید مشتری حداکثری را به دست آورید که در این رابطه نیز امروزه 

اپلیکیشن های مختلفی تولید و به صورت رایگان عرضه شده است. 
2-فروشگاه مواد غذایی سیار

ام��روزه با توجه به ای��ن واقعیت که افراد به علت مش��غله  های کاری 
خود زمان کمی را برای رس��یدگی به تغذیه خود دارند، فس��ت فودها از 
محبوبیت بسیار باالیی برخوردار شده اند. علت این امر نیز به این خاطر 
اس��ت که آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن آماده ش��ده و این امر باعث 
صرفه جویی در وقت افراد می ش��ود. با این حال امروزه مقاالت متعددی 
در رابطه با مضرات بس��یار باالی این نوع مواد غذایی به چاپ رس��یده و 
ی��ک نگرانی همگانی در رابطه با آن ها به وجود آورده اس��ت. به همین 
خاطر ش��ما می توانید مواد غذایی س��الم را تهیه کرده و از وسیله نقلیه 
خ��ود برای حمل و نقل آن اس��تفاده کنید. در این رابطه توجه داش��ته 
باش��ید که صرفا ش��ما محدود به وعده های اصلی غذایی)صبحانه، ناهار 
و ش��ام( نیستید و می توانید میان وعده های جذابی را نیز تولید و عرضه 
کنید. در نهایت ش��ما نیازمند یک اپلیکیش��ن برای خود خواهید بود تا 
افراد بتوانند منو مواد غذایی موجود ش��ما را مش��اهده کرده و اقدام به 

سفارش های خود کنند. 
3-راننده شخصی

بس��یاری از افراد تمایل دارند تا رانندگانی را درس��ت مناسب شرایط 
خاص خود داش��ته باشند. برای مثال ممکن اس��ت افرادی بخواهند تا 

سرویس مدرسه فرزندان خود را به فردی مطمئن بسپارند. در این رابطه 
ش��ما می توانید با ایجاد یک اپلیکیش��ن، به راننده شخصی افراد تبدیل 
ش��ده و تضمین های ویژه ای را برای سالمت مسافران خود قائل شوید. 
با این حال در این رابطه ش��ما تنها به این مورد محدود نخواهید بود و 
می توانید راهکارهای خالقانه فراوانی را در این رابطه پیاده س��ازی کنید. 
این اقدام ش��ما با سیستم اوبر)تاکس��ی آنالین( شباهت های بسیاری را 
دارد با این حال تنها راننده آن شما خواهید بود و این امر باعث می شود 
تا افراد بتوانند همواره به راننده ش��خصی و مورد عالقه خود دسترس��ی 

داشته باشند.
4- آموزش و پرورش

همواره این احتمال وجود دارد که ش��ما از مه��ارت و یا مهارت هایی 
بهره مند باش��ید ب��ا این حال ش��رایط الزم برای حض��ور در یک مرکز 
آموزش��ی، برای ش��ما فراهم نباش��د. برای مثال ممکن است دور بودن 
مس��یر چنین موسس��اتی باعث ش��ود تا بخش بزرگی از درآمد شما به 
هزینه رفت و آمد اختصاص پیدا کند و تحت این ش��رایط شغل مذکور 
بدون ش��ک رضایت کافی ش��ما را به همراه نخواهد داش��ت. تحت این 
ش��رایط توصیه می شود تا خود به تنهایی در این رابطه اقدام کرده و به 
معلم و یا مربی شخصی افراد تبدیل شوید. درواقع این محدودیت ها تنها 
ش��امل مدرس ها نبوده و بسیاری از افراد به علت محدودیت های زمانی 
خود عمال یادگیری و افزایش مهارت های دلخواه خود را کنار می گذارند. 
بدن ش��ک هر جایی که یک نیاز وجود داشته باش��د، شما می توانید با 
ارائ��ه راهکاری خالقانه برای رفع آن به درآمد دلخواه خود دس��ت پیدا 
کنید. برای این امر ش��ما به یک صفحه در شبکه  های اجتماعی و آپلود 
ویدئو هایی از نحوه تدریس خود در آن ها خواهید داش��ت که برای این 

امر یوتیوب بهترین گزینه موجود محسوب می شود. 
5-خدمات خودرو

امروزه بس��یاری از افراد زمان کافی را برای رس��یدگی به خودروهای 
خود نداشته و همین امر باعث می شود تا بی توجهی به این موضوع باعث 
شود تا پس از مدتی متحمل هزینه های بسیار شوند. در این رابطه شما 
می توانید با ایجاد یک اپلیکیشن که افراد بتوانند مکان خود را مشخص 
کرده و نوع خدمت مدنظر خود را تعیین کرده و هزینه آن را مش��اهده 
کنن��د، برای این کار کامال کاف��ی خواهد بود. برای مثال افراد می توانند 
حین کار خود و هنگامی که وسیله نقلیه آن ها پارک شده است از شما 
بخواهند تا آن را تمیز کرده و یا مش��کل فنی آن را برطرف کنید. بدون 
ش��ک این امر نه تنه��ا در زمان آن ها صرفه جویی خواه��د کرد، بلکه به 
علت هزینه های کمتر این اقدام برای ش��ما در مقایس��ه با مکانیکی ها و 
کارواش های مرسوم، میزان پرداختی آن ها به مراتب مقرون به صرفه تر 
باشد. اگرچه افراد در این روش پول کمتری را پرداخت می کنند با این 
حال به علت این امر که شما برای خود کار کرده و هزینه اجاره مکانی 
را نخواهید داش��ت، بدون شک در صورت ارائه خدمات مناسب و جلب 

رضایت افراد می توان درآمد فوق العاده ای را داشته باشید.
6-مربی شخصی

ام��روزه بیش از هر زمانی دیگر س��المت افراد به علت وضعیت تغذیه 
و ع��دم تحرک کافی آن ها در معرض خطر قرار دارد. به همین خاطر از 

جمله نیازهای اصلی هر فردی ورزش کردن است. با این حال همان طور 
که در موارد گذش��ته نیز ذکر ش��د افراد به معض��ل جدی کمبود وقت 
مواجه هس��تند و تقریبا تمامی باش��گاه ها از س��اعات خاصی برخوردار 
هس��تند. به همین خاطر ش��ما می توانید به مربی شخصی افراد تبدیل 
شده و از این طریق کسب درآمد داشته باشید. برای مثال ممکن است 
فردی تنها س��اعات پایانی ش��ب را بتوان به این امر اختصاص دهد که 
بدون ش��ک برای چنین فردی هیچ باش��گاهی وجود نخواهد داشت. با 
این حال شما می توانید با ایجاد یک صفحه در شبکه های اجتماعی، در 
هر زمان در خانه آن ها حضور پیدا کرده و به تناس��ب اندام آن ها کمک 
کنی��د. در این رابطه ش��ما در صورتی که بتوانی��د اقدامات جانبی نظیر 
برنامه غذایی را نیز تهیه کنید، قادر به افزایش درآمد خود خواهید بود.

7-قفل ساز
بدون ش��ک برای همه ما این اتفاق رخ داده اس��ت که کلید خانه گم 
کرده و یا س��وئیچ ماش��ین را در داخل خودرو ق��رار داده ایم. تحت این 
ش��رایط پیدا کردن یک قفل ساز با توجه به تعداد کم آن ها کاری بسیار 
س��خت خواهد بود. به همین خاطر ش��ما در صورتی که در این زمینه 
مهارت داشته باشید، می توانید به یک قفل ساز آنالین و بدون هیچ گونه 
مغازه مش��خص تبدیل ش��ده و به تنها با تماس افراد به محل مورد نظر 
حضور یافته و مش��کل را برطرف کنید. برای این امر شما تنها به پخش 
شماره تلفن همراه خود نیاز خواهید داشت. به همین خاطر هیچ الزامی 
برای ساخت اپلیکیشن و یا حضور در شبکه های اجتماعی وجود ندارد.

8-خدمات نظافتی
زندگی کارمندی بسیاری از افراد باعث شده است تا آن ها زمان و انگیزه 
کافی را برای رسیدگی به امور خانه خود نداشته باشند. در این رابطه شما 
می توانید با رفع این نیاز آن ها برای خود درآمدی را داشته باشید. با این حال 
این امر تنها شامل جارو کشیدن خانه و یا شستن ظرف ها نبوده و می تواند 
جا به جایی وسایل، هرس چمن ها و مواردی از این قبیل را نیز شامل شود. 
برای این امر مشخص کردن دقیق قیمت امری سخت خواهد بود. به همین 

خاطر بهتر است تا این امر به صورت توافقی صورت گیرد.
9-خدمات آرایشی و بهداشتی

در کس��ب وکارهای موبایل، مورد مهم این اس��ت که تمرکز خود را روی 
مواردی قرار دهید که مسئله کمبود وقت باعث خواهد شد تا افراد در رابطه 
با آن با مش��کل مواجه شوند. خدمات آرایشی و بهداشتی نیز از جمله این 
موارد است. برای مثال یک کارمند می تواند از وقت استراحت خود برای این 
امر اس��تفاده کند. با این حال حضور در یک مرکز آرایشی و دریافت نوبت، 
بدون ش��ک زمان بر خواهد بود. با این حال یک آرایشگر تلفنی بدون شک 
برای این افراد کامال مناس��ب خواهند بود. با این حال شما نیازمند معرفی 
کیفیت کار خود هس��تید که در این رابطه شبکه های اجتماعی مبتنی بر 
ارس��ال عکس مانن��د اینس��تاگرام، بهترین گزینه های موجود محس��وب 
می شوند. بدون شک در صورتی که کیفیت کار شما باال باشد، این افراد شما 
را به سایرین نیز معرفی خواهند کرد و ممکن است تا حتی کل کارمندان 

یک شرکت به مشتریان شما تبدیل شوند. 
ادامه دارد ...
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چرا برای تغییرات بزرگ به کمک گروه های کوچک نیاز داریم

بس��یاری از ایده های نوآورانه، برخالف تصورات عامه ی مردم هستند. 
س��خت اس��ت مردم را درب��اره ی موضوعاتی قان��ع کنیم ک��ه فراتر از 

تجربه های روزمره ی آن ها است.
در س��ال 1۸4۷، پزش��کی جوان به نام ایگناز زملوایس به پیشرفتی 
ش��گرف در علم طبابت دس��ت یافت. هرچند که داستان زندگی تلخ و 
مش��قت بار زملوایس نمونه ای بارز از بدخواهی و لجاجت جاهالن زمانه 
بود، اما امروزه او را به عنوان یکی از اولین پیش��گامان دانش ضدعفونی 

می دانند.
زملوایس را با لقب ناجی مادران نیز می شناسند، چرا که در مطالعاتش 
دریافت که پزش��کان با ضدعفونی کردن دست هایش��ان پیش از انجام 
زایم��ان، می توانند نرخ تب زایم��ان و مرگ مادران در نتیجه ی آن را تا 
مقدار زیادی کاهش دهند. زملوایس در ش��رایطی به تبیین ایده ی خود 
پرداخت که نرخ مرگ ومیر مادران در حین زایمان، س��ه برابر بیش��تر از 
قابله های بیرون از بیمارس��تان بود؛ عاملی که اعتبار  و زبردستی اطبای 

آن مرکز درمانی و دیگر مراکز مشابه را به شدت زیر سوال برده بود.
در نتیج��ه، او کتابی نوش��ت و نتایج کارش را در آن منتش��ر کرد. با 
این حال نتیجه ی روشن تحقیقات زملوایس در زمان خود پذیرفته نشد 
و وی متهم به دیوانگی ش��ده و با دسیس��ه ی همکارانش به تیمارستان 
انتقال یافت و دس��ت آخر در اثر ضرب و ج��رح نگهبانان مرکز روانی و 
عفونت ناش��ی از آن به قتل رس��ید. نظریه ی زملوایس تا دهه ها پس از 

مرگ او نیز مهجور و ناشناخته باقی ماند.
ماجرای تلخ و عبرت آمیز این پزش��ک آلمانی تب��ار، در حال حاضر با 
عنوان اثر زملوایس ش��ناخته می شود، که مقصود از آن، تمایل مردم به 
رد عل��وم و دانش جدیدی اس��ت که در تضاد ب��ا باورهای کنونی آن ها، 
قواعد شناخته ش��ده و عقاید روزگار قرار دارد. داس��تان زملوایس نشان 
می دهد که چه در لباس مدیری باشید که تالش می کند ابتکار جدیدی 
را آغاز کند، یا در نقش رهبری سیاس��ی که پیش آهنگ اصالحات مهم 
و بنیادی است و چه در قامت یک فعال اجتماعی که از آرمانی انسانی-
اجتماع��ی حمایت می کند، برای آنک��ه جهانی را تغییر دهید، به عاملی 

بیش از یک ایده ی بزرگ نیاز خواهید داشت.
ف��ارغ از آنکه آیا مردم دیدگاه بطلمیوس��ی را می پذیرن��د یا دیدگاه 
کپرنی��ک را قبول دارند، زمین به دور خورش��ید می چرخد. با این حال، 
واقعیت این اس��ت که امروزه نیز دس��تاوردهای علم��ی کمابیش چون 

گذشته سرکوب می شوند.
عل��وم جدی��د و ایده ه��ای بدیع ب��ا بح��ران مش��روعیت روبرویند و 
دانش جدید ب��ه مرکز بحران بی اعتمادی و انکار عمومی تبدیل ش��ده 
اس��ت. شاید بپرس��ید که اساس��ا چرا باید برای دفاع و ترویج مهم ترین 
دس��تاوردها و ایده های نوآورانه ی خود تقال کنیم؟ نکته اینجا است که 
ثابت و بی حرکت ماندن، دقیقاً همان کاری اس��ت که انسان های پیشتاز 
از پ��س آن بر نمی آین��د. بنابراین آن ها با وجود تم��ام موانع، به تالش 

بی امان خود برای تبیین و انتشار ایده هایشان ادامه می دهند.
با این حال، مشکل این است که یک ایده ی جدید باید جایگزین باوری 
کهنه ش��ود؛ در حالی  که انسان ذاتا میل به حفظ وضعیت موجود خود 
دارد و از روی غریزه در مقابل تغییر باورها و افکار خود مقاومت می کند. 
حتی کس��انی که به راحتی متقاعد می شوند، به ناچار باید اطرافیان خود 
را نیز متقاعد کنند و آن ها نیز به نوبه ی خود باید دیگران را قانع کنند تا 
با ایجاد یک زنجیره ی نفوذ طوالنی بتوان به تغییری قابل توجه امیدوار 
ب��ود. از این رو برای آنکه بتوانید تاثیری حقیق��ی برجای بگذارید، الزم 
نیس��ت که ایده ی خود را در مقیاسی گس��ترده منتشر کنید، بلکه نیاز 
به ارتباط با گروه های کوچکی دارید که زیر چتر هدفی مشترک متحد 

بوده و دورنمایی مشابه داشته باشند.
تاثیر اقلیت بر اکثریت: وقتی همرنگ جماعت می شویم

ب��رای درک بهتر موض��وع کافی اس��ت نگاهی به آزمای��ش معروفی 
بیندازی��م که در س��ال های دهه ۵0 میالدی و توس��ط س��الومون اش 
صورت گرفت. وی از جمله روانشناس��ان نام دار گش��تالت نگر بود که در 
زمینه ی روانشناسی اجتماعی فعالیت می کرد. آزمون همنوایی ساالمون 
اش بس��یار س��اده، اما هوش��مندانه بود. این آزمایش نشان می دهد که 
فش��ار اجتماعی به راحتی موجب می ش��ود که فرد چی��زی را بگوید که 

آشکارا غلط است.
در ای��ن آزمایش، فرد مورد آزم��ون )آزمودنی( در میان جمع دیگری 
از افراد قرار می گرفت که از دس��تیاران آزمایش��گر بودن��د اما به عنوان 
آزمودنی جا زده ش��ده بودند. سپس، کارتی حاوی یک تصویر به همه ی 
افراد حاضر نش��ان داده می شد که در آن سه میله قرار داشت. آزمودنی 

باید تشخیص می داد کدام دو میله هم اندازه ی هم هستند.
نکته اینجا بود که پیش از س��وژه ی مورد مطالعه، ۵ نفر از دستیاران 
آزمایش، عمدا میله ی اشتباه را انتخاب می کردند. با این اوصاف، زمانی 
ک��ه نوبت به فرد اصلی م��ورد آزمون می رس��ید، او در اغلب موارد نظر 
جم��ع را پذیرفته و ب��ا آن ها همنوایی می کرد. در حالی  که پاس��خ فرد 

آشکارا نادرست بود.
این ایده که مردم تمایل به هم نوایی دارند، کشف جدیدی نیست. اما 
اینکه افراد با همنوایی از جمع حتی به س��واالت به وضوح س��اده پاسخ 
غلط می دادند، جای تعجب داش��ت. حال این واقعیت را در نظر بگیرید 
که جا انداختن یک ایده ی پیچیده تر در میان طیف وس��یعی از مردم تا 
چه اندازه دشوار خواهد بود؛ مردمانی که هر یک باورها و سوگیری های 

خود را دارند.
هرچند همیش��ه گفته می ش��ود که قدرت از آن اکثریت مطلق است، 
اما واقعیت این است که حتی یک اکثریت محلی نیز از قدرت اثرگذاری 
برخوردار است. بنابراین اگر می خواهید یک ایده را جا بیندازید، بهترین 
اس��تراتژی این است که به جای آنکه سعی کنید بالفاصله ایده ی خودرا 
در مقیاسی گسترده منتشر کنید، ابتدا به تببین تفکرات خود در میان 
گروه ه��ای کوچکی بپردازید که به اندازه ی کافی توان متقاعد س��اختن 
اکثریت را داش��ته باش��ند. حاال می توانید به گس��ترش ایده ی خود در 

سطحی گسترده تر اقدام کنید.
قدرت پیوندهای ضعیف را دست کم نگیرید

یک��ی از جنبه ه��ای مهم آزمای��ش همنوای��ی س��الومون اش، نبود 
یکپارچگ��ی در میان یافته ها و نتایج ب��ود؛ به این معنا که یک چهارم از 
افراد مورد مطالعه هرگز به همنوایی با جمع تن ندادند، برخی همواره با 
اکثری��ت همنوایی می کردند، و دیگران نیز جایی در میانه بودند. اما در 
مجموع، همگی ما دارای یک آس��تانه ی همنوایی منحصربه فرد هستیم 
که کامال متفاوت از دیگران بوده و وابس��ته به عوامل مختلفی از جمله 

اعتماد قلبی ما به دانش مان درخصوص آن موضوع است.
م��ارک گرانووتر، جامعه ش��ناس، ای��ن جنبه را با مدل آس��تانه ی 
رفت��ار جمعی خ��ود مطرح کرد. این مدل به منظور الگوس��ازی تأثیر 
همس��ایگان در یک ش��بکه ی اجتماعی بر رفتار اعض��ا و پیش بینی 
تاثیرپذی��ري اعضا از هم به کار گرفته می ش��ود. این مدل برگرفته از 
نظریه های جامعه شناسی بوده و فرض را بر این می گذارد که خیلی از 
موضوعات هم چون خرید کاالیی جدید، تحت تاثیر کردار همسایگان 

در یک اجتماع است.
در آزمایش گرانووتر، گروهی متفاوت از افراد فرض می ش��وند که در 
یک میدان در حال پرس��ه زدن هس��تند. بعضی از آن ها ذاتا ناس��ازگار 
و کج رو هس��تند، افرادی که همیش��ه آماده ی ایجاد مش��کل و دردسر 
هستند. اکثریت افراد اما در درجات مختلف مستعد به تحریک هستند، 
و باقی آن ها نیز از شهروندانی هستند که تقریبا هرگز درگیر رفتارهای 

ضد اجتماعی نمی شوند.
می توانید ش��مایی کلی از چگونگی عملکرد این مدل را در شکل باال 
ببینید. در یک مثال، فرد نابکاری س��نگی را پرتاب کرده و یک پنجره 
را می ش��کند. همین اقدام کافی است که دوس��ت او نیز که در کنارش 
حضور دارد، شروع به پرتاب سنگ کرده و اندک اندک افراد دیگر حاضر 
در صحنه نیز بس��ته به آس��تانه ی تحمل خود به خرابکارها می پیوندند. 
و در چش��م به هم زدنی یک ش��ورش تمام عیار ش��کل می گیرد و شهر را 

به هم می ریزد.
مثال بعدی کمی متفاوت است. چند فرد خرابکار شروع به هرج و مرج 
می کنند، اما هیچ کس با آس��تانه ی تحمل پایین در دور و اطراف ش��ان 
وج��ود ن��دارد که به آن ها بپیون��دد. در نتیجه، خراب��کاری قبل از آنکه 
گسترش یابد، در نطفه خفه می شود. سه فرد آشوبگر در انزوا قرار گرفته 
و این حادثه نظرات را به خود جلب نمی کند. گرچه این گروه، مش��ابه 

گروه مثال قبلی هس��تند، اما تغییر جزئی در آس��تانه ی همنوایی افراد، 
تفاوت زیادی را در نتیجه ی ماجرا ایجاد می کند. به گونه ای که در مثال 

اول، آشوب محل را فرا می گیرد و در مثال دوم راه به جایی نمی برد.
این یک نمونه ی نس��بتا س��اده اس��ت، اما گرانووت��ر از طریق مفهوم 
دیگ��ری ب��ه  نام ق��درت روابط ضعیف ب��ه این نکته اش��اره می کند که 
پیوندهای ضعیف ارتباطی می توانند اهمیت اس��تراتژیک داشته باشند. 
در واقع، از نظر او، ارتباطات محکم و ریشه دار هرچند اهمیت دارند اما 
برای موفقیت نهایی در کار، نیاز به شبکه ای کاری با ارتباطات نه چندان 
محکم داری��م. به بیان دیگر، پیوندهای ضعیف به آش��نایی های گذری 

اشاره دارد.
گرانوتر با تأکید بر اهمیت پیوندهای ضعیف در مقایس��ه با پیوندهای 
قوی برای دس��تیابی به شغل، نش��ان داد که احتمال پیدا کردن شغل 
در پیوندهای ضعیف بیش��تر است چرا که پیوندهای ضعیف، حوزه های 
اجتماعی متفاوت را به هم مرتبط س��اخته و در نتیجه ی این ارتباطات، 
ف��رد به منابع دس��ت اول و فرات��ر از اطالعاتی که صرفا از دوس��تان و 

نزدیکان خود کسب می کند، دسترسی می یابد.
از دی��دگاه گرانوت��ر، این پیوندها، پلی ارتباطی می��ان دو گروهی که 
پیوندهای داخل��ی نیرومندتری دارند بوده و در غیاب چنین پیوندهای 
سس��تی، گروه های همبس��ته ی اجتماعی قادر به ارتباط با یکدیگر در 
چارچوب یک س��اختار اجتماعی گس��ترده تر نخواهند بود؛ ضمن آنکه 
از به دس��ت آوردن دیدگاه ه��ای جدی��د غریبه ها محروم ش��ده و دچار 

کم تحرکی اجتماعی می شود.
پیوندهای ضعیف چگونه به انتشار ایده ها کمک می کنند

همان ط��ور که نویس��نده ی اصلی ای��ن مقاله، ِگِرگ َس��تل در کتاب 
تازه ی خود، Cascades )موج س��ازی( توضیح می دهد؛ ش��واهد قابل 
توجهی در مورد اینکه ایده ها چگونه در دنیای واقعی گسترش می یابند، 
وجود دارد. بنابراین اگر می خواهید ایده ی ش��ما مورد توجه قرار بگیرد، 
بهترین اس��تراتژی این اس��ت که به جای آنکه س��عی کنی��د همه را به 
یک باره متقاعد کنید، بکوش��ید دیدگاه تان را در میان گروه های کوچک 
با آستانه  ی پاییِن مقاومت جا بیندازید. آن ها به نوبه ی خود می توانند به 

شما در متقاعد کردن دیگران و موج سازی کمک کنند.
هدفی مشترک بیافرینید

طی س��ال های اخیر، به  تجربه دریافته ایم که برای انتشار و گسترش 
ایده ها و افکار تازه نیازمند وجود رهبران نیس��تیم. بسیاری از پیام هایی 
که این روزها مثل ویروس��ی مس��ری منتشر می ش��وند، در غیاب یک 
رهبری واحد به چنین مرحله ای دست یافته اند. با این حال اگر ایده ای 
در س��رتان هس��ت که به نظرتان اهمیت باالیی دارد، نمی توانید امور را 
به قضا و قدر واگذار کنید؛ چرا که فراگیر شدن آن ایده به طور حتم به 
یک رهبری واحد نیاز دارد. موارد بس��یاری چون جنبش اشغال که یک 
جنبش اجتماعی اعتراضی بین المللی علیه نابرابری اجتماعی و نابرابری 
اقتص��ادی بود، با وجود ایده ای فراگیر، اما به دلیل نبود رهبری یکپارچه 

از کنترل خارج و اعتبار خود را از دست داد.
اهمیت رهبری در چنین مواردی آش��کار می ش��ود. ی��ک رهبر تنها 
نقش هدایت گر نداش��ته و البته لزومی هم ندارد که در تمام موارد خود 
مس��تقیما وارد عمل ش��ود، بلکه وظیفه ی او الهام بخش��یدن و تقویت 
باورها و تاکید بر یک هدف مش��ترک اس��ت. در واقع، نمی توان از مردم 
توقع داشت که مطابق میل و پسند ما رفتار کنند؛ آن ها ابتدا باید آنچه 
را که ش��ما می پسندید، بپس��ندند. به همین دلیل است که نمی توانید 

بدون تغییر باورهای اساسی، رفتارهای بنیادی را تغییر دهید.
حاال متوجه خطای ایگناز زملوایس می ش��ویم. او به جای تالش برای 
به دست آوردن متحد در میان افراد هم فکر خود، کلیت دستگاه پزشکی 
را به باد انتقاد گرفت – دستگاهی که شامل افرادی می شد که آستانه ی 
مقاوم��ت و گارد محکمی در برابر هرگونه عاملی ک��ه بخواهد باورهای 
کنونی ش��ان را به چالش بکش��د، داش��تند. از این رو، به ج��ای اینکه از 
او به عن��وان ی��ک متفکر انقالبی یاد ش��ود، دیوانه ن��ام گرفت و در یک 

تیمارستان و بر اثر ابتال به یک عفونت جان سپرد.
بنابرای��ن باید در اف��کار خود درباره ی رهبری بازنگ��ری کنیم. ژنرال 
استنلی مک کریس��تال در کتاب جدید خود، رهبران: افسانه و واقعیت، 

رهبری را »یک سیس��تم پیچیده ی ارتباطی میان رهبران و پیروان در 
یک زمینه ی خاص ک��ه به اعضای آن معنا می دهد« تعریف می کند. او 
این ط��ور نتیجه گیری می کند که کنترل و نظ��ارت، به همان اندازه که 
جذاب به نظر می رس��د، توهمی بیش نیست؛ و نمی توان به راحتی افکار 

مردم را تحت اختیار خود گرفت.
مگر در دنیا چند اس��تیو جابز ظهور می کند؟ آیا همه ی ما می توانیم 

نلسون ماندال باشیم؟ مسلما جواب منفی است.
سعی نکنید مسلط بر امور و افراد شوید، بکوشید آن ها را 

جذب کنید
اغل��ب ما خیال می کنیم ک��ه ایجاد تغییر، به بهره من��دی از رهبران 
کاریزماتیک و سر دادن شعارهای جذاب و فریبنده ختم می شود. مردم 
با دیدن مارتین لوتر کینگو س��خنرانی مش��هورش یعنی »من یک رویا 
دارم« یا مشاهده ی سخنرانی های اوباما و کارزار تبلیغاتی هیجان انگیز او 
به نام »بله، ما می توانیم«، تصور می کنند که تغییر الزاما نیازمند وجود 
رهبری افسانه ای و کاریزماتیک است که بتواند مقابل جمعیتی ایستاده 
و با س��خنان فریبنده اش آن ها را افس��ون کند. به طور مش��ابه، آن ها از 
س��خنرانی ها و اقدامات مدیرانی  چون اس��تیو جابز و یاایالن ماسک به 
وج��د می آیند و گم��ان می کنند که معنای کارآفرینی جز این نیس��ت 
و ایجاد یک کسب وکار وابس��ته به وجود شخصیت های استیوجابزگونه 

است.
اما این یک دام اس��ت. جنبش هایی مثل اشغال ناکام ماندند، نه برای 
اینکه اف��رادی چون ماندال یا گاندی آن ها را رهب��ری نمی کردند، بلکه 
دلی��ل این شکس��ت ها عامل دیگری ب��ود. به همین ترتی��ب، نمی توان 
شکس��ت بسیاری از کس��ب و کارهای نوپا را به نداش��تن مدیرانی چون 

استیو جابز و یا ایالن ماسکنسبت داد.
در نقط��ه ی مقابل، جنبش های موفقی مانند »آتپور« در صربس��تان 
و »پ��ورا« در اوکراین، در فضایی به مراتب دش��وارتر و در غیاب رهبری 
مش��خص به پیروزی رس��یدند. در اکتبر 1۹۹۸، گروهی از دانشجویان 
دانشگاه بلگراد، تش��کیالتی به نام آتپور )به معنای مقاومت( را به وجود 
آوردند که هدف آن، صربس��تانی آزاد و فارغ از رهبری میلوس��ویچ بود. 
هرچن��د که اعضای آتپور دارای تنوع فک��ری بودند، ولی در یک هدف 
اشتراک داش��تند و آن، به زیر کشیدن حکومت میلوسویچ بود. جنبش 
پورا نیز در چنین ش��رایطی موجب پیروزی انقالب نارنجی در اوکراین 

شد.
افرادی مثل بیل گیتس، بنیان گذار مایکروس��افت یا س��رجی بیرین 
و لری پیج،موسس��ین امپراتوری گوگل نیز چندان انسان های جذاب و 
کاریزماتیکی محس��وب نمی ش��وند، اما دستاوردهایشان تا سال ها مورد 

ستایش خواهد بود.
در اغلب م��وارد، تالش ها و اقدامات در جه��ت تغییر ناکام می مانند، 
اما چرا؟ دلیل آن اس��ت که پیش��تازان تغییر، عمدت��ا در پی کنار زدن 
منتقدین و تسلط یافتن بر مخالفان خود هستند و در این زمینه راهبرد 
درس��ت و هوش��مندانه ای را دنبال نمی کنند.  زملوایس به جای در نظر 
گرفتن نگرانی ها و دغدغه های منتقدان خود، نامه هایی سرشار از خشم 
و نفرت برای آن ها می فرس��تاد. بس��یاری از فعالین جنبش اش��غال نیز 
بس��یار تند و تیز و عصبانی بودند. کارآفرینان دره ی سیلیکون هم اغلب 
در کنار زبردس��تی و مهارت ه��ای فنی خود، به تکبر و غرور ش��ناخته 
می ش��وند؛ و نتیجه ی این غرور، به حاش��یه رانده شدن سیلیکون ولی و 

دستاوردهای گذشته ی آن خواهد بود.
غلب��ه و چیرگی بر جماعتی بزرگ از افراد غیرهم فکر، گاه تنها خیالی 
خ��ام و دور از انتظ��ار اس��ت. در مقابل، تالش در جهت همسوس��ازی 
گروه های کوچک و س��پس ایجاد همبس��تگی در می��ان آن ها از طریق 
ایجاد هدفی مش��ترک، واقعیتی عملیاتی اس��ت ک��ه می تواند بازوی ما 
در دس��ت یافتن به اهدافمان باش��د. از این رو، اگر به راس��تی بخواهید 
جهانی را متحول کنید یا حتی سهم کوچک خود از آن را تغییر دهید، 
ناچاری��د که چنی��ن راهبردی را در پیش بگیرید و ب��ا ایجاد حلقه های 
کوچک ارتباطی که مقاصدی مش��ترک دارند، رفته رفته اهداف بزرگتان 

را محقق سازید.
INC/zoomit منبع
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اهواز- شـبنم قجاوند- نشس��ت هماهنگي مس��ئولیت های 
اجتماعي باحضور مش��اور وزیر نف��ت در امور اجتماعي و به میزباني 
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب در اهواز برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب،  در این نشست 
که روز چهارش��نبه )21 آذرماه 13۹۷( و با حضور مشاورر وزیر نفت 
در امور اجتماعي، مدیرعامل ش��رکت ملي مناطق نفت خیز جنوب،  
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان و نمایندگان شرکت مهندسي 
و توس��عه نفت)متن( و هلدینگ خلیج فارس برگزار ش��د پیرامون 
پشتیباني و همفکري در اتخاذ سیاست هاي مسئولیت هاي اجتماعي 
منطقه، بحث و تبادل نظر شد. در این نشست دکتر سید امیر طالبیان 
مش��اورر وزیر نفت در امور اجتماعي، اظهار داش��ت: شرایط منطقه 

جنوب به گونه اي اس��ت که باید براي مسئولیت هاي اجتماعي در 
شرکت هاي نفتي یک نظام نامه اي تعریف تا از تفسیرهاي نادرست 

نسبت به آن پیشگیري شود. وي با بیان اینکه در حوزه مسئولیت هاي 
اجتماعي در سطح وزارت نفت استانداردهایي تعریف کرده ایم گفت: 
این اس��تانداردها در چارچوب ISO2۶000 و ش��یوه گزارش دهي 
G4 اس��ت که باید بر اساس آن اقدام و گزارش دهي صورت پذیرد. 
مدیرعامل ش��رکت ملي مناطق نفت خیز جنوب نیز در این نشست 
اظهار داشت:  عمل به مسئولیت هاي اجتماعي باید در راستاي توانمند 
س��ازي مردم منطقه و انجام فعالیت هاي ماندگار باش��د تا موجبات 
رضایتمندي آنان را فراهم آورد. مهندس احمد محمدي افزود: با توجه 
به تعدد شرکت هاي نفتي در استان خوزستان الزم است این شرکت 
ها در حوزه مسئولیت هاي اجتماعي با هماهنگي بیشتري عمل نموده 

تا این گونه فعالیت ها اثر گذاري موثر داشته باشد.

تبریز - اسـد فـالح- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز گفت: مبانی و ارزش های اس��الم، همتی بلند 
برای رس��یدن به آرم��ان های انقالب و انقالبی گری در راس��تای 
استقالل همه جانبه ایران باید محور فعالیت های فرهنگی، سیاسی 
و اقتصادی دانشجویان باشد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حجت 
االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم با تاکید بر اینکه قشر 
دانشجو باید آگاه ترین افراد به مسائل سیاسی باشد، گفت: مراکز 
علمی باید با ارتقاء آگاهی های سیاسی دانشجویان تحلیل درست 
و به هنگام از شرایط کشور داشته باشند تا آینده سازان این کشور 
در مواجه با مس��ائل روز با بصری��ت کامل عمل کنند. امام جمعه 
تبریز افزود: البته این بدان معنا نیس��ت که دانش��جویان سیاست 
باز باش��ند، بلکه این قشر باید با پرهیز از جناح بندی های احزاب 
و افتادن در دام آنها، تقوای دینی و تقوای سیاس��ی فدای مس��ائل 
منافع شخصی و جناحی نکنند. وی با تاکید بر صیانت از فرهنگ 
و پاس��داری از ارزش های دینی و ملی از س��وی قشر آگاه و بیدار 

دانش��جو گفت: باال بودن سطح وابستگی های فرهنگی جامعه به 
فرهنگ های بیگانه نظام اجتماعی را با مش��کالتی مواجه ساخته 
و به قدری خرده فرهنگ های غربی در بین آحاد مردم گس��ترش 
یافته که حتی لیست غذاهای مراکز پذیرایی هم دیگر ایرانی نیست. 
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم حساسیت در برابر دشمن را 
یکی دیگر از وظایف دانشجوی انقالبی عنوان و تصریح کرد: حراست 

از اس��تقالل امنیتی، عدم تبعیت از دشمن و داشتن روحیه میهن 
پرستی جوانان ایران عزیز را برای حرکت در مسیر تعالی کشور در 
حوزه های مختلف مصمم تر می کند. نماینده ولی فقیه در استان 
با اش��اره به نقش آفرینی دانشجویان در ترویج فرهنگ حجاب در 
جامعه گفت: استقالل فرهنگی و مبارزه با توطئه های دشمنان در 
این حوزه به نوعی جهاد اکبر در راه آرمان ها و ارزش های اسالمی 
و انقالبی است. امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به رسالت خبرنگاران و فعاالن رسانه ای، امید آفرینی و ایجاد 
نشاط در جامعه را موضوعی ضروری خواند و گفت: باید با بهرمندی 
از تجربیات پیشکسوتان کارهای اجرایی را به جوانان انقالبی ریسک 
پذیر محّول کرد تا با تالش آنها قطار کش��ور را بر ریل پیشرفت و 
توسعه قرار داد. حجت االسالم والمسلمین آل هاشم افزود: دانشگاه 
ها سرنوشت آینده کشور را تعیین می کنند چرا که مسئوالن نظام 
از بین فارغ التحصیالن این مراکز علمی انتخاب می شوند از این رو 

باید به جوانان در دانشگاه ها توجه ویژه داشته باشیم.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر ش��عب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران دراستان قم از پرداخت 3۷1 میلیارد ریال تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج به جوانان استان قم خبر داد. سید حسین دامادی به 
مناسبت فرارسیدن یازدهمین سالروز تاسیس بانک قرض الحسنه مهر 
ایران  در نشست خبری با خبرنگاران استان گفت: بانک قرص الحسنه 
مهر ایران در راستای اشاعه فرهنگ قرض الحسنه  و با هدف کمک به 
برقراری عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار ضعیف و کمتر برخوردار 
جامعه شکل گرفته اس��ت. وی با تاکید براینکه پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه در راستای کمک به نیازمندان و رفع دغدغه های مالی 
آنها بوده است،افزود: در حال حاضر این بانک  دارای ۵2۷ شعبه فعال 
در 30۸ شهر کشور است و از بدو تأسیس تاکنون توانسته 3 میلیون 
و ۹3۷ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش 302 هزار و 2۶4 
میلیارد ریال در کل کشور پرداخت نماید  که سهم استان قم در این 
زمینه، 114 هزار و ۶۹۸ فقره تس��هیالت قرض الحسنه به ارزش ۷ 
هزار و 340 میلیارد ریال می باش��د.  وی بیان کرد: از کل تسهیالت 
قرض الحسنه پرداخت ش��ده از سوی این بانک در استان قم، مبلغ 
3۷1 میلیارد ریال آن تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به جوانان بوده 
است. همچنین در زمینه کارآفرینی و رونق اشتغال هم ، این بانک در 
سطح استان قم عملکرد مناسبی از طریق پرداخت تسهیالت قرض 

الحسنه داشته است. 

تشریح طرح های جدید تسهیالتی
مدیر ش��عب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قم  با اشاره 
به  اجرای طرح های جدید تس��هیالتی در این بانک بیان کرد: طرح 
تس��هیالتی »مهر زرین« در راستای سیاست های اعتباری بانک و با 
هدف رفع نیازهای ضروری آحاد جامعه از طریق پرداخت تسهیالت 
قرض الحس��نه طراحی واجرا شده است. دامادی با بیان اینکه مبلغ 
تس��هیالت قرض الحس��نه در طرح های مذکور برای هر فرد تا 40 
میلیون که 20 میلیون آن از محل منابع داخلی بانک و 20 میلیون 
تومان دیگرآن از محل سرفصل بانکداری اجتماعی پرداخت می شود، 
افزود: مدت بازپرداخت اقس��اط این ط��رح 24 ماهه و3۶ ماهه بوده 
و و نرخ کارمزد این تس��هیالت نیز 4 درصد اس��ت. وی  با اش��اره به 
اینکه طرح همیاران مهر بهترین صدقه جاریه است و نیازهای اساسی 

نیازمن��دان را برطرف م��ی کند و از ریخت و پاش ها  و تش��ریفات 
بی مورد در زندگی های ش��خصی جلوگی��ری می کند، افزود: طرح 
"همی��اران مهر" یک��ی دیگر از طرح های تس��هیالتی بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در حوزه مسئولیتهای اجتماعی است که با هدف 
ایجاد یک چرخه دائمی از پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه جهت 
اشتغال آفرینی برای جوانان، زندانیان آزاد شده ، زنان سرپرست خانوار 
و همچنین درمان بیماران نیازمند ، با کمکهای هموطنان نوع دوست 
و نیکوکار طراحی ش��ده اس��ت.   این پیشکسوت نظام بانکی افتتاح 
حس��اب آنالین )افتتاح حس��اب غیر حضوری(، پرداخت تسهیالت 
آنالین )تش��کیل پرونده وام بصورت غیر حضوری(، عدم اخذ سفته 
از متقاضیان تسهیالت، عدم اخذ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی از 
هموطنان جهت افتتاح حساب و ... از جمله اقدامات ویژه و مفید بانک 

قرض الحسنه مهر ایران برشمرد.
دام��ادی با اش��اره به اینکه باید ب��زرگان و فرهیختگان حوزوی و 
دانشگاهی و نیکوکاران به مساله مهم فرهنگ سازی قرض الحسنه 
در سطح جامعه اهمیت ویژه ای بدهند، گفت: بدون شک بانک قرض 
الحس��نه مهر ایران بر اصالت و تقویت فرهنگ غنی و اسالمی قرض 
الحسنه تاکید دارد و مانند برخی از بانک ها و موسسات مالی نیست 
که با  مانورهای تبلیغاتی گوناگون صرفا به فکر س��وداگری و ایجاد 

فرایندهای دریافت و پرداخت بهره های بانکی باشد.

اصفهان - قاسـم اسد- مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان در ساعت 21 شب گذشته  با حضور در میز خدمت در مسجد 
محله باغ شهرستان فالورجان گفت: در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد 
مردم شهر فالورجان تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار دارند 
وتنها ساکنان محله باغ، فالورجان از خدمات شبکه فاضالب برخوردار 
نیس��تند که از هفته آینده اجرای ش��بکه فاضالب این محله هم در 
دستور کار قرار می گیرد با اجرای 4 درصد باقیمانده شبکه فاضالب 
فالورجان ، بعنوان یک ش��هر سبز معرفی می گردد  مهندس هاشم 
امینی استفاده همه آحاد مردم از خدمات شبکه فاضالب را ضروری 
دانست و عنوان کرد:بستری باید فراهم شود که همه مردم بتوانند از 
خدمات شبکه فاضالب بهره مند شوند در این میان آن اقلیت محدود 
در شهرس��تان فالورجان که هنوز نتواس��تند تحت پوشش خدمات 
ش��بکه فاضالب قرار گیرند می توانند به صورت اقس��اط بلند مدت 
انشعاب فاضالب را خریداری نمایند. وی ارتقاءسطح بهداشت عمومی 
و کاهش آالینده های زیست محیطی رااز مزیت های برخورداری از 
خدمات شبکه فاضالب دانست و خاطرنشان ساخت: به رغم مشکالت 

اقتصادی که با آن مواجه هستیم  همه تالش ما این است تدبیری در 
نظر گرفته ش��ود تا همه مردم در هر شرایط اقتصادی که قرار دارند 
بتوانند از خدمات شبکه فاضالب بهره مند شوند . مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اس��تان اصفهان با بیان اینکه  در حال حاضر خدمات 
آبفا در سطح استان به بیش از 100 شهر و 300 روستا ارائه می شود 
تصریح کرد : هم اکنون ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان به 
مشترکین بیش از 100 شهر و300 روستا خدمات ارائه می دهد این 
درحالیست که خط آبرسانی 1400 اصفهان بزرگ از میان شهرستان 

فالورجان عبور می کند که ایمنی این خط برای مسئوالن امر بسیار 
حائز اهمیت اس��ت . وی افزود: امینت خط آبرسانی 1400 اصفهان 
بزرگ برای ما بسیار حیاتی است چراکه تامین آب شرب بیش از 3 
میلیون نفربه پایداری آن بستگی دارد ولی سالمت و آسایش ساکنانی 
که  این خط از محله آنان عبور می کند هم برای ما مهم قلمداد می 
ش��ود و در این راس��تا تدابیر الزم در نظر گرفته می شود. وی تامین 
آب ش��رب مردم را یکی از اولویت ها برش��مرد و تصریح کرد: تامین 
آب شرب مشترکین در تابستان سال جاری بدلیل کاهش بی سابقه 
منابع آبی در ۵0 ساله گذشته، با چالش هایی مواجه شد اما امیدواریم 
بارش ها در س��ال جاری مطلوب باشد تا آب شرب مشترکین بدون 
محدودیت در تمام روزها تامین شود این در حالیست که تا 23 آذر 
ماه سال جاری از کل ظرفیت سد زاینده رود که یک میلیارد و400 
میلیون مترمکعب است تنها 13۶ مترمکعب آن  آب ذخیره شده است 
که این رقم برای تامین آب شرب در نظر گرفته شده است.که امید می 
رود در ماههای باقی مانده از سال آبی با بارشهای مطلوب ،آب مورد 

نیاز تمام بهره برداران به ویژه کشاورزان تامین شود.    

سـاری - دهقان - مدیر امور آبفاش��هری نور و رویان از اصالح 
و توس��عه 1۹ هزار و ۹۷0 متر ش��بکه آبرسانی طی سال گذشته در 
ای��ن امور خب��ر داد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل ش��رکت 
آبفاش��هری مازندران، مهندس یحیی پور به تشریح فعالیتهای این 
امور در س��ال گذش��ته پرداخت و گفت: در این مدت چاه آب شرب 
خش��ت سر با آبدهی 20 لیتر در ثانیه حفر و تجهیز و پکیج کنترل 
کیفی راه اندازی شد. وی، با اشاره به ۷۶40 متر اصالح و ۵۵۷0 متر 
توسعه شبکه آبرسانی در این امور افزود: یک دستگاه دیزل ژنراتور به 
قدرت 12۸کیلو ولت آمپر برای چاه شماره یک چمستان خریداری و 
عملیات احداث ساختمان اداری این شهر به مساحت 2۸0 مترمربع 
آغاز شد. مدیر امور آبفاشهری نور و رویان، با اشاره به واگذاری ۸۸2 
انش��عاب آب، رفع ۸۶3 مورد اتفاقات در بخش تاسیسات آبرسانی و 
مهندسی مجدد 2 حلقه چاه آب شرب، بیان داشت: ۶ هزار متر مکعب 

مخازن آبرسانی این امور شست و شو و نسبت به نصب دوربین مدار 
بسته و هوشمندسازی تاسیسات سلیاکتی و ساختمان اداری نور اقدام 
شد. مهندس یحیی پور، به انجام دوره ای آزمایشهای کنترل کیفی 
آب اشاره و تصریح کرد: ۷3۹3 مورد آزمایش کلرسنجی، ۶2۵ مورد 

میکروبی و ۷۹ مورد آزمایش شیمیایی آب در سال گذشته انجام شد. 
وی، در بخش دیگری از سخنانش به بیان اهم فعالیتهای انجام شده 
در امور نور و رویان طی شش ماه اول امسال پرداخت و گفت: در این 
مدت 3۹20 متر اصالح ش��بکه و 2۸40 متر توسعه شبکه آبرسانی 
انجام و مطالعات مرحله اول تله متری تاسیس��ات آبرسانی به اتمام 
رسید. مهندس یحیی پور، به احداث 1400 متر خط انتقال آبرسانی 
محور کمربندی نور به رویان، بازنگری مجدد مطالعات طرح فاضالب 
شهرهای نور، رویان و الحاق ایزدشهر به آن و پیگیری برای اخذ ردیف 
اجرایی در شش ماه اول امسال اشاره و تصریح کرد: تجهیز چاه شماره 
3 پارک جنگلی به دیزل ژنراتور، پیگیری ادامه عملیات اجرایی احداث 
خط انتقال آبرسانی محور کمربندی نور به رویان به طول 4۸00 متر، 
حفر چاه آب شرب چمستان و اسپی کال را از دیگر اقدامات انجام شده 

در این مدت عنوان کرد.

باحضور مشاور وزیر نفت در اهواز:

نشست هماهنگي مسئولیت های اجتماعي به میزباني مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

استقالل همه جانبه ایران؛ آرمان آینده سازان کشور

مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قم خبر داد:

پرداخت 371 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به جوانان در استان قم 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:
با اجرای 4 درصد باقیمانده شبکه فاضالب فالورجان در آینده نزدیک بعنوان یک شهر سبز معرفی می گردد

طی 18 ماه اخیر: 

بیش از 195۰۰ متر اصالح و توسعه شبکه آبرسانی در امور آبفای نور و رویان انجام شد

ستاره خلیج فارس، پاالیشگاه سبز ایران
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با استناد به خروجی آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
در زمره  صنایع سبز کشور قرار داد. به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، »مهرداد دهداری« تولید 30 میلیون 
لیتر بنزین با استاندارد یورو ۵ را عظیم ترین اقدام محیطی زیستی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس عنوان کرد و گفت: عالوه بر این در 
احداث پاالیشگاه نیز بسته های حفاظتی تدارک دیده شده تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود. مدیر HSE شرکت نفت 
 )EIA( ستاره خلیج فارس درباره اقدامات محیط زیستی در احداث فاز چهارم این پاالیشگاه نیز بیان داشت: مطالعات زیست محیطی
فاز چهارم هم اکنون در حال انجام است و ممیزی زیست محیطی واحدهای عملیاتی پاالیشگاه به صورت هفتگی به منظور ارتقا و 
ترویج محیط زیست انجام می پذیرد. وی در پاسخ به میزان فضای سبز ایجادی در محوطه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز گفت: 
بیش از 40 هکتار فضای سبز در مدت زمان کمتر از دو سال از زمان بهره برداری ایجاد کرده ایم و استفاده از گونه های درختی مناسب 
با اقلیم منطقه را در دستور کار قرار داده ایم تا به هدف ایجاد 1۵0 هکتار فضای سبز دست یابیم. دهداری مدیریت پسماند را یکی از 
ارکان اساسی حفظ محیط زیست در مناطق صنعتی عنوان کرد و افزود: عقد قرارداد با سازمان مدیریت پسماند و سایر مراجع ذیصالح 
جهت تحویل پسماندهای عادی، صنعتی و بیمارستانی به صورت تفکیک شده، تدوین روش های مدیریت پسماند و هدف گذاری 
کمی جهت کاهش زباله را دنبال می کنیم. وی ستاره خلیج فارس را یکی از صنایع سبز کشور خواند و تصریح کرد: هوای خروجی 
دودکش ها به صورت مستمر توسط آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست اندازه گیری می شود که بیانگر عدم آلودگی دودکش 
های پاالیشگاه است. مدیر HSE شرکت نفت ستاره خلیخ فارس اضافه کرد: به عنوان مثال حد مجاز انتشار NOX، 3۷۶ میلی گرم 
در نرمال مترمکعب است که در باالترین حد، این ماده در کوره های پاالیشگاه به عدد به ۵3 می رسد.  دهداری حضور در نخستین 
نمایشگاه سبز استان هرمزگان و چاپ کتاب داستان با موضوعات زیست محیطی را نشانه ی توجه ویژه این شرکت به فرهنگ سازی 
در حوزه حفاظت از محیط زیست دانست و افزود: گروه هایی از پرسنل شرکت را برای ورزش به حاشیه ی رودخانه های استان گسیل 
کردیم تا ضمن تفریح، پاکسازی محیط و جمع آوری زباله ها را نیز انجام دهند. مدیر HSE شرکت نفت ستاره خلیج فارس درباره 
روند مدیریت پساب نیز متذکر شد: تصفیه خانه صنعتی با ظرفیت 2۷۵ متر مکعب در ساعت که شامل تصفیه آب های حاوی مواد 

هیدروکربنی، شیمیایی و همچنین فاضالب بهداشتی است. احداث کرده ایم.

تقدیرمدیرکل ورزش و جوانان گلستان از عملکرد مطلوب سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و رزشی شهرداری گرگان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بهمن طیبی در دیدار با رئیس س��ازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری گرگان اظهار کرد: خش��بختانه فعالیت های این سازمان 
بخصوص در عرصه ورزش بسیار قابل تقدیر است.وی به نقش مهم مشارکت های مردمی 
در توس��عه ورزش اش��اره کرد و گفت: در هر عرصه ای و در هر اقدامی، حضور و مشارکت 
مردم نقش موثری دارد و به واقع اگر مشارکت های مردمی نباشد نمی توان به موفقیت مورد 
نظر دست یافت.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان تصریح کرد: در این میدان بزرگ یعنی 
توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، نقش جوانان و نوجوانان را نباید نادیده گرفت که خوشبختانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری گرگان در این عرصه پررنگ ظاهر شده است.طیبی گفت: برگزاری برنامه های مختلف ورزشی همانند پیاده روی همگانی، 
مسابقات دوچرخه سواری، رالی خانوادگی و برنامه های متنوع دیگر که در کنار ورزش، باعث نزدیک تر شدن اعضای خانواده به یکدیگر 
خواهد شد، از برنامه های ارزشمندی است که انتظار داریم دستگاه های دیگر که وظایف فرهنگی و اجتماعی دارند نیز از این ظرفیت 
استفاده کنند.وی با اشاره به فعالیت این سازمان و شهرداری گرگان در عرصه ورزش حرفه ای گفت: حمایت از تیم بسکتبال گرگان 
که سال ها است با عنوان شهرداری گرگان در مسابقات لیگ برتر بسکتبال شرکت می کند، نمونه دیگری از فعالیت های موفق این 
سازمان و شهرداری گرگان در عرصه ورزش است.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان تصریح کرد: خوشبختانه استعدادهای ورزشی 
فراوانی در استان گلستان وجود دارد و بی شک برگزاری این برنامه های ورزشی عالوه بر ایجاد انگیزه برای نسل جوان و نوجوان، باعث 
حفظ و پرورش استعداها خواهد شد.طیبی بر آمادگی کامل اداره کل ورزش و جوانان برای همکاری های بیشتر اشاره کرد و گفت: 
خوشبختانه بر اساس اظهارات رییس سازمان رابطه خوبی بیان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان و هیات های 
استانی و شهرستان گرگان وجود دارد که این خبر بسیار خوبی است.عملکرد مطلوب سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
گرگان در حوزه ورزش/ مدال آوری 33 ورزشکان گلستانی در المپیاد استعدادهای برتر.وی گفت: تمام هدف و نیت ما توسعه ورزش 
استان است و اگر در این راه سازمان های همسو همانند این سازمان ما را همراهی کنند به طور قطع با سرعت بیشتری به اهداف 

بزرگ دست خواهیم یافت.

مدیر آموزش و پرورش شهریار مطرح کرد:
ضرورت احداث 28۰ کالس درس در8مدرسه 1۰۰۰نفری تا پایان برنامه 

ششم توسعه در شهریار
شهریار- خبرنگار فرصت امروز- مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار از لزوم احداث 2۸0 
کالس درس 1000 نفری تا پایان برنامه ششم توسعه در شهریار خبر داد. مجید پارسا دراین باره  بیان 
کرد: شهرستان شهریار با دارا بودن 1۶0 هزار دانش آموز و ۷ هزار پرسنل فرهنگی یکی از بزرگترین 
مجموعه های آموزشی کشور بوده که دارای ظرفیت و پتانسیل باالیی است. وی افزود: خوشبختانه 
پروژه های مدرسه شهرک صدف و فرارت که بعد از 10 سال به فراموشی سپرده شده بودند، با همت 
مسئولین اکنون آماده بهره برداری هستند، همچنین با حضور خیرین مدرسه منطقه رامین نیز احداث 
ش��د که مجموع این پروژه های مهم و کارآمد، س��رانه آموزشی شهرستان شهریار را افزایش می دهد. پارسا افزود: قطعا در صورت 
تغییر رویکرد و نگرش مسئوالن به آموزش و پرورش، وضعیت معیشت، رفاه و شرایط اجتماعی معلمان نیزبهبود یافته و دغدغه های 

حاشیه ای آن ها نیز کاهش پیدا می کند.

برگزاری دومین همایش پیاده روی خانوادگی مخابرات در منطقه مرکزی  
اراک- مینو رستمی - همزمان با سراسر کشور دومین همایش پیاده روی خانوادگی مخا برات در منطقه مرکزی با پیام ارتباطی 
فراگیر برگزار شد . این همایش با حضور مهندس ملک حسینی مدیر مخا برات منطقه مرکزی وجمعی از کارکنان شاغل وبازنشسته 
مخا برات منطقه مرکزی باتفاق خانواده های آنان در منطقه گردشگری کوی گردوی اراک برگزار شد . در ادامه همایش مهندس 
فرهادی مدیر تجاری مخا برات منطقه مرکزی طی سخنانی به معرفی طرح  های جدیدهمراه اول از جمله بسته های ۵0میلیون 
تومانی دراستان مرکزی پرداخت  و در پایان این همایش به قید قرعه دهها جوایز کارت هدیه نقدی وسیمکارت کارت دائمی همراه 

اول به همکاران اهدا شد .                                                         

 آبفای گیالن در بین دستگاه های اجرایی استان 
رتبه برترصیانت حقوق شهروندی را به دست آورد 

رشت- زینب قلیپور - بنا به این گزارش منا ابروفراخ مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیالن و دبیرکارگروه عفاف و 
حجاب و حقوق شهروندی این استان طی مکتوبی رتبه یک شرکت آب وفاضالب استان گیالن را اعالم کرد .در متن این نامه ضمن 
تقدیر و تشکر از حسینی مدیرعامل و کارکنان آبفای گیالن آمده است:باتوجه به منویات مقام معظم رهبری، تاکیدات رئیس جمهور 
محترم مبنی بر خدمات رسانی مطلوب به مردم و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و نیز تحقق اصول  وسیاست های فرهنگی، 
عدالت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی،  بدینوسیله ضمن تقدیر از اهتمام جنابعالی و مجموعه همکاران آن اداره کل برای دستیابی 
به این امر مهم، استمرار و پیگیری ها برای تحقق فعالیت های صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندان طی سالهای آتی و احصاء 

فرایندها جهت سهولت در اجرای عملکرد متناسب با شرح و ظایف سازمانی نیز مورد انتظار است.

بهره برداری 2۰۰ پروژه عام المنفعه از محل وصول زکات در استان بوشهر
بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز: 200 پروژه عام المنفعه در بخش های مختلف مذهبی، دینی، 
آموزش��ی، کتابخانه، راه س��ازی و برقرس��انی از محل وصول زکات در نقاط مختلف اس��تان بوشهر به 
بهره برداری رسیده است. احمد لطفی در نشست شورای زکات این استان با بیان اینکه یکی از راه های 
مشارکت مردم در حل مشکالت نیازمندان پرداخت زکات است، اظهار داشت: مردم نیکوکار و نوع دوست 
استان بوشهر در پرداخت زکات و کمک به نیازمندان در کشور پیشتاز هستند. لطفی از اجرای پروژه های 
عمرانی از محل وصول زکات خبرداد و افزود: با فعال شدن دبیر خانه زکات در استان از سال ۸4 تا سال 
۹۶ تعداد 200 پروژه عام المنفعه شامل ۶0 مسجد، ۵1 حسینیه، 10 خانه عالم، ۵ غسالخانه، ۵ کتابخانه، 
۵4 جاده بین مزارع و 1۵ مورد روشنایی معابر روستایی به بهره برداری رسیده است. وی با بیان اینکه برای این تعداد پروژه عام المنفعه ۶ 
میلیارد و ۵30 میلیون تومان هزینه شده است خاطرنشان کرد: در مجموع  3۷ درصد زکات وصولی، به این امر اختصاص داده شده است. 
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به وصول زکات امسال کشاورزان گفت: خوشبختانه در ۸ ماهه امسال ۵ میلیارد تومان زکات 
جمع آوری شد که بخشی از آن زکات فطریه و بقیه زکات واجب و مستحبی بوده است. لطفی از رشد 30 درصدی وصول زکات خبرداد 
و  خاطر نشان کرد: رشد وصول  زکات در استان بوشهر  در ۸ ماه امسال نسبت به مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است 
به گونه ای که در سطح کشوری پیشتاز هستیم. وی با بیان اینکه زکات های وصولی در حل مشکالت مستمندان و مددجویان هزینه 
می شود افزود: از کل زکات جذب شده افزون بر ۹۹ درصد در کمک به نیازمندان در سرفصل های مسکن، جهیزیه، درمان، فرهنگی، 

تحصیل، آموزش و معیشت نیازمندان و مابقی در پروژه های عام المنفعه مناطق محروم هزینه می شود.
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برخ��الف تص��ور اغلب مدی��ران، تنظیم اهداف��ی که در 
س��طوح باالتر قرار دارند، ب��ه کارمندان انگی��زه  حرکت و 

رضایت خاطر بیشتری می دهد.
بسیاری از مدیران و رهبران تیم، زمانی که اهداف تیم را 
تنظیم می کنند، تالش می کنند با هوشمندی و زیرکی بین 
اهداف تعادل برقرار کنند: از یک  طرف، س��طح اهداف تیم 
باید به اندازه ای باال باش��د که ب��ه نتایج قابل توجهی منتهی 
ش��ود. از ط��رف دیگر، س��طح اهداف باید تا ح��دی پایین 
باش��د که تیم، ش��اد و راضی باقی بماند، اما این فرض که 
کارمندان، از اهداف سطح پایین بیشتر استقبال می کنند، 
هنوز موردبررس��ی و موش��کافی دقیق قرار نگرفته اس��ت. 
درواقع تحقیقات آکادمیک نش��ان می دهد که در برخی از 
موقعیت ها و ش��رایط، کارمندان دس��تیابی به اهداف باالتر 
را بی��ش از اهداف پایین، قابل درک می دانند. حتی در غیر 
این ص��ورت نیز کارمندان در مقابل اه��داف چالش برانگیز، 

احساس کفایت بیشتری دارند.
در مجموع��ه مطالعاتی که آمیتاوا چاتوپادهیای، اس��تاد 
دانش��گاه اینس��ید، به هم��راه آنتونیوز اس��تاماتوگیاناکیز، 
اس��تادیار دانش��کده  بازرگانی IE و دیپان��کار چاکراوارتی، 
اس��تاد دانش��کده  مدیریت پامپلی��ن ویریجینیا ب��ه انجام 
رساندند و نتایج آن را در آخرین مقاله  خود منتشر کردند، 
همین موضوع موردبررس��ی قرار گرفت. محققان به منظور 
پی بردن به نحوه  درک مردم از اهداف پیش رو، س��ؤاالتی 
را از ش��رکت کنندگان در ب��ازارگاه جمع س��پاری آم��ازون 
مطرح کردند. س��ؤاالت این تست در مورد جذابیت اهداف 
تعیین ش��ده در س��طوح مختلف و در حوزه ه��ای عملکرد 
ورزشی، کاهش وزن، GPA یا معدل تحصیلی و پس انداز 
ش��خصی متمرکز می ش��د. به عالوه، س��ؤاالت به دو گروه 
تقسیم می شد: گروه اول، در مورد اهدافی بود که در سطح 
پایه و مش��ابه با عملکرد فعلی کارمندان تعیین می ش��د و 
گروه دوم، »اهداف پیش��رفت و بهبود« نام داش��تند که در 
س��طحی بس��یار باالتر از خط پایه و عملک��رد حال حاضر 

شرکت کنندگان تنظیم شده بود.
چه چیزی باعث می شود دسترسی به یک هدف، 

دشوار به نظر برسد؟
محقق��ان در اولین مطالعه خود، ش��رکت کنندگان را به 
پن��ج گروه تقس��یم کردند. گروه اول، با اهداف همیش��گی 
و سطح س��اده روبه رو بودند. به عنوان مثال باید بار دیگر به 
همان GPA یا معدل تحصیلی ترم قبل خود دس��ت پیدا 
می کردن��د. چهار گ��روه دیگر، با اهداف پیش��رفت و بهبود 

روبه رو بودند، اما س��طح اهداف آن ها در چهار رده  مختلف، 
یعنی دستاوردهای کوچک، متوسط، باال و بسیار باال نسبت 

به شرایط حال حاضر آن ها تنظیم  شده بود.
همان طور که انتظار می رفت، درجه  س��ختی سوژه هایی 
که در گروه پیش��رفت اهداف قرار داشتند، نسبت به گروه 
اهداف همیشگی و ساده، بیشتر بود )با درجه  سختی 4.01 
در مقابل 2.۸، درحالی  که درجه  مقیاس س��ختی بین یک 
تا هفت در نظر گرفته  شده بود.(. نتیجه جالب توجه این بود 
که ش��رکت کنندگان، دستیابی به اهداف ساده را به همان 
ان��دازه  محقق ک��ردن اهداف گروه پیش��رفت های کوچک، 
سخت می دانستند )3.23(. درواقع آن ها اهداف خود را در 
مقایسه  با اهداف پیش��رفت متوسط، کمی ساده تر ارزیابی 

می کردند )3.4۹(.
تیم تحقیقاتی به منظ��ور درک علل این نتایج، مطالعات 
دوم را آغاز کرد. در این مرحله از شرکت کنندگان خواسته 
شد که دالیل خود را برای رتبه بندی اهدافی که پیش روی 
آن ها بود، ذکر کنند. گروهی که با اهداف »پیش��رفت های 
کوچ��ک« مواجه بودن��د، معموالً به وضعی��ت قبلی خود و 
فاصله  کم آن تا اهداف تعیین ش��ده اشاره می کردند و این 
اختالف کوچک را علت اصلی خوش بینی خود می دانستند. 
در همی��ن حال، گروهی که باید اهداف س��اده  پیش��ین و 
قدیم��ی خ��ود را تکرار می ک��رد، دالیل مختلف��ی را برای 
شکس��ت در ای��ن راه ذکر ک��رده بود و درواقع ب��ا بدبینی 

بیشتری به ماجرا نگاه می کرد.
محقق��ان ب��ا توجه به ای��ن نتایج و همچنی��ن مطالعات 
بعدی، اس��تدالل کردند که وقتی افراد به هدفی مش��ابه با 
اهداف قبلی خود نگاه می کنند؛ در مورد مضامین و مفاهیم 
دستاوردهای خود حساسیت بیشتری دارند، تا زمانی که در 
راه ی��ک هدف باالتر )هرچند بافاصله  کم( قدم بر می دارند. 
این واقعیت به ویژه زمانی که در راه اهداف غیردلخواه قدم 
برمی دارید، بیش��تر صدق می کند. بیایید موضوع را ساده تر 
بیان کنیم: زمانی که ما در مورد میزان سختی یک مسئله 
یا هدف، قضاوت می کنی��م، اولین چیزی که مغز ما به آن 
توجه می کند، فاصله و ش��کافی اس��ت که هدف فعلی را از 
سطح پایه، متمایز می کند. قاعدتاً هرچه این شکاف بیشتر 
و بزرگ تر باش��د، هدف فعلی ما، هدف سخت تری است. در 
مرحله  بعد اس��ت که ما به کانتکست و مفاد موردنیاز برای 
دس��تیابی به ای��ن هدف فکر می کنیم، ام��ا زمانی که هیچ 
شکافی برای ارزیابی وجود ندارد )یعنی تکرار همان اهداف 
پای��ه  قبلی(، ذهن ما بالفاصله به مفاد و محتوا و زمینه کار 

مشغول می شود. در این زمان سوگیری منفی کاماًل طبیعی 
و انس��انی ما، وارد ماجرا می ش��ود و ذهن، به جست وجوی 
دالیلی می گردد که احتماالً به شکست منتهی می شوند. به 
همین دلیل، وضع اهداف در س��طوح پایه، با هدف افزایش 
اعتمادبه نفس کارمندان، نتایج��ی کاماًل برعکس به همراه 

خواهد داشت.
اهداف سخت تر، رضایت خاطر بیشتری به دنبال دارند

در مطالعاتی که تاکنون ش��رح دادیم، ش��رکت کنندگان 
به اهداف��ی که در یک زمان پی��ش روی آن ها قرار گرفته 
ب��ود، رأی دادند. اما زمانی که اهداف س��طح پایه و اهداف 
پیش��رفت های کوچک، به صورت متوالی در برابر آن ها قرار 

گرفت، نتایج متفاوتی حاصل شد.
در ای��ن مطالع��ات الگوی قبل��ی تغییر ک��رد. زمانی که 
ش��رکت کنندگان این اهداف را با هم مقایس��ه می کردند، 
اهدافی را که مس��تلزم پیش��رفت کوچکی بودند، به مراتب 
س��خت تر از اهداف پایه ارزیابی می کردند )درجه س��ختی 
3.02 در مقاب��ل 2.43( نتیجه گی��ری محققین این بود که 
حاال، ش��رکت کنندگان شکاف و فاصله اهداف را با یکدیگر 
مقایس��ه و تصور می کنند حفظ وضعیت موجود، ساده تر از 

بهبود دادن نتایج است.
نکت��ه  جالب اینک��ه در همی��ن مطالعات، زمان��ی که از 
شرکت کنندگان سؤال ش��د که کدام یک از اهداف را برای 
پیگی��ری انتخ��اب می کنند، آن ها مجدداً اهداف مس��تلزم 
پیش��رفت را به اه��داف پایه، ترجیح دادن��د. این نتایج در 
هم��ه حوزه ها مصداق داش��ت: چه در مورد دس��تیابی به 
GPA )معدل( باالتر، ورزش و تمرین بیش��تر، صرفه جویی 
و پس انداز بیشتر و حتی کار در ساعات بیشتر. گرچه همه  
ش��رکت کنندگان می دانس��تند که اهداف جدید سخت تر 
هس��تند، اما در مقایس��ه ب��ا وضع موج��ود، رضایت خاطر 

بیشتری از پیشرفت های کوچک به دست می آوردند.
به عنوان یک مدیر، این نتایج باید ش��ما را تشویق کند تا 
اهداف جدید تیم را نه مطابق با دس��تاوردهای همیشگی، 
بلک��ه بر مبنای پیش��رفت های کوچک نس��بت به وضعیت 
موج��ود تنظی��م کنید. مخصوصاً اگر در ش��رایط س��ختی 
نظیر اقتصاد نزولی یا مواجهه با یک قرارداد با ریس��ک باال 
قرار دارید. حتی اگر دس��تیابی به هدف تعیین شده، دشوار 
باشد، تیم شما به  احتمال  زیاد مزایای آن را درک می کند. 
دس��تیابی به نتایجی که باعث افتخار کارمندان اس��ت، به 

آن ها انگیزه می دهد که بیشتر و روبه جلو حرکت کنند.
HBR/zoomit: منبع

چرا باید تنظیم اهداف ساده را متوقف کنیم؟

چین محققان حوزه تکنولوژی خود را از سفر به آمریکا بر حذر داشت
با باال گرفتن تنش ها میان آمریکا و چین، گفته ش��ده که دولت چین محققان حوزه تکنولوژی خود را 
از سفر به آمریکا بر حذر داشته و به آنها هشدار داده که تنها در صورت ضرورت به این کشور سفر کنند.
به گزارش دیجیاتو، بنابر اعالم یکی از منابع به نش��ریه صبح جنوب چین، کارکنان واحدهای حس��اس 

تکنولوژیک در چین بعد از دستگیری مدیر مالی ارشد هوآوی در کانادا این هشدار را دریافت کرده اند.
ع��الوه ب��ر این، ظاهرا ب��ه کارکنان یکی از س��ازمان های تحقیقاتی چین نیز گفته ش��ده که چناچه به 
آمریکا س��فر می کنند و این س��فر اجتناب ناپذیر است اطالعات حس��اس خود را از لپ تاپ ها، موبایل ها و 
دیگر دس��تگاه های همراه شان پاک کنند. جالب است بدانید چند روز پیش نیز سیسکو )یکی از غول های 
تکنولوژی آمریکا( هشداری مشابه را به کارکنان خود داد و از آنها خواست که از هرگونه سفر غیرضروری 
به چین خودداری کنند. البته سیس��کو بعد از انتش��ار این خبر اعالم کرد که ایمیل مذکور به اشتباه برای 
کارکنانش ارس��ال ش��ده است. گفتنی است ایاالت متحده آمریکا پیش��تر ویزای 10ساله چندبار ورود به 

خاک آمریکا را برای محققان چینی دارای تخصص در زمینه روابط چین و آمریکا لغو کرده است.
تنش ه��ا می��ان این دو اقتصاد بزرگ اوایل همین ماه و درس��ت زمانی باال گرف��ت که مقامات کانادایی 
خان��م منگ وانژ مدیر ارش��د مالی هوآوی را به خواس��ت آمریکا و با اته��ام دور زدن تحریم ها علیه ایران 
دس��تگیر کردند. خانم منگ که دختر موس��س هوآوی اس��ت )زندگی نامه منگ وانژو( بعد از تقریبا یک 
هفته بازداشت با قرار وثیقه ۷.۵ میلیون دالری آزاد شد اما همچنان با خطر استرداد به آمریکا روبه روست.

س��خنگوی وزارت امور خارجه چین اما در واکنش به این اتفاق اظهار داش��ت که هیچ شواهدی دال بر 
نقض قوانین در آمریکا یا کانادا از جانب خانم منگ ارائه نش��ده اس��ت. هوآوی همچنین مدعی ش��ده که 

اطالعات اندکی را در رابطه با اتهامات خانم منگ دریافت کرده و در جریان تخلفات خانم منگ نیست.
ام��ا دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمری��کا نیز در واکنش به این اتفاقات اعالم داش��ت تا »زمانی که به 
نفع کش��ورش باشد و به حفظ روابط تجاری میان آمریکا و چین بینجامد« در پرونده خانم منگ مداخله 
خواهد کرد. گفتنی اس��ت مدیر مالی ارشد هوآوی باید در دوران آزادی یک دنبال کننده GPS را با خود 
همراه داشته باشد و تا فوریه 201۹ و فرا رسیدن موعد دادگاه به صورت 24 ساعته تحت نظر خواهد بود.
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Influencer Marketing 6 اشتباه رایج در اینفلوئنسر مارکتینگ
 Digital ابزاری در کمپین دیجیتال مارکتینگ Influencer Marketing اینفلوئنس��ر مارکتینگ
Marketing هس��ت که بازاریابان با همکاری افرادی که در ش��بکه های اجتماعی همانند اینس��تاگرام ، 
توئیت��ر ، لینکدین و … فعال هس��تند به معرفی خدمت یا کاالی مورد نظ��ر خود می پردازند. برای آنکه 
یک کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ موفق داشته باشید، نیازی نیست دست به کار خاصی بزنید، تنها کافی 

است که از اشتباهات رایجی که در کمپین های دیجیتال مارکتینگ برگزار شده است، اجتناب کنید.
6 اشتباه رایج در کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ و راه های اجتناب از آنها

1- اهداف و شاخص کلیدی عملکرد KPI تنظیم نکرده اید!
بس��یاری از کس��ب و کارها هدف اصلی خود از اینفلوئنس��ر مارکتینگ Influencer Marketing را 
نمی دانن��د. ش��ما باید قب��ل از پرداخت هزینه، اهداف بلندم��دت و کوتاه مدت خود را مش��خص کنید تا 

ارزش آوری کار با اینفلوئنسر مورد نظرتان را  به درستی محاسبه کنید.
رایج ترین اهداف همکاری با اینفلوئنسرها در کمپین دیجیتال مارکتینگ عبارتند از:

Brand Awareness آگاهی از برند •
Brand Recall به یادآوری برند •

Sales فروش •
• جذب و گسترش بازارهای جدید

• افزایش تعداد دنبال کنندگان
• پوشش معرفی محصول جدید

2- اینفلوئنسر انتخابی شما به کسب و کار شما مرتبط نیست!
ارتباط موضوعی بین محتوای شناخته شده ای که اینفلوئنسر با آن به شهرت دست یافته با زمینه کاری 

شما بسیار مهم و اثرگذار است.
به عنوان مثال برندی که محصوالت مربوط به ترمیم و درخشندگی مو تولید می کند، با یک اینفلوئنسر 
کار کرده که همیشه از کاله گیس استفاده می کند و این دقیقا همان چیزی است که نباید اتفاق می افتاد!
در انتخاب اینفلوئنسر دقت کنید، چرا که مخاطبان هر اینفلوئنسر به خاطر سبک زندگی اینفلوئنسر او 
را دنبال می کنند و اگر نتوانید ارتباط درس��تی بین محصول یا کاالی خود با س��بک زندگی او پیدا کنید، 

نه تنها پول خود را دور ریخته اید بلکه ممکن است به برند خود آسیب وارد کنید.
3- محل زندگی اینفلوئنسر خارج از بازار مورد نظر شماست!

محل زندگی اینفلوئنس��ر بهتر است با بازار هدف شما هماهنگی داشته باشد. بهتر است قبل از انتخاب 
اینفلوئنس��ر محل زندگی دنبال کنندگان او را در نظر داش��ته باشید. برای مثال ممکن است اینفلوئنسری 
در آمری��کا زندگی می کند اما محتوای مورد نیاز کارب��ران ایرانی را تامین می کند و برعکس؛ پس قبل از 

انتخاب اینفلوئنسر مورد نظر خود، نگاهی بر موقعیت جغرافیای مخاطبین بیندازید.
4- جنسیت مخاطبان اینفلوئنسر

اگر می خواهید با کمک یک اینفلوئنس��ر محصولی را که مناس��ب بانوان اس��ت بفروشید، قطعا باید یک 
اینفلوئنس��ر خانم را انتخاب کنید ولی باید در نظر داشته باشید دنبال کنندگان او هم بانوان باشند. گاهی 
 ، social network اوقات درصد باالیی از دنبال کنندگان اینفلوئنس��ر خانم در ش��بکه های اجتماع��ی
آقایان هستند! حتی می توانید قبل از همکاری با یک اینفلوئنسر از وی درخواست کنید نسبت مخاطبین 

خود را با شما به اشتراک بگذارید تا انتخاب درست تری داشته باشید.
5- دنبال کننده های غیرواقعی اینفلوئنسر

رایج ترین موضوع در انتخاب اینفلوئنس��ر واقعی بودن دنبال کنندگان آنهاست. پس بهتر است تحلیل و 
بررسی دقیق تری نسبت به تعداد واقعی دنبال کنندگان داشته باشید. تشخیص فالوور فیک از فالوور واقعی 
کار سختی نیست، تنها کافی است 10 پست آخر صفحه اینفلوئنسر را مشاهده کنید و نسبتی بین تعداد 

الیک ها با تعداد دنبال کنندگان اینفلوئنسر بیندازید.
6- متوسط نرخ مشارکت اینفلوئنسر مارکتینگ را در نظر نگرفتید!

یکی از نکات مهم انتخاب اینفلوئنسر متوسط نرخ مشارکت دنبال کنندگان Engagement Rate اوست 
که از بررسی نسبت تعداد الیک ها و کامنت ها و … مشخص می شود. فراموش نکنید در بررسی متوسط نرخ 
imarketor: مشارکت، حتما به واقعی بودن الیک ها و کامنت ها، عالوه بر تعداد آنها توجه کرد.         منبع

 


