
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

سیستم بانکداری آینده چه تغییری خواهد کرد؟

 انقالب
در صنعت بانکداری

اولین نشانه انقالب های       صنعتی را می   توان در پیشرفت سریع تکنولوژی دید. در سال های اخیر تکنولوژی با سرعت زیادی تغییر 
کرده و زمینه را برای اتوماس��یون و تغییر س��اختار بازار کار فراهم کرده است. این تغییرات به اندازه ای بزرگ است که برخی تصور 
می   کنند در آینده مشاغلی مشابه مشاغل امروزی وجود نخواهد داشت و افرادی می   توانند در دنیای آینده کار کنند که خود را با این 
تغییرات همراه کنند و نیازهای دوران آینده را پاسخ دهند. یکی از صنایعی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی، تغییرات زیادی کرده 
است، صنعت بانکداری است، اما به نظر می   رسد این تغییرات همچنان ادامه دارد.  به گزارش آینده نگر، نشریه »بانکر« در گزارش 
اخیر خود به تحوالت سیستم بانکداری در آینده پرداخت و نوشت: توسعه تکنولوژی تمامی صنایع را در دنیا متحول کرده است و...

وزیر اقتصاد:

فعالیت بازار متشکل ارزی از هفته آینده 
آغاز می شود

3

2

7

آیا چینی ها در ایران خودروسازی می کنند؟

۹ روش برای نه گفتن به اندیشه های منفی
۵ الیه از پیاز پول که مدیریت مالی شخصی شما را می سازد

نوآورانه فکر کنید
روانشناسی بازاریابی در شبکه های اجتماعی
رایج ترین راه ها برای تبلیغات کاال و خدمات

ترفندهایی برای افزایش مشارکت در اینستاگرام

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 جف بزوس: بلو اوریجین امسال
انسان به فضا می فرستد

۵
تحلیلگران اقتصادی با اشـاره به نوسان شدید و باال و پایین 

شـدن شـاخص کل بـورس در روزهـای گذشـته، 
معتقدند که رفتار امروز شاخص کامال طبیعی است...

پیش بینی شاخص کل بورس تا پایان تابستان

 بازدهی بورس از بازار خودرو
و مسکن پیشی می گیرد؟

یادداشت
شکستن دماسنج در بازار 
مسکن کمکی به کم شدن 

حرارت نمی کند

دول��ت تالش ک��رده اس��ت در 
روزهای اخیر با ورود به بازار مجازی 
مسکن و مس��ئله قیمت گذاری از 
اصطالح  به  عرضه کنندگان،  سوی 
را  ب��ازار  در  موج��ود  آش��فتگی 
کنت��رل کند. این در حالی اس��ت 
که ب��ازار مس��کن عرضه کنندگان 
و  دارد  متع��ددی  متقاضی��ان  و 
اع��الم ن��رخ در فض��ای مج��ازی 
می تواند به کارآمدی بیش��تر بازار 
کمک کن��د. خری��داری که ملک 
را خری��داری می کن��د، ب��ه همه 
اطالعات دسترس��ی دارد. خریدار 
می توان��د قیمت های واقعی بازار را 
به دست آورد، قیمت فروشندگان 
مختلف را بررس��ی کرده و بهترین 
را انتخ��اب کن��د. از نظر من تصور 
اینکه افزایش قیمت اخیر در بازار 
مسکن ناش��ی از حرکت سایت ها 
و اپلیکیش��ن ها در فضای مجازی 
نیست.  واقع بینانه  تحلیلی  اس��ت، 
نمی ت��وان افزایش قیمت مس��کن 
را ب��ه توطئه جمعی ی��ا همکاری 
بنگاه داران نس��بت داد. این تصور 
غلط است چراکه همین بنگاه داران 
سه س��ال پیش هم فعال بودند اما 

نتوانستند قیمت ها را باال ببرند.
افزایش قیمت مس��کن طی دو 

ماه اخیر ناشی از افزایش 
3تورم عمومی است که...
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اعالم کاهش تعهدات برجامی ایران با بازتاب ها و واکنش های بین المللی متفاوتی روبه رو 
بوده است. روز چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ماه بیانیه ای مهم از سوی شورای عالی امنیت 
ملی منتشر شد و ایران در این بیانیه صراحتا اعالم کرد که برخی از اقدامات خود را در توافق 

برجام مطابق بندهای 26 و 36 متوقف می کند.
به گزارش خبرآنالین، در همین راس��تا، ایران 60 روز به کشورهای باقی مانده در برجام 
فرصت داد تا به تعهدات خود به ویژه در زمینه بانکی و نفتی عمل کنند تا ایران در مرحله 
بعدی مجبور نش��ود تا تعه��دات دیگر را هم متوقف کند. این موارد طی نامه ای از س��وی 
روحانی به اعضای 1+4 ابالغ شد که متعاقب آن به سرعت تیتر اول رسانه های خبری دنیا 
ش��د. در همین زمینه، وزیر امور خارجه کش��ورمان که برای تحویل نامه رئیس جمهوری 
عازم روسیه بود درباره برخی از شائبه ها درباره کاهش تعهدات برجامی ایران تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی این طور به مصلحت دیده که برخی از تعهدات و اقداماتی را که به صورت 
داوطلبان��ه در برجام انجام م��ی داده، فعاًل اجرا نکند. اقدامات آتی ای��ران به طور کامل در 
چارچوب برجام خواهد بود و جمهوری اسالمی از این معاهده بین المللی خارج نخواهد شد.

ظریف همچنین توئیتی را از س��فرش به مسکو منتشر کرد و نوشت: در 1۸ اردیبهشت 
13۹۷ ، ایاالت متحده از برجام خارج ش��د، قطعنامه 2231 ش��ورای امنیت را نقض کرد و 
دیگران از جمله س��ه کش��ور اروپایی را برای انجام اقدام مشابه، تحت فشار قرار داد. پس از 
یک سال شکیبایی، ایران اجرای اقداماتی که ایاالت متحده ادامه آن را غیرممکن ساخته، 
متوقف می کند. اما در اولین واکنش ها بود که وزیر دفاع فرانس��ه گفت که »چیزی بدتر از 
خروج ایران از برجام وجود ندارد و اروپایی ها خواهان زنده نگه داشتن آن هستند.« پس از 
این موضع گیری وزارت خارجه فرانس��ه نیز اعالم کرد که در صورت عدم پایبندی ایران به 

برجام، بحث از سرگیری تحریم ها مجدداً مطرح خواهد شد.
کنس��تانتین کساچف، سناتور روس نیز در حمایت از اقدام ایران گفت که تصمیم ایران 
درباره برجام قابل درک اس��ت. در ادام��ه وزارت خارجه چین در واکنش به تصمیم تهران 
برای تعلیق برخی از تعهدات خود در چارچوب برجام بر لزوم اجرای کامل توافق هسته ای 
از سوی همه طرف ها تاکید کرد. اما رسانه های مختلف خبری دنیا نیز به تحلیل و بررسی 
اقدام ایران پرداختند. رس��انه هایی چون بی بی سی، آسوشیتدپرس، سی ان ان، رویترز و... 

نوشتند که ایران تعهدات برجامی خود را کاهش داد.
صالحی، رئیس س��ازمان انرژی اتمی کشورمان نیز جهت شفاف سازی اقدام ایران گفت 
ک��ه ای��ران دیگر ملزم به رعایت س��قف تولید 300 کیلو اورانیوم و 130 تن آب س��نگین 
نیست. سپس وزیر امور خارجه کشورمان پس از تقدیم نامه رئیس جمهوری مقابل دوربین 
ظاهر ش��د و گفت: آخرین اقدام ایاالت متح��ده در روز 4 مه 201۹ در واقع اجرای برجام 
را غیرممکن کرده اس��ت. وی همچنین افزود : آمریکایی ها تالش کردند با فشار، تهدید و 
قلدری مانع انجام فعالیت هسته ای ایران که در چارچوب برجام انجام می شد، شوند. ظریف 
همچنین گفت: اقدامی که ایران امروز انجام داد خارج از برجام نیس��ت و به معنای خروج 
از برجام نیس��ت برخالف اینکه آمریکا نه تنها برجام را نقض کرده قطعنامه 2231 شورای 
امنیت را نیز نقض کرده اقدام ما در چارچوب برجام است. ظریف سپس در کنفرانس خبری 
حاضر شد و گفت: ساخت فاز 2 و 3 نیروگاه هسته ای بوشهر علی رغم کارشکنی های آمریکا 
ادامه دارد. سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه نیز گفت که نامه رئیس جمهوری ایران را 
دریافت کرده ایم و آن را مورد بررسی دقیق قرار می دهیم. وی افزود: ما احترام زیادی برای 
صبر ایران قائل هستیم، اما موضوع فقط به الوروف ختم نشد و دیگر مقامات روس نیز از 

تصمیم ایران حمایت کردند و مقصر اصلی را آمریکا دانستند.
در ادامه ریچارد نفیو، طراح تحریم های ایران نیز به اقدام ایران واکنش نشان داد و گفت: 
معتقدم که وضعیتی که پیش آمد خوب نیست، اما بهتر از چیزی است که نگرانش بودم و 

صراحتاً باید بگویم بهتر از چیزی است که باید انتظارش را داشت.
وزارت امور خارجه کش��ورمان در ادامه با انتش��ار گزارش برگی از اجرای برجام از زمان 
روی کار آم��دن ترامپ، به بررس��ی روند تاریخی اج��رای این توافق بین المللی تحت تاثیر 

کارشکنی های مکرر آمریکا پرداخت.

در ادامه پمپئو که به لندن س��فر ک��رده بود در کنفرانس خبری با جرمی هانت همتای 
انگلیسی شرکت کرد و به اقدام ایران واکنش نشان داد. پمپئو نامه ایران را مبهم خواند و 
جرمی هانت نیز خواستار تعهد ایران به توافق هسته ای شد. در ادامه سخنگوی دولت آلمان 
نیز درخواست ایران را زمانبر توصیف کرد و گفت: ما در پیش بینی های خود تصور می کردیم 
که ساز و کار مالی برای تجارت با ایران را می شود در مدت زمان برنامه ریزی شده اجرایی 
کرد اما اکنون ما به زمان بیشتری نیاز داریم. سپس حمید بعیدی نژاد، سفیر کشورمان در 
لن��دن، در صفحه توئیترش خود از اقدام آمریکا پس از کاهش تعهدات خبر داد. همچنین 
نامه ایران س��بب شد تا 1۹ اندیشکده اروپایی خواستار بازگشت آمریکا به برجام شوند. در 
ادام��ه واکنش ها نیز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که آمریکا خواهان گفت وگو با 
ایران برای دستیابی به یک توافق جدید است. هوک گفت: توافق جدید با ایران اگر حاصل 

شود برای تأیید به عنوان یک معاهده رسمی به کنگره ارائه می شود.
هوک همچنین در نشس��تی در مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک آمریکا در ادامه 
سیاست های خصمانه علیه کشورمان با بیان اینکه در حال حاضر یک سال از خروج آمریکا 
از برجام می گذرد، ادعا کرد که اکنون مش��کالت مالی حزب  اهلل لبنان یکی از نش��انه های 

متعددی است که کارزار فشار ما علیه ایران مؤثر بوده است.
در همی��ن گیر و دار بود که ترامپ ب��ا امضای یک فرمان حکومتی تحریم های جدیدی 
را علی��ه تولیدکنندگان آه��ن، فوالد، آلومینیوم و مس ایران وض��ع کرد. ایران نیز متعاقبا 
واکنش نش��ان داد و س��خنگوی وزارت خارجه کش��ورمان گفت: این تحریم همانند سایر 
تحریم های یکجانبه آمریکا مغایر اصول و قواعد اساس��ی روابط بین الملل بوده و مش��خصا 
مغایر تعهدات بین المللی ناشی از منشور ملل متحد، بیانیه های الجزایر، معاهده مودت و قرار 
دیوان بین المللی دادگستری است که به دلیل اعمال متخلفانه بین المللی از طرق قضایی 
باید پاسخگو باشد. در ادامه عراقچی جزییات برنامه متقابل ایران در برجام را تشریح کرد. 
وی گفت: بیش از دو سال است ما با پدیده ای به نام ترامپ و دولت تندرو در آمریکا روبه رو 
هس��تیم که اعتقاد دارند برجام بدترین توافق آمریکاست و با این توافق جمهوری اسالمی 
قوی تر ش��ده است. پس باید با این نظام برخورد شود. مجید نخت روانچی نیز درخصوص 
احتمال دیدار روحانی و ترامپ گفت: مالقات با کسی که بی مالحظه از یک توافق بین المللی 
خارج شد، هیچ فایده ای ندارد. این تنها توافق با ما نبود بلکه توافقی با کشورهای دیگر از 

جمله اروپا بود.
بیانیه اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه ایران از دیگر تحوالت مهم بود. این اتحادیه با صدور 
بیانیه ای، مهلت 60 روزه تعیین شده از سوی جمهوری اسالمی ایران برای اقدام و حرکت 
این اتحادیه برای جبران تحریم های یکجانبه آمریکا در قالب برجام را رد کرد. این کشورها 
همچنین از ایران خواستند همچنان به برجام پایبند بماند و از آژانس بین المللی انرژی اتمی 

درخواست شده همچنان فعالیت های هسته ای ایران را زیر نظر داشته باشد.
بیانیه اروپا با واکنش ظریف همراه ش��د و او در توئیتی نوشت: بیانیه اتحادیه اروپا نشان 
می دهد که چرا کار برجام به اینجا رس��یده اس��ت. آمریکا یک سال است که اروپا -و سایر 
کش��ورهای جهان- را تهدید می کند و اتحادیه اروپا تنها می تواند ابراز تأسف کند. اتحادیه 
اروپا بهتر اس��ت به جای اینکه از ایران بخواهد به صورت یکجانبه به یک توافق چندجانبه 
پایبند بماند، به تعهدات خود ]در قبال ایران[ از جمله عادی س��ازی روابط اقتصادی عمل 
کند. مشاور امنیت ملی ترامپ نیز با انتشار توئیتی گفت: تا زمانی که سران حکومت ایران 
تصمیم به تغییر رفتار مخرب، احترام گذاشتن به حقوق مردم ایران و بازگشت به میز مذاکره 

نگیرند، ایاالت متحده به فشار حداکثری خود ادامه خواهد داد.
اقدام ایران واکنش موگرینی را هم در پی داشت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در این راستا گفت: من شخصا از این تحوالت بسیار نگران هستم. ما تماماً به اجرای کامل 
برجام متعهد هس��تیم.« وی با بیان اینکه توافق هس��ته ای از اهمیت امنیتی برای اتحادیه 
اروپا و تمام جهان برخوردار اس��ت، توضیح داد: »س��رمایه گذاری اتحادیه اروپا در اقدامات 
عدم اش��اعه، همچنان برای ما در اولویت است. ایران تاکنون به تمام تعهداتش ذیل توافق 

هسته ای پایبند بوده است.

مروری بر تصمیم تهران درباره برجام

ماندن یا نماندن، مسئله این است
از اولین کسب وکار نوآورانه در صنعت نشر توسط شرکت »شناسا« رونمایی شد

»کتاب پالس« نخستین پلتفرم در صنعت نشر
فرصت امروز: نشست »نوآوری در اقتصاد نشر« و آیین »رونمایی 
از نخستین کس��ب و کار نوآورانه مبتنی بر فناوری در صنعت نشر«  
هفدهم اردیبهشت ماه در تاالر »قلم« سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
برگزار شد. کتاب پالس، اولین پلتفرم مشترک ذی نفعان کتاب است 
که بازار جدیدی در این صنعت خلق کرده و با بهره گیری از فناوری 
اطالعات، پلی ارتباطی میان ناش��ران و مشتریان کتاب ایجاد کرده 
است. در حال حاضر، ناشران معتبری به این پلتفرم پیوسته و چندین 
و چند تن از ناشران معتبر عمومی و دانشگاهی نیز در سی ودومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب وارد مرحله عقد قرارداد شده اند. پلتفرم 
»کتاب پالس« اولین پلتفرم مشترک ناشران، مؤلفان، فروشگاه ها و 

عالقه مندان به کتاب است که از سوی شرکت شناسا، به عنوان یکی از شرکت های گروه مالی پاسارگاد رونمایی شده است.
رشد دو برابری استفاده از کتاب های الکترونیکی

اشرف بروجردی،  رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در این نشست با اشاره به اینکه آمارهای جهانی در فضای مجازی، نشان از 
رشد دو برابری استفاده از کتاب های الکترونیکی در سال 201۷ نسبت به سال 2013 دارد، گفت: می توان از این ظرفیت در جامعه 
ایران هم استفاده بهینه کرد.  او در عین حال، جانشینی کامل محتوای الکترونیکی با کتاب را یک مخاطره خواند و افزود: باید در 
نحوه  بهره برداری از کتاب به عنوان منبع دانش،  تأمل و دقت کافی صورت گیرد. همچنین احمد مسجدجامعی، رئیس کمیسیون 
فرهنگی ش��ورای اسالمی شهر تهران به ارزش بس��یار باالی کتاب به عنوان گنجینه هر دوره تاریخی اشاره کرد و گفت: ظرفیت 
مبادله ای که در اقتصاد فرهنگ و هنر و خالقیت وجود دارد، بعد از حجم س��رمایه گذاری در حوزه نظامی، در بین باالترین ارقام 
است.  مسجدجامعی همچنین نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی در این عرصه ابراز امیدواری کرد و ادامه داد: ورود بخش 
خصوصی و سرمایه گذاری آن در این عرصه را باید به فال نیک گرفت و امیدوار هستیم که با وجود کمبود های فعلی در حوزه نشر، 

بتوان از این ظرفیت بهره برداری کرد.
نخستین کسب و کار نوآورانه در صنعت نشر

دکتر حامد ساجدی، مدیرعامل شرکت شناسا نیز در این نشست با بیان تحوالتی که در حوزه سبک زندگی در ایران و جهان روی 
داده، به تاثیر ارزش کسب و کار های نوآورانه تأکید کرد و گفت: اولین سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه صنعت نشر توسط شرکت 
شناسا از شرکت های گروه مالی پاسارگاد صورت گرفت. این اتفاق به منظور شکوفایی اقتصاد نشر، ایجاد ارزش آفرینی در زندگی 
مردم، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و جلوگیری از قاچاق کتاب انجام شده  است. به گفته مدیرعامل شرکت شناسا، دنیای امروز 
متاثر از فناوری هایی اس��ت که چهره امروز را نه تنها در جهان پیش رو بلکه در ایران هم تغییر داده اس��ت. ساجدی همچنین به 
شکل گیری روندهای جدید اشاره کرد و گفت: برندهای اول جهانی جای خود را به نام های فناورانه داده اند که باعث تحول زندگی 
شده است. او درباره حوزه های فعالیت شناسا نیز گفت: شناسا، استراتژی فعالیت های خود را در سه حوزه سالمت، مدیریت منابع 
طبیعی و محیط زیست و نهایتاً حوزه سبک زندگی و هر آنچه می تواند زندگی یک شهروند ایرانی را در قالب یک کسب وکار فناورانه 
بهتر کند، پیگیری می کند. به گفته ساجدی، مجموعه شناسا متکی بر خلق ارزش و سرمایه  گذاری نوآورانه است و اعتقاد داریم 
سودآوری و خلق ارزش باید مبتنی بر نوآوری و خالقیت باشد. شناسا در ابتدا گزینه سالمت انسان را مورد توجه قرار داد و معتقد 
بودیم انس��ان محور هر تحولی اس��ت که باید از مزیت های مناسبی برخوردار باشد، اما برای خوشبختی انسان ها این مورد کفایت 
نمی کند و باید سبک زندگی انسان را مورد تحول قرار دهیم تا احساس شادی و موفقیت کند. مدیرعامل شرکت شناسا ادامه داد: 
همانطور که صنایع خالق و فرهنگی به عنوان یک محور، در کنار صنایع دانش بنیان در کشور مدنظر قرار گرفته  است، مجموعه 
شناسا نیز با ورودش به استارتاپ »کتاب پالس« با هدف پشتیبانی از ورود به آینده صنعت نشر جهت گذار از تجربه و فضای سنتی 
به فضای نوآورانه، گام برداش��ته  اس��ت.  ساجدی با بیان اینکه این مجموعه طی هشت سال فعالیت سرمایه گذاری در بیش از 60 
حوزه فناورانه را در کارنامه عملکرد خود ثبت کرده اس��ت، ادامه داد: جدا از بحث س��رمایه گذاری، شناسا عالقه مند به نهادسازی و 
تکمیل زنجیره ارزش در بخش های مختلف کسب وکارهای فناورانه است و در این راستا عالوه بر همکاری با مطرح ترین دانشگاه ها 
و مراکز علمی، همکاری با س��ازمان ها و ارگان های دس��ت اندرکار در امر توسعه فناوری را در دستور کار قرار داده است. مدیرعامل 
شرکت شناسا در پایان، با دعوت از فعاالن فرهنگ و نشر کشور برای همکاری و همراهی در این حوزه گفت: آغوش »شناسا« برای 
هم افزایی، به روی هر نهاد حقیقی و حقوقی که در هر جایگاه و مقامی عالقه مند به این حرکت است، گشاده است. امیدواریم در کنار 
هم بتوانیم قدم های بزرگتری برداریم. گفتنی است »کتاب پالس« تنها استارتاپ در حوزه کتاب فیزیکی است که با سرمایه گذاری 
شرکت »شناسا« و استفاده از پتانسیل فنی گروه مالی پاسارگاد، مبادرت به کدینگ کتاب کرده  است و از این طریق می تواند کتاب 
فیزیکی را به فناوری های روز )اینترنت اشیاء، بالک چین و واقعیت افزوده AR( بازارهای دیجیتال و پلتفرم های تجارت  الکترونیک 
وصل کند. این پلتفرم در حقیقت پل ارتباطی میان همه ذی نفعان کتاب از جمله مؤلف، ناشر، فروشگاه، مخاطبان و ترویج کنندگان 
و حامیان کتاب با یکدیگر محسوب می شود. »کتاب پالس« در افق پیش روی خود تبدیل شدن به Market Place حوزه نشر و 

ورود به بازار بین المللی را ترسیم کرده  است.

مهدی سلطان محمدی
 تحلیلگر بازار مسکن



اولی��ن نش��انه انقالب ه��ای       صنعتی را می   توان در پیش��رفت س��ریع 
تکنول��وژی دید. در س��ال های اخیر تکنولوژی با س��رعت زیادی تغییر 
کرده و زمینه را برای اتوماس��یون و تغییر ساختار بازار کار فراهم کرده 
اس��ت. این تغییرات به اندازه ای بزرگ است که برخی تصور می   کنند در 
آینده مش��اغلی مشابه مش��اغل امروزی وجود نخواهد داشت و افرادی 
می   توانن��د در دنیای آینده کار کنند که خ��ود را با این تغییرات همراه 
کنن��د و نیازهای دوران آینده را پاس��خ دهند. یک��ی از صنایعی که در 
نتیجه پیشرفت تکنولوژی، تغییرات زیادی کرده است، صنعت بانکداری 

است، اما به نظر می   رسد این تغییرات همچنان ادامه دارد. 
به گزارش آینده نگر، نش��ریه »بانکر« در گزارش اخیر خود به تحوالت 
سیس��تم بانکداری در آینده پرداخت و نوشت: توسعه تکنولوژی تمامی 
صنایع را در دنیا متحول کرده است و صنعت بانکداری هم از این قاعده 
مستثنا نیس��ت. اس��تفاده از تکنولوژی های       جدید در صنعت بانکداری 
تغییرات اساس��ی و بزرگی را در بخش مالی دنیا ایجاد کرده اس��ت و به 
تدریج س��اختار بانکی و مالی سنتی را از بین برده است. انتظار می   رود 
طی پنج سال آینده صنعت بانکداری به دلیل به کارگیری تکنولوژی های 

      تازه در جهان با تغییرات زیادی روبه رو شود.
اما در جریان این تحوالت، یک مس��ئله هنوز حل نش��ده اس��ت و آن 
ه��م تامین ایمنی در فعالیت های بانک��ی به خصوص فعالیت های بانکی 
غیرحضوری اس��ت. به همین دلیل است که در تمامی رسانه ها در مورد 
ضرورت کار روی این مس��ئله و افزایش س��طح ایمنی در جریان کار با 
حس��اب در اینترنت و ب��ه خصوص در فضاهای عمومی صحبت ش��ده 
اس��ت. »س��ی  ان  ان« در این مورد نوشت: روزی نیست که یک حساب 
بانکی هک نش��ود یا از یک کارت بانکی یا اعتباری سوءاس��تفاده نشود 
یا حس��اب بانکی افراد از طریق اینترنت مورد بهره برداری قرار نگیرد. ما 
تا چه زمانی می   توانیم این س��طح باالی ع��دم امنیت را در نظام بانکی 

شاهد باشیم؟
ایمن سازی نظام بانکی  

»بانکر« با اش��اره به خبری که »س��ی ان ان« منتش��ر کرد و با توجه 
ب��ه حجم باالی سوءاس��تفاده از نظام بانکی آنالین در س��ال های اخیر 
نوش��ت: اولین و اصلی ترین تغییری که باید در سیس��تم مالی و بانکی 
دنیا ایجاد شود، افزایش سطح ایمنی در جریان فعالیت های بانکی است. 
البته در این س��ال ها گام هایی برداشته شده اس��ت ولی هنوز نتوانسته 
م��ا را به ه��دف غایی و نهایی مان برس��اند. به عنوان مثال اس��تفاده از 
کریپتوگرافی های       پیشرفته به معنای ثبت تصاویر الکترونیک از صاحبان 
کارت های بانکی و ... و استفاده از بیومتریک ها در فعالیت های بانکی به 
معنای استفاده از اثر انگشت به عنوان رمز اینترنتی کارت ها یا شناسایی 
چش��م فرد. در این صورت اس��ت که احتم��ال دزدی و کاله برداری در 
سیس��تم بانکی به حداقل می   رسد. این تغییرات در نظام بانکی می   تواند 
ب��ه مردم اطمینان دهد ک��ه بانک واقعا از درآمد و پ��ول آنها نگهداری 
می   کن��د و خطری منابع مالی آنها را تهدی��د نمی کند. از طرف دیگر با 
این شرایط بسیاری از فعالیت های بانکی را می   توان حتی بدون اینکه به 
ش��عبات بانکی مراجعه کنیم انجام دهیم و تردد غیرضروری در شهرها 
کمتر می   شود که خود به کاهش آلودگی هوا در شهرها می   انجامد. البته 
مس��ئله دیگری هم وجود دارد و آن اطالع رسانی دقیق و صحیح است. 
م��ردم باید در مورد تغییرات ایجادش��ده در نظام بانکی آگاهی داش��ته 
باش��ند و خ��ود را برای مواجهه ب��ا این تغییرات همس��و  کنند. اگر هر 
تغییری در نظام بانکی به منظور افزایش س��طح ایمنی حساب ها ایجاد 
ش��ود ولی مردم از آن استقبال یا استفاده نکنند، آن طرح کارایی خود 

را از دست می   دهد.
بزرگ ترین تغییرات نظام بانکی

خالصه با وجود اینکه این صنعت در س��ال های اخیر تغییرات زیادی 
کرده اس��ت ولی سرعت باالی رشد تکنولوژی و صحبت در مورد وجود 
بس��تر برای ایجاد چهارمین انقالب صنعتی به ما نشان می   دهد که باید 
منتظ��ر تغییرات اساس��ی تر و بزرگ تر در این صنعت باش��یم. تغییراتی 
ک��ه ن��ه یک ده��ه و دو دهه آینده بلک��ه ظرف پنج س��ال پیش رو در 
صنعت بانکداری دنیا اتفاق خواهد افتاد. حال سوال اصلی این است که 

مهم ترین تغییرات تکنولوژیکی در صنعت بانکداری طی سال های پیش 
رو چه خواهد بود؟ آیا این پیش��رفت ها و تغییرات تکنولوژیکی می   تواند 

صنعت را دگرگون سازد و ساختار آن را تغییر دهد یا خیر؟
اول: ای تی ام های       به روزرسانی شده

عرض��ه ای تی ام ها تغییرات زیادی را در سیس��تم  فنی و تکنولوژیکی 
بانک ه��ا ایج��اد کرد. ای��ن تکنولوژی ب��رای اولین بار در س��ال 1۹6۷ 
می��الدی ایج��اد و عرضه ش��د و انتظار م��ی   رود انقالب بع��دی در این 
صنع��ت دربرگیرن��ده روند پرداخت وجوه نقدی ب��دون تماس و ارتباط 
با دس��تگاه ها باشد. چیزی شبیه applepay یا Google wallet که 
ب��ه کارب��ران اجازه می   دهد تا پرداخت های خ��ود را به صورت آنالین از 
طریق گوشی های خود انجام دهند. در سال های پیش رو ما با استفاده از 
گوشی های       هوشمند و بدون نیاز به تماس با دستگاه ای  تی ام می   توانیم 
از دس��تگاه پول نقد دریافت کنیم و این مس��ئله ه��م می   تواند احتمال 

کاله برداری را به حداقل برساند.
باید در نظر داش��ت که تغییرات اساس��ی در سیس��تم ای تی ام ها در 
برخی از کشورهای دنیا شروع شده است. مثال در کشور هند از سیستم 
شناس��ایی بیومتریک برای دریافت پول از ای تی ام ها استفاده می   شود و 
در دس��تگاه های       ای تی ام در بانک ملی قطر هم سیستم مشابهی تعبیه 
ش��ده اس��ت. این تکنولوژی ها از طریق محافظت از ای تی ام ها در مقابل 
ه��ک ش��دن و کاله برداری های       مختلف، به امنیت کلی سیس��تم بانکی 
کم��ک می   کن��د و گام مهمی در جهت تامین امنیت در سیس��تم مالی 

دنیا محسوب می   شود.
دوم: جایگزین شدن بانک ها با موسسات

بانک ه��ا امیدوارن��د از طری��ق ارتق��ای س��طح تکنولوژی و توس��عه 
تکنولوژیکی بتوانند خدمات بیشتر را با سرعت باالتر به مشتری برسانند 
و در این روند از شفافیت باالتری برخوردار باشند. بخش زیادی از منابع 
بانکی هر س��اله ص��رف تامین امنیت در این سیس��تم و تطابق با دیگر 
اصول مورد تایید در سیستم مالی دنیا می   شود و در چنین فضایی است 
که موسسات مالی رش��د می   کنند. موسساتی که وظیفه خدمات رسانی 
ب��ه مردم را برعه��ده دارند ولی با قوانین دس��ت و پاگیر نظام بانکی در 
کش��ورها کار نمی کنند. از آنجا که این موسسات مالی بخش باالتری از  
منابع مالی خود را برای ارتقای تکنولوژی های       بخش مالی و بانکی صرف 
می   کنند، راندمان کاری در این موسس��ات باالتر اس��ت و این موسسات 
می   توانند خالقانه تر از ابزارهای موجود بهره بگیرند. بنابراین تا پنج سال 
آینده بانک ها را می   توان بدنه مالی و اقتصادی کالن کش��ور دانست ولی 
موسس��ات مالی کوچک و متوس��ط وظایف خرد نظام  بانکی را به خود 
اختصاص می   دهند و مردم بیش��تر با این موسس��ات در تماس خواهند 

بود.
سوم: تجربه بانکداری مشابه اپل استورها

 انتظار می   رود تا پنج سال آینده تجربه مردم در بانک ها مشابه تجربه 
آنها در خرید از اپل اس��تورها باشد. زیرا هم اکنون شمار زیادی از مردم 
هس��تند که می   توانند اپلیکیشن های       ساده بانکداری را دانلود کنند و یا 
اینکه با دسترسی به ای تی ام ها  کارهای ساده بانکی خود را انجام دهند، 
بنابراین افرادی که به بانک می   روند اغلب به دنبال اس��تفاده از خدماتی 

هستند که نیاز به ارتباط با افراد شاغل در آن سیستم را دارد.
بنابراین بانک های آینده باید فضایی را فراهم کنند که مشتری بتواند 
از تمامی خدمات بانک به سادگی مطلع شود و در صورت نیاز بتواند به 
س��رعت با یکی از کارمندان بانک ارتباط برقرار کند و سواالتش را از او 

بپرسد و راهنمایی های       الزم را دریافت کند.
 در اپ��ل اس��تور، کارمندان در فروش��گاه حضور دارند تا به س��واالت 
مراجعه کنن��دگان پاس��خ دهن��د. در این فروش��گاه ها اف��راد می   توانند 
تمامی محصوالت و کاالهای تازه ای را که تولید ش��ده اس��ت ببینند و 
در صورتی که در مورد کارکرد کاالیی س��وال داش��ته باشند، آن کارمند 
حضور دارد تا به تمام س��واالت پاس��خ دهد، بنابراین یک رابطه انسانی 
در این فروش��گاه ها وجود دارد و در بانک های آینده هم باید کارمندان 
به همین نحو با مش��تریان ارتباط برقرار کنند زیرا خدمات س��اده ای از 
قبی��ل دریافت وجه نق��د و انتقال پول و پرداخ��ت قبوض غیرحضوری 

انجام می   شود.
 چهارم: افزایش اتوماسیون و کاهش شمار کارمندان بانک ها

ویکرام پاندیت، یکی از مدیران ارش��د س��یتی گروپ بر این باور است 
که تا پنج س��ال آینده 30درصد از مشاغل بانکی در دنیا از بین می   رود 
که دلیل این مسئله توس��عه تکنولوژی است. شمار زیادی از کارمندان 
بزرگ ترین بنگاه های مالی در وال اس��تریت به دلیل توسعه تکنولوژی و 
به کارگیری آن در روند  فعالیت های مالی و اقتصادی یا به دنبال یافتن 
فرصت های ش��غلی تازه هس��تند یا در تالش هس��تند خود را با شرایط  
ت��ازه تطابق دهند. در این بنگاه های اقتصادی توس��عه تکنولوژی باعث 
تغییر بخش زیادی از مشاغل شده است و با توجه به سرعت باالی رشد 
تکنول��وژی در دنیا انتظار می   رود وضعی��ت در آینده ای نه چندان دور با 

سرعت باالتری تغییر کند.
پنجم: بانکداری دیجیتالی و بانکداری موبایلی

تغییرات دیجیتالی و موبایلی در نظام بانکداری تازه شروع شده است 
و رش��د در این صنعت بسیار چشمگیر است. امروزه کمتر کسی هست 
که از دنیای دیجیتال برای انجام امور اولیه بانکی استفاده نکند و کمتر 
بانکی اس��ت که  م��دام برای ایجاد روش های م��درن بانکداری از قبیل 
تلفن بان��ک، اینترنت بانک و موبایل بانک س��رمایه گذاری نکند. دنیای 
امروز دنیای تکنولوژی اس��ت و صنعت بانکداری برای اینکه در این دنیا 

نقش پررنگی داشته باشد، باید با این تحوالت همسو شود.
 بانک ه��ا در تکنولوژی بانک��داری دیجیتالی س��رمایه گذاری زیادی 
کردن��د و در ای��ن سیس��تم  مش��تریان از موبایل، وب ی��ا پلتفرم های 
دیجیتالی ب��رای دریافت خدمات بانکی اس��تفاده می   کنند. راه حل های 
      استفاده شده با کمک هوش مصنوعی از قبیل Chatbotها به مشتریان 
کمک می   کند تا کارهای س��اده بانکی از قبی��ل پرداخت های آنالین را 
انجام دهند. طبق گزارش منتشرش��ده توس��ط فوربس از س��ال 2016 
تاکنون، بانک ها س��رمایه گذاری در تکنولوژی های       بانکداری دیجیتالی و 
موبایلی را به عنوان اصلی ترین  بخش سرمایه گذاری خود معرفی کردند 
و به همین دلیل امیدوارند که این بازار با س��رعت زیادی در س��ال های 

پیش رو رشد کند.
 ششم: افزایش شراکت بانک ها با شرکت های فعال در عرصه تکنولوژی
 با وجود اینکه بانک ها در س��ال های اخیر برای توسعه تکنولوژی های 
      مرتبط با صنعت بانکداری سرمایه گذاری زیادی انجام دادند، ولی به نظر 
می   رس��د سریع ترین و بهترین راه برای حصول نتیجه مطلوب و افزایش 
س��طح نوآوری در فضای مالی دنیا، توسعه شراکت استراتژیک در حوزه 
مالی و بانکی باش��د. شرکت هایی که در دنیای مجازی فعالیت گسترده 
دارند می   توانند با بانک هایی که با نظام مالی س��نتی کار می کنند ادغام 
شوند و مشتریان نظام بانکی را با دنیای مجازی همراه کنند تا سریع تر 
بتوانن��د اطالعات و خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. در این فضا 
تامین امنیت در حوزه اطالعات اقتصادی مشتریان اهمیت بسیار زیادی 

دارد که بدون شک راهکارهایی برای آنها وجود خواهد داشت.
هفتم: سیستم های       الکترونیکی پوشیدنی

ساعت های هوش��مند اصلی ترین نمونه از تجهیزات پوشیدنی هستند 
و انتظ��ار م��ی   رود در آینده ای نه چن��دان دور تجربه بانک��داری خرد با 
اس��تفاده از این تجهیزات انجام ش��ود. به عنوان مثال بانک ها می   توانند 
برای خوش��امدگویی به تازه واردان به شعبات بانک ها از سیستم بلوتوث 
اس��تفاده کنند و این پیام روی صفحه ساعت های هوشمند نمایش داده 

شود.
پیش بینی می   ش��ود در آینده ای نه چندان دور عینک های      هوش��مند 
توس��ط کارمندان گیش��ه های       بانک ها اس��تفاده ش��ود. این عینک ها به 
مش��تریان اطالعات مورد درخواست آنها را می   دهد در حالی که کارمند 

مربوطه هم زمان مشغول خدمات رسانی به یک مشتری دیگر است.
در پایان باید گفت که با توس��عه اس��تفاده از تکنولوژی های       هوشمند 
در دنی��ا، رفتار مش��تریان نظ��ام بانکی در جهان تغیی��ر خواهد کرد. با 
کم��ک این تکنولوژی ها اس��ت ک��ه مردم می   توانن��د از خانه و با کمک 
ساعت های       هوشمند و موبایل های       هوشمند هر لحظه به اطالعات بانکی 

خود دسترسی داشته باشند.

سیستم بانکداری آینده چه تغییری خواهد کرد؟

انقالب در صنعت بانکداری
نگاه

دولت بدهکار و سیاست مالی ناپایدار
ارزیابی سیاست مالی در اقتصاد ایران

سیاس��ت مالی در اقتصاد ایران حائز چه ویژگی ها و کارکردهایی اس��ت؟ 
حمی��د آذرمند تحلیلگر اقتصادی در متن حاضر با آسیب شناس��ی عملکرد 
بلندمدت سیاس��ت گذاری مالی در اقتصاد ایران، توصیه هایی برای اصالح و 
ارتقای آن ارائه می دهد. او معتقد است: در اقتصاد ایران، سیاست های مالی 
دولت منشأ بروز عدم تعادل و ناپایداری در اقتصاد و تخصیص ناکارای منابع 
بوده اس��ت. این مس��ئله ریشه در نقش��ی دارد که دولت ها در اقتصاد ایران 
برعه��ده  گرفته اند. در یک الگوی کارآم��د، نقش دولت در اقتصاد به گونه ای 
باید باشد که دولت از محل مالیاتی که از شهروندان دریافت می کند، منابع 
مالی موردنیاز برای ارائه خدماتی مانند امنیت، دادرسی، آموزش، بهداشت، 

دیپلماسی، حفاظت محیط زیست و ایجاد زیرساخت را تأمین کند. 
در برخی کش��ورهای برخوردار از ثروت ه��ای زیرزمینی، دولت ها بخش 
ثاب��ت یا معین��ی از درآمده��ای حاصل از ف��روش مناب��ع زیرزمینی را در 
زیرساخت ها سرمایه گذاری می کنند و باقی آن را به صندوق های ثروت ملی 
واریز می کنند. منابع و دارایی های صندوق های ثروت ملی نیز بخش��ی برای 
تأمین مالی س��رمایه گذاری ها استفاده می ش��ود و باقی در بازارهای سرمایه 
به صورت بلندمدت سرمایه گذاری می ش��ود. چنین الگوهایی برای سیاست 
مالی، می تواند تضمین کننده ثبات و پایداری اقتصاد و رشد اقتصادی باشد. 
اما در اقتصاد ایران، دولت ها در اغلب دوره ها، عهده دار وظایفی در اقتصاد 
بوده ان��د که تأمین مالی آن منجر به ناترازی بودجه عمومی ش��ده اس��ت. 
به عنوان مث��ال از محل بودجه عمومی، س��االنه مقادیر قاب��ل توجهی یارانه 
نقدی بین ش��هروندان توزیع می ش��ود یا منابع مالی هنگفت��ی بابت یارانه 
بنزی��ن، گازوئیل، ب��رق، گاز و آب از محل منابع عموم��ی جامعه به صورت 
آش��کار و پنه��ان پرداخت می ش��ود. دولت ه��ا، برای کاهش ن��رخ بیکاری 
مستقیماً افراد جویای کار را اس��تخدام می کنند یا محصوالت کشاورزی را 
به نرخی بیش از قیمت وارداتی می خرند. در دوره های مختلف، دولت ها به 
ش��کل های مختلف از محل منابع بودجه ای یا بانکی، بنگاه های ورشکسته و 

نیمه تعطیل را تحت حمایت مستقیم خود قرار داده اند.
آنچه در اقتصاد ایران همواره رایج بوده، دولت به جای پرداختن به وظایف 
اصلی خود، تمایل به توزیع مس��تقیم منابع عمومی بین ش��هروندان دارد و 
سیاست مالی خود را نیز بر این اساس طراحی کرده است. در اقتصاد ایران 
س��هم غالب درآمدهای دولت، که اصوالً باید صرف تولید کاالهای عمومی و 
توسعه زیرساخت ها شود، مس��تقیماً به صورت یارانه و پرداخت های انتقالی 
بین شهروندان توزیع می شود. منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت های 
اقتصادی، بهبود بهداشت و درمان، ارتقای حکمرانی، حفاظت محیط زیست، 
بهبود کیفیت دادرسی، توسعه دیپلماس��ی، انجام تحقیقات بنیادی، بهبود 
آموزش های پایه و نظایر آن ش��ود، مس��تقیماً بین مردم توزیع می ش��ود یا 
ص��رف جبران ناکارایی در س��ایر بخش ها می ش��ود. چنین سیاس��ت مالی 
ناکارآم��دی،  ازیک طرف موجب انح��راف منابع و تخصیص ن��اکارای منابع 
عمومی می ش��ود و از طرف دیگر دولت را با کس��ری بودجه مستمر مواجه 
می کند. درنهایت تعهدات سنگین دولت و ناپایداری سیاست مالی منجر به 
ایجاد بدهی های انباش��ته دولتی و انتقال آن بدهی ها به منابع بانک مرکزی 

و ایجاد تورم می شود.
مسئله دیگری که موجب تشدید مشکالت بودجه ای شده، مأموریت های 
موازی بخش عمومی و تعدد نهادهای وابسته به بودجه عمومی است. نگاهی 
به ردیف های بودجه س��نواتی به روش��نی نش��ان دهنده تعدد مأموریت های 
موازی و ردیف های متفرقه بودجه اس��ت و این مسئله ازجمله علل ناترازی 

بودجه عمومی است.
حج��م باالی تعهدات غیرضرور و غیرمرتبط با مأموریت های اصلی دولت،  
منجر به تش��دید ش��کاف منابع و مصارف بودجه عمومی و کس��ری بودجه 
مزمن ش��ده است؛ آمارها نش��ان می دهد در سال 13۹6، هزینه های جاری 
دولت در حدود 45درصد بیش��تر از درآمدهای دولت بوده اس��ت و درواقع 

6۹درصد از هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای دولت تأمین شد. 
سیاس��ت های مالی دولت و س��اختار بودجه عمومی به گونه ای اس��ت که 
درآمدهای دولت پاس��خگوی هزینه های جاری نیس��ت. در چنین شرایطی 
اس��ت که به ناچار منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و فروش 
نفت، بخش��ی از کس��ری تراز عملیاتی دولت را پوشش می دهد، ولی حتی 
ب��ا وجود درآمدهای نفتی نیز دولت همواره کس��ری قاب��ل توجهی در تراز 

عملیاتی و سرمایه ای دارد.
کس��ری بودجه دولت در س��ال های اخیر، به تدریج رو ب��ه افزایش بوده 
و دول��ت برای جبران آن، ناچار به انتش��ار اوراق جدی��د و ایجاد بدهی های 
جدید بوده است. انتشار اوراق جدید و شکل گیری بدهی های انباشته دولت، 
هم زم��ان با کاهش درآمده��ای نفتی و مالیاتی، در آینده نزدیک دولت را با 

مشکل جدیدی به نام بحران بازپرداخت بدهی ها مواجه خواهد کرد.
ب��ا توجه به ع��دم تعادل بودجه عمومی و ناکارایی سیاس��ت های مالی 
دول��ت و انتق��ال تبعات آن به کل اقتصاد، الزم اس��ت س��اختار بودجه و 
سیاس��ت های مالی دولت م��ورد بازنگری و اصالح قرار بگی��رد تا امکان 
بازگش��ت اقتصاد به مسیر بلندمدت و زمینه س��ازی برای رشد اقتصادی 

باال و پایدار، فراهم شود.
در این زمینه ساختار بودجه و سیاست مالی دولت باید به گونه ای تنظیم 
ش��ود که دولت صرفاً عه��ده دار مأموریت ها و وظایف اصل��ی خود از قبیل 
تولید کاالهای عمومی مانند امنیت، دادرسی، آموزش، بهداشت، دیپلماسی 
خارج��ی، حفاظت محیط زیس��ت و ایجاد زیرس��اخت های عمومی باش��د. 
هزین��ه انج��ام وظایف و مأموریت های اصلی دولت نی��ز قاعدتاً باید از محل 
درآمده��ای پایدار دولت به وی��ژه درآمدهای مالیاتی تأمین ش��ود. در این 
چارچ��وب، طبیعتاً دولت وظیفه مس��تقیم در قب��ال تأمین و فروش بنزین 
و گازوئی��ل، توزیع ارزاق و کاالهای اساس��ی، خرید محصوالت کش��اورزی، 
نرخ گذاری کاالهای خصوصی، توزیع و سهمیه بندی ارز، بنگاه داری و نظایر 

آن برعهده ندارد.
درنهایت، سیاست مالی در ایران فاقد یک قاعده کارآمد برای نحوه هزینه 
کردن درآمدهای نفتی است. ازیک طرف مخارج دولت کم و بیش وابسته به 
درآمدهای نفتی است و از طرف دیگر، در اغلب دوره ها، نوسانات درآمدهای 
نفت��ی، منجر به بی ثباتی اقتصاد کش��ور ش��ده اس��ت. روی��ه فعلی بودجه 
به گونه ای اس��ت که دولت درصد معینی از وصولی های نفتی را به حس��اب 
صندوق توس��عه مل��ی منظور می کند. در این چارچوب، در عمل نوس��انات 
ناش��ی از قیمت های جهانی نف��ت یا کاهش صادرات ناش��ی از تحریم های 
نفتی، مستقیماً به بودجه دولت منتقل می شود. در این زمینه نیز الزم است 
تغییراتی در جهت اصالح قاعده مالی بودجه صورت بگیرد به طوری که اوالً 
مخ��ارج جاری بودجه صرفاً از محل درآمدهای مالیاتی و س��ایر درآمدهای 
پایدار دولت تأمین شود و تراز عملیاتی بودجه بدون درآمدهای نفتی برقرار 
ش��ود و ثانیاً س��االنه مقدار ریالی ثابتی از محل عوای��د نفتی وارد بودجه و 
صرف پرداخت های عمرانی ش��ود و مابقی عواید نفتی به حس��اب صندوق 

توسعه ملی منظور شود.
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فرصت امروز: آخرین گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با تحوالت مس��کن ش��هر 
تهران نش��ان می دهد که اختالف قیمت فروش هر متر خانه در پایتخت در س��ال 
13۹۷ به 56 میلیون تومان رس��یده اس��ت؛ به طوری که در زمس��تان سال 13۹۷ 
حداقل قیمت برای هر متر در ش��هر تهران ح��دود یک میلیون و 10۸ هزار تومان 
بوده و در سوی دیگر حداکثر قیمت معامالتی به 5۷ میلیون و ۹۸ هزار تومان رسید. 
این امر نش��ان می دهد که در این وانفسای بازار مسکن، اختالف حداقل و حداکثر 
قیمت فروش هر متر خانه در پایتخت به حدود 56 میلیون تومان در زمستان سال 

گذشته رسیده است.
همچنی��ن متوس��ط قیمت هر متر خان��ه در تهران به 10 میلی��ون و 66۷ هزار 
تومان گزارش ش��ده است. بررس��ی تغییرات قیمت و معامالت از این حکایت دارد 
که متوس��ط قیمت در زمستان سال 13۹۷ نسبت به پاییز حدود 13.5درصد و در 
تعداد معامالت تا 21درصد رشد داشته است، اما در مقایسه با زمستان سال 13۹6 
قیمت هر متر خانه در تهران ۸1.۷درصد رشد داشته، ولی تعداد معامالت با کاهش 

43درصدی همراه شده است.
گرانی بازار کدام خانه ها را داغ کرد؟

اما از س��وی دیگر، کاهش قدرت پوش��ش دهی س��قف وام 160 میلیون تومانی 
صندوق تس��هیالت مس��کن یکم ب��رای خرید خان��ه در تهران، متقاضی��ان را به 

اولویت های بعدی از جمله مسکن مهر سوق داده است.
به گزارش ایسنا، تا دو سال قبل، وام 160 میلیون تومانی زوجین حدود 50درصد 
یک خانه 60 متری در تهران براساس میانگین قیمت این شهر پوشش می داد که 
هم اکنون با توجه به رشد 104درصدی قیمت مسکن، قدرت پوشش دهی سقف وام 

به حدود 24درصد کاهش یافته است.
کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن در پایتخت به کاهش معامالت منجر 
شده است. طبق گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه 13۹۸ تعداد معامالت مسکن 
تهران به 3400 واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 

۷3 و 32درصد کاهش یافته است.
ش��یفت متقاضیان دریافت وام خانه اولی ها به س��مت مسکن مهر از آثار افزایش 

قیمت مسکن بوده است.
طبق گفته مدیر امور اعتباری بانک مسکن، متقاضیانی که در صندوق پس انداز 
مس��کن یکم ثبت نام و موعد اخذ تس��هیالت آنها فرا رسیده است، در صورتی که 
درخواست داشته باشند به دلیل آنکه فرم »ج« آنها سبز است می توانند با لحاظ یک 

شرط از واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر خریداری کنند.
محمدحسن علمداری اظهار کرد که از آنجا که واحدهای طرح مسکن مهر دارای 
تس��هیالت ویژه ای تا سقف 40 میلیون تومان هستند و استفاده همزمان از دو نوع 
تسهیالت خرید مسکن برای یک واحد مسکونی امکان پذیر نیست، متقاضیانی که 
قصد خرید این واحدها با استفاده از تسهیالت صندوق یکم را دارند مجاز به استفاده 

از یک نوع تسهیالت خرید مسکن هستند.
وی با بیان اینکه متقاضیان اس��تفاده از تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم 
برای خرید واحدهای مس��کن مهر ابتدا باید تسهیالت مسکن مهر را تسویه کنند، 
گفت بخشی از متقاضیان خانه اولی در شهرهای بزرگ که به دلیل نوسانات قیمت 
امکان خرید مس��کن در برخی مناطق ش��هری را ندارند، می توانند از این امکان با 

لحاظ شرط مذکور استفاده کنند.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن سقف تسهیالت خرید مسکن از طریق صندوق 
پس انداز مس��کن یک��م را معادل 160 میلیون تومان ب��رای زوجین عنوان و اظهار 
کرده متقاضیانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم در کالنشهرها همچون تهران 
ثبت نام کرده اند و متقاضی خرید واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید هستند 
پس از تطبیق سقف تسهیالت خود با سقف تسهیالت پرداختی در شهرهای جدید 

باید برای اخذ تسهیالت خود اقدام کنند.
به گفته وی، س��قف پیش بینی ش��ده برای تس��هیالت صندوق پس انداز مسکن 
یکم در ش��هرهای جدید بیش از 200 هزار نفر جمعیت معادل مراکز اس��تان ها و 
برای شهرهای جدید کمتر از 200 هزار نفر معادل شهرهای کوچک در نظر گرفته 

شده است.
علم��داری با تاکید بر آنکه امکان اس��تفاده همزمان از دو نوع تس��هیالت خرید 
مس��کن برای یک واحد مس��کونی وجود ندارد، گفت که صندوق پس انداز مسکن 

یکم صندوق مختص س��پرده گذاری برای استفاده از تسهیالت خرید مسکن ویژه 
متقاضیان خانه اولی و یا متقاضیان خرید مس��کن در بافت های فرسوده و ناکارآمد 
ش��هری اس��ت که پس از اتمام دوره سپرده گذاری نس��بت به پرداخت تسهیالت 
به س��پرده گذاران اقدام می کند؛ این صندوق متناس��ب با قیمت مس��کن و مکان 
جغرافیایی که متقاضیان خرید مسکن در آن قرار دارند همچنین با لحاظ مجرد و 
یا متأهل بودن متقاضیان اقدام به پرداخت شش سقف شناور از تسهیالت می کند؛ 
س��قف تسهیالت خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای زوجین 
ش��هر تهران 160 میلیون تومان اس��ت که باالترین سقف تسهیالت خرید مسکن 
در ش��رایط فعلی محسوب می شود؛ سقف تسهیالت خرید مسکن از محل صندوق 
پس انداز مس��کن برای متقاضیان انفرادی )مجرد( نیز در ش��هر تهران ۸0 میلیون 
تومان است که باالترین سقف تسهیالت انفرادی خرید مسکن در حال حاضر است.
علمداری به سقف تسهیالت صندوق یکم در مراکز بزرگ و کوچک هم اشاره کرد 
و گفت که سقف تسهیالت خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای 
زوجین در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 120 میلیون 
تومان و متقاضیان انفرادی در این ش��هرها 60 میلیون اس��ت، همچنین تسهیالت 
زوجین از محل این صندوق در سایر شهرها معادل ۸0 میلیون تومان و تسهیالت 

انفرادی معادل 40میلیون تومان است.
ب��ه گفته او، مبلغ تس��هیالت حداکثر معادل ۸0درصد ارزش کارشناس��ی واحد 
مسکونی مورد نظر خریدار اس��ت. به عبارت دیگر چنانچه ارزش کارشناسی واحد 
مس��کونی در واحدهای مسکن مهر به عنوان مثال 60 میلیون تومان باشد، معادل 
۸0درصد آن امکان دریافت تس��هیالت از صندوق یکم برای خرید آن واحد وجود 

دارد.
وی یادآور ش��د که مطابق با تازه ترین آمار استخراج ش��ده، تعداد و مانده سپرده 
صن��دوق پس انداز مس��کن یکم در پایان س��ال ۹۷ به 362 ه��زار و ۸22 فقره و 6 
هزار و 54 میلیارد تومان رس��ید به طوری که در س��ال گذش��ته بیش از 50 هزار 
فقره تسهیالت خرید مسکن از این محل به متقاضیان خانه اولی در سراسر کشور 

پرداخت شد.

گزارش مرکز آمار از اختالف ۵6 میلیون تومانی قیمت هر متر خانه در شهر تهران

شیفت اجباری خانه اولی ها به سمت مسکن مهر
یادداشت

شکستن دماسنج در بازار مسکن کمکی به 
کم شدن حرارت نمی کند

دولت تالش کرده اس��ت در روزهای اخیر با ورود به بازار مجازی 
مس��کن و مسئله قیمت گذاری از سوی عرضه کنندگان، به اصطالح 
آش��فتگی موج��ود در ب��ازار را کنترل کند. این در حالی اس��ت که 
بازار مس��کن عرضه کنندگان و متقاضیان متعددی دارد و اعالم نرخ 
در فض��ای مجازی می تواند به کارآمدی بیش��تر ب��ازار کمک کند. 
خریداری که ملک را خریداری می کند، به همه اطالعات دسترسی 
دارد. خری��دار می تواند قیمت ه��ای واقعی بازار را به دس��ت آورد، 
قیمت فروش��ندگان مختلف را بررس��ی ک��رده و بهترین را انتخاب 
کن��د. از نظر م��ن تصور اینکه افزایش قیمت اخیر در بازار مس��کن 
ناش��ی از حرکت س��ایت ها و اپلیکیش��ن ها در فضای مجازی است، 
تحلیل��ی واقع بینانه نیس��ت. نمی توان افزایش قیمت مس��کن را به 
توطئ��ه جمعی ی��ا همکاری بنگاه داران نس��بت داد. این تصور غلط 
اس��ت چراکه همین بنگاه داران سه س��ال پیش هم فعال بودند اما 

نتوانستند قیمت ها را باال ببرند.
افزایش قیمت مس��کن ط��ی دو ماه اخیر ناش��ی از افزایش تورم 
عمومی اس��ت که در هم��ه بخش ها رخ داده و بازار مس��کن را هم 
درگیر کرده اس��ت. ریش��ه تورم در رشد نقدینگی و ریشه نقدینگی 
در بی انضباطی دولت و مشکالت نظام بانکی است. اگر دولت نسبت 
به افزایش قیمت مسکن انتقاد دارد باید مشکل را از ریشه حل کند 
ن��ه اینکه به مقابله با مظاهر یک پدی��ده برخیزد. اقدام اخیر دولت 
در بازار مس��کن درست مثل این است که برای کنترل حرارت یک 
محیط، دماس��نج را دستکاری کنید. حتی شکستن دماسنج هم به 
کم ش��دن حرارت کمکی نمی کند. دخالت دولت در بخش مسکن 
محدود اس��ت. بیش از ۹5درصد از عرضه مسکن توسط خانوارها و 
سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می شود و دولت نقش عمده ای 
در عرضه مس��کن ندارد تا با اس��تفاده از روش های��ی مثل افزایش 
بودجه عمرانی یا اجرای طرح هایی مثل مس��کن مهر بر قیمت ها اثر 
بگذارد. حتی در یک دوره که دولت از طریق مس��کن مهر بیشترین 
کمک را به طرف عرضه مسکن کرد، یعنی سال های ۸۹، ۹0 و ۹1، 

قیمت ها افزایش یافت.
چرخه رونق و رکود همیش��ه در بازار مس��کن وجود داشته است 
و پس از یک دوره رونق دو یا س��ه س��اله، بازار مسکن به رکود سه 
س��اله یا بیشتر فرو رفته اس��ت. به نظر می رسد که بازار در شرایط 
فعلی به انتهای دوره رونق نزدیک می شود، اما نمی توان در این باره 
ب��ه طور قطعی اظهار نظر کرد چراک��ه پارامترهای متعددی در این 

زمینه دخیل و موثر است.

ابالغ شروط جدید بازگشت قیمت به سایت ها
 چه کسانی قیمت مسکن و خودرو را

اعالم می کنند؟
شروط بازگش��ت قیمت به آگهی های اینترنتی فروش مسکن 

و خودرو اعالم شد.
به گزارش خبرآنالین، درست در روزهایی که قیمت ها در بازار 
مس��کن و خودرو روندی افزایش��ی را س��پری می کرد و هر روز 
قیمتی باالتر از دیروز در س��ایت های خری��د و فروش اینترنتی 
درج می ش��د، ممنوعیت درج قیمت ها به سایت های پرمخاطب 

ابالغ شد.
هرچند در روزهای ابتدایی اجرای این طرح برخی رس��انه ها از 
کاه��ش قیمت ها در بازار خبر می دادن��د، اما فعاالن بازار خودرو 

و مسکن از کسادی سخن می گفتند و عدم انجام معامله و....
ام��ا حذف قیمت و فیلتر س��ایت های قیمت گ��ذاری در ایران 
اتفاقی چندان بی س��ابقه نیس��ت. اوایل دهه ۹0 ب��ود که وقتی 
صدای پای بحران ارزی به گوش اقتصاد ایران رسید، سایت های 
آنالین اعالم قیمت طال و سکه و ارز فیلتر شدند، اما با این حال 

ماجرا به اینجا ختم نشد و روند افزایشی ادامه یافت.
در حال حاضر نیز برخی کارشناسان می گویند، هرچند حذف 
قیمت گذاری می تواند به سالم سازی فضای روانی کمک کند اما 
عامل تاثیرگذاری بر بازار نیس��ت. به عبارت دیگر، انتشار آگهی 
ب��ه هر قیمت ربط و بی ربط ممکن اس��ت نگرانی آحاد جامعه و 
حتی کسانی که قصد ورود به بازار را ندارند، فراهم کند. حاال اما 
شروط بازگش��ت قیمت ها اعالم شده است و این بدان معناست 
ک��ه کف قیمت ها ه��م در بازار خودرو و هم در بازار مس��کن را 
اتحادیه ه��ا به صورت روزانه ابالغ خواهند کرد. مفهوم این اتفاق 

اما چیست؟ 
قیمت ها در بازار س��که و طال نیز طبق سنتی دیرینه از سوی 
اتحادیه طال و جواهر اعالم می شود، اما در موارد بسیاری قیمت 
بازار تفاوت هایی با قیمت اعالمی از س��وی اتحادیه دارد. نه تنها 
رئی��س اتحادی��ه امالک که حتی س��خنگوی اتحادیه کس��ب و 
کارهای اینترنتی می گوید که کف قیمت خودرو و ملک از سوی 

اتحادیه های مربوطه اعالم می شود.
آنگونه که خسروی، رئیس اتحادیه امالک می گوید، سایت های 
اینترنت��ی باید از دیتاهای ما اس��تفاده کنن��د و آنها را به روز در 
س��امانه خود ق��رار دهند. به طور مث��ال، روزانه از ما اس��تعالم 
می کنند که قیمت منطقه نارمک از چند میلیون تا چند میلیون 
تومان اس��ت تا از این طریق قیمت های باالتر از عرف بازار حذف 
ش��ود. به این ترتیب اختیار اعالم قیم��ت در مناطق مختلف به 

نوعی به اتحادیه امالک سپرده می شود.
همچنین س��خنگوی اتحادیه کس��ب و کاره��ای اینترنتی نیز 
می گوید: در جلساتی که با اتحادیه فروشندگان خودرو داشتیم، 
ب��ه این نتیجه رس��یدیم که در صورت اع��الم روزانه قیمت کف 
خودروها از س��وی اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران، درج 
قیم��ت خودرو با حداکث��ر 3درصد بیش از قیم��ت اعالمی، در 
آگهی های اینترنتی ممکن خواهد بود. به این ترتیب بازار خودرو 
و مسکن در هفته پیش رو شرایطی تازه را تجربه خواهند کرد.
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 تحلیلگر بازار مسکن

وزیر اقتصاد گفت فعالیت بازار متشکل ارزی از هفته آینده شروع می شود و قیمت 
واقعی دالر نیز در این بازار مشخص می شود.

به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند به اطالعیه بانک مرکزی درباره تشکیل بازار 
متشکل ارزی اشاره کرد و افزود: فعالیت این بازار تاثیر مثبتی در بازار ارز می گذارد.

این در حالی است که شورای پول و اعتبار هجدهم دی ۹۷ »مقررات مربوط به 
بازار متشکل معامالت ارزی« را تصویب کرد که هدف از آن ساماندهی و توسعه بازار 
ش��فاف، منصفانه و کاراست تا ارزها در آن به طور نقد مطابق مقررات این مصوبه و 

سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی معامله شود.
همچنین مدیرعامل بازار متشکل معامالت ارز بانک مرکزی هفدهم اردیبهشت 
م��اه از تکمی��ل همه مراحل ثبت ش��رکت و اجرای فاز عملیاتی ای��ن بازار به طور 

آزمایش��ی در آینده نزدیک خبر داده بود. محمود شکس��ته بند اعالم کرده بود که 
کارهای کارشناس��ی، برنامه های نرم افزاری و سیستم های مورد نیاز این بازار نیز در 
حال طراحی و تدوین است و ساختمان محل استقرار بازار نیز تجهیز شده است و به 
محض نهایی شدن ثبت شرکت، هیات مدیره، مدیران و کارشناسان در محل بازار 

متشکل ارزی مستقر می شوند.
وزیر اقتص��اد همچنین درباره انتقاد برخی مبنی ب��ر اینکه فعالیت های گمرک 
مبتنی بر جنگ اقتصادی نیست، گفت: برخی انتقاد می کنند که چرا کاالی وارداتی 
به صورت روان وارد کش��ور شده و ترخیص ها راحت انجام می شود و برخی از تعلل 
در ورود انتقاد می کنند. اما واقعیت این است که ۸5درصد کاالهای وارداتی به کشور 
کاالهای س��رمایه ای، کاالهای واسطه ای و مواد اولیه است که اگر روان وارد شود به 

این معناست که در حال تقویت ماشین تولید کشور هستیم. وی یادآور شد: چنانچه 
گمرک این اقدامات را انجام دهد یعنی اینکه در جهت اقتصاد مقاومتی، رونق تولید 
و افزایش اش��تغال حرکت می کند. هرچه صادرات غیرنفتی در کشور روان تر انجام 
شود، اعتبار کشور در حوزه بین الملل افزایش یافته و ارزآوری آن نیز بیشتر می شود.

دژپس��ند با بیان اینکه گمرک با ش��عار دقت، سرعت و سالمت فعالیت می کند، 
تصریح کرد: در عین حال که گمرک به دنبال این اس��ت که کار ترخیص س��ریع تر 
انج��ام ش��ود اما می خواه��د منطبق بر قوانین و مقررات و با ش��فافیت و س��المت 
نیز فعالیت کند. وی همچنین درباره درخواس��ت نماین��دگان برای متوقف کردن 
خصوصی سازی تا زمان تعیین تکلیف نهایی، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در 

حال سیاست گذاری درباره فعالیت های آینده خصوصی سازی است.

آمریکا با تشدید تحریم ها علیه ایران پا را از جنگ اقتصاد فراتر گذاشته و همانطور 
که ظریف گفته ایران را هدف »ترور اقتصادی« قرار داده است.

س��یدکمال سیدعلی، معاون اسبق بانک مرکزی با اعالم این مطلب در گفت وگو 
ب��ا خبرآنالین، گفت: ترور تنها برخورد فیزیکی و نظامی را در بر نمی گیرد چرا که 
فش��ارهای اقتصادی وارده بر ایران نیز به نوعی ترور محس��وب می شود و باید برای 

آگاهی جامعه بین المللی از این شرایط اقدام کرد.
او با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نیز ایران با وجود تمامی فشارها از پس اداره 
خود بر می آید، گفت: این حرف من نیس��ت، صندوق بین المللی پول در گزارش��ی 
میزان ذخایر ارزی ما را 130 میلیارد دالر اعالم کرده است، این بدان معناست که 
حتی بدون فروش نفت ما قدرت آن را داریم که پنج س��ال کش��ور را اداره کنیم و 
بی تردید در این دوره زمانی راهکارهای تازه ای اندیشیده می شود پس اقتصاد ایران 
حت��ی بدون نفت نیز قادر اس��ت به حیات خود ادامه دهد نکته اما اینجاس��ت که 
حضور ایران در بازار جهانی نفت حق ماست و ایران از این بازار حذف شدنی نیست. 
همچنین منابع ارزی حاصل از فروش نفت در دیگر کش��ورهای خریدار نفت نیز از 

میان نرفته و در نتیجه می توان از آن برای ورود کاال بهره گرفت.
او با تاکید بر اینکه در ش��رایط مذکور الزم است متناسب با تاکتیک های جنگی 

دشمن در حوزه اقتصاد تصمیم گیری کرد، به ممانعت آمریکا از ورود مواد اولیه به 
ایران اشاره کرد و گفت: تالش برای متوقف کردن چرخ تولید و ... زندگی طبقه مولد 

و کارگر را در ایران نشانه می رود.
سید علی با تاکید بر اینکه مسئوالن تالش برای خنثی کردن تاثیر این اقدامات را 
در دستور کار قرار داده و بی وقفه فعالیت می کنند، اضافه کرد: اما باید در نظر داشت 
که اقدامات آمریکا در منطقه نیز بحران زاس��ت و این کشور تالش گسترده ای برای 

مداخله و ایجاد بحران در این کشورها را در دستور کار دارد.
س��ید علی با اشاره به اینکه قول آمریکا با عمل این کشور مطابقت ندارد، گفت: 
آنها عنوان می کنند که مشکلی در ورود مواد غذایی و دارو به ایران وجود ندارد، اما 
دیدیم در حادثه سیل اخیر چگونه مانع از ورود کمک ها به کشور شدند. در مواردی 
پزشکان آمریکا مبالغی را برای کمک به مصدومان زلزله و سیل جمع کرده بودند. 
با این حال به رغم صدور مجوزها در آمریکا، فضای تهدید به قدری گسترده شد که 

بانک ها این بار، مانع از انتقال پول شده و خود را کنار کشیدند.
این کارشناس ارزی با تاکید بر اینکه ترور اقتصادی وضعیت مردم را نشانه رفته 
اس��ت، با تاکید بر ضرورت تبیین این موضوع در س��طح جهانی ادامه داد: هرچند 
فشار بر ایران افزایش قابل توجهی را تجربه کرده اما واقعیت این است که نشانه های 

شکس��ت سیاست آمریکا نیز در حال آشکار ش��دن است و این تنها ما نیستیم که 
از بابت این سیاست ها متاثر می شویم. بی تردید بخشی از این فشارها زندگی مردم 
آمری��کا را نیز تح��ت تاثیر قرار می دهد چرا که باال رفتن قیمت نفت خود موجبات 
رش��د قیمت فرآورده ها را از یک س��و و افزایش هزینه تولید را از سوی دیگر فراهم 

می کند.
 او اضاف��ه ک��رد: بازارهای جهانی نفت نیز کم کم به تش��دید فش��ار علیه ایران 
واکنش نش��ان می دهند و کارشناسان بین المللی نیز پیش بینی می کنند قیمت ها 
افزایش یابد، به این ترتیب اقتصاد آمریکا نیز از سیاست های خصمانه ترامپ آسیب 

خواهد دید.
س��ید علی گفت: تعدد منابع ایران و قدرت ژئوپلیتیک ما البته نشان می دهد با 
تحمل این شرایط سخت، می توانیم فشارها را کاهش دهیم چرا که به هر روی دیگر 

تولیدکنندگان نیز قادر به پرکردن جای ایران در بازار نفت نیستند.
وی با اش��اره به اینکه ایران باید در این شرایط بیش از پیش به ایجاد کانال های 
مالی با  دیگر کشورها و خصوصا همسایگان اقدام کند، ادامه داد: حذف ایران از بازار 
نفت رویایی بیش نیست و از سوی دیگر با استفاده از این کانال های مالی می توان 

مشکالت را تا حد زیادی مدیریت کرد.

وزیر اقتصاد: فعالیت بازار متشکل ارزی از هفته آینده آغاز می شود

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی پاسخ داد

بدون نفت چند سال دوام می آوریم؟

 شنبه
21 اردیبهشت 1398
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سهولت در دریافت رمز پویا از طریق سامانه های 
بانکداری  الکترونیک بانک  پاسارگاد

به منظور کاهش مخاطرات مرتبط با استفاده از رمز دوم کارت های بانکی، 
افزایش امنیت و جلوگیری از سوءاس��تفاده س��ودجویان، امکان فعال سازی و 
دریافت رمز دوم کارت به صورت رمز پویا و یک بار مصرف، با سهولت و بدون 
نیاز به نصب اپلیکیش��ن های جدید، از طریق سامانه های بانکداری الکترونیک 
بانک  پاسارگاد فراهم است. به گزارش روابط عمومی بانک   پاسارگاد، مشتریان 
می توانند از طریق س��امانه بانکداری  مجازی و یا س��امانه موبایل بانک )همراه 
بانک( نس��بت به فعال س��ازی رمز پویا و جهت دریافت رمز دوم پویا صرفاً از 
طریق س��امانه موبایل بان��ک )همراه بانک( اقدام کنند. ب��ه این ترتیب که در 
س��امانه بانکداری  مجازی از طریق گزین��ه »مدیریت نوع رمز دوم« در بخش 
»کارت های من« و در سامانه همراه بانک از طریق گزینه فعال/غیرفعال سازی 
رم��ز یکبار مص��رف کارت در بخش »عملیات کارت« امکان فعال س��ازی این 
ن��وع رمز وجود دارد. از این رو در صورتی که مش��تریان، س��امانه موبایل بانک 
)همراه بانک( پاس��ارگاد را بر روی گوش��ی های تلفن هم��راه خود نصب کرده  
باش��ند، بدون نیاز به دریافت اپلیکیش��ن های جدید و یا مراجعه به ش��عبه ها 
می توانن��د عالوه بر دریافت انواع خدمات بانکی ارائه ش��ده در این س��امانه، از 
امکان فعال س��ازی رمز پویا نیز بهره مند ش��وند. براس��اس ای��ن خبر، پس از 
فعال س��ازی رمز دوم یکبار مصرف، مش��تری می توان��د در زمان خرید کاال و 
خدم��ات بر روی درگاه های پرداخت، با مراجعه به موبایل بانک )همراه بانک(، 
قس��مت سایر، عملیات کارت را انتخاب کرده و وارد این بخش شود. سپس با 
مراجعه به قس��مت س��ایر، گزینه رمز یکبار مصرف کارت را انتخاب و یکی از 
کارت های��ی که پیش از این رمز یکبار مصرف برای آن فعال ش��ده را انتخاب 
کند. پس از آن رمز یکبار مصرف به مش��تری نمایش داده می ش��ود. گفتنی 

است ارائه رمز پویا از آذرماه سال 13۹۷ در بانک پاسارگاد فعال شده  بود.

در پی کاهش تقاضا
حباب سکه کوچک شد

ی��ک کارش��ناس بازار طال و س��که گفت: کاهش تقاضا و داد و س��تد در 
بازار طال و س��که حباب سکه را تا 60 هزار تومان کاهش داده است. محمد 
کش��تی آرای در گفت وگو  با ایس��نا، درباره بازار طال و سکه در هفته  گذشته 
گفت: بازار طال و س��که هفته  گذش��ته را تحت تأثیر مس��ائل سیاسی پشت 
سر گذاشت که در این زمینه می توان به صحبت های اخیر رئیس کل بانک 
مرکزی مبنی بر اینکه »بازار ارز تحت کنترل اس��ت، اما مس��ائل سیاسی بر 
این بازار تأثیرگذار بوده اس��ت«، اش��اره کرد. وی با بی��ان اینکه ارزش دالر 
در هفته  گذش��ته روند صعودی داش��ته، خاطرنشان کرد: قیمت طال و سکه 
در هفته  گذش��ته با توجه به رش��د مؤلفه های اثرگذار، رشد 3.1درصدی را 
تجرب��ه کرده و این  در حالی اس��ت که عرضه و تقاضا و میزان داد و س��تد 
در این بازار به ش��دت کاهش داش��ته است. کشتی آرای در بخش دیگری از 
صحبت های خود، عنوان کرد: در پی کاهش تقاضا و دادوس��تد، حباب سکه 
تمام بهار آزادی از 5۹0 هزار تومان به 530 هزار تومان کاهش یافته است. 
این کارش��ناس بازار طال، آخرین قیمت سکه تمام را 5میلیون و 200 هزار 
تومان، قیمت نیم س��که را 2میلیون و ۹00 هزار تومان، قیمت ربع سکه را 
یک میلیون و ۹00 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی را یک میلیون و 15 
هزار تومان عنوان کرد و افزود: قیمت سکه های کوچک رشد قابل توجهی به 
خود گرفته است و حباب این نوع سکه ها بسیار زیاد است که بررسی قیمت 
سکه یک گرمی نشان دهنده آن است که باالترین نرخ برای این نوع سکه تا 

به امروز به ثبت رسیده است.

بانکنامه

صنعت پرداخت الکترونیکی را صنعتی جوان و نوپا نام گذاشته اند، اما 
ای��ن صنعت در خأل قانون و نظارت با ضریب نفوذ باال در کش��ور، هنوز 
به س��ن جوانی نرس��یده از مسیر خارج  ش��ده و در حال ورود به مرحله 

بحران است.
به گ��زارش خبرآنالین، از ابزارهای پرداخت الکترونیک در همه جای 
دنی��ا برای اهداف و مأموریت های بس��یار کارآم��د و مفید در حوزه های 
مختلف استفاده می شود. در ایران نیز صنعت نوپای پرداخت الکترونیک 
از ابت��دا با تعریف اهدافی همچون، کاهش ترافیک، س��رقت در گردش 
مالی و استفاده مفید از زمان آغاز به کار کرد و در مدت کوتاهی به یکی 

از صنایع بسیار پرقدرت تبدیل شد.
ورود تلف��ن هم��راه و  اینترنت به کش��ور نیز همانن��د همین صنعت 
س��رعت نفوذی مثال زدنی در منطقه داش��ت. این دو همراه با صنعت 
پرداخ��ت الکترونیک توانس��تند طی چند س��ال ای��ران را در منطقه به 
نخس��تین کش��ور در حوزه این صنعت تبدیل کنن��د. در مواجهه با این 
س��رعت اما نهادهای حاکم بر شبکه پولی و فناوری اطالعات از سرعت 
الزم ب��رای قانونگذاری و  تدوین مدل کس��ب و کار صحیح جا مانده و 
هنوز نتوانسته اند خود را با سرعت باالی رشد و نفوذ آن هماهنگ کنند.
در خ��أل قوانین و البت��ه نظارت دقیق بر عملک��رد این صنعت روز به 
روز بر اس��تفاده های نادرس��ت و خالق آن اضافه ش��د. برای توجیه این 
موضوع برخی به این ضرب المثل تکیه می کنند که در اس��تفاده از چاقو 
نیز نمی توان انتظار داش��ت همه راه صحیح را بروند و احیاناً چاقوکشی 
ه��م نمی تواند از اثرات مفی��د و کارآمد آن بکاهد، اما صنعتی بزرگ که 
در پایان س��ال گذشته بیش از 20 میلیارد تراکنش و مبلغی بیش از 2 
هزار تریلیون تومان را نمی توان با چاقویی که در گرانترین حالت ممکن 

شاید به چند میلیون تومان برسد مقایسه کرد.
گردش مالی عظیم در این صنعت نشان از ضرورت سرعت عمل نهاد 
حاکم بر ش��بکه پولی کش��ور، بانک مرکزی دارد. با گذشت بیش از 20 
س��ال از فعالیت صنعت پرداخت الکترونیک ام��ا همچنان پرونده مدل 
کس��ب و کار این صنع��ت باز بوده و همچنان قوانی��ن به صورت موقت 
تدوین می شوند. آنچه بیشتر از همه خطرات احتمالی این خأل قانونی و 
کندی سرعت بانک مرکزی در همراهی با سرعت پرداخت الکترونیک را 
نشان می دهد افزایش روش های تقلب و تخلفات صورت گرفته از طریق 
ابزارها و روش های آن است. از فرار مالیاتی گرفته تا پول شویی و قمار.

در کنار این تخلفات شاید هدر رفتن منابع ارزی به واسطه سوء استفاده 
و ش��اید بالاستفاده بودن دس��تگاه های کارتخوان فروشگاهی آن هم در 
حساس ترین برهه از زمان که نیاز ارزی کشور بیش از پیش مورد توجه 
قرار دارد بدترین نتیجه عملکرد نادرس��ت و ناقص فعاالن این حوزه که 

همان شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا PSP ها است.
در ای��ران هم��واره پایی��ن بودن س��رعت تدوین مق��ررات باعث بروز 
مش��کالت بزرگی در حوزه اقتصاد کشور شده اس��ت. هنوز اثرات مالی 
جمع کردن مؤسسات غیرمجاز که طی دو دهه هزاران میلیارد تومان به 
منابع مالی بان��ک مرکزی آنهم از جیب ۸5 میلیون ایرانی در نقدینگی 
و اقتصاد به چش��م می خورد. درست چند سال بعد از اتمام ماجرای این 
مؤسس��ات ش��اهد ظهورو بروز پدیده هایی همچون تقلب هایی عجیب و 
غریب، س��رقت رم��ز کارت بانکی و خالی کردن حس��اب از طریق پوز،  

فیشینگ روی درگاه های اینترنتی و مشابه آنها هستیم.
پوز تکراری و غیرفعال برای هدررفت منابع ارزی

یک��ی از پرطرفدارتری��ن ابزارهای این صنعت دس��تگاه کارت خوان یا 
همان پوز بود. با افزایش تقاضا برای کارت خوان الکترونیکی شرکت های 
پی اس پی هم بخش��ی از مأموریت خود را به شرکت های بازاریابی برای 
کارت خوان سپردند. رقابتی بسیار نزدیک،  بین 12 شرکت شکل گرفت. 
به گون��ه ای که تنها در یک دهه از 600 دس��تگاه کارت خوان به بیش از 

3میلیون دستگاه در واحدهای صنفی کشور رسیدیم.
این موضوع باعث ش��د تا ش��رکت های بازاریاب��ی روش های ویژه تری 
را ب��رای جانمای��ی دس��تگاه کارت خوان اتخ��اذ کنن��د. جذابیت هایی 
مانن��د پرداخ��ت جوایز، اینترن��ت رایگان و... در کنار ای��ن باج هایی که 
به واحدهای صنفی برای اس��تفاده از دس��تگاه کارت خوان داده می شد 
ش��اهد وجود بیش از 10 پوز در یک خرده فروش��ی کوچک در حاشیه 
ش��هرها بودیم. این تعدد پوز در کنار ارائه پوز به افراد بدون جا و مکان 
مانند دس��ت فروش ها و متکدیان نیز پدیده ای جالب در بازاریابی توسط 

شرکت های پی اس پی بود.
این در حالی اس��ت که ارائه یک دس��تگاه کارت خوان در کش��ورهای 
دیگر نه تنها به س��ادگی و تنها با یک درخواس��ت انجام نمی ش��ود بلکه 
هزینه های��ی مانن��د اجاره پوز و کارمزد تراکنش ه��ا نیز از صاحب واحد 
صنفی بابت جاگذاری این دستگاه دریافت می شود، اما انحراف از مسیر 
و مأموری��ت اصلی روزبه روز بیش��تر در بین ش��رکت های پی اس پی جا 

افتاد. تا جایی که اصناف کش��ور دچار این توهم شدند که برای انتخاب 
دس��تگاه پوز یک شرکت می توانند درخواس��ت هایی هم داشته باشند؛ 

مانند تسهیالت و درصد از تراکنش و....
ای��ن چرخ��ه معیوب و بیمار ب��ه دلیل محدودیت در تس��هیم حدود 
5 میلیون واحد صنفی بین 12 ش��رکت پی اس پ��ی که انحصار صنعت 
پرداخت کش��ور را از آن خود کرده اند آغاز ش��د؛ چرخه ای که درنهایت 
منجر به بلوکه ش��دن سرمایه های ارزی کش��ور در مغازه ها و بنگاه های 

صنفی بدون آدرس شد.
ستاره مربع های ناامن و درآمدهای نجومی

ب��ا افزایش نجومی تع��داد تراکنش ها س��ود این ش��رکت ها از محل 
ابزارهای پرداخت الکترونیکی س��ه گانه آنچنان چس��بندگی ایجاد کرد 
که در فقدان مقررات و نظارت کافی از س��وی بانک مرکزی، روش های 
غیرمرسوم و ناامن هم به این فضا اضافه شد. برخی از پی اس پی از طریق 
روش پرداخ��ت ناامن »س��تاره 000 مربع« در مدتی کوتاه س��ودهای 
سرشاری کس��ب کردند. س��تاره مربع های معروفی که این روزها دامنه 

فعالیت شان به صداوسیما هم رسیده است.
قبل از صدا و س��یما ش��اید بتوان از اپراتورهای تلف��ن همراه و دیگر 
س��رویس دهندگان که در کنار ش��رکت های پی اس پی زیرساخت های 
پرداخت موبایلی را فراهم آورده اند نام برد. درآمدهای ناشی از پرداخت 
موبایلی به گونه ای جذاب و چش��مگیر اس��ت که در یک برهه از زمان 
شبکه بانکی، شبکه پرداخت، شبکه مخابراتی بر سر آن دچار مجادالتی 
ش��دند. این دعوا زمانی باال گرفت که بانک مرکزی اعالم کرد اطالعات 
مش��تریان بانکی و خدمات مربوط به پرداخت تنها و تنها باید در شبکه 
بانک��ی انجام ش��ده و امنیت اطالعات کارت های بانکی به عهده ش��بکه 

بانکی و بانک مرکزی است. 
درگاه هایی برای قمار و پول شویی

درگاه س��وم یا پرداخ��ت اینترنتی هم که جامع��ه ای محدود دارد در 
ابتدای راه با نظارت و س��خت گیری های ویژه ای تخصیص داده می شد. 
این س��خت گیری ها از حوزه بانک مرکزی خارج و به وزارت صنعت هم 
تسری پیدا کرد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مأموریت یافت تا نماد 
اعتماد الکترونیکی به این درگاه ها ارائه دهد. با س��خت گیری های بانک 
مرکزی و محدود ش��دن USSD که دروازه پول س��ازی برای برخی از 
این ش��رکت ها بود، شرکت های پرداخت اقدام به توسعه بازار و بازاریابی 
مش��تریان اینترنت��ی کردند. ورود به این حوزه هم خالی از فس��اد و در 
پی آن دردس��ر ب��رای نهادهای ناظر مانند پلیس فتا و جرائم س��ایبری 
نب��ود. ماجرای درگاه ه��ای قمار و تقلب و درگاه ه��ای فیک برای خالی 
کردن حساب مشتریان هم از ش��یرین کاری هایی بود که این شرکت ها 

در راستای رقابت با یکدیگر به آن دامن زدند.
در پایان دهه دوم فعالیت رس��می و جدی این صنعت در کشور شاید 
بد نباشد از نهادهای حاکم و ناظر بر این صنعت این انتظار را داشت که 
با بازنگری مقررات و تدوین مقررات به روز مس��یر آینده آن را به درستی 

مشخص کند.

از ستاره  مربع های فاسد تا پول شویی و قمار

بالی جان صنعت پرداخت الکترونیک ایران

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
 شنبه
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پرداخت سود سهام عدالت کارکنان و 
بازنشستگان

مرحله پایانی پرداخت س��ود س��هام عدالت عملکرد سال 13۹6 
مرب��وط ب��ه مش��موالن ش��امل کارکن��ان دس��تگاه های اجرایی و 
بازنشس��تگان از امروز ش��نبه 21اردیبهش��ت ماه آغاز می ش��ود. به 
گزارش ایسنا، مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال 
مالی 13۹6 شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت مربوط به آخرین 
گروه مش��موالن شامل کارکنان و شاغلین دس��تگاه های اجرایی و 
خانواده های آنها و همچنین بازنشستگان صندوق های بازنشستگی، 
کش��وری، لش��گری و تأمین اجتماعی از امروز آغاز می شود. در این 
مرحله 11 میلیون نفر از مشموالن، سود سهام عدالت خود را که در 
مجموع حدود ارزش آن به هزار میلیارد تومان بالغ می شود، دریافت 
خواهند کرد و از 35 بانک و مؤسسه ای که مشموالن شماره شبای 
خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند، از روز شنبه، 2۹ بانک 
و مؤسسه مالی به مرور پرداخت سود سهام عدالت را آغاز می کنند. 
طبق اعالم سازمان خصوصی سازی، مشموالن دیگر گروه های سهام 
عدالت که پیش از این شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام 
عدال��ت وارد ک��رده و به تایید بانک عامل مربوط رس��یده باش��د و 
تاکنون در چند مرحله قبل س��ود س��هام عدالت خ��ود را دریافت 
نکرده اند نیز همزمان با مش��موالن این دوره سود سهام عدالت خود 
را دریافت خواهند کرد. بر این اس��اس، با اجرای اقدامات واریز سود 
و پرداخت آن در این مرحله به حدود 11 میلیون نفر از مشمولین، 
مجموعه بیش از 41 میلیون نفر از جمعیت کشور که مشمول سهام 
عدالت بوده و اطالعات ش��ماره حس��اب بانکی خود را نیز به سامانه 
سهام عدالت ارائه و تاییدیه دریافت کرده اند، به طور کامل از دومین 
نوبت پرداخت سود سهام عدالت پس از تسویه حساب این سهام با 

دولت برخوردار می شوند.

کارشناس بازار سرمایه:
ادامه رشد هیجانی شاخص بورس بعید است

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه اکنون بازار س��هام به 
آرامش��ی رسیده که ادامه رشد هیجانی شاخص بورس بعید به نظر 
می رس��د، گفت فش��ار فروش به طور کامل از بازار خارج ش��ده و با 
توجه به اصالحات صورت گرفته می توان نس��بت به آینده شاخص 
بورس خوشبین بود. شهاب موسوی در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به 
بازگشت شاخص بورس به مدار افزایشی افزود: بعد از ریزش ۸هزار 
واحدی ش��اخص بورس در روز دوشنبه، پیش بینی ها به این صورت 
بود که بازار از روز سه ش��نبه در مس��یر رشد قرار گیرد در حالی که 
شاخص به روند منفی خود ادامه داد و روز سه شنبه هم بورس بیش 

از ۷هزار واحد افت داشت.

نماگربازارسهام

تحلیلگران اقتصادی با اش��اره به نوس��ان ش��دید و باال و پایین شدن 
شاخص کل بورس در روزهای گذشته، معتقدند که رفتار امروز شاخص 

کامال طبیعی است و بازار در حال رسیدن به نقطه پایان اصالح است.
به گ��زارش خبرآنالین، روند بازار س��هام از ابتدای امس��ال، وضعیت 
اقتصادی را نش��ان می دهد و اینکه واقعا س��رمایه ترسو است. از ابتدای 
امس��ال اگرچه شاخص کل بورس با رشد 1۷.۹درصدی روبه رو بوده، اما 

دو افت سنگین را در روزهای گذشته تجربه کرد.
روز سه ش��نبه گذشته ش��اخص بورس با افت حدود ۷ هزار 
واحدی روبه رو شد؛ به طوری که از 215 هزار و ۸20 واحد به 
20۸ هزار و 1۹۷ واحد کاهش یافت. روز دوشنبه گذشته نیز 
شاخص بورس که در ابتدای کار روی سکوی 224 هزار و 5۷ 
واحد قرار داش��ت، با افت بیش از ۸ هزار واحدی روبه رو شد 

و روی عدد 215 هزار و ۸20 واحد ایستاد.
به عبارتی، در روزهای دوش��نبه و سه ش��نبه هفته گذشته 
همزم��ان با فض��ای روانی جامع��ه در حدود 16 ه��زار واحد 
از ارتفاع ش��اخص کل را از دس��ت داد و ده ها ه��زار میلیارد 
تومان از ارزش بازار نیز از دس��ت رف��ت. با این وجود، پس از 
اع��الم موضع رئیس جمهور در مقاب��ل اقدام های آمریکا، روند 
بازار بورس متفاوت ش��د و بازار س��رمایه س��بزپوش شد. روز 
چهارش��نبه گذشته ش��اخص بورس با افزایش حدود 3 هزار 
واح��دی روب��ه رو ش��د و روی عدد 211 ه��زار و 344 واحد 

ایستاد.
یک روز صف خرید؛ روز دیگر صف فروش

نگاه��ی به تحوالت ب��ورس تهران در هفته ای که گذش��ت 
نشان می دهد ارزش و حجم معامالت تغییر چندانی نداشت، 

اما نماگر اصلی بازار سرمایه با 4درصد افت مواجه شد.
علی رغم اینکه در اولین روز این هفته قیمت بیشتر سهم ها 
با رش��د مواجه شد و در سه روز میانِی معامالت، نماگر اصلی 
بازار با افت چش��م گیری مواجه شد، در آخرین روز کاری این 

شاخص باز هم به مدار مثبت بازگشت.
رشد ریس��ک های سیس��تماتیک و نگرانی ها از وضعیت اقتصادی در 
این روزها س��بب ش��ده تا معامله گران بدون توجه به صورت های مالی 
شرکت ها و عوامل بنیادی، رفتار توده واری از خود نشان دهند و جو بازار 
ش��کننده شود؛ به طوری که در این روزها در نمادهایی صف های خرید 

بدون هیچ دلیل بنیادی به صف های فروش بدل می شود یا بالعکس.
روز چهارش��نبه، یازدهم اردیبهش��ت ماه ش��اخص کل بازده نقدی و 
قیمتی در کانال 220هزار واحدی قرار داشت اما نوسانات یادشده سبب 
شد در آخرین روز کاری هفته گذشته این شاخص به نیمه کانال 211 

ه��زار واحدی نزدیک و با ح��دود 4درصد افت روبه رو ش��ود. در تاریخ 
یادش��ده ش��اخص آزاد ش��ناور در ابتدای کانال 24۸ هزار واحدی قرار 
داش��ت، اما این ش��اخص در مدت پنج روز کاری 11 هزار و 111 هزار 
واح��د اف��ت کرد و در تراز 236ه��زار و ۹44 واحدی ق��رار گرفت و در 
نتیج��ه افت 4.4۸ واحدی را به ثبت رس��اند. نگاهی به حجم معامالت 
نشان می دهد که در هفته اخیر 2۷ میلیون و 314 هزار سهم نسبت به 
هفته قبل بیش��تر معامله صورت گرفته است. این عدد بیان می کند که 

حجم معامالت 11درصد نس��بت به هفته گذشته رشد داشته است. در 
عین حال ارزش معامالت نیز نسبت به هفته قبل چندان تفاوتی از خود 

نشان نداد و به یک درصد رشد بسنده کرد.
رفتار بورس طبیعی است

کارشناس��ان معتقدن��د که رفتارهای امروز بازار طبیعی اس��ت و بازار 
س��رمایه در حال رسیدن به نقطه پایان اصالح است. به باور تحلیلگران، 
ریش��ه رون��د فعلی ب��ازار در روزهای گذش��ته به رفت��ار طبیعی بورس 
برمی گ��ردد. زمانی ک��ه در کمت��ر از 30 روز کاری ب��ازار به 25درصد 
بازدهی می رسد؛ این طبیعی است که سهامداران به فکر شناسایی سود 

و استفاده از این موقعیت برای اصالح پورتفوی خود باشند.
فردین آقابزرگی، کارش��ناس بورس معتقد است: در روزهای گذشته 
نرخ ارز رش��د کرده اس��ت و نمی ت��وان از این اتفاق ب��ه عنوان محرک 
ریزش بازار یاد کرد، این در حالی اس��ت که ای��ن اتفاق تاثیر مثبتی بر 
روند فعالیت ش��رکت ها و بازار نیز دارد. افزایش این نرخ بهبود وضعیت 
سود و زیان، بهبود ارزش جایگزینی شرکت ها و واقعی سازی نرخ فروش 
محص��والت تولی��دی را به دنبال دارد، بنابراین چنی��ن تحرکی باید اثر 

مثبت بر بازار داشته باشد.
آقابزرگ��ی ب��ا بیان اینکه برخی فعاالن بورس��ی در کش��ور 
گرفتار عدم تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری براساس محاسبات 
کارشناسی هستند، متذکر شد: در برخی مواقع افراد با دیدن 
صف خرید و فروش به س��همی وارد یا خارج می شوند و برای 
دس��تیابی به اطالعات فاندامنتال و مسائل مربوط به آن سهم 
تالش��ی نمی کنند. چنین رفتاری منجر به رقم خوردن صعود 
ش��دید یا ریزش شدید بازار می ش��ود که هر دو حالت بورس 
را از روال عادی خود خارج می کند. این کارش��ناس بورس با 
تاکید بر بازدهی 1۷ تا 1۸درصدی ثبت شده بورس از ابتدای 
س��ال تاکنون گفت: این بازدهی نش��ان می ده��د که بهترین 
مکان برای Saving نقدینگی و هدایت آن به خطوط تولید، 
بازار سرمایه است که می تواند راه حل مرتفع شدن بسیاری از 

مشکالت اقتصادی دیگر در کشور نیز باشد.
وی، تح��والت پی��ش روی بازار تا مجام��ع را در بازه زمانی 
یک تا دو ماه آینده مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: با بررسی 
صورت های مالی ارائه ش��ده از س��وی ش��رکت ها تا به امروز و 
پیش بینی صورت های مالی س��االنه این ش��رکت ها، می توان 
گفت که اغلب ش��رکت ها سودده هس��تند و روندهای خوبی 
را ه��م به لحاظ عملک��ردی در این دوره طی خواهند کرد که 

انتفاع خود و سهامداران را در پی خواهد داشت.
پیش بینی رشد شاخص تا کانال 270 هزار واحد

حمید اعرابی، دیگر کارش��ناس بورس نیز معتقد است: فصل برگزاری 
مجامع نزدیک اس��ت و اکثر س��هم ها سودهای خوبی را بین سهامداران 
تقسیم می کنند. به گفته وی، اکنون ارزان ترین مورد برای سرمایه گذاری 
س��هام است؛ در حالی که اکثر بازارهای موازی مانند مسکن و خودرو تا 
چند برابر افزایش قیمت داش��ته اند. او همچنین اعتقاد دارد که شاخص 
بورس تا ش��هریورماه تا 2۷0 هزار واحد رش��د خواه��د کرد. وی درباره 
روند ش��اخص بورس در روزهای آینده پیش بینی کرد: س��ال ۹۸ سال 
س��رمایه گذاری در بورس اس��ت و بازار سرمایه نس��بت به دیگر بازارها 

بیشترین بازدهی را دارد.

پیش بینی شاخص کل بورس تا پایان تابستان

بازدهی بورس از بازار خودرو و مسکن پیشی می گیرد؟
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چرا گوشت ۵ دالری 100 هزار تومان فروخته 
می شود!؟

رئیس هیات مدیره کان��ون انجمن های صنایع غذایی ایران گفت 
مشخص نیس��ت چرا گوش��تی که به قیمت کیلویی پنج دالر وارد 

می شود در نهایت کیلویی 100 هزار تومان فروخته می شود.
محمدرضا مرتضوی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داشت: افزایش 
قیمت برخی از کاالهای تولید داخل در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر 
اس��ت، چراکه تولیدکنندگان برای تأمین م��واد اولیه خود از داخل 
و خارج کش��ور با افزایش قیمت مواجه هس��تند. برای مثال قیمت 
گندم برای واحده��ای صنعتی معادل 1,۸00 تومان در نظر گرفته 
ش��ده که در نتیج��ه آن قیمت آرد گندم نی��ز از 1100 به 2,300 

تومان رسیده است.
وی ادام��ه داد: دولت می گوید که 14 میلیارد دالر برای کاالهای 
اساس��ی هزینه کرده که باید بررسی ش��ود چرا سوبسید دولتی به 

دست مردم نرسیده است.
او همچنین عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در زراعت خوب، اما 
در تجارت ضعیف توصیف کرد و گفت: باید مش��خص شود که چرا 
گوش��تی که به قیمت کیلویی پنج دالر وارد کشور می شود در بازار 

به قیمت کیلویی 100 هزار تومان فروخته می شود.
رئیس هی��ات مدیره کان��ون انجمن های صنایع غذای��ی ایران با 
ادعای اینکه رشته نظارت و تنظیم بازار از دست دولت خارج شده، 
اظهار داش��ت: راه حل خروج از مش��کالت این است که دولت طی 
جلس��ه ای با کارشناسان، روشی را که برای واردات کاالهای اساسی 
در نظر گرفته بررسی کند. وی افزود: اگر قرار است با روش متمرکز 
در اقتصاد عمل ش��ود، باید یک سیستم متمرکز و پاسخگو تشکیل 
ش��ود، اما در حال حاضر کس��ی پاسخگو نیس��ت. از طرف دیگر در 
شرایط فعلی همه چیز با سیستم های کامپیوتری قابل کنترل است 

که می توان در یک سیستم متمرکز از آنها استفاده کرد.

 ضرورت تسهیل ورود مواد اولیه صنعت
به کشور

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت رفع ممنوعیت واردات 
ش��مش حاص��ل از ذوب قراضه ب��ا توجه به ایج��اد ارزش افزوده و 
توسعه صادرات محصوالت آلومینیومی در دستور کار وزارت صمت 

قرار خواهد گرفت.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در نشس��ت مشترک معاون 
ام��ور صنایع  وزارت صمت با س��ندیکای صنع��ت آلومینیوم، اعضا 
سندیکا با تشریح مشکالت و چالش های این صنعت خواستار اتخاذ 
تمهیداتی برای تس��ریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت و 

تسهیل در مشکالت ارزی شدند.
فرشاد مقیمی در نشست با سندیکای آلومینیوم، تامین مواد اولیه 
مورد نی��از صنایع را یکی از مهمتری��ن اولویت های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برش��مرد و گفت: تامین مواد اولیه عالوه بر حفظ و 
صیان��ت از تولید در ایجاد ارزش افزوده و حفظ اش��تغال موثر بوده 
و م��ا با جدیت بر رفع مش��کالت واحد های صنعت��ی در این حوزه 
تمرکز کرده ایم. وی با اش��اره به ممنوعیت واردات شمش حاصل از 
ذوب قراضه و نقش این مواد اولیه در افزایش تولید صنایع وابس��ته 
ب��ه آلومینیوم و کاهش قیمت تمام ش��ده محص��والت آلومینیومی 
خاطرنش��ان کرد: تولید آلومینیوم در کشور در شرایط خاصی قرار 
دارد و تس��هیل ورود م��واد اولی��ه موردنیاز ای��ن صنعت به صورت 
ش��بکه ای برروی سایر صنایع وابس��ته به صنعت آلومینیوم به ویژه 

صنایع لوازم خانگی و خودرو بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
مقیم��ی اظهار امیدواری کرد با هماهنگ��ی وزیر محترم صنعت، 
مع��دن و تجارت تامین م��واد اولیه مورد نیاز این صنعت تس��هیل 
و ش��رایط برای توس��عه ای��ن صنعت در ش��رایط کنونی ب��ا اتخاذ 
تدابیر مناس��ب فراهم شود. گفتنی اس��ت، در این نشست پیرامون 
راهکار هایی جهت رفع مش��کالت عرضه ناکافی ش��مش آلومینیوم 
در بورس فلزات و س��اماندهی وضعیت سهمیه مواد اولیه واحد های 
تولیدی مندرج در سامانه بهین یاب با محوریت تشکل های مرتبط 

تصمیمات الزم اتخاذ شد.

جای خالی برندسازی در صنایع دستی کشور
صنایع دستی به اروپا صادر می شود

یک مقام مسئول ضمن انتقاد از جای خالی برندسازی در صنایع 
دس��تی کشور از صادرات تولیدات این صنف به اروپا و آسیای میانه 
خبر داد. محمد عبداللهی، رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستی 
در گفت گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، گفت: افزایش قیمتی برای 

صنایع دستی در سال جدید نداریم.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان صنایع دستی با بیان اینکه در تهران 
یک هزار واحد صنفی مشغول به فعالیتند، تصریح کرد:  چند سالی 

است که آمار دقیقی از میزان اشتغال زایی این صنف نداریم.
عبداللهی با اش��اره به اینکه دو سالی است که ورود صنایع دستی 
خارجی به کش��ور ممنوع شده است، افزود: تمام تالش بر آن شده 

که با ورود صنایع دستی چینی و هندی در کشور مقابله کنیم.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستی، صنایع دستی 

به کشور هایی همچون آسیای میانه و اروپا صادر می شود.
عبدالله��ی اب��راز امیدواری کرد که صنایع دس��تی همچون دیگر 
اصناف، در تالش اس��ت که بتوان��د در جهت تحقق رونق تولید گام 
بردارد که خوش��بختانه برنامه ریزی های مناس��بی در این امر شده 
اس��ت. رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دس��تی با اشاره به اینکه 
دولت می تواند تسهیالت مناسبی را برای این صنعت در نظر بگیرد، 

اظهار کرد: با تحقق این امر جایگاه این صنف، بهبود می یابد.
عبداللهی با بیان اینکه شاهد حضور گردشگران خارجی در کشور 
هستیم، گفت: متاس��فانه بیشتر این گردش��گران خارجی، توانایی 

باالیی برای خرید این صنایع ندارند.
وی ی��ادآوری کرد: امیدواری��م که برنامه ریزی های مناس��بی در 
جهت بهبود برندسازی صنایع دستی در بازار صورت گیرد که البته 

این مهم، کمک مسئوالن را می طلبد.

اخبـــار

یکی از عناصر بس��یار تأثیرگذار در تقویت جذابیت کاال برای مشتری به میزان 
کیفیت آن باز می گردد؛ شاخصی که به موازات ارتقای آن، رونق تولید آن محصول 

فزاینده تر خواهد شد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، کیفیت، نامی آش��نا برای کاال هایی است 
ک��ه در می��ان جامعه هدف و در صحنه ب��ازار، با اقبال مواجه هس��تند. هر آنچه 
کیفیت یک کاال یا محصول بیشتر، میزان تقاضا برای خرید و تهیه آن نیز افزون تر 

خواهد بود.
اساس��ا یکی از الزامات و ضروریات دس��تیابی به رونق تولید را باید در تسهیل 
ضریب عرضه و فروش آن جس��ت وجو کرد در غیر این  صورت حصول و دستیابی 

به رونق در عرصه تولیدی و صنعتی امری ابتر و ناقص خواهد ماند.
با قائل بودن به چنین قاعده ای می باید قواعد مربوطه در راس��تای دستیابی به 
رونق را به نحوی شایسته و منطقی رعایت کرد. در میان این قواعد، کیفیت کاال 
از عناصر بسیار تعیین کننده برای نائل شدن به هدف مورد نظر در این عرصه به 

شمار می رود.
البته دس��تیابی به رونق تولید، صرفا با ارتقای کیفی محصول یا کاالی تولیدی 

حاصل نمی شود و به موازات آن می باید ضروریاتی دیگر را نیز تامین و مهیا کرد 
در غیر این صورت تحقق هدف مورد نظر ممکن نخواهد شد، بنابراین با همه این 
اوص��اف، تردیدی وجود ندارد که در فقدان کیفیت، برخورداری از رونق در عرصه 

تولید کاالی مورد نظر قطعا و یقینا ناشدنی است.
محمدرضا صدیقیان، یکی از فعاالن صنعتی و تولیدی در غرب اس��تان تهران، 
ب��ا اش��اره به اهمیت کیفی��ت کاال در اذه��ان و افکار عموم��ی و در میان جامعه 
مصرف کننده اظهار داشت: یکی از عناصر شاخص و برجسته برای مشتریان برای 
انتخ��اب و خرید کاال در میان حجم انبوهی از کاال های مش��ابه داخلی و خارجی 

موجود در بازار، به کیفیت موجود در آن باز می گردد.
وی افزود: برای جامعه هدف کاالها، کیفیت محصوالت به میزانی حائز اهمیت 
اس��ت که بعضا برای برخورداری از محصول باکیفیت، به مصروف ساختن هزینه 

هرچه بیشتر مبادرت می ورزند.
صدیقیان در ادامه بیان کرد: به صورت طبیعی و منطقی این حق مشتری است 
تا در قبال هزینه کردی که برای کاالی مورد نظر خود، پرداخت می کند، کاالیی را 

تهیه کند که از حیث کیفیت از درجه مقبولی برخوردار باشد.

این فعال صنعتی و تولیدی در ادامه تصریح کرد: در شرایطی که کسب درآمد 
با پیچ و خم مشکالت اقتصادی حاکم بر جامعه، با سختی و مشقت های خاص به 
خود همراه است، طبیعتا مشتری یا متقاضی حق دارد در قِبال هزینه ای که برای 
خرید کاالی مورد نظر خود می کند کاالیی باکیفیت دریافت کند تا پس از مدت 
کوتاهی مجبور به پرداخت مجدد هزینه ای مش��ابه نش��ود و این امر در ارتباط با 

کاال های مصرفی نیز مصداق پیدا می کند.
وی اف��زود: ای��ن حق درخصوص کاال ها و محصوالت غذای��ی که ماندگاری آن 
پایین است و مشتری پس از مدتی باید مجدد به خرید مجدد و جایگزین سازی 

آن مبادرت ورزد جاری است، زیرا کیفیت حق مشتری است.
صدیقیان در ادامه بیان کرد: کیفیت عاملی اس��ت که به واسطه آن، مشتری یا 
جامعه هدف آن کاال یا محصول جذب آن می ش��ود و در چنین ش��رایطی، انگیزه 
برای خرید و تهیه آن کاال افزون تر خواهد شد و با افزایش فروش و عرضه، مرکز 
یا مراکز تولیدکننده آن کاال نیز از رونق هرچه بیشتری برخوردار خواهند شد و از 
مزایا و ثمرات این رونق به صورت زنجیره وار، نیروی انسانی فعال در بخش تولید، 
بخش های مکمل و صنوف فعال در حوزه عرضه و توزیع نیز بهره مند خواهند شد.

کاالی ایرانی چقدر برای مشتریان جذاب است؟

رئی��س انجمن واردکنن��دگان برنج ایران گفت اعم��ال ممنوعیت فصلی برای 
واردات برن��ج در ش��رایطی که اقتصاد کش��ور با مش��کالت داخلی و فش��ارهای 

تحمیلی خارجی روبه رو است، موجب افزایش مشکالت می شود.
مرتضی شاه حس��ینی، رئیس انجمن واردکنندگان برن��ج ایران در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی تسنیم، اظهار داشت: طی یک سال گذشته باتوجه به افزایش 
نرخ ارز و مشکالتی که بازار با آن روبه رو بوده و قیمت بسیاری محصوالت افزایش 
قابل توجه داش��ته، در حالی که برنج وارداتی همچنان با قیمت س��ال گذشته و 
پایین تر از نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار 
عرضه می ش��ود. وی درخصوص ثبات قیمت برنج وارداتی در بازار داخلی گفت: 
اس��تمرار اختصاص ارز4200 تومانی به واردات برن��ج و همچنین تداوم واردات 

برنج از مسیر مطمئن موجب شده تا قیمت برنج وارداتی ثابت بماند.
رئیس انجمن واردکنن��دگان برنج ایران گفت: تأکید بر این نکته اهمیت دارد 
که عدم افزایش قیمت موجب نشده تا واردکنندگان کیفیت و مرغوبیت محصول 
را قربانی بهای تمام ش��ده آن کنند و همچنان بهترین برنج کیفی، وارد کش��ور 

می شود.
وی با اشاره به اینکه نظارت های کیفی و بهداشتی بر واردات برنج چون گذشته 

اعمال می شود، تصریح  کرد: واردات برنج همچنان تحت سخت ترین نظارت های 
بهداش��تی و استاندارد از سوی سازمان های ذی ربط و انجمن واردکنندگان برنج 
ایران انجام می گیرد و هیچ تغییری در بازرس��ی  و نظارت بر تأمین و توزیع این 

محصول اتفاق نیفتاده  است.
شاه حسینی ادامه  داد: در شرایطی که قیمت مواد پروتئینی و دیگر محصوالت 
مانند س��یب زمینی و ماکارونی افزایش یافته و قیمت ها در بازار بی ثبات اس��ت، 
در صورت��ی ک��ه با اعمال ممنوعیت فصلی، برنج وارداتی که در س��بد بس��یاری 
از خانواده ه��ا س��هم زی��ادی دارد، به مش��کالت دیگر محصوالت دچار ش��ده و 

مصرف کنندگان آسیب جدی می بینند.
وی عل��ت افزای��ش قیمت برنج را کاهش عرضه دانس��ت و گفت: میزان تولید 
برنج س��ال گذش��ته را 2,2 میلیون تن اعالم می کنند در حالی که یک میلیون و 
5۷0 هزارتن برنج وارد کش��ور ش��ده  است و در حالی که به دلیل افزایش قیمت 
و کاه��ش قدرت خرید برن��ج ایرانی، تقاضای کمتری داش��ته، چگونه بازار برنج 
وارداتی متعادل و قیمت ها مناس��ب است، اما برنج ایرانی با مشکل عرضه روبه رو 

شده  است.
رئی��س انجمن واردکنندگان برن��ج ایران با طرح این س��ؤال که دلیل جهش 

قیمت برنج ایرانی چیس��ت، تصریح کرد: همانط��ور که واردات برنج از ارز 4200 
تومان��ی به��ره می برد، تولید برنج نیز مش��مول انواع یارانه می ش��ود و از این رو 
افزایش جهش��ی قیمت برنج ایرانی توجیه پذیر نیست و اینکه بیش از 2 میلیون 
ت��ن برنج تولید داخل در عرض ش��ش ماه در بازار جذب و عرضه ش��ده ممکن 
نیس��ت. وی ادامه داد: اتخاذ سیاست های نادرست تنظیم بازار و همچنین وجود 
سوءاس��تفاده و منفعت طلبی ها بازار برنج داخلی را با این مشکالت روبه رو کرده 

است.
شاه حسینی با بیان اینکه دولت می تواند مانند سیاستی که برای مدیریت بازار 
برن��ج وارداتی اتخاذ کرده، در بازار برنج داخلی نیز ورود کند، مطرح کرد: دولت 
برای مدیریت بازار برنج وارداتی مقدار قابل توجهی برنج وارد و به عنوان ذخیره 
احتیاطی در اختیار دارد و درصورت کمبود عرضه یا افزایش قیمت با آزاد کردن 

این ذخیره بازار را مدیریت می کند.
وی ادام��ه داد: دول��ت می تواند با خرید تضمینی در زمان برداش��ت به تعدیل 
قیم��ت و حمای��ت از تولید داخل کمک کند و هر زمان بازار با  مش��کل کمبود 
عرضه یا افزایش قیت روبه رو ش��د، با اتکا به آن ذخیره ارزی، مانع بروز مش��کل 

در بازار شود.

برخ��الف تالش ه��ای جهان��ی در جهت تقوی��ت مدیریت واح��د تولید و 
بازرگانی، در ایران مس��ئولین به جای اص��الح فرآیندها و رفع موانع تولید و 
صادرات به دنبال تفکیک مس��ئولیت ها حرکت می کنند که این یعنی چراغ 

سبز به نابسامانی های بیشتر.
به گزارش تس��نیم، مدتی اس��ت بحث و بررس��ی طرح »تش��کیل وزارت 
تجارت و خدمات بازرگانی« در مجلس ش��ورای اس��المی ب��ه جریان افتاده 
اس��ت. ظرف یک سال گذشته طرح تش��کیل وزارت بازرگانی سه بار ارائه و 
هر بار به ایرادات کارشناسی جدی رد شد است، اما این بار، برای بار چهارم 
دولت مّصر است که نمایندگان مجلس به این طرح رأی مثبت دهند و پس 

از هشت سال دولت وزارت بازرگانی را مجدداً بازگرداند.
دولت معتقد اس��ت در شرایط کنونی و افزایش تحریم ها می بایست نهادی 
مس��تقل از تولید، امور بازرگانی مایحتاج اساسی مردم را در دست گرفته تا 
مش��کالت کنونی بازار تنظیم بازار محصوالت اساس��ی به حداقل برسد، اما 
کارشناس��ان و نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی استدالل می کنند 
با برپایی دوباره این نهاد مشکالت سوء مدیریت در تنظیم بازار و اختالل در 

بازار محصوالت غذایی تولید داخل مانند گذشته تکرار خواهد شد.
 در دهه ه��ای بع��د از انقالب تا س��ال ۹0، وزارت بازرگانی بدون توجه به 
می��زان تولید داخ��ل، اقدام ب��ه واردات بی رویه در حجم انب��وه می کرد که 
ای��ن ضربه به تولید داخل را موجب می ش��د. از طرف دیگر نابس��امانی ها و 
افزایش قیمت ش��دید محص��والت غذایی در بازار گواه این اس��ت که مدل 
فعلی تخصیص ارز دولتی به واردات محصوالت اساس��ی نتوانس��ته انتظارات 

را برآورده کند.
دول��ت با تخصیص بودج��ه قابل توجه ارز ترجیحی ب��ه جمع محدودی از 
واردکنندگان قصد داش��ت تا ب��ازار داخل را تأمین کند ک��ه به اذعان خود 
دولتم��ردان ای��ن روش پرداخت ارز یارانه ای روش شکس��ت خورده ای بود و 
معضالت بس��یاری را رقم زد. کارشناس��ان مخالف تش��کیل وزارت بازرگانی 
معتقدن��د این وزارتخانه عماًل رویه تخصیص ارز دولتی به برخی افراد دارای 
ران��ت و نف��وذ را دنبال خواهد ک��رد و بدون توجه به تولی��د داخلی واردات 
گس��ترده را ادامه می دهد. برخی دیگر از منتقدان تشکیل وزارت بازرگانی، 
اجرایی نشدن کامل و صحیح قانون تمرکز را ریشه مشکالت فعلی می دانند.

در این یادداشت قصد داریم تصمیم اخیر وزیر کشاورزی دولت ترامپ در 
تقویت نهادهای مدیریت و توس��عه بازار ذیل وزارت کشاورزی این کشور را 
بررس��ی کنیم. آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده غذا و محصوالت کشاورزی در 
جهان محسوب می شود و براساس آمار سازمان و غذای جهانی مقام نخست 

بزرگ ترین صادرکننده غذای اساسی در جهان به این کشور تعلق دارد.
براس��اس گزارشی در ماه فوریه س��ال 2015 میالدی، صادرات کشاورزی 
ایاالت متح��ده آمری��کا موجب ایجاد یک میلیون ش��غل در داخل و خارج از 
مزارع این کشور شده است. صادرات محصوالت کشاورزی شامل محصوالت 
باغ��ی، دانه های روغنی، غالت، محصوالت پروتئینی و همین طور محصوالت 

قندی در سال 201۸، رقم 140 میلیارد دالر را به خود اختصاص داد.
آمری��کا به عن��وان یک��ی از بزرگ تری��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
محص��والت کش��اورزی از مدیریت واحد تولید و بازرگان��ی ذیل نهاد متولی 
برای توسعه بازارهای جهانی و تنظیم بازارهای داخلی بهره می برد. در درون 
ساختار این وزارتخانه تاکنون دو معاونت متولی مدیریت بازارهای خارجی و 

داخلی به شکل کاماًل تخصصی هستند.

ممنوعیت فصلی واردات برنج برداشته نشود برنج ایرانی دوباره گران می شود

لزوم اصالح فرآیندها و رفع موانع تولید کشاورزی

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اتصال خط 1 و 3 مترو در انتظار تصویب طرح 
جامع حمل و نقل

مدیرعامل متروی تهران از اتصال خط سه و یک متروی تهران در 
صورت تصویب طرح جامع جدید حمل و نقل خبرداد.

 به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو«، علی امام درخصوص 
آخری��ن وضعیت اتصال خط یک و س��ه مترو با بی��ان اینکه امتداد 
ش��اخه غربی خط س��ه مترو در گذشته در دستور کار قرار داشت و  
قرار بود این شاخه با یک ایستگاه میانی در نیاوران به میدان قدس 
متصل ش��ود، گفت: اما مدیریت س��ابق تصمیم گرفت به جای حفر 

مترو، کارگاه ایستگاه را به مالک یک مجتمع تجاری بدهد.
وی با بیان اینکه در حالی این زمین به مالک دیگر داده ش��د که 
عملیات حفر تونل انجام شده بود، ادامه داد: در همان محلی که قرار 
بود ایس��تگاه نیاوران ساخته ش��ود، برای پایدارسازی گود ۸0 عدد 
شمع بتنی حفاری شده بود اما مالک جدید برای احداث ساختمان 
خود، ناچار ش��د ش��مع ها را تخری��ب کند که این امر مس��یرهای 

دسترسی به تونل را از بین برد و عمال مسیر تونل بسته شد.
وی با بیان اینکه ش��هرداری منطقه یک درخواست داده است که 
هرچه س��ریع تر نسبت به اتصال خط یک و س��ه مترو اقدام کنیم، 
گف��ت: اما باید صب��ر کنیم که طرح جامع حم��ل و نقل تهران که 
م��ورد بازنگری قرار گرفته اس��ت به تصویب ش��ورای عالی ترافیک 

کشور برسد.
امام  با بیان اینکه در صورت تصویب اتصال خط 1 و 3 مترو،  در 
طرح جامع حمل و نقل پایتخت می بایس��ت از مسیرهای جایگزین 
اس��تفاده کنیم، افزود: یکی از این راه های جایگزین آن است که از 
باالی پارک نیاوران،  تونل اتصالی حفر کنیم و می توان با مسیرهای 

جایگزین این مهم را به نتیجه رساند.
مدیرعام��ل متروی تهران  با بیان اینکه اگر در طرح جامع جدید، 
اتصال خط یک و س��ه مترو مورد تاکید قرار گرفته باش��د، آن را  با 
اولویت در دس��تور کار مترو قرار خواهیم داد، گفت: براس��اس طرح 
قدیم و قبل از کور شدن شاخه غربی خط 3 قرار بود با یک ایستگاه 
تقاطعی، خط 3 به تجریش برس��د، اما اگر قرار باش��د این مهم در 
دس��تور کار قرار گیرد باید سناریوهای دیگری را مد نظر قرار دهیم 

و با تغییر مسیر، خط 3 را به خط یک مترو برسانیم.

سازوکار واردات خودروی دست دوم در 
کشور فراهم است؟

موض��وع واردات خودروهای دس��ته دوم باکیفی��ت در حالی در 
چن��د روز اخی��ر به موضوعی قابل بحث در رس��انه ها تبدیل ش��ده 
و اظهارنظ��رات گوناگون��ی را برانگیخته که به اعتق��اد دبیر انجمن 
واردکنن��دگان خودرو، این موضوع در ش��رایط فعلی تنها یک بحث 

پوپولیستی و انحرافی به شمار می رود.
ب��ه گزارش پدال نیوز به نقل از خ��ودروکار، تنها چند روز پس از 
خبر آزادس��ازی ص��ادرات خودروهای دس��ته دوم چینی و احتمال 
ورود آنها به خاورمیانه می گذشت که اظهاراتی مبنی بر واردات این 
دس��ته از خودروها به کشور مطرح شد تا جایی که سفیر کشورمان 
در توییت��ی اظهار کرد: »موض��وع واردات خودروهای دس��ت دوم 
باکیفی��ت که می توان��د قیمت خودروهای مناس��ب را تاحد زیادی 

کاهش دهد در ایران نیز شایسته بررسی جدی است.«
  وی همچنین تاکید کرده که سال هاس��ت بس��یاری از کشورها 
حتی کشورهایی مانند روس��یه، چین و هند که خود دارای صنایع 
داخلی تولید خودرو هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش 
قیمت و افزایش اس��تانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای 
دس��ت دوم کمپانی های مهم اتومبیل س��ازی را با تعرفه و تضمین 

کیفیت تسهیل کرده اند.«
 این اظهارات در حالی مطرح می ش��ود که حدود یک سال است 
که واردات خودروهای نو به ایران به دلیل صرفه جویی ارزی متوقف 
ش��ده و خودروه��ای وارداتی نیز در گمرکات دپو ش��ده اند. در این 
ش��رایط این پرس��ش مطرح می ش��ود که در حالی که برای واردات 
همه این خودروها باید از کش��ور ارز خارج ش��ود، چه تفاوتی میان 
خودروهای دس��ته دوم و نو وجود دارد؟ آیا س��ازوکار قانونی، الزام 
برای ارائه خدمات پس از فروش، س��ن خودرو، کش��ور س��ازنده و 

مواردی از این دست در این موضوع دیده شده است؟ 
 مه��دی دادفر، دبیر انجمن واردکنن��دگان خودرو در گفت و گو 
ب��ا خبرنگار خودروکار، با تاکید بر اینکه واردات خودرو دس��ته دوم 
نیز منجر به خروج ارز از کش��ور خواهد ش��د، گفت: »اگر قرار است 
خودرویی وارد و ارز از کشور خارج شود چه تفاوتی می کند که این 

خودرو نو باشد و یا دست دوم؟« 
 وی با اش��اره به طرح موضوع واردات خودرو دس��ته دوم در بازه 
زمانی خاصی افزود: »در دوره ای از زمان دولت سهامدار شرکت های 
خودرویی بود و به دلیل این نفوذ بر این شرکت ها، واردات خودروی 
دس��ت دوم را ممن��وع اعالم ک��رد چرا که قیمت ای��ن خودروها به 
می��زان کارکرد از 25 تا ۷0 الی ۸0درصد کاهش می یافت و در این 
شرایط امکان خرید خودروی خارجی با مدل پایین تر به قیمت یک 
خ��ودروی صفر کیلومتر داخلی وجود داش��ت که در عمل به دلیل 

حفظ بازار خودروسازان داخلی این امر ممنوع اعالم شد.« 
 دادف��ر با بیان اینکه واردات خودروی دس��ته دوم خارجی منجر 
به ایجاد بازار انتخابی برای مصرف کنندگان می ش��ود، تصریح کرد: 
»در آن بازه زمانی امکان اجرایی ش��دن این طرح وجود داش��ت که 
عملیاتی نشد و مطرح کردن چنین بحثی در شرایط فعلی که دولت 
در جن��گ اقتصادی و ارزی قرار دارد تنها یک نکته انحرافی اس��ت 
و حتی فکر کردن به این موضوع نیز اتفاق ناخوش��ایندی است زیرا 

اصل موضوع را از بین می برد.« 
 ای��ن فعال ح��وزه تجارت خ��ودرو با تاکی��د بر اینک��ه در حال 
حاضر بحث که اصل واردات زیرس��وال اس��ت مطرح کردن واردات 
خودروه��ای دس��ت دوم ضرورتی ن��دارد، اظهار کرد: »در ش��رایط 
فعلی این پرس��ش مطرح می شود؛ در بازه زمانی که واردات و تولید 
وجود داشت، چرا واردات خودروهای دست دوم آزاد نشد؟ بنابراین 
صحبت در این باره تلف کردن وقت و انحراف از اصل موضوع است 

و نتیجه ای را حاصل نمی کند.« 

در صورتی که خودروسازان چینی طی سال ۹۷ به 30 درصد داخلی سازی دست 
پیدا نکنند، مشمول پرداخت تعرفه کامل خواهند شد.

 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، موضوع داخلی سازی خودروها یکی از 
قدیمی ترین موضوعات صنعت خودرو اس��ت. تقریبا همه وزرای صمت و معاونان 
این وزارتخانه حداقل یک بار در این خصوص و لزوم عمق بخش��ی به آن صحبت 
کرده اند، اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. تنها اتفاقی که در این رابطه رخ 
داد، فشار وزارت صمت به واردکنندگان مبنی بر تولید برخی خودروها در داخل 
کشور بود که از این منظر نیز تنها خودروسازان چینی موفق به تولید خودرو در 
کش��ور می ش��دند و خودروسازان اروپایی و آس��یایی مطرح یا حاضر به همکاری 
نش��دند یا با ش��رایط خاصی حاضر به همکاری بودند. البته در شرایط تحریم این 
موضوع کامال منتفی اس��ت و تنها چینی ها توان تولید خ��ودرو در ایران را دارند، 
اما تولید خودروس��ازان چینی در داخل ایران همواره با بحث همراه بوده است. به 
گفته کارشناسان، چینی ها تمایلی به داخلی سازی و تولید قطعه در ایران ندارند و 
ترجیح  می دهند که قطعات را به شکل سی کی دی از کشورشان وارد کنند. حال 
فرش��اد مقیمی، معاون وزیر صمت از 20درصد ماندن داخلی س��ازی خودروهای 
چینی خبر داده اس��ت و اظهار می کند: »داخلی سازی خودروهای چینی متوقف 
نش��ده اس��ت. تمام خودروهای خارجی که در ایران وارد و تولید می ش��وند، باید 
داخلی س��ازی حداقل 20 درصدی را انجام دهند، بنابراین این سیاس��ت در مورد 

هیچ خودروس��ازی از جمله چینی ها، متوقف نشده و البته این درصد، یک نقطه 
ش��روع است.« اما خودروهای چینی چندین سال اس��ت که در این نقطه شروع 

متوقف شده اند.
   برنامه ای که به مانع تحریم ها خورد

محس��ن صالحی نیا، معاون صنایع سابق و معاون ش��هرک های صنعتی فعلی 
وزارت صمت پیش از این گفته بود: »درصورتی که خودروسازان چینی طی سال 
۹۷ به 30 درصد داخلی س��ازی دس��ت پیدا نکنند، مشمول پرداخت تعرفه کامل 
خواهند ش��د.« به گفته صالحی نیا، طبق برنامه ری��زی وزارت صمت، قرار بر این 
بود که در س��ال ۹۸ میزان داخلی س��ازی خودروهای چینی به 40درصد برسد؛ 
موضوعی که با توجه به شرایط تحریم و اما و اگرهای مطرح شده درخصوص کلیت 
همکاری برخی خودروسازان چینی اجرا نشده و مشخص نیست اصوال چگونه قرار 
است اجرایی شود. به نظر می رسد سخت گیری وزارت صمت و دولت بیشتر برای 
واردات س��ی بی یو اس��ت و صرف تولید و مونتاژ خودرو در داخل کشور توجیهی 
برای تولید داخل بودن اس��ت و درصد آن خیلی اهمیت ندارد. به این ترتیب اگر 
واردکنندگان خودروهای خارجی اقدام به مونتاژ خودرو در داخل کشور می کردند 
و با هر میزان داخلی سازی )داخلی سازی های با حجم 20درصد به مواردی مانند 
مونتاژ، روکش صندلی، شیش��ه، تایر و موارد جزئی دیگر ختم می ش��ود( اقدام به 
سرهم کردن خودرو می کردند، می توانستند با تعرفه بسیار پایین هر تعداد خودرو 

می خواستند تولید کنند، اما این روش در مقایسه با فعالیتی که ترکیه ای ها انجام 
می دهند، حتی مونتاژ هم به حس��اب نمی آید و بیشتر روشی است برای دورزدن 

تعرفه واردات، زیرا آنچنان که باید ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند.
   تیراژ و تداوم؛ پیش شرط ظرفیت سازی برای تولید داخل

فرشاد مقیمی با تاکید بر این موضوع که قطعه سازان باید ظرفیت داخلی سازی 
را داشته باشند، گفت: »وقتی خودرویی می خواهد داخلی سازی شود، قطعه سازان 
هم باید ظرفیت آن را ایجاد کنند، اما این داخلی سازی از 20درصد شروع شده و 
بسته به نوع خودرو ممکن است افزایش یافته و ارتقای آن، در مدت زمان متفاوتی 
انجام ش��ود و در برخی موارد هم، زمان کوتاه یا بلند ش��ود.« معاون وزیر صمت 
 افزود: »ممکن است در بازه زمانی شش ماهه، داخلی سازی به درصد باالتری برسد 
و ممکن اس��ت در جاهای دیگری هم ظرفیت پایین تر باش��د و این کار با کندی 
بیشتری پیگیری شود.« این درحالی است که قطعه سازان بارها از عدم همکاری 
چینی ها با آنها ابراز گالیه کرده اند. یکی از فعاالن قطعه سازی پیش از این گفته بود 
که چینی ها هر سال در پلتفرم های خود تغییراتی می دهند تا از نظر تیراژ، صرفه 
اقتصادی برای تولیدکننده داخلی نداشته باشد. یعنی کاری می کنند که قطعات 
مشابه همدیگر نباشند تا قطعه سازان داخلی نتوانند قطعات مختلف را تولید کنند. 
این بدان معناست که ساالنه تغییراتی در پلتفرم یک محصول ثابت داده می شود 
و قطعات نیز تغییر می کنند و به این خاطر نمی توان قطعات را داخلی سازی کرد.

آیا چینی ها در ایران خودروسازی می کنند؟

نای��ب رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور گفت در 
حال حاضر به دلیل شرایط موجود بخشی از تولیدات خودروسازان قابلیت تجاری 
ش��دن پیدا نمی کند به طوری که حدود 100 هزار دس��تگاه خودروی ناقص در 
کف کارخانه ها موجود اس��ت. ب��ه گزارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو«، مهدی 
مطل��ب زاده با بی��ان اینکه بخش اعظ��م 4,000 میلیارد تومان تس��هیالت اولیه 
پرداختی از س��وی خودروسازان به قطعه س��ازان تنها صرف خرید مواد اولیه شد، 
اظهار داش��ت: چنانچه باقی تس��هیالت 11 هزار میلیاردی که وعده داده شده در 
اختیار قطعه س��ازان قرار نگیرد، مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه به اتمام رسیده 
و مش��کالت این صنعت و به تبع آن صنعت خودروس��ازی بیشتر خواهد شد. وی 
یادآور شد: مطالبات قطعه سازان از خودروسازان در حدود 20 هزار میلیارد تومان 
بوده که پرداخت 4,000 میلیارد تومان اولیه در س��ال گذشته تنها یک پنجم آن 

ب��ود. به تبع قطعه س��ازی هم دارای هزینه های دیگر مث��ل معوقات بانکی، بدهی 
ب��ه پیمانکاران زیرمجموعه خود و . . . اس��ت که بخش��ی از پ��ول دریافتی صرف 
این دس��ت از هزینه ها ش��ده و باق��ی آن را قطعه و مواد اولیه تهیه کرده اس��ت. 
چنانچه تسهیالت باقی مانده از سوی خودروسازان به قطعه سازان پرداخت نشود، 
مش��کالت عدیده ای در تهیه مواد اولیه ایجاد خواهد شد، چراکه مواد اولیه مورد 
نیاز قطعه سازان نیز رو به اتمام است. نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازی کش��ور گفت: تا زمانی که مواد مورد نیاز برای تولید در دس��ترس 
فع��االن این حوزه قرار نگیرد، ش��رایط صنعت قطعه بهب��ود نخواهد یافت. امروز 
صنعت قطعه نیازمند مواد اولیه و ماش��ین آالت است اما به طور قطع با در اختیار 
داشتن مواد مورد نیاز خود، حتی با ماشین آالت قدیمی نیز قادر به تولید خواهد 
بود. وی ماش��ین آالت جدید را راهی برای بهبود بهره وری، تولید بهتر و دسترسی 

به کیفیت بیش��تر دانسته و معتقد است که این امر نیازمند سرمایه گذاری بزرگی 
است که در حال حاضر امکان پذیر نیست. در این شرایط بخشی از کار با امید به 
آینده پیش می رود ضمن آنکه الزم اس��ت افق کار نیز مشخص و ثبات اقتصادی 
افزایش یابد تا سرمایه گذاری های انجام شده، ثمربخش باشند. مطلب زاده تصریح 
ک��رد: در حال حاضر به دلیل ش��رایط موجود بخش��ی از تولیدات خودروس��ازان 
قابلیت تجاری ش��دن پی��دا نمی کنند به ط��وری که حدود 100 هزار دس��تگاه 
خودروی ناقص در کف کارخانه ها موجود اس��ت ک��ه در صورت تأمین مواد اولیه 
مورد نیاز صنعت قطعه، این خودروها تکمیل ش��ده و به بازار عرضه می ش��وند که 
خود می تواند کمک کننده برای بازگشت آرامش به بازار و متعادل شدن قیمت ها 
ش��ده و در نهایت تعهدات خودروسازان را نیز پاسخگو باشد ضمن آنکه قطعه ساز 

نیز می تواند امیدوار به دریافت مطالبات خود باشد.

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون انرژی مجلس گفت هزینه ه��ای کارخانجات 
خودروس��ازی همچون هزینه آب، برق، گاز و دس��تمزد کارگر در شرایط فعلی و 

براساس قیمت دالر، حدود یک چهارم گذشته شده است.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری عصرخودرو، ک��وروش کرم پور حقیقی ب��ا انتقاد از 
افزایش بی رویه قیمت خودروهای داخلی و خارجی، گفت: اگر نظارت ها واقعی و 
صحیح باش��ند، کارها براساس نتایج کارشناسی پیش روند و دست دالالن کوتاه 

شود شاهد اینگونه افزایش بی رویه قیمت خودرو نخواهیم بود.
مسئوالن در مقابل اقدامات عملی دشمنان رفتاری واکنشی و شعاری دارند

نماینده مردم فیروزآباد، فراش��بند، قیر و کارزین در مجلس ش��ورای اسالمی 
ادامه داد: متاسفانه مسئوالن ایرانی نشسته اند دشمن تصمیم خود را عملی کند 
و آنگاه براساس اقدام صورت گرفته رفتاری واکنشی و بعضا شعاری داشته باشند.

وی با بیان اینکه اگر خودروس��ازها سیاس��ت های صحیحی را در پیش گرفته 
بودند و مس��ئوالن مربوطه وظایف خود را به موقع و درس��ت اجرا کنند هیچ یک 
از التهاب��ات کنون��ی و قبلی برای قیم��ت خودرو در بازار پی��ش نمی آمد، افزود: 

قیمت خودرو باید یک س��وم کنونی بازار باش��د اما بی تعهدی مسئوالن و دالالن 
مانع آن شده اند.

کرم پ��ور همچنین توضیح داد: هزینه های کارخانجات خودروس��ازی همچون 
هزینه آب، برق، گاز و دس��تمزد کارگر در ش��رایط فعلی و براساس قیمت دالر، 
حدود یک چهارم گذشته شده است اما خودروسازان این مهم را به مردم نگفته 
و فقط  مدام می گویند؛ دالر گران ش��ده اس��ت، به عنوان مثال اگر در گذشته 4 
میلی��ون توم��ان، هزار دالر بود اکنون به هر کارگر براس��اس قیمت دالر کنونی، 

حدود یک چهارم حقوق پرداخت می کنند.
چگونه می توان با گرانی قیمت خودرو مبارزه جدی کرد؟

ای��ن نماینده مجلس با اعتقاد به اینک��ه اگرچه تولید خودرو هزینه هایی دارد، 
اما اگر این هزینه ها کارشناس��ی محاسبه و هزینه شوند قیمت خودرو تا این حد 
باال نخواهد بود، تاکید کرد: باید دس��ت دالالن، فرصت طلبان و منفعت طلبان را 
قط��ع کرد و هزینه ها کنترل ش��ود آنگاه می توان مبارزه ج��دی با گرانی قیمت 

خودرو داشت.

آنچه امروز کش��ور را تهدی��د می کند ناوگان های جنگی آمریکا نیس��ت بلکه 
بی تعهدی و بی مسئولیتی برخی از مدیران است

عضو هیات رئیس��ه کمیسیون انرژی مجلس معتقد است آنچه امروز کشور را 
تهدید می کند ناوگان های جنگی آمریکا نیس��ت بلکه بی تعهدی و بی مسئولیتی 

برخی از مدیران است.
گفتنی اس��ت هزینه س��ربار ساخت در حس��ابداری صنعتی و تولید از اجزای 
اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده است و شامل هزینه هایی است که مستقیماً 
در س��اخت کاال و تولید محصول دخالت ندارند. هزینه های مستقیمی را نیز که 
می توان آنها را مستقیماً شناسایی کرد ولی ارتباط دادن آنها به کاالیی مشخص 
یا به سفارشی خاص منطقی و مقرون به صرفه نباشد را نیز گاهی به عنوان سربار 
س��اخت طبقه بندی می ش��ود. به طور مثال هزینه هایی مانند هزینه اس��تهالک 
س��اختمان کارخانه، هزینه اجاره ساختمان کارخانه، هزینه بیمه اجتماعی سهم 
کارفرما، هزینه س��وخت کارخانه، هزینه روشنایی کارگاه و کارخانه از هزینه های 

سربار محسوب می شود.

وجود 100 هزار خودروی ناقص در کارخانه های خودروسازی

کاهش 7۵درصدی هزینه دستمزد و سربار خودروسازان براساس نرخ دالر
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تحریم ها و نوس��انات و جهش ارزی و مش��کالت متعددی که با خود همراه 
دارد، بسیاری از شرکت ها و حتی استارتاپ ها را تحت تاثیر قرار داده است.

نوس��ان قیم��ت ارز، تاثیرگ��ذاری همه جانب��ه و غیرقابل انکاری بر س��ود یا 
زیان ش��رکت ها و کس��ب وکارهای مختلف دارد، اما میزان این تاثیرگذاری در 
حوزه ه��ای مختلف کس��ب وکارها، متفاوت اس��ت و باتوجه ب��ه ماهیت فعالیت 

اقتصادی مجموعه ها و وابستگی آنها به منابع ارزی قابل بررسی است.
در ش��رکت های صادرات مح��ور، افزای��ش نرخ ارز آثار مثب��ت و قابل توجهی 
به همراه دارد. بر این  اس��اس، با رشد نرخ ارز به ویژه دالر، محصوالت تولیدی با 
قیمت باالتری به فروش می رود و سودآوری بیشتری برای صادرکننده ها حاصل 
می شود. البته میزان تاثیر پذیری این شرکت ها از افزایش نرخ ارز، باتوجه  به نوع 
فعالیت و ش��کل وابستگی آنها به نرخ ارز متفاوت است و چنانچه شرکتی برای 
تولید محصول صادراتی خود به میزان بیشتری نیازمند مواد اولیه خارجی باشد، 
اثر مثبت افزایش نرخ ارز بر س��ودآوری آن کاهش چش��م گیری خواهد داشت. 
اگر به موضوع از زاویه ای دیگر نگاه کنیم، نوس��انات ارزی برای شرکت هایی که 
فروش دالری ندارند و صادرات محور نیس��تند، اث��رات نامطلوبی به همراه دارد. 
درصورتی که یک بنگاه اقتصادی ب��رای تأمین مواد اولیه، از تقاضاکنندگان ارز 
باشد، افزایش قیمت دالر می تواند برنامه های تولیدی این شرکت را دستخوش 
تغییرات عمده کرده و بهای تمام شده محصوالت تولیدی آن را با شیب صعودی 
روب��ه رو کند. ش��رکت هایی که مواد اولیه  خود را ب��ا ارز خارجی تهیه می کنند 
و درمقاب��ل، فروش صادراتی چندانی ندارند، مانند اس��تارتاپ  های گروه صنایع 
غذایی، شرکت های دارویی و تولیدکنندگان خودرو، در شرایط افزایش نرخ ارز 
در تأمین منابع مالی خود دچار مش��کالت جدی می شوند و هزینه های آنها در 

مدار صعودی قرار می گیرد.
این ش��رکت ها اغلب بخش��ی از ارز مورد نیاز را به ص��ورت مبادله ای دریافت 
کرده و بخش دیگری را در بازار آزاد تهیه می کنند. این در حالی اس��ت که در 
ش��رایط نوسانی ش��دید و اعمال سیاس��ت تک نرخی ارز، تأمین منابع ارزی در 
بازار آزاد حتی به فرض موجودبودن منابع ریالی، برای ش��رکت ها با مش��کالت 
فراوانی همراه خواهد بود. حال اگر این موضوع را در کنار شفافیت نداش��تن در 
نرخ گذاری، قیمت ارز با انواع و اقسام اسامی که بیشتر جنبه بازی های اقتصادی 
دارند، باالوپایین ش��دن در اجرای قوانین و صحبت های ضدونقیض مس��ئوالن 
مختلف هم قرار دهیم، می توانیم ش��اهد فش��ارهای متعدد بر اس��تارتاپ ها از 

تصمیم گیری تا تهیه مواد اولیه باشیم.
ازطرفی، جهش نرخ ارز می تواند برای بعضی از اس��تارتاپ ها مشکالتی ایجاد 
کن��د و هزین��ه تبلیغات را افزایش ده��د؛ به عنوان مثال، اکثر کس��ب و کارهای 
گردش��گری از تبلیغات گوگلی اس��تفاده می کنند، این افزایش شدید نرخ ارز، 

هزینه تبلیغات آنها را تقریباً دو تا سه برابر می کند.

اثرات تحریم روی استارتاپ ها و ایجاد مشکالت اقتصادی برای کسب وکارهای 
نوپا در ماه های اخیر، کس��ب و کارهای اینترنتی بارها با مش��کالت کلیشه ای در 
راس��تای معضالت اقتصادی روبه رو بوده اند؛ به عنوان نمونه، اس��تارتاپ ها برای 
فعالیت های خود به س��رویس های مشخصی نیازمندند. از آن جمله می توان به 
سرویس های »ایمیل مارکتینگ« و »موبایل پوش نوتیفیکیشن« و... اشاره کرد. 
ارائه کنندگان خدمات اصلی در چارچوب این سرویس ها را شرکت ها و برندهای 
آمریکایی تش��کیل می دهند که متاس��فانه انواع و اقس��ام تحریم ها را از سوی 
این ش��رکت ها علیه کسب وکارهای ایرانی ش��اهد هستیم. بخشی از نتیجه  این 
تحریم ها، تاثیری اس��ت که بر قیمت ارز گذاشته است. ازاین رو، تغییر و نوسان 
در بازار ارز بر دادوستد اس��تارتاپ های داخلی با شرکت های بین المللی شدیدا 
اثرگذار بوده اس��ت. در برخی موارد، اس��تارتاپ ها ناچار هس��تند سرویس های 
موردنی��از خ��ود را با رقمی حتی تا چندبرابر قیمت س��ابق از س��رویس دهنده 
آمریکای��ی یا ش��رکتی که خری��د و فروش های خود را ب��ا محوریت دالر انجام 
می دهد، دریافت کنند. این نوس��انات و تغییرات در قیمت که موجب تنش در 
بازارهای داخلی شده، مفهومی جدا از محدودیت هایی چون تحریم و ممنوعیت 

مبادله و معامله با شرکت های ایرانی است.
ش��رکت ها ناچار به محاس��به »بازده س��رمایه گذاری« هس��تند. با افزایش و 
جابه جایی در قیمت دالر و ارز، محاس��به نرخ بازگش��ت س��رمایه تغییر خواهد 
ک��رد. یعنی با باالرفتن هزینه های جاری ش��رکت، تمام معادالت صورت گرفته 

ازبین می روند. در چنین شرایطی، استارتاپ ها ناچار به تغییر رویکرد هستند.
در ش��رایط تحریم و اوضاع نامش��خص اقتصادی، مش��کل دیگری که برای 
اس��تارتاپ ها به وقوع می پیوندد، یا بهتر بگوییم به وقوع پیوس��ته، تأمین مالی و 
جذب س��رمایه گذار است. وقتی جهش ارزی رخ می دهد، افراد یا مجموعه هایی 
که تا قبل از آن در اس��تارتاپ ها سرمایه گذاری می کردند، ابتدا سعی می کنند 
ک��ه ارزش دارایی خود را حفظ کرده و درنتیجه، ریس��ک کمتری قبول کنند. 
این امر باعث می ش��ود این ش��رکت ها، دارایی خود را به جای س��رمایه گذاری 
روی اس��تارتاپ ها به بازارهای دیگری نظیر طال، مسکن، خودرو و موارد مشابه 
منتقل کنند و این به معنای فاجعه ای برای دنیای اس��تارتاپی به ش��مار می رود 
که متاس��فانه تا حد زیادی هم رقم خورده است. نه تنها سرمایه گذار، بلکه خود 
استارتاپ هم در تالش است تا اندک سرمایه جذب شده  را به کاالی سرمایه ای 
تبدیل کند تا از افت ارزش آن جلوگیری کند و این یعنی ورود استارتاپ ها به 
حوزه ای غیر از تخصص شان و درنهایت، به هم خوردن تمرکز روی موضوع اصلی.

حال در چنین ش��رایطی بهترین راه مقابله با بحران چیست؟ توجه به بازاری 
با س��ودهای عایدش��ونده یا ضررهای وارده و گذشتن از آنچه در این چند سال 

جوان های ایرانی ساختنه اند و  می سازند؟ 
ZOOMIT :منبع

اثرات تحریم روی استارتاپ ها و مشکالت اقتصادی چه 
روندی را رقم خواهد زد؟

دریچــه

بستر سرمایه گذاری و بهبود وضعیت کسب و کارهای نوپا در حوزه اقتصاد دیجیتال در 
راس��تای ایجاد امکان کارآفرینی و بهره مندی از ظرفیت های موجود از س��وی ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال فراهم شد. به گزارش گروه علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری در نظر دارد در راستای ارتقای تعامل کارآفرینان، دانشجویان 
و دانش آموختگان با صاحبان صنایع و اجرای سیاس��ت های حمایتی و اش��تغال زایی بستر 
سرمایه گذاری و بهبود وضعیت کسب وکارهای نوپا را فراهم کند. این ستاد در زمینه توسعه 
زیست بوم کارآفرینی و ایجاد فرصت های تعامل و همکاری بخش صنعت و بازرگانی کشور با 
صاحبان ایده های نوآورانه از طریق تشکیل شرکت های نوپا و توسعه دهنده کارآفرینی با گروه 

پیشگامان کارآفرینی کارن به عنوان سامانه تأمین مالی همکاری می کند.

سرمایه گذاری و بهبود کسب 
وکارهای نوپای دیجیتال محقق شد

 شنبه
21 اردیبهشت 1398
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ایجاد فرصت اش��تغال برای مددجویانی که تا دیروز مایحت��اج ضروری خود را 
از محل مس��تمری دریافتی تامین می کردند موجب شد تا با حمایت دستگاه های 
متولی اکنون کارآفرین عرصه تولید در استان مرکزی باشند. به گزارش ایرنا، امروز 
کس��ب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اش��تغال و درآمد در 
سراس��ر جهان محسوب می ش��ود و قابلیت انجام این نوع کسب و کار در»منزل« 
س��بب ایجاد مزایای بسیاری برای ش��اغالن شده که از جمله آن می توان به ایجاد 
توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های سربار، ایجاد 
زمینه  های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه 
اس��تاد - شاگردی بین اعضای خانواده اش��اره کرد. دستگاه های حمایتی از جمله 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیس��تی با پرداخت تس��هیالت و پشتیبانی از 
مددجویان خود موفق ش��ده اند بخشی از افراد تحت پوشش را خودکفا و از چرخه 
حمایت خارج و به تعهد خروج 10درصدی مددجو از حمایت جامه عمل بپوشاند. 
65 ه��زار توانجو در اس��تان مرکزی از خدمات بهزیس��تی و 44 هزار خانوار تحت 
پوش��ش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی قرار دارند 
که با حمایت های مختلف در ایجاد فضای کسب و کار و خوداشتغالی وارد شده اند. 
یکی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( اس��تان مرکزی که با دریافت 
تس��هیالت از چرخه حمایت خارج شده است، گفت: 300 میلیون ریال تسهیالت 

اشتغال از کمیته امداد ساوه دریافت و کارگاه تولید پوشاک را راه اندازی کردم. 
خانم »الف - ف « افزود: س��رمایه اولیه با تس��هیالت اعطایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( 650 میلیون ریال موجب اش��تغال زایی 11 نفر از زنان در شهرستان 
س��اوه شد.  وی اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی )ره( با پرداخت تسهیالت 
اش��تغال موجب ش��د تا از گردونه حمایت این نهاد خارج و اکنون به عنوان بانوی 
کارآفری��ن چرخ اقتصاد خانواده را ب��ه گردش درآورم. این مددج��و افزود: اگرچه 
تنگناهای اقتصادی موجب شده تا در تامین مواد اولیه تولید با مشکل مواجه باشم، 

اما هنوز برای محصوالت تولیدی مشتریانی وجود دارد.
وی اظهار داشت: فراهم شدن بازار عرضه، بدون داشتن نگرانی از بازگشت سرمایه 
می تواند به تولیدکنندگان خردی مانند مددجویان این نهاد حمایتی کمک شایانی 
کند. مددجو دیگری که کارگاه تولید مانتو دارد نیز گفت: همسرم به علت بیماری 
توان اداره خانواده چهار نفره ما را از دست داد و مستمری کمیته امداد امام خمینی 
)ره( جوابگوی هزینه ها نبود، بنابراین با دریافت 200 میلیون ریال کارگاه تولید را 

راه اندازی کرد. 
»ر - ه« افزود: اکنون ش��ش زن در کارگاه مشغول تولید محصوالت سفارشی از 
تهران هستند و از مسئوالن برای حفظ شرایط کنونی کارگاه، توسعه و ایجاد اشتغال 

بیشتر، خواهان حمایت هستم. 
این زن سرپرس��ت خانوار اظهار داش��ت: تامین مواد اولیه با تورم کنونی، اجاره 
مکان و بیمه کارگران امکان هرگونه توسعه و رقابت با محصوالت مرغوب را کاهش 

داده است.

ر - ه افزود: کمیته امداد امام خمینی )ره( با پرداخت تس��هیالت به حمایت از 
مددجویان تالش دارد تا آنان را خودکفا و زمینه استقال مالی آنان را فراهم کند که 
پرداخت تسهیالت می تواند راهگشا باشد. زن سرپرست خانوار دلیجانی نیز گفت: 
همس��رم تحت پوشش خدمات بهزیستی اس��ت و به علت از کارافتادگی و هزینه 
باالی درمانی با دریافت 300 میلیون ریال تسهیالت کارگاه فرش را راه اندازی کردم.  
»مهناز کریمی« افزود: برای 1۸ نفر در کارگاه بافت فرش و 53 نفر بافنده فرش در 
خانه اشتغال ایجاد کرده ام که با استقالل مالی هزینه زندگی خود را تامین می کنند. 
وی با 5۸ س��ال سن گفت: دریافت تسهیالت اولیه از بهزیستی آغازگر فعالیت 
کارگاه فرش شد و با حمایت این مجموعه اکنون عالوه بر استقالل مالی برای زنان 
سرپرست خانوار نیز شغل ایجاد شده است. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان مرکزی گفت: 4هزار و 1۹۷ خانوار تحت پوشش این نهاد حمایتی در استان 
سال گذشته از چرخه حمایتی خارج شدند. »قنبر موسی نژاد« افزود: این خانواده ها 
به دلیل توانمندی و اشتغال، دریافت کمک از سایر بخش ها و برخورداری از حمایت 
نهادها، بازگش��ت سرپرست زندانی، اش��تغال به کار اعضای خانوار و بهره مندی از 
مزایای طرح اکرام از چرخه حمایتی خارج ش��دند.  وی اظهار داشت: براساس بند 
ب ماده 3۹ برنامه پنج  ساله پنجم و ششم توسعه، نهادهای حمایتی باید با اجرای 
برنامه های حمایتی و مهارتی، س��االنه 10درصد از خانوارهای توانمندش��ده را به  

استثنای سالمندان و معلوالن ذهنی از پوشش حمایتی خارج کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی گفت: توانمندسازی جامعه 
هدف در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در رویکرد جدید خدمت رس��انی به 
محرومان و اقش��ار آس��یب پذیر از اهمیت و جایگاه وی��ژه ای در برنامه های کمیته 
امداد امام خمینی)ره( برخوردار اس��ت. موسی نژاد، با یادآوری اینکه ورود و خروج 
مددجویان به چرخه خدمات حمایتی در طول سال انجام می شود، افزود: این نهاد 
حمایتی با بهره  گیری از تجربیات و طبق اس��ناد باالدستی همچون برنامه توسعه 
ششم و نیز اساس��نامه کمیته امداد در سه حوزه توانمندسازی خانواده های تحت 
پوشش، توسعه مشارکت های مردمی و چابک سازی ساختار سازمانی عمل می کند. 
وی اظهار داشت: هدف اصلی کمیته امداد کارآفرینی، اشتغال و خودکفایی است 
و این نهاد حمایتی افراد را توانمند و تبدیل به کارآفرین می کند. معاون اشتغال و 
خدمات اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز گفت: تسهیالت اشتغال زایی در 
چهار بخش کارانگیزی، توان افزایی، خودکفایی و کارآفرینی در استان به مددجویان 
این نهاد حمایتی پرداخت می شود. »مجید مشهدی« افزود: 2 هزار و 5۸2 اشتغال 
در بخش های یادش��ده سال گذشته توس��ط کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
مرکزی فراهم شد.  وی اظهار داشت: 35 نفر در بخش کارانگیزی با یک میلیارد و 
550 میلیون ریال، 366نفر در بخش توان افزایی با 2۷ میلیارد و ۸60 میلیون ریال، 
2 ه��زار و 165 در بخش خودکفایی با 46۷ میلیارد و ۸65 میلیون ریال و 16 نفر 
با 2 میلیارد و 400 میلیون ریال س��ال گذش��ته در حوزه های کشاورزی، خدمات، 

صنایع دستی، دامپروری، صنعت، معدن و خدمات مشغول کار شدند.

ثروتمندترین مرد جهان سـاعاتی پیش از طرح های پروژه محرمانه شرکت 
بلـو اوریجین برای سـفر به فضا خبر داد و برنامه اش برای ایجاد سـنگ بنای 

سفر بین سیاره ای و استقرار در فضا را فاش کرد.
بـه گزارش دیجیاتو، وی کـه در یک کنفرانس خبری در واشـنگتن حضور 

یافته بود، گفت:
ما قصد داریم جاده ای به فضا بسازیم.

بزوس اضافه کرد که نمی داند کلونی ها چطور قرار است ساخته شوند با این 
حال »درگاه های مشـخصی وجود دارند« که باید ایجاد شوند تا در نهایت این 

هدف محقق شود و بلو اوریجین می خواهد در این زمینه اولین باشد.
یکـی از قطعـات کلیدی زیرسـاخت اما آنطـور که بزوس گفتـه »ماه آبی« 
یا همان فرودگر قمری بلو اوریجین اسـت که به مدت سـه سـال در دسـت 
سـاخت قرار داشته و حاال تکمیل شـده. بزوس در ادامه صحبت های آشفته 
و طوالنی اش در مورد فضا گفت وقت بازگشـت به ماه رسـیده اسـت و زمین 
بهترین سـیاره این عالم اسـت. او همچنین سـرویس آمازون پرایم خود را با 

محموله های فضایی مقایسه کرد.
موسـس آمازون در صحبت هایش بـه اظهارات مایک پنـس معاون ترامپ 
اشـاره کرد که گفته بـود بازگشـت آمریکایی ها به فضا در پنج سـال آینده 

ماموریت آمریکاست.
او که مرتبا در حرف هایش از زمین به عنوان بهترین سیاره عالم یاد می کرد 
اشـاره ای به مشکالت جدی بشر از قبیل گرسـنگی، فقر، جمعیت و استفاده 
بی رویـه از انرژی داشـت و گفت که تمایل دارد روی پیـدا کردن راهکارهای 
درازمدت برای این مشـکالت تمرکز کند پیش از آنکه مسائل یادشده خیلی 

جدی شوند.
امـا الهام بخش او فیزیکدان آمریکایی Gerard O'Neill بود که در سـال 

1۹6۹ میالدی به ایده استقرار در فضا عالقه مند شد.
بزوس باور خود به توانایی بشـر برای زندگی در محیط هایی که قبال ایده آل 
بوده انـد و همچنیـن ایجاد کلونی و انتقال صنایع سـنگین به این محیط ها را 

ستود و اشاره ای هم به برگشت به زمین داشت:
زمین بهترین سـیاره اسـت و زیاد هم نزدیک نیسـت. در ابتدای کار من را 

به زهره نبرید!
بنیانگـذار آمـازون دو هـدف اصلـی را در صحبت هایـش برشـمرد که بلو 

اوریجین قصد دارد روی آنها تمرکز کند:
کاهش عمده هزینه های پرتاب و ایجاد منابع برای فضا. درست مانند شرکت 
اسـپیس ایکس ظاهرا بزوس نیز تمرکـزش را روی راکت های چندبار مصرف 

قرار داده است.
بزوس ادامه داد:

بلو اوریجین کارش را با ارسـال انسـان به فضا در سال 201۹ و از طریق نیو 
شپارد شروع می کند که برای توریسم فضایی ساخته شده و از هیدروژن مایع 
به عنوان سـوخت اسـتفاده می کند. ما امسـال به لطف نیو شپارد انسان های 

بالدار می شویم.

مستمری بگیران دیروز، کارآفرینان امروز

 جف بزوس:

 بلو اوریجین امسال
انسان به فضا می فرستد

یادداشـت

مرکز نوآوری اکتو تک با تکیه بر فرصت های دانشگاهی برای فعالیت های شتاب دهنده 
در عرصه تولید مواد غذایی راه اندازی شده است.

گروه دارویی اکتوور دارای چند مجتمع داروس��ازی و مواد غذایی اس��ت که با هدف 
سرعت بخشیدن به فعالیت های علمی، دانش بنیان و غذایی، مرکز نوآوری را راه اندازی 

کرده است.
سورنا ستاری که برای رونمایی از چند داروی جدید به استان البرز سفر کرده بود با 
حضور در کارخانه داروسازی اکتوور از خطوط تولید و بخش های مختلف این مجموعه 

بزرگ دارویی بازدید کرد.
این بازدید با هدف استمرار فعالیت های توسعه ای این شرکت، حمایت از بومی سازی 

و بهره مندی از فناوری های نوین و دانش بنیان صورت پذیرفت.

 آغاز به کار مرکز نوآوری
»اکتو تک« در البرز



تبلیغات و بازاریابی به بخش مهمی از دنیای تجارت تبدیل  شده است. 
اگر شما محصول خوبی دارید و یا خدمات کارآمدی ارائه می دهید باید 
در هن��ر فروش و یا عرضه  آن مهارت کس��ب کنید. درحالی که برخی از 
آژانس های تبلیغاتی از روش های سنتی برای تبلیغات استفاده می کنند، 
بس��یاری دیگر از روش های تبلیغات مدرن استفاده می کنند. برخی  از 
تبلیغ کنن��دگان از روش های تبلیغاتی اس��تفاده می کنند که نوآورانه و 

مبتکرانه است.
تبلیغات به یکی از اش��کال پیچیده  ارتباطات تبدیل  ش��ده اس��ت که 
هزاران روش وجود دارد تا یک کسب وکار بتواند از طریق آن پیامش را 
به مش��تریان انتقال دهد. تبلیغ کنن��دگان امروزی گزینه های زیادی در 

اختیار دارند که می توانند از بین آنها به راحتی انتخاب کنند.
روش های تبلیغات: به صورت آنالین خریداری شده

ارس��ال آگهی ها در وب س��ایت هایی که ترافیک باالی��ی دارند یکی از 
روش های تبلیغات اس��ت ک��ه می توانید از این طری��ق اطالعاتی را در 
مورد کس��ب وکارتان نشر دهید. سایت های ش��بکه های اجتماعی مانند 
فیس بوک برنامه های تبلیغاتی دارند که به تبلیغات کنندگان این امکان 
را می دهد که به جمعیت بس��یار خاصی دسترس��ی داش��ته باشند. این 
تبلیغات در کنار پروفایل هایی ظاهر می شود که با مشخصات بازار هدف 

محصول شما مطابقت بیشتری دارد.
در س��طح وب گزینه های بس��یار زیادی برای درج تبلیغات تان دارید. 
بهترین نوع شناخته ش��ده، تبلیغات گوگل است، اما صدها شرکت دیگر 
نی��ز وج��ود دارد که می تواند به ش��ما کمک کند ت��ا تبلیغات تان را در 
وب سایت های مناسب قرار دهید. گوگل Ads به شرکت ها این امکان را 
می دهد که تبلیغات شان را در صفحاتی که از جست وجوی گوگل ایجاد 
می ش��ود قرار دهند. با اس��تفاده از کلمات کلیدی و ی��ا واژه های عادی 
جست وجوی و جست وجوهایی که به کاال و محصوالت و یا خدمات شان 
مرتبط است در نتایج جست وجو ظاهر می شود. برای مثال، شرکتی که 
بیمه را تبلیغ می کند در هر جس��ت وجویی ک��ه در رابطه با محصوالت 

بیمه باشد ظاهر می شود.
)LinkedIn( روش های تبلیغات: لینکدین

ش��رکت ها می توانند صفحاتی از کسب وکارشان ایجاد کنند و ویدئوها 
و یا پیش��نهاداتی از کاالهای شان را در صفحات شان به نمایش بگذارند 
ت��ا بتوانند از این طری��ق به میلیون ها کاربر لینکدین دسترس��ی یابند. 
همچنین کارکنان یک ش��رکت می توانند صفحات لینکدین با محتوای 
مش��ابه ایجاد کنند که دارای لینک هایی به وب س��ایت ش��رکت است. 
همچنین ش��رکت ها می توانند تبلیغات شان را در لینکدین قرار دهند و 
تنها با جمعیتی از کاربران لینکدین که با کاال یا محصوالت ش��ان بیشتر 

مرتبط است ارتباط برقرار کند. 
 روش های تبلیغات: موبایل                                           

یک��ی از نیروه��ای غال��ب در دنیای تبلیغ��ات دیجیتال اس��تفاده از 

وس��یله های همراه مانند موبایل، تبلت و س��ایر وسیله های الکترونیکی 
قابل حمل اس��ت که می توانند به اینترنت متصل شوند. امروزه بیشترین 
میزان تبلیغات موبایلی ش��امل اس��تفاده از رس��انه های اجتماعی مانند 
اینستاگرام، توییتر، فیس  بوک و . . . است. این روش تبلیغاتی به یکی از 
بااهمیت ترین روش های تبلیغاتی تبدیل  شده است که می توان از طریق 

آن به هزاران مشتری جدید دست  یافت.
روش های تبلیغات: شبکه های اجتماعی 

ش��بکه های اجتماعی ابزارهایی جذاب برای کسب وکارهای جدید به 
ش��مار می روند، زیرا ارتقا و پیش��رفت در این رسانه ها هزینه  پایین دارد 
و ی��ا اصاًل هزینه ای ندارد. تنها نکته این اس��ت ک��ه باید زمان زیادی را 
صرف این کنید که در این رس��انه ها حضور داش��ته باش��ید و محتوای 
خود را چنان جذاب کنید که ارزش دنبال کردن را داش��ته باشد. مزایا 
برای کس��انی که شما را در ش��بکه های اجتماعی دنبال می کنند مانند 
تخفیف، هدایای رایگان و یا فروش های ش��گفت انگیز می تواند به ش��ما 

کمک بسیاری بکند. 
 روش های تبلیغات: بنری در وب سایت ها

اگر بیلبوردهای تبلیغاتی در جاده ها اس��تفاده می شود، نوعی تبلیغات 
بن��ری نامیده می ش��ود. آیا تا به حال نواره��ای تبلیغاتی افقی را که در 
ب��االی اکثر صفحات وب درج می ش��ود را دیده اید؟ بنره��ای اینترنتی 
معموالً با اس��تفاده از تصاویر و انیمیشن های چندرسانه ای دیگر ساخته 
می ش��ود. بنرهای اینترنتی معموالً به صفحات وب متصل هستند که به 

محتوای سایت موجود مربوط هستند.
 روش های تبلیغات: سرویس های بهداشتی!

این مورد کمی عجیب است، نه؟ بله ... تبلیغات در سرویس های بهداشتی 
چیزی نیست جز اینکه تبلیغات را در سرویس بهداشتی های عمومی قرار 
دهیم. تحقیق در این مورد انجام گرفت، که در آن از یک گروه مورد آزمایش 
که به س��رویس بهداشتی می رفتند پرسیده شد که آیا تبلیغات موجود در 
داخل س��رویس را دیده اند یا خیر و جالب اس��ت ک��ه درصد باالیی از آنها 
تبلیغات موجود در محل را به خاطر داشتند. به این نتیجه رسیده شد که 
افرادی که به سرویس های بهداشتی عمومی می روند هدف خوبی هستند. 

این روش به عنوان یکی از روش  های تبلیغاتی خوب به کار برده می شود.
 روش های تبلیغات: اشتراک گذاری آنالین تصاویر

اشتراک گذاری آنالین تصاویر مانند به اشتراک گذاری ویدئو است. اگر 
تصاویری دارید که به کسب وکار شما مرتبط است، از به اشتراک گذاری 
آنه��ا در پلتفرم های تصویری مانند اینس��تاگرام پرهیز نکنید. می توانید 
تصاویری از محصول تان و یا افرادی که از آن استفاده می کنند، تصویری 
از کارکنان، رویدادهای شرکت و یا تصاویر دیگر مربوط به کسب وکارتان 

را به اشتراک بگذارید.
 روش های تبلیغات: روزنامه

یک��ی از روش  های س��نتی تبلیغات، تبلیغ��ات در روزنامه های روزانه 
و هفتگی اس��ت که به ش��ما این ام��کان را می دهد ک��ه محدوده های 
جغرافیایی خاصی را هدف قرار دهید. پیوست کردن یک مورد انگیزشی 
مانند یک کوپن به تبلیغات می تواند به ش��ما کمک کند تا جذابیت آن 

را افزایش دهید. خرید تبلیغات در بخشی که به کسب وکار شما مرتبط 
است- برای مثال، تبلیغات کسب وکار بهبود خانه در بخش خانه و باغ- 

می تواند در دسترسی به مشتریان مورد هدف کمک کند.
 روش های تبلیغات: رادیویی هدفمند

یک صدای گی��را و جذاب می تواند تأثیرگ��ذاری تبلیغات رادیویی را 
افزایش دهد. مطابقت دادن ایس��تگاه رادیویی ک��ه انتخاب می کنید با 
جمعیت موردنظر ش��ما یکی از نکات کلیدی اس��ت. اگر می خواهید به 
بزرگس��االن در محدوده  سنی 35 تا 46 س��ال دسترسی داشته باشید، 

ایستگاه بزرگساالن معاصر یک انتخاب خوب می تواند باشد.
یک ایس��تگاه ش��هری و یا جایگزین انتخاب خوبی برای دسترس��ی 
داش��تن به جوانان 1۸تا 24 ساله است. در زمان انتشار، نیلسن گزارش 
می ده��د ک��ه رادیو تقریب��اً به 5۹درص��د از جمعیت به ص��ورت روزانه 

دسترسی دارد و 45درصد رتبه  اعتماد را نیز داراست.
روش های تبلیغات: محلی یا تلویزیون ملی

تولید تبلیغات تلویزیونی در ایستگاه های محلی ممکن است به زمان و 
تالش زیادی نیاز داشته باشد، اما اگر محصولی می فروشید و یا خدماتی 
ارائه می کنید که قیمت باالیی دارد می تواند مؤثر باشد. می توانید تفاوت 
در قیم��ت را توجیه کنید، آن هم اگر تبلیغات تلویزیونی به اش��خاصی 

دسترسی داشته باشد که به رادیو گوش نمی دهند.
روش های تبلیغات: سخنرانی های عمومی

اگ��ر محصولی ک��ه می فروش��ید در حیطه  تخصص خودتان اس��ت، 
س��خنرانی عموم��ی می تواند یک تبلیغات عالی باش��د. خدمات خود را 
به س��ازمان هایی که می تواند از یکی از کارگاه ها و یا سخنرانی های شما 
بهره ببرند پیشنهاد دهید. کارت های ویزیت و لوازم تبلیغاتی را به محل 
س��خنرانی بیاورید تا مخاطبان تان را تش��ویق کنید که اطالعاتی درباره  

خدمات شما را پخش کنند.
 روش های تبلیغات: آویزهای در و آگهی هایی بر روی کاغذهای 

کوچک
نقاش��ی ک��ردن در محله، ق��رار دادن آگهی های کاغ��ذی کوچک در 
صندوق های پس��تی و ی��ا آویزان کردن تبلیغات از دس��تگیره  درها راه 
خوب��ی ب��رای هدف ق��رار دادن بخش خاصی اس��ت و راهی اس��ت که 
می توانی��د اطمینان حاص��ل کنید که مخاطب��ان موردنظرتان تبلیغات 
ش��ما را دیده اند. اگرچه بسیاری از صاحب خانه ها این اطالعات را نادیده 
می گیرن��د، به دس��ت آوردن تعدادی کمی از مش��تریان ممکن اس��ت 

بازگشت سرمایه  مثبتی برای کمپین بازاریابی باشد.
 روش های تبلیغات: حمایت از رویدادها و دیده شدن

تبلیغ محصول و یا خدمات تان از طریق اسپانس��ر بودن می تواند انواع 
مختلفی داش��ته باشد. می توانید مکانی داشته باش��ید تا در آن بتوانید 
نمونه های��ی از محصوالت ت��ان را ارائه دهید و یا لوگوی ش��رکت تان در 
پوس��ترهای رویداد نمایش داده شود. یکی از گزینه ها برای رویدادهایی 
که نیاز به یک تمبر دس��تی به عنوان ورودیه دارند این است که لوگوی 
ش��رکت را بر روی تمبر بزنید، بنابراین شرکت کنندگان لوگوی شرکت 

شما را در طول روز در کنار خود خواهند داشت.

ترفندهایی برای افزایش مشارکت مخاطبان 
در اینستاگرام

اینس��تاگرام در حال حاضر، محبوب ترین ش��بکه اجتماعی است. 
صاحبان کس��ب وکاره��ا می توانند از این فرصت اس��تفاده کنند و 
از ای��ن پلتفرم پرطرفدار برای تبلیغ محصوالت و کس��ب وکار خود 
اس��تفاده کنند. اینس��تاگرام بیش از یک میلی��ارد کاربر فعال دارد. 

بنابراین فرصتی عالی برای معرفی کسب وکار شما است.
مشارکت مخاطبانengagement، یکی از مهمترین فاکتورهای 

نشان دهنده موفقیت یک پیج است.
مشارکت مخاطبان به چه معنا است؟

مشارکت مخاطبان، شامل هر نوع تعاملی است که آنها می توانند 
با پیج ش��ما داشته باش��ند. مثال الیک کردن، به اشتراک گذاشتن 
و کامن��ت گذاش��تن، از مهمترین فاکتورهای مش��ارکت مخاطبان 
اس��ت که آمار و اطالعات مربوط به آن را از طریق خود اینستاگرام 

می توانید پیگیری کنید.
اما همیشه جذب مشارکت مخاطبان، کار ساده ای نیست. بسیاری 
از کاربران، به س��ختی پست ها را الیک می کنند و به ندرت کامنت 
می گذارند. پست های شما هرچه بیشتر الیک و کامنت داشته باشد، 

بیشتر دیده می شود.
در ای��ن فضای ش��لوغ و پرمخاطب، با وج��ود پیج های رنگارنگ، 
چطور می توانیم توجه مخاطبان را جلب کنیم و آنها را به مشارکت 
وادار کنیم؟ برای اینکه پس��ت های ما بیشتر دیده شود، چه روشی 

را باید پی بگیریم؟
• مرتب پست بگذارید ولی افراط نکنید

بای��د به مخاطبان خود نش��ان دهید که فعال هس��تید و به آنها 
اهمی��ت می دهید. باید به طور مرتب و روی برنامه ریزی خاصی که 
دارید، پس��ت بگذارید و پیج را آپدیت کنید تا مش��ارکت مخاطبان 

را از دست ندهید.
• برندی متمایز بسازید

در فضای اینس��تاگرام باید به یک برند تبدیل ش��وید. برای اینکه 
برندی به یادماندنی باش��ید باید این س��ه اصل را در تهیه پس��ت و 

مدیریت پیج خود دنبال کنید: شفافیت، خالقیت و ثبات.
• فرمت های ویدئویی را امتحان کنید 

ویدئوها روزبه روز محبوب تر می ش��وند. باید در پیج خود از ویدئو 
اس��تفاده کنید. می توانید بنرهای ویدئویی تهیه کنید یا حتی زنده 
و مس��تقیم با مخاطبان خود در تماس باش��ید و برای آنها در مورد 

محصوالت و خدمات تان توضیح دهید.
• از ابزارهای اینستاگرام استفاده کنید

می توانی��د از مخاطب��ان و  Insights و ابزارها و فرصت هایی که 
اینستاگرام در اختیارتان می گذارد استفاده کنید. مثال با کمک ابزار 
نحوه تعامل شان را با پیج خود بهتر بشناسید. یا با کمک استوری ها، 

می توانید ارتباطی صمیمانه تر با آنها برقرار کنید.
• از تصاویر متحرک استفاده کنید

پس��ت های خود را ب��ه تصاویر عادی و بنره��ای معمولی محدود 
نکنید. فرمت های مختلف محتوا را در نظر بگیرید. گاهی از بنرها و 
تصاویر متحرک استفاده کنید. در تهیه آنها خالقیت به خرج دهید.

افزایش تعامل در اینستاگرام
 هشتگ مناسب انتخاب کنید

انتخ��اب هش��تگ مناس��ب، تاثیر قاب��ل توجهی در پی��دا کردن 
مخاطبان جدید دارد. برای هر پس��تی که می گذارید، هش��تگ ها و 
کپشن مناسب و پرطرفدار را پیدا کنید. در انتخاب هشتگ ها به دو 
نکت��ه توجه کنید. یکی اینکه در اس��تفاده از آنها افراط نکنید، دوم 

اینکه هشتگ نامناسب و نامربوط نزنید.
• مسابقات اینستاگرامی ترتیب دهید

فکر بدی نیس��ت که برای جلب مش��ارکت مخاطب��ان، برای آنها 
مسابقات مختلفی طراحی کنید. برای اینکه برای شرکت در مسابقه 
اش��تیاق کافی داشته باش��ند، جوایز قابل توجهی در نظر بگیرید یا 
اینکه اسپانسر بگیرید. جوایز را می توانید از محصوالت خود انتخاب 
کنید. به این ترتیب، با یک تیر دو نشان زده اید؛ هم جایزه می دهید 

هم محصول خود را معرفی می کنید.
• پیج اینستاگرام را در سایر شبکه های اجتماعی تبلیغ کنید 

اگر غیر از اینس��تاگرام در ش��بکه های اجتماعی دیگر هم فعالیت 
دارید، پیج خود را آنجا تبلیغ کنید تا مخاطبان جدیدی پیدا کنید.

• از ایموجی ها به درستی استفاده کنید 
با اس��تفاده از ایموجی ها می توانید صمیمیت خود را به مخاطبان 
نش��ان دهید، ولی در اس��تفاده از آنها احتیاط کنید. افراط نکنید و 

همواره احترام مخاطب را حفظ کنید.
• محتواهای پرطرفدار خود را شناسایی کنید 

پس��ت های پیج را به دقت بررس��ی کنید. ببینید که کدام پست 
از همه موفق تر بوده و الیک و کامنت بیش��تری گرفته است. سعی 
کنی��د از این دس��ت محتواها بیش��تر تولید کنید. باید با بررس��ی 

محتواهای قبلی، سلیقه مخاطب را کشف کنید.
blogad :منبع
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شناخت درس��ت مخاطب کلید موفقیت در شبکه های اجتماعی است. بهترین 
راه برای ش��ناخت مخاطب نیز آشنایی با برخی از اصول پایه ای روانشناسی است. 
در موسس��ه Hootsuite ما از مدت ها قبل به اهمیت روانشناس��ی در توس��عه 
مطلوب محتوا در ش��بکه های اجتماعی پی برده ایم. در این مقاله تالش اصلی من 
توضیح چند مفهوم پایه ای و اساسی و همچنین به کارگیری آنها برای تدوین یک 
اس��تراتژی بازاریابی منسجم اس��ت. به منظور اطالع از نکات ذیل به مطالعه مقاله 

کنونی ادامه دهید:
• چرا مردم محتوای تولیدی شان را در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند

• چگونه در مخاطب مان ایجاد اعتماد کنیم
• محتوای بصری چطور جذب مخاطب را تسهیل می کند

• چرا طیف های مختلف رنگ بر روی رفتار مخاطب تاثیر می گذارد
• به هنگام طراحی استراتژی موفق بازاریابی چگونه از احساسات مختلف استفاده 

کنیم
• تجربه شخصی چطور بر روی بازاریابی تاثیر می گذارد

• چرا مقابله به مثل یک استراتژی کاربردی برای توسعه اعتماد به برند است
• چگونه از قدرت مسئولیت پذیری استفاده کنیم

اکنون اجازه دهید به س��راغ نکات روانش��ناختی در زمین��ه بازاریابی مبتنی بر 
شبکه های اجتماعی برویم. 

مردم برای ارتباط با دیگران محتوا را به اشتراک می گذارند
آی��ا تا ب��ه حال پیرامون چرایی بارگذاری پس��ت در ش��بکه های اجتماعی فکر 
کرده اید؟ به راستی چرا ما پست های مختلفی را در شبکه های اجتماعی بارگذاری 

می کنیم. 
مجله نیویورک تایمز در یک پژوهش بسیار کاربردی به پنج دلیل کلیدی برای 

پاسخ به این پرسش دست یافت:
• به منظ��ور ارتقای زندگی دیگران: تقریبا تمام ش��رکت کنندگان این پژوهش 
)۹4درصد( دلیل بارگذاری مطلب در ش��بکه های اجتماعی را باور به تاثیر آن در 
ارتق��ای زندگی دیگران عنوان کرده ان��د. به عنوان یک بازاری��اب، تولید محتوای 

کاربردی برای کمک به مخاطب هدف ضروری خواهد بود. 
• با هدف تعریف خودشان: دو  سوم )6۸درصد( شرکت کنندگان هدف اصلی خود 
از بارگذاری محتوا در ش��بکه های اجتماعی را »شخصی سازی هویت  ایده آل شان« 
در شبکه های اجتماعی عنوان کرده اند. وقتی مشغول ساخت محتوا هستید، باید به 

تناسب آن با سلیقه مخاطب نیز فکر کنیم.
• افزای��ش روابط با دیگران: چهار پنجم ش��رکت کنندگان ه��دف اصلی خود از 
بارگذاری مطلب در ش��بکه های اجتماعی را یافتن رواب��ط تازه عنوان کرده اند. به 
عنوان یک بازاریاب باید نس��بت به ش��یوه جلب نظر محتوای مان و افزایش سطح 
روابط اجتماعی فکر کنیم. هدف اصلی بسیاری از برندها از ساخت محتوای تازه در 
شبکه های اجتماعی همین امر است. نکته مهم در زمینه ایجاد روابط تازه با دیگران 

طراحی بخش »ترغیب مخاطب به عمل« به صورت حرفه ای و تاثیرگذار است.
• رضایت از خود: همه مردم عالقه مند به دریافت بازخوردهای مثبت هس��تند. 
یک پژوهش مرتبط دیگر از س��وی نیویورک تایمز بیانگر تعامل بیشتر مخاطب با 
محتوای برندها در صورت بازنشر آن است. به این ترتیب مخاطب نسبت به محتوای 
بس��یار جذاب و مطابق با سلیقه اش واکنش مثبت نشان می دهد. به منظور جلب 
نظر مخاطب به فرآیند بازاریابی برندمان باید برنامه ای دقیق برای ایجاد مشارکت با 

آنها در تولید محتوا داشته باشیم.
• بیان نظرات پیرامون عقایدش��ان: چهار پنجم شرکت  کنندگان پژوهش دلیل 
اصلی تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی را اظهار نظ��ر پیرامون باورهای خود 
عنوان کرده اند. به عنوان یک برند همیشه باید نسبت به ارزش ها و عقاید بنیادی 

کسب وکارمان توجه کافی داشته باشیم. 
پن��ج نکته باال ب��ه خوبی بیانگر هدف اصل��ی کاربران ش��بکه های اجتماعی از 
بارگذاری محتواس��ت. به این ترتیب توس��عه روابط اجتماعی و عمق بخشی به آن 

هدف اصلی کاربران محسوب می شود. 
اعتماد به همساالن 

هیچ ک��دام از ما محصول مورد عالقه مان را از ش��رکتی که بدان اعتماد نداریم، 
تهی��ه نمی کنیم. این نکته در مورد مش��تریان تمام برندها صادق اس��ت. کریس 
گریوز، مدیرعامل روابط عمومی برند اوگیولی، در یک سمینار اینترنتی به بررسی 

ش��یوه های کسب اعتماد مخاطب هدف از س��وی بازاریاب ها پرداخته است. بدون 
تردید مش��اهده این سمینار سودهای زیادی برای بازاریاب ها خواهد داشت. با این 
حال در اینجا من فرصت کافی برای بررسی دقیق این سمینار را ندارم. پس اجازه 

دهید به برخی نکات مهم بپردازیم. 
اوکس��یتوکین یا هورمون اعتماد، یافته یکی از محققین تالشگر روزگار ماست. 
نکته جالب اینکه چنین هورمونی توس��ط یک زیس��ت شناس یا شیمیدان کشف 
نش��ده اس��ت. پاول زاک یک اقتصاددان و استاد دانشگاه است. وی در بررسی های 
خود به واکنش طبیعی بدن در برابر احس��اس اعتماد به دیگران عالقه مند شد. به 
گفته وی، وقتی مغز فرمان اعتماد به فرد یا ش��ی خاصی را صادر می کند، در بدن 
هورمون اوکس��یتوکین ترشح می ش��ود. این هورمون احساس لذت و آرامش را در 
افراد تقویت می کند: »مردم در اغلب موارد عالقه مند به تغییر رفتار یا ذهنیت شان 
در صورت مش��اهده منافع موجود در آن هس��تند. این فایده در اغلب موارد ایجاد 

احساسی بهتر در خودشان و نگاه تحسین برانگیز دیگران نهفته است.«
یک آزمایش جذاب در مورد روند اعتماد مردم به محصوالت مربوط به شرکتی 
بزرگ در زمینه تهیه برق خانگی اس��ت. آنها به منظور یافتن راهکار مناسب برای 
ترغیب مشتریان خود به استفاده از محصوالتی با مصرف کمتر برق آزمایش خود 
را طراحی کردند. مش��کل اصلی در اینجا دش��واری متقاعدسازی مشتریان برای 
خرید محصوالت پیش��نهادی ش��رکت بود. در این طرح ابتدا یکی از همسایه های 
مشتریان در محله های مورد نظر به صورت رایگان با محصوالت کم  مصرف شرکت 
تجهیز می شد. سپس مردم با مشاهده کاهش شدید مصرف برق از طریق بررسی 
قب��ض برق به صحت ادعاهای ش��رکت پی می بردند. نکته جالب اینکه مش��اهده 
عملکرد واقعی ادعاهای ش��رکت در نمونه عینی رفتار مشتریان را به شدت تحت 

تاثیر قرار داد. 
همانطور که گریوز بیان می کند: »نمونه آزمایش شرکت تولید برق خانگی مثال 
بس��یار محکمی در زمینه تضمین اجتماعی است. در این مثال شرکت مورد نظر 
به جای حذف مس��تقیم رفتار نامناسب مشتریان اقدام به نمایش مزیت های رفتار 
جایگزین کرد. مخاطب نیز با مش��اهده فایده رفتار جایگزین نس��بت به انجام آن  

عالقه مند شد.« 
محتوای تولیدی کاربران )UGC( و واکنش های مثبت مش��تریان نس��بت به 
استراتژی یا محصول برندها راهکار بسیار مناسبی پیش روی شرکت ها در راستای 
ترغیب هرچه بیشتر مخاطب هدف شان به سوی عملی خاص است. به عنوان مثال، 
ب��ا نمایش واکنش های مثبت و محتوای تولیدی کاربران امکان جلب نظر و توجه 
دیگر مشتریان نیز وجود دارد. این امر تا حد زیادی مشکل اعتماد را در مشتریان 

سختگیر و شکاک حل و فصل خواهد کرد. 
در یک پژوهش دیگر از س��وی موسس��ه AdWeek، برند طراحی پلتفرم های 
مفهمی بصری »اوالپیک« نکته مهمی را برمال س��اخت: ۷6درصد از مشتریان به 
محتوای تولید سایر کاربران و مطالبی بازنشری برندهای بزرگ بیشتر اعتماد دارند. 
ب��ه این ترتیب رمز موفقیت یک برند در زمینه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی 

تالش برای جذاب سازی محتوا با هدف بازنشرش از سوی کاربران خواهد بود. 
ب��دون تردید اس��تفاده از محتوای تولیدی کاربران اس��تراتژی بس��یار مفیدی 
محسوب می شود. عالوه بر اعتماد مشتریان به چنین محتواهایی، از نظر هزینه نیز 
برندها نیازمند پرداخت هیچ گونه مبلغی نخواهند بود. این امر از نظر مالی بار بزرگی 

را از دوش برندها، به ویژه کسب وکارهای کوچک، برمی دارد. 
اغلب مردم یادگیرنده های دیداری هستند

در زمینه آموزش بحث های زیادی صورت گرفته است. بخش مهم برای بازاریابی 
و تبلیغات انواع یادگیری از س��وی مردم اس��ت. در نظام های آموزش��ی سنتی بر 
یادگی��ری نوش��تاری )از طریق مطالعه متن( تاکید می ش��د. با ای��ن حال اکنون 

یادگیری بصری یا دیداری نیز مورد توجه قرار دارد. 
وقت��ی صحبت از راهکارهای تاثیرگذار برای جلب نظر مخاطب می ش��ود، باید 
نسبت به افزودن محتوای دیداری به پست های مان توجه داشته باشیم. به هر حال 
همه ما از مشاهده مطالب جذاب و دارای تصویر یا فیلم لذت می بریم. روند رو به 
رشد توسعه فرمت ویدئو در اینترنت نیز به خوبی گویای سلیقه اغلب کاربران است، 
بنابراین به زودی شاید شاهد حذف کامل محتوای نوشتاری از شبکه های اجتماعی 
و به طور کلی اینترنت باش��یم.  یکی از تقس��یم بندی های رایج و معتبر در زمینه 
یادگیری دل VAK است. در این مدل به انواع یادگیرنده های دیداری، شنیداری و 
زبانی پرداخته می شود. همچنین تفاوت های میان آنها نیز مورد توجه قرار می گیرد. 
مطالعه ای تازه از س��وی ژورنال علوم س��المتی به نکته جالب��ی در مورد نحوه 
یادگیری مردم اش��اره کرده اس��ت. بر این اس��اس 65درصد مردم در سراسر دنیا 

یادگیرنده هایی دیداری هس��تند. این امر عالوه بر ضرورت اصالح نظام آموزش��ی 
بس��یاری از کش��ورها، پیام واضحی نیز برای بازاریاب ها و اهالی دنیای کسب وکار 
دارد. نکت��ه ای که پژوهش ژورنال علوم س��المتی در پی اثب��ات آن بود، پایداری 
چنی��ن واقعیت علمی در میان دانش آموزان واقعی اس��ت. ب��ه این ترتیب آنها به 
سراغ اثبات عینی یافته خود رفتند. بدون تردید تالش برای اثبات عینی یک نکته 
علمی کار دشواری است. با این حال در صورت بی توجهی بدان مشکالت عدیده ای 
دامنگیر پژوهشگران خواهد شد. نخستین چالش عدم باور افراد به یافته های علمی 
خواهد بود. به همین دلیل دست اندرکاران موسسه علوم سالمتی به سراغ برگزاری 
آزمایش��ی با ش��رایط طبیعی کردند. در این آزمایش صحت یافته پژوهشگران در 

زمینه نحوه یادگیری دانش آموزان با ضریب  دقت تقریبا باالیی ثابت شد. 
اجزای بصری، ش��امل ویدئو، تصویر یا طراحی، تاثیر انکارناپذیری در جلب نظر 
اولیه مخاطب و سپس آموزش نکات کلیدی به وی دارد. بدون تردید منظور من از 
آموزش از طریق پست های بازاریابی کارهای مشابه دانشگاهی نیست. هدف اصلی 
م��ن تالش برای انتقال درس��ت پیام اصلی آگهی مان به مخاطب اس��ت. محتوای 
بصری ب��ه هنگام مواجهه با مخاط��ب عالقه مند به یادگیری تاثیرگذاری بس��یار 
بیشتری دارد. دلیل این امر نیز کامال واضح است: در چنین شرایطی مخاطب هدف 

نیز عالقه مند به یادگیر و فهم پیام اساسی تبلیغ ما خواهد بود. 
ش��اید در نگاه نخس��ت اس��تفاده از محتوای دیداری مفید به نظر برسد، با این 
حال از نقطه نظر علمی استفاده از المان های بصری ضرورتی انکارناپذیر محسوب 
می شود. این استراتژی در زمینه توسعه محصوالت نقش بسیار مهمی دارد. درست 
به همین دلیل اغلب برندها در تبلیغات رونمایی از محصوالت تازه خود تاکید بسیار 

زیادی بر روی نمایش محصول در شرایطی چشم نواز دارند. 
اهمیت کلیدی رنگ به هنگام تاسیس برند

نکته ابتدایی: ب��ا توجه به پژوهش آژان��س Emerald Insight تحت عنوان 
»تاثی��ر رن��گ در بازاریابی«، مردم در کمتر از ۹0 ثانی��ه تصمیم نهایی را در مورد 
قضاوت ش��ان پیرامون یک فرد یا محصول می گیرند. در اغلب موارد تصمیم مورد 
نظر برای همیش��ه پایدار خواهد بود. معیار اصلی در زمینه تصمیم گیری مخاطب 
پیرامون یک برند نیز 62 تا ۹0درصد براس��اس رن��گ به کار رفته در برند صورت 
می گی��رد.  بدون تردید توجه به نکته فوق اهمیت بس��یار باالیی دارد. به هر حال 
وقتی از فرآیند تصمیم گیری و میزان باالی پایداری آن آگاهی داشته باشیم، تاثیر 
اولیه بس��یار بهتری بر روی مخاطب خواهیم گذاشت. درست به همین دلیل باید 

تمرکز و دقت بیشتری بر روی رابطه نخست برندمان با مخاطب داشته باشیم. 
ب��دون تردید تصمیم گیری مردم در مورد یک برن��د فقط با اتکا به رنگ های مورد 
عالقه شان صورت نمی گیرد. نکته مهم در این میان تناسب میان رنگ یا طیف رنگ های 
 Emerald Insight مورد نظر با برند یا محصول مذکور است. همانطور که پژوهش
بیان می کند، استفاده از طیف رنگ ها بیانگر ماهیت و شخصیت برندمان به جای توجه 
صرف به روانشناسی رنگ ها براس��اس تحریک کنندگی شان ضروری است. متاسفانه 
بس��یاری از برندها به جای توجه به شخصیت و ویژگی های منحصر به فرد برندشان 
اقدام به انتخاب رنگ لوگوی خود براساس میزان جذابیت بصری و تحریک کنندگی اش 
می کنند. به همین دلیل اغلب برندهای تازه کار طیف رنگ قرمز را دوست دارند. این 
امر بیش��تر از آنکه بستگی به زمینه تخصصی کسب وکار آنها داشته باشد، مبتنی بر 
نوعی سودجویی شان است.  هنگامی که قصد انتخاب هوشمندانه رنگ مشخصی برای 
اکانت برندمان در ش��بکه های اجتماعی را داریم، تناسب آن با صدای برندمان را باید 
مدنظر قرار دهیم. قصد ارس��ال چه پیامی را دارید؟ در این راستا کدام طیف رنگی به 
شما در جهت تاثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب کمک می کند. اگرچه مطالعه دقیق 
پیرامون روانشناسی مفهومی رنگ ها نیازمند نگارش چند مقاله طوالنی است، با این 
حال امکان یادگیری نکات کوتاه و کاربردی نیز وجود دارد. بی تردید قصد اصلی ما در 
این مقاله تحلیل چرایی تاثیرگذاری یک طیف رنگ بر روی احساسی خاص نیست. ما 
فقط نیازمند فهم رابطه میان رنگ ها و احساسات هستیم. به عنوان مثال، رنگ سبز 
برای القای احس��اس تحرک و جنب و جوش و زرد برای احساسات شادی آور مناسب 
است. البته در اینجا معیار اصلی انتخاب رنگ باید نوع محتوای برندمان باشد. در غیر 
این صورت تاثیرگذاری مورد نظر ما صورت نخواهد گرفت.  بدون تردید بس��یاری از 
بازاریاب ها و برندها عالقه مند به بررسی هرچه بیشتر بحث روانشناسی رنگ ها هستند. 
اس��تفاده از مقاالت تخصصی در این زمینه بسیار مفید خواهد بود. با این حال سایت 
Color Psychology Guide به زبانی ساده و بسیار کاربردی برای اهالی کسب وکار 

به تشریح روانشناسی رنگ ها می پردازد. 
ادامه دارد ...
hootsuite :منبع

نوآورانه فکر کنید
مونا بیژور، بنیانگذار و مدیر اجرایی ش��رکت »ژور« اس��ت. شرکت او یک 

شرکت آنالین فعال در زمینه  فروش پوشاک است. 
چگونه به شبکه  این شرکت ملحق شویم؟

بازار این روزهای فروش کاال در دنیا، به خاطر تغییر رفتار مصرف کنندگان 
به س��رعت درحال تغییر اس��ت. این تغییرات باعث شده که خرده فروشان با 
چالش بزرگی مواجه شوند. تمامی برندهای دنیا در یک موضوع وجه اشتراک 
دارند. هیچ کدام از تغییر هراسی ندارند. شرکت ها با سرعت به رشد و کسب 
ث��روت ادامه می دهند و با گذر زمان س��بک بازاریابی ش��ان تغییر می کنند 
 Zara، H&M و ایده ه��ای جدیدی را ب��ه کار می گیرند. برندهای��ی نظیر
و Nike ای��ن ط��رز فکر را پیش گرفتند، پوس��ته  قدیمی خ��ود را انداخته 
و روش جدیدی در کس��ب مش��تری و خدمات مناس��ب با مشتری مداری و 
جلب رضایت و راحتی خریداران فراهم می کنند. در مجموع، همگی نوآورانه 
فکر می کنند. ش��رکت هایی که این مدل را پی��ش بگیرند، در این رقابت به 
س��رعت پرفروش می ش��وند و برندهای باسابقه و بزرگ هم باید همین راه ها 
را تقلید کنند. ش��رکت های باس��ابقه می توانند با درک نیازهای مش��تریان، 
جایگزین هایی برای س��بک بازاریابی کاالهای شان پیدا کنند. پس برندهای 
س��نتی و قدیمی باید از رقابت با یکدیگر دس��ت بردارند و با برندهای جدید 

مقابله کنند.
بازار پرفروش اینترنتی

برندها باید دیجیتالی شوند وگرنه با ورشکستگی روبه رو خواهند شد. می توانند 
از تجارت الکترونیک آغاز کنند. شرکت تحقیقاتی فورِسِتر پیش بینی کرد که با 
وجود 206 میلیون خریدار که محصوالت ش��ان را اینترنتی خریداری می کنند، 
رقم تجارت الکترونیک ایاالت متحده تا س��ال 2020 میالدی، به بیش از 530 
میلیارد دالر خواهد رسید. برند نایکی که سابقه ای 50 ساله دارد، با طرز فکری 
نوآورانه اقدام به بازاریابی و تبلیغات مستقیم به مصرف کننده کرده است. نایکی 
غول تولیدکننده پوشاک ورزشی، تصمیم گرفته تا پنج سال آینده، فروش خود 
را 250درصد توسعه ببخشد تا از شرکت های دیگر پیشی بگیرد. سرمایه گذاری 
در بخش فروش اینترنتی، این امکان را می دهد که پیام های بیشتری از تبلیغات 
به دس��ت مصرف کننده ها برسد و خریداران بیشتری جذب شوند. شرکت هایی 
که این روش را پیش بگیرند، افزایش چشمگیری در تجارت الکترونیک خواهند 
داشت. تجارت الکترونیک راهی آسان برای کاهش هزینه ها و فروش بهتر است.

فیزیکی تبدیل به دیجیتالی می شود
ش��رکت هایی که فقط در زمین��ه  فیزیکی کار می کنند بای��د وارد دنیای 
دیجیتال هم بش��وند. بازاریابی راحت و خدمات خوب الکترونیکی زمینه ساز 
فروش بهتر و کاهش خرید فیزیکی در فروشگاه ها می شود که ایجاد ترافیک 
و ازدح��ام ش��هری از پیامدهای آن اس��ت. برای افزایش س��رعت و کاهش 
هزینه ه��ای فروش اینترنتی، دیجیتالی کردن ش��رکت ها راه حلی اس��ت که 
س��رویس بهتری را به مش��تری ارائ��ه کنند. در همین رابط��ه »َجن نیِفن« 
تحلیلگر مس��ائل خرده فروش��ی اش��اره می کند که یک س��وم فروشگاه های 
خرده فروش ایاالت متحده در ش��رف تعطیلی هس��تند. تقاضاهای مشتریان 
در حال تغییر است و بدون دسترسی به فروش اینترنتی و دنیای دیجیتال، 
ش��رکت داری و فروش کااله��ا تقریباً غیرممکن اس��ت. برای یک ش��رکت 
تولیدکننده، س��اخت یک فروش��گاه فیزیکی جذاب با چن��د راهرو و ردیف، 
کاری س��خت و هزینه بردار اس��ت و درضمن مردم هم بیش��تر بیننده اند تا 
خریدار واقعی. اگرچه ش��رکت ها هم می توانند تغییرات مثبتی ایجاد کنند. 
ب��ه جای اینکه محصوالت را به طور س��نتی روی هم انب��ار کنند و مدام به 
دنبال خرده فروش بگردند، باید یک فروش��گاه اینترنتی هم داش��ته باشند و 
با تبدیل شرکت ش��ان به یک نمایش��گاه اینترنتی، مشتریان می توانند برای 
بازدید از کاالهای شرکت، مستقیم به سایت اینترنتی آن مراجعه کنند. پس 
کاال بدون واسطه و خرده فروش به دست مشتری می رسد که این به معنای 

کاهش چشمگیر قیمت است.
روش های گفت وگو

ش��نوندگان در ح��ال تغییرند و ارتباط��ات آرایه  متفاوتی به خ��ود گرفته و 
پراهمیت تر از همیش��ه شده اند. این نس��ل جدید از خریداران به دنبال خدمات 
پس از فروش فوق العاده هستند و با توجه به گارانتی طوالنی مدت خرید می کنند. 
برنده��ا وقتی محصوالت را به صورت آنالین روی سایت ش��ان می گذارند، باید 
گارانتی هم به طور روشن و واضح اعالم کنند. برخورد درست با مشتری کاماًل به 
قدرت رسانه  اجتماعی آن شرکت وابسته است و بعضی برندها در این خصوص 
بهتر سرویس می دهند، اما بهتر بود که برندهای باسابقه هم در این زمینه توجه 
بیشتری داشته باش��ند. بهبود در رسانه های اجتماعی فقط برای یکبار نیست. 
بلک��ه باید به طور مداوم و درس��ت ادامه پیدا کند. ترکیب چند فاکتور همانند 
بازاریابی مدرن و تأثیرگذار اینترنتی، محتوای برجس��ته  تبلیغاتی و نام و سابقه  
یک برند مش��هور، ترکیبی منحصربه فرد به حس��اب می آید. با افزایش تقاضا 
در ب��ازار، برندهایی که نمی توانند خود را با بازاریابی جدید وفق دهند، توس��ط 
برندهای جدید و مش��تری مدار نابود خواهند ش��د. همان شرکت های جدیدی 
که راه نوینی برای بازاریابی و جذب مش��تری پیدا کرده بودند. خواه استفاده از 
سرویس قدرتمند اِسَنپ چت باشد یا اینکه به اینستاگرام بسنده  کنند. تبلیغات 
و فروش در شبکه های اجتماعی، واکنشی زنجیره ای است که برندها به صورت 
آرمانی به آن می نگرند تا فروش بیش��تری داش��ته باشند و با افزایش وفاداری و 
اش��تیاق مصرف کنندگان به یک برند، تجربیات یک شرکت هم در ترفندهای 

جلب مشتری افزایش پیدا می کند.
مدل های فروش بهینه و جایگزین

۷۹درص��د از م��ردم ای��االت متحده، به ص��ورت آنالین خری��د می کنند، 
ولی بعضی اوقات این خرید ش��دت بیش��تری به خود می گیرد. مثاًل فروش 
اینترنتی در روزهای نزدیک مراس��م ش��کرگزاری و جمعه  س��یاه )بازار شب 
عید( باال می رود که فروشندگان سنتی در این ایام به شدت ضرر می کنند.

یک راه خوب برای جذب مش��تریان، خریداری یک شرکت و بهره برداری 
از آن اس��ت. مثل »دالر ِشیو کالب« که ش��رکتی دارویی و بهداشتی است 
توس��ط شرکت یونی لِِور به قیمت یک میلیارد دالر خریداری شده است. این 
مدل هم بسیار تأثیرگذار است. چون در نهایت به صورت متقابل، سود باالیی 
را برای ش��رکِت مادر بهمراه دارد. برندهایی که از این روش توزیع و پخش 
استفاده می کنند، نیازهای بزرگتری از مصرف کنندگان را پوشش می دهند. 
مخصوصاً در بخش خدمات دارویی و سالمت. خصوصیتی که باعث می شود 
رقابت با آن شرکت ها کاری بسیار دشوار باشد. بقای خرده فروشان هم روز به 
روز س��خت تر می شود. برندهایی که با تبلیغات خود خریداران را بهتر جذب 
می کنند، برنده  نهایی بازار خواهند بود. ش��رکت های سنتی هم باید دی.ان.
ای خود را عوض کنند. تقاضای مشتریان تغییر کرده و دیگر این سخت است 
که شرکت یا فروشگاِه خود را بدون تکنولوژی و منابع دیجیتالی، سرپا حفظ 
کرد. ش��رکت های آینده ترکیبی جامع از برند، تکنولوژی و استعداد خواهند 
بود که دسترسی مستقیم و بی واسطه با مصرف کننده خواهند داشت. ایجاد 
تغییرات در خرده فروش��ی هم گیج کننده اس��ت، ولی با این روش های نوین 

بازاریابی امروز، اگر فردا آنها هم دگرگون شدند تعجب نکنید.
techcrunch/ucan :منبع 
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بحران اعتماد در دنیای کسب وکار و 
راهکارهایی برای بازسازی آن

بحران های متعدد حریم خصوصی و افشای داده های کاربران، کسب وکارهای 
کنون��ی را خصوصا در دنیای فن��اوری با بحران اعتماد روبه رو کرده اس��ت. در 
زمان های نه چندان دور، شرکت های فناوری به راحتی به داده های مورد نیاز خود 
دسترس��ی پیدا می کردند. میلیون ها کاربر با تمایل ش��خصی اطالعات خود را 
دراختی��ار غول های فناوری همچون گوگل و فیس ب��وک قرار می دادند. آنها در 
ازای اطالعات ارائه ش��ده تنها مجوز استفاده از سرویس ها را دریافت می کردند؛ 
سرویس هایی که برای هرنوع هدفی، از انتشار ایده های سیاسی تا حتی تصاویر 
خنده دار استفاده می شدند. درواقع، کاربران زندگی خود را به روی شرکت ها باز 
می کردند تا به هدفی موس��وم  به جهان متصل تر دست پیدا کنند. امروزه اکثر 
کاربران به این نتیجه رس��یده اند که رویکردهای قبلی مبنی بر انتشار اطالعات 
ش��خصی صحیح نبوده اس��ت. در دنیای کنونی، روزبه روز خبرهای بیش��تری 
پیرامون رویکردهای غلط ش��رکت های فناوری می ش��نویم؛ رویکردهایی که از 
دقت نک��ردن در حفظ اطالعات کاربران ت��ا فروش داده های آنها یا ردگیری ها و 
نظارت های ش��دید را شامل می ش��وند. درنتیجه  همین خبرها، کاربران روزمره  
دنیای فناوری بیش ازپیش برای حفظ اطالعات شخصی و الگوهای رفتاری خود 
تالش می کنند. اعتمادنداشتن کاربران به شرکت های فناوری، تأثیر قابل توجهی 
روی دنیای کسب وکار استاندارد ندارد. البته پدیده  ایجادشده می تواند به مرور به 
ش��اخه های صنایع دیگر هم نفوذ کند. درنهایت، اعتمادنداشتن به معنای کمتر 
هزینه کردن و تمایل نداش��تن به تجربه  محص��والت و تجربه های جدید خواهد 
بود. مصرف کننده ها تصمیم های فوق را یا براس��اس ترس یا ناراحتی و رنجش 
از فع��االن صنعت می گیرند. باوج��ود چالش های باال، کس��ب وکارهای متعدد 
خصوص��ا فعاالن حوزه  فناوری باید همه  تالش خ��ود را به کار بگیرند تا اعتماد 
ازدست رفته  کاربران را مجددا کسب کنند. هنوز راهکارهای زیادی وجود دارند 
که کسب وکارهای سنتی و نوپا می توانند با استفاده  از آنها اعتماد کاربران را بار 

دیگر جلب کنند و مانع  از کاهش فروش در ادامه  مسیر شوند.
وابستگی کاربران برای کسب وکارها فرصت ایجاد می کند

باوجود تمامی اخبار منفی که پیرامون کسب وکارها می شنویم، کاربران اغلب 
نمی توانن��د پلتفرم های آنها را ترک کنند. اپلیکیش��ن هایی همچون فیس بوک، 
اینس��تاگرام، اس��نپ چت و . . . به قدری در تاروپود جامعه  امروزی نفوذ کرده اند 
که ترک آنها غیرممکن به نظر می رس��د. کاربران متعددی در جریان بحران های 
ایجادش��ده س��عی  بر ترک پلتفرم ها گرفتند و اکثرا مجبور به بازگش��ت شدند. 
فیس بوک را می توان به عنوان مثالی روشن از وابستگی مردم محسوب کرد. کاربر 
امروزی که تنها راه ارتباطش با دوستان و اعضای خانواده فیس بوک باشد، چگونه 
می تواند پلتفرم را به خاطر چالش های اعتمادی ترک کند؟ در مثالی دیگر، کاربری 
که برای پیداکردن تاکس��ی تنها از اوبر اس��تفاده می کند، چگونه قادر به حذف 
آن خواهد بود؟ مثال های باال، خبرهای خوبی برای ش��رکت های بزرگ هستند 
که روزانه اش��تباهات متعددی هم مرتکب می شوند. درحال حاضر، کاربران تنها 
می توانند به معذرت خواهی های ظاهری این شرکت ها اعتماد کنند و راه خود را 
ادامه دهند. درمقابل کاربرانی هم که تصمیم به ترک می گیرند، درنهایت متوجه 
بی فایده بودن حرکت ش��ان می شوند؛ درواقع رفتن آنها ضرر خاصی به شرکت ها 
وارد نمی کن��د. وابس��تگی کاربران ب��ه پلتفرم ها، فرصت مناس��بی را در اختیار 
کسب وکارها قرار می دهد. البته این وابستگی دائمی نخواهد بود و باالخره شاید 
روزی اغلب کاربران تصمیم به پاک کردن یک اپلیکیشن بگیرند. شرکت های فعال 
در حوزه فناوری باید هرچه س��ریع تر از فرصت ایجادشده استفاده کرده و راهی 
برای جلب اعتماد مجدد کاربران پیدا کنند. به هرحال، روند کنونی نشان دهنده  

کاهش اعتماد است و شاید زمان زیادی برای جبران نمانده باشد.
راهکارهایی برای حل بحران اعتماد

در ح��ال  حاضر، دو راه حل برای ش��رکت های فناوری وج��ود دارد تا تصویر 
ایجادش��ده مبنی بر اهمیت ندادن ش��رکت ها به کاربران را اصالح کنند. راهکار 
اول، با تنظیم مقررات قوی تر برای حفظ داده ها و حریم خصوصی کاربران اجرا 
می ش��ود که اکنون نمونه هایی از آن را با قانون GDPR اتحاده  اروپا می بینیم. 
راهکار دوم، نیازمند نوآوری هایی اس��ت که در داخل خود شرکت های فناوری 

صورت بگیرد.
تنظیم مقررات

تنظیم مقررات از سوی سازمان ها ودولت ها )مانندGDPR( در ابتدا با نگرانی 
و حتی مقاومت ش��رکت ها روبه رو می ش��د؛ درحالی که با دقت بیشتر می توانیم 
ظرفیت های باالی همین مقررات را برای شرکت ها کشف کنیم. نظارت دولت ها 
و سازمان های بزرگ تر، اعتماد را به این صورت در ذهن کاربران ایجاد می کند که 
شرکت ها به صورت حقیقی و اجرایی به اطالعات کاربران احترام می  گذارند. به عالوه 
کاربران هم کنترل بیشتری روی داده های خود خواهند داشت. کسب وکارها به 
 منظور بازسازی اعتماد می توانند روح قانون GDPR را در نظر بگیرند. آنها حتی 
اگر در خارج از اتحادیه  اروپا فعال باشند، می توانند بخش هایی از قانون مذکور را 
برای نشان دادن حسن نیت به کاربران پیاده سازی کنند. با تغییر جزییات حقوق 
کاربران در پلتفرم ها و تأکید بر قدرت داشتن آنها روی داده های شخصی، می توان 
ش��رایط را به گونه ای بهتر رقم زد. در همان قوانین اس��تفاده از پلتفرم می توان 
جزییات استفاده از داده های کاربران را نیز مشخص کرد. شفاف سازی، قدم مهمی 
در راستای کسب  اعتماد محسوب می شود. قطعا در آینده  نزدیک شفاف سازی به 
استانداردی حیاتی در دنیای کسب وکار تبدیل خواهد شد. چنین استانداردهایی 
صرف نظر از قوانین منطقه ای و کش��وری عمل می کنند. درحال حاضر، کشورها 
هم برای بهبود وضعیت اعتمادی مردم دست به کار شده اند. به عنوان مثال، برزیل 
قانونی تحت عنوان General Data Protection پیاده س��ازی می کند. چین 
اس��تانداردهای جدیدی برای حریم خصوصی کاربران وض��ع کرد. هند و کانادا 
هم درحال بررس��ی قوانین جدید در این حوزه هس��تند. به هرحال، اگر به عنوان 
کس��ب وکاری با نگاه به آینده فعالیت می کنید، اکنون بهترین زمان برای تغییر 

سیاست ها و شفاف سازی هرچه بیشتر است.
نوآوری

ش��رکت های فناوری و خصوصا انواع نوپای آنها، منابع نوآوری هس��تند. آنها 
نیازی به ورود دولت ها برای بهبود وضعیت قوانین و مقررات شفاف سازی ندارند. 
اس��تارتاپ ها نه تنها می توانند به صورت داوطلبانه قانون GDPR را در مناطق 
دیگر جهان اجرا کنند، بلکه توانایی کش��ف راهکارهای نوآورانه برای بازس��ازی 
اعتم��اد را هم دارند. به عنوان مثال هایی از نوآوری های منجر به افزایش اعتماد، 
می توان به ظهور دنیای متن باز و شبکه های اطالعات دیجیتال اشاره کرد. هر دو 
مثال از همکاری برای پیشرفت فعالیت ها استفاده می کنند. فناوری بالک چین 
مثالی دیگر اس��ت که بااس��تفاده  از آن می توان ذخیره س��ازی امن و استاندارد 
اطالعات را تجربه کرد. می توان اطالعات کاربران را در شبکه های آنچنانی ذخیره 
کرد و هر فرد برای دسترس��ی به اطالعات، به مجوزهای ویژه نیاز داشته باشد. 
دفتر کل شفاف بالک چین نیز به کاربران امکان می دهد تا وضعیت استفاده  از 
اطالعات ش��خصی و فرد دخیل در آن را به روش��نی مشاهده کنند. درهرحال، 
کاربران امروزی به اش��تراک گذاری را دوس��ت دارند. آنها می خواهند اطالعاتی 
درباره  خود با جهان پیرامون به اشتراک بگذارند و به نوعی این روند به رفتارهای 
طبیعی آنها بدل ش��ده است. همین اشتراک گذاری، جامعه  امروزی را فعال تر و 
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حتما ش��ما هم وقتی مدرسه می رفتید خیلی از چیزها را با تشبیه 
کردن به یک خوراکی یاد گرفته اید! مثال ش��کل مغز که شبیه گردو 
است یا قلب که شبیه توت فرنگی است! مدت ها بود درباره اینکه پول 
ش��بیه چه خوراکی است فکر می کردم و امروز به این نتیجه رسیدم 
که پول مثل پیاز اس��ت. بله درس��ت ش��نیدید پیاز! البت��ه در اینکه 
پول هم مثل پیاز اش��ک تان را در می آورد ش��کی نیس��ت اما درواقع 
پول ش��بیه پیازی اس��ت که از گروهی الیه ها ساخته شده است که 
خیلی شفاف نیستند. شما می دانید چه چیز زیر آن الیه ها در سطوح 
مختلف است، اما واقعا زمان می برد تا هر الیه را بشناسید و آن را در 
زندگی تان وارد کنید. در این نوش��تار با س��ایت بازده همراه باشید تا 
بعضی از الیه های این پیاز را بشناس��ید و درباره مدیریت پول نکات 

بسیار جالبی بخوانید.
الیه اول: از بدهی فرار کن، عاشق پس انداز باش!

هم��ه  آدم  ها می دانن��د بدهی بد اس��ت و باید پول ش��ان را به خوبی 
پس انداز کنند اما وقتی چشم ش��ان به زرق و برق زندگی می افتد دیگر 
یادش��ان می رود که چه قراری با خودشان داش��ته اند. یک زوج کارمند 
را می شناس��م که بهترین برند ترکیه ای مبلمان در منزل ش��ان دارند و 
با یک حس��اب سرانگش��تی حقوقی که می گیرند و پولی که بابت خرید 
مبلمان داده اند متوجه ش��دم حدود پنج س��ال باید بدهی قسط خرید 
مبلمان را بدهند! یادتان باش��د ایده  اولیه مالی ش��خصی این اس��ت که 
کمتر از درآمدتان خرج کنید. از بدهی های غیرضروری اجتناب کنید و 
مقداری از پولی که می س��ازید پس انداز کنید. نکته جالب اینجاست که 
همه این موضوع را می دانند اما به آن عمل نمی کنند. به این الیه  اولیه  
پی��از پ��ول توجه کنید. توجه به همین الیه ش��ما را از فقر و ناکامی در 

دوران پیری نجات می دهد.
2- الیه دوم: به انتخاب های خود توجه کن!

وقتی پای انتخاب به میان می آید این شما هستید که می توانید برای 
خودتان بدهی بتراش��ید یا پس انداز کنید. خیلی ساده است. هر قدر که 
بیش��تر پول خرج اسباب و وس��ایل غیرضروری کنید از پس انداز بالقوه 
خود کاس��ته اید. این شما هس��تید که می توانید انتخاب کنید برای یک 
پی��ک نیک نیمروزی در ظهر جمعه از خانه جوجه کباب آماده بردارید، 
فالسک چای پر کنید، شیش��ه آب خنک از یخچال بردارید، یک بسته 
ذرت را در ماهیتابه بریزید و پاپ کورن درس��ت کنید و کنار رودخانه و 
فضای س��بز خوش بگذرانید یا اینکه از کنار جاده آب معدنی و نوش��ابه 
بخرید، از رس��توران جوجه کباب سفارش دهید و خوراکی های مختلف 

را از سوپرمارکت ها بگیرید.
هر یک از این خریدها و در واقع هر یک از این انتخاب ها رو پس انداز 
و بدهی ش��ما تاثیر مثبت دارند. پس درس��ت تصمیم بگیرید و درست 

انتخاب کنید.
3- الیه سوم: خرید بیشتر لذت بیشتر نمی آورد!

خیلی ها با خواندن همین چند پاراگراف از مقاله می گویند: مخالفم!!! 
ب��ا حذف خریدهای ضروری و غیرضروری از زندگی لذت زندگی کردن 

را از خودمان گرفته ایم.
خب بله. من هم با این جمله موافقم، اما واقعیت این است که چیزی 
برای ما لذت بیش��تر می آورد که ماندگاری بیش��تر داشته باشد و اکثر 
خریده��ای ما لذت مان��دگار به همراه ندارند. خرید بس��یاری از چیزها 
ش��بیه یک فوران آتشفشان کوچک اما س��وزان است که اسکناس های 
ش��ما را می س��وزاند و یک لذت کوتاه و گذرا به همراه دارد. واقعا خیلی 
ب��ه ندرت اتفاق می افت��د که ماحصل خرج پول م��ان یک لذت طوالنی 

بی آفریند.
اگ��ر می خواهید پول تان را ب��رای خرید چیزی خرج کنید اول به این 
نکت��ه توجه کنید که آی��ا دو روز آینده هم همینقدر از این خرید گزاف 
لذت خواهید برد یا نه. اگر قرار است مبلغ زیادی بابت میز شام در یک 
رس��توران گران بدهید ب��ا خودتان فکر کنید آیا هفته آینده پش��یمان 
خواهم شد یا نه. اگر قرار است یک دورهمی دوستانه با بهترین دوستان 
باش��د خب حتما ارزش��ش را دارد و این برای ش��ما یک لذت ماندگار 
خلق می کند، اما اگر قرار باش��د فقط به صرف اینکه پنجش��نبه ش��ب 
اس��ت و شما حسابی کالفه هستید و دل تان می خواهد یک جایی بروید 
رستوران گران ش��هر را انتخاب کنید نه تنها از میزان کالفگی شما کم 

نمی شود بلکه کالفه تر و خسته تر و ناکام تر هم می شوید.
4- الیه چهارم: پول برای شما زمان می خرد!

اغل��ب چیزهای��ی ک��ه در زندگ��ی ما ل��ذت ماندگار خل��ق می کنند 
چیزهایی هس��تند که برای آنها زمان ص��رف کرده ایم. مثال رابطه مان با 
نامزدمان بس��یار ارزشمند اس��ت چون ماه ها فکر و توان و عشق برایش 
س��رمایه گذاری کرده ای��م و برای با او بودن زم��ان زیادی صرف)هزینه( 
می کنی��م. بعضی از خریدهای مهم ما هم همینطور هس��تند و بس��یار 
جالب و س��رگرم کننده اند زیرا وقت و زمانی را روی آنها س��رمایه گذاری 

کرده ایم.
ب��ه ن��درت پیش می آید ش��ام یا ناهار ک��ه به ط��ور تصادفی در یک 
رس��توران خورده اید برای تان لذت ماندگار ایجاد کرده باشد و تا مدت ها 
در خاطرتان مانده باش��د، اما یک نهار س��اده که در ساندویچی محله با 
دوس��ت دوران کودکی تان خورده اید تا آخر عم��ر یادتان می ماند چون 
برای انجام دادن برنامه ریزی کرده اید و انرژی و زمان صرف آن کرده اید 
و در واق��ع مهم نیس��ت کیفیت غ��ذا یا مکانش چه باش��د- اغلب لذت 

ماندگاری دارد چون رابطه را تقویت کرده اید یا ساخته اید.
خب حاال که درباره ارزش زمان گفتیم باید بگوییم پول می تواند برای 

ش��ما زمان بخرد! مثال شما یک غذای آماده می خرید و آن را فقط گرم 
می کنید اما مدت زمان بیش��تری در کنار دوست عزیزتان می نشینید و 
از گفت وگو با او لذت می  برید. شما همیشه می توانید با پول ارزش خلق 
کنید و رابطه ماندگار بسازید. می توانید یک مهارت جدید بیاموزید، یک 
هدیه به نامزدتان بدهید، یک شام دورهمی برای آشتی دادن دو نفر از 
دوس��تان تان برپا کنید و هر کار باارزش دیگری را که یک لذت ماندگار 

ایجاد کند خلق کنید.
۵- الیه پنجم: پول می تواند آزادی بخرد!

فرض کنید شما سال های زیادی کار کرده اید و پس انداز خوبی دارید. 
حاال دیگر نیاز نیست هر روز ۸ صبح تا 5 عصر سرکار بروید. یک شغل 
نیمه وقت و آس��ان که تعطیالت آخر هفته حس��ابی هم دارد برای تان 
کافی اس��ت و ش��ما پول کافی برای گذران زندگی دارید. پول پس انداز 
شده در اینجا برای تان چه کار کرد؟؟؟ زمان خرید! آزادی خرید و شما 
را ب��ه مرتبه ای از ره��ا بودن و قدرت عمل رس��انید. پس پول برای تان 
آزادی می خرد و حاال می توانید قدرت تصمیم گیری داش��ته باش��ید که 

اوقات تان را با فرزندان تان، همسرتان، دوستان تا یا اقوام تان بگذرانید.
ش��ما انتخاب می کنی��د تالش ه��ا و زمان تان را روی چ��ه چیزهایی 
س��رمایه گذاری کنید و اگر انتخاب کنید روی چیزهایی سرمایه گذاری 
کنید که لذت ماندگار را به  ش��ما می دهند، ش��ما زندگی لذت بخش و 

آزادانه ای را تجربه می کنید.
آیا پیاز پول هسته ای هم دارد؟

ش��رط می بن��دم تا به حال به پول مثل یک پی��از که الیه های زیادی 
دارد فکر نکرده بودید. اما وقتی به این الیه  پنجم که الیه  زیرین اس��ت 
می  رسید باید بدانید یک هسته مرکزی هم اینجا جاخوش کرده که شما 
باید آن را بشناس��ید. این هس��ته مرکزی ارزش های شخصی شماست. 
چیزهایی اس��ت که ش��ما برای آنها ارزش قائل هستید. هدفی است که 
به دنبال آن بوده اید و تالش��ی اس��ت که ب��رای انتخاب های زندگی تان 
می کنید. هس��ته اصلی مدیریت پول ش��ما چیزی است که به خاطر آن 
زن��ده هس��تید. به خاطر آن می جنگید و به خاط��ر آن گریه می کنید و 

می خندید.
این هس��ته ش��اید کمتری��ن ربط را به خود پول داش��ته باش��د و به 
طور مس��تقیم به اس��تفاده ش��ما از زمان و انرژی تان مربوط است. اگر 
هس��ته زندگی تان را روی محور ارزش ه��ا و عالقه مندی های واقعی تان 
بگذارید می بینید که از زندگی تان بس��یار لذت می برید و با انتخاب های 
هوش��مندانه و اثربخ��ش یک رابطه داد و س��تد منطقی ب��ا پول برقرار 
می کنید. پول می رود، ش��ادی می آید، ناامیدی می رود، پول می آید. پر 

پول و شاد و پرامید باشید.
thesimpledollar/bazdeh :منبع

۵ الیه از پیاز پول که مدیریت مالی شخصی شما را می سازد
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اخبار

اصفهان - قاسـم اسـد- تفاهمنامه همکاری بین استانداری 
اصفه��ان و صندوق ضمانت ص��ادرات در جریان برگزاری نشس��ت 
کارگروه صادرات اس��تان منعقد ش��د. به گزارش روابط عمومی اتاق 
بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان براساس این تفاهمنامه 
که به امضای عباس رضایی اس��تاندار اصفهان و افروز بهرامی،رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات رس��ید، صندوق 
یاد ش��ده متعهدگردید خدمات بیمه ای تا س��قف یک میلیارد دالر 
به صادرکنندگان استان اصفهان ارائه و بازگشت ارز حاصل از فروش 
کاال های صادراتی را به صادرکنندگان تضمین نماید. عباس رضایی، 
اس��تاندار اصفهان در نشس��ت  کارگروه صادرات استانبا بیان اینکه 
ظرفیت های  بی نظیری در اس��تان پهناور اصفهان در زمینه تولید 
و صادرات داریم تاکیدکرد: حمایت از تولید کنندگان و فعاالن بخش 
خصوصی به منظور توسعه تولید و اشتغال در استان ضروری است. وی 

افزود: باید در سال جاری رونق تولید عملی گردد و به همین منظور 
رفع موانع در مس��یر تولید ضروری اس��ت و هر مدیری در کار تولید 
کارشکنی نماید، جایی در استان نخواهد داشت. وی در ادامه خواستار 
تشکیل جلس��ه ای ویژه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و 

توسعه منابع استاندار اصفهان، رئیس و اعضای هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان، فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان استان به همراه 
مدیرکل گمرگ استان اصفهان به منظور بررسی مشکالت و چالش 
های صادرات  کاالها و خدمات در گمرگ استان و ارائه گزارش آن به 
استاندار به منظور پیگیری و رفع این مشکالت شد. افروز بهرامی،مدیر 
عامل صندوق ضمانت صادرات ایراننیز با اش��اره به ش��رایط سخت 
اقتصادی و محدودیتهای پولی و بانکی  کشور در شرایط تحریم گفت:  
یکی از مهمترین اس��تراتژی های وزارت صمت توس��عه صادرات به 
کشورهای همسایه است و در سال گذشته این کشورها مجموعا بالغ 
بر 1000 میلیارد دالر واردات داشتند که متاسفانه سهم ایران از این 
بازار بسیار ناچیز و تنها 2/5درصد بوده است. وی ابراز امیدواری کرد با 
حمایتها و تعامل بیشتر صندوق و صادرکنندگان  بتوانیم شاهد توسعه 

سهم کشور از بازارهای صادراتی کشورهای همسایه باشیم.

ارومیـه- رونق - گردهمایی دبیران اقامه نماز دس��تگاههای 
اجرایی اس��تان آذربایجان غربی با حضور مش��اور استاندار و مدیر 
س��تاد اقامه نماز اس��تان آذربایجان غربی و برخی از مس��ئولین 
ارش��د استان در محل سرپرستی مدیریت شعب بانک ملی برگزار 
ش��د    در این همایش ضمن تجلیل از فع��االن عرصه نماز، رضا 

حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
آذربایجان غربی و علی برزگری مدیر س��تاد اقامه نماز اس��تان با 
اهدای لوح تقدیر از اقدامات مطلوب ناصر مقدس��ی رئیس روابط 
عمومی و دبیر شورای اقامه نماز شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی منطقه ارومیه تجلیل نمودند.

اهواز- شـبنم قجاوند- عملیات احداث دو پروژه مهم کلید 
خانه 400 کیلو ولت پست شهید بقایی اهواز شرکت برق منطقه 
ای خوزستان و ورود و خروج خط 400 کیلو ولت مهزیار- پیروزان 
در این پست به اتمام رسید و برقدار شدند. مدیرعامل این شرکت 
ارزش س��رمایه گذاری این پروژه ها را بیش از 630 میلیارد ریال 
اعالم کرد. محمود دش��ت بزرگ هدف از بهره برداری کلید خانه 
400 کیلو ولت را اتصال نیروگاه یادآوران )س��یکل ترکیبی غرب 
کارون( به ش��بکه سراسری، اس��تفاده از ظرفیت تولیدی نیروگاه 

یادآوران و بهبود وضعیت ولتاژی شبکه انتقال منطقه جنوب اهواز 
عنوان کرد. وی اتمام و برقداری ورود و خروج خط 400 کیلو ولت 
مهزیار- پیروزان به صورت دو مداره در پس��ت بقایی را نیز باعث 
کاهش خاموش��ی ها و تامین برق پای��دار در ناحیه جنوب اهواز، 
ایجاد شرایط و تامین برق مطمئن جهت حوزه های نفتی جنوب 
غرب کشور و اتصال پست شهید بقایی به شبکه برق سراسری ) با 
توجه به اتصال پست شهید بقایی به نیروگاه نفت موجب افزایش 

ظرفیت شبکه و پایداری می گردد( دانست.

قم- خبرنگار فرصـت امروز- مدیر بهره برداری از تأسیس��ات 
فاضالب آبف��ای قم گفت: تانکرهای تخلی��ه فاضالب های صنعتی و 
غیر خانگی در منهول های فاضالب خسارت های غیرقابل جبرانی به 
محیط زیست و تصفیه خانه های فاضالب وارد می کند. به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، مهندس محمد اصفهانیان 
با اشاره به رسالت شرکت آب و فاضالب به عنوان متولی جمع آوری، 
انتقال و تصفیه فاضالب خانگی گفت: بر همین اس��اس آبفای استان 
طی س��ال های گذش��ته، اقدام به اجرای بیش از 50 درصد ش��بکه 
جم��ع آوری فاضالب و احداث 4 تصفیه خان��ه و خطوط انتقال کرده 
است. وی با بیان اینکه طراحی تصفیه خانه ها و خطوط جمع آوری و 
انتقال فاضالب بر اساس پارامترهایی مانند حجم و شاخص های کیفی 
فاضالب خانگی از جمله دبی ورودی ،BOD ، COD و میزان مواد 
معلق موجود در فاضالب( صورت می گیرد، اظهار داشت: ورود فاضالب 
با مشخصات کمی و کیفی متفاوت در فرآیند تصفیه خانه اختالل ایجاد 
کرده و هدف طراحی را نقض و ایجاد مشکل می کند. مدیر بهره برداری 
از تأسیسات فاضالب آبفای قم با اشاره به تخلیه فاضالب های صنعتی 

و غیر صنعتی توسط تانکرهای لجن کش در ورودی تصفیه خانه ها و 
یا منهول های سطح شهر طی سال های گذشته ابراز داشت: متأسفانه 
این اقدام کارکرد تأسیس��ات فاضالب ک��ه با میلیاردها ریال اعتبار از 
منابع ملی، اس��تانی و داخلی ش��رکت و با مشارکت مردم جهت رفع 
معضالت بهداش��تی و جلوگیری از تخریب محیط زیست اجرا شده 
را ناکارآم��د می کند. اصفهانیان با بیان اینکه ش��رکت آب و فاضالب 
به منظ��ور جلوگیری از تخلیه فاضالب ه��ای صنعتی و غیر خانگی 
تذکرات��ی را به تانکرهای متخلف داد، خاطرنش��ان کرد: در پی عدم 

توجه تانکرداران به تذکرات، در حال حاضر از تخلیه فاضالب تانکرهایی 
که فاضالب صنعتی و غیر خانگی حمل می کنند جلوگیری می شود 
اما متأسفانه تانکرهای حامل فاضالب خانگی کماکان اقدام به تخلیه 
در تصفیه خانه ه��ا و منهول های فاضالب می کنند.  وی کاهش اثرات 
مخرب فاضالب های صنعتی و غیر خانگی بر سیستم تصفیه، بهبود 
کامل فرایند تصفیه، رسیدن پساب خروجی به حد مطلوب، جلوگیری 
از تخریب محیط زیس��ت را از جمله علل اصلی جلوگیری از تخلیه 
این تانکرها برشمرد و گفت: به منظور جلوگیری از صرف هزینه های 
میلیاردی بهره برداری سالیانه تصفیه خانه ها، نیازمند جلوگیری کامل از 
تخلیه فاضالب های تانکری هستیم در غیر این صورت محیط زیست 
س��االنه با میلیون ها مترمکعب پسابی مواجه خواهد بود که از تخلیه 
تانکرها، دچار کاهش کیفیت ش��ده و تبعات جبران ناپذیری را ایجاد 
خواهد کرد. مدیر بهره برداری تأسیسات فاضالب آبفای قم تصریح کرد: 
بایستی هر چه سریع تر توسط دستگاه های متولی از جمله بهداشت و 
محیط زیست جهت تخلیه تانکرهای لجن کش راهکاری اندیشیده، تا 

از این اقدام غیراصولی جلوگیری شود.

سـاری - دهقان - متولی زاده تمرکز برنامه های شرکت توانیر 
برای س��ال جاری را عبور از پیک تابس��تان  س��ال 13۹۸ دانست و 
گفت: موضوع بحث کاهش تلفات ، مدیریت مصرف ، هوشمند سازی 
و اتوماس��یون ، باید در اولویت برنامه های صنعت برق باشد . محمد 
حسن متولی زاده در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران اظهار کرد : خوشبختانه در ایران اسالمی  پوشش 
صد در صدی برق را شاهد هستیم . او با اشاره به اینکه پوشش صد 
در ص��دی ب��رق  در ایران در حالی با اهمیت اس��ت که هنوز یک و 
نی��م میلیارد نفر معادل 20 درصد جمعیت کل جهان از نعمت برق 
بهره مند نیس��تند ، افزود : مقرر شد در سال 2050 پوشش صد در 
صدی برق در جهان محقق شود . مدیرعامل شرکت توانیر توان فنی 

و مهندس��ی صنعت برق در کشور  را باال دانست و تصریح کرد: برق 
رسانی در سیل اخیر نمونه ای از تالش همکاران توزیع برق مازندران 
بود زمانیکه دیده شد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران 

همچون سایر همکاران در مناطق بحرانی حاضر بودند . متولی زاده 
روش انتخاب مدیران در ش��رکت را به صورت فراخوان اعالم کرد و 
اف��زود : با روش فراخوان فرصت حضور همه توانمندان ، متخصصان 
و جوانان برای تصدی امور فراهم می ش��ود و در این روند شایس��ته 
ساالری صورت می گیرد. مدیرعامل شرکت توانیر همدلی و همراهی 
کارکنان ش��رکت توزیع نیروی برق مازن��دران را نقطه عطفی برای 
توسعه و تعالی صنعت برق عنوان کرد . قابل ذکر است در این مراسم 
قاسم ش��هابی که به مدت 4 سال تصدی امور شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران را بر عهده داشت تکریم و رضا غفاری که پیش از این 
به عنوان معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت فعالیت داشت به 

عنوان مدیرعامل معارفه شد .

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز - مجتمع گاز پارس جنوبی 
با هدف بهبود عملکرد و افزایش توان کارکنان خود هر ساله دوره 
های آموزشی متنوع و تخصصی را برای کارکنان و پیمانکاران خود 
برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس 
جنوبی؛ رامین پور اس��ماعیل، رئیس آموزش مجتمع گاز پارس 
جنوبی با بیان اینکه نگاهی استراتژیک در امر آموزش این شرکت 
وجود دارد، گفت: هدف اصلی ما توسعه دانش و مهارت کارکنان 
به منظور تربیت کارکنان مجتمع با توانایی بین المللی است. وی 
افزود: تربیت کارکنان مس��تعد دارای زمینه مناسب برای تبدیل 
ش��دن به مدیران خالق و برجسته و اس��تفاده از آن ها در سطح 
مدیران پاالیش��ی صنعت نفت از دیگر اه��داف آموزش در پارس 

جنوبی است. رامین پور اسماعیل با اشاره به الگو بودن برنامه های 
آموزشی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درسطح کشور گفت: در 

سال گذشته بیش از 224 هزار و ۸۸5 نفرساعت آموزش نیروهای 
رسمی حین خدمت معادل ۷0 ساعت سرانه آموزشی محقق شده 
است.وی اظهار داشت: سال ۹۷ برای نیروهای قراداد مستقیم نیز 
بیش از 2۹ هزار و 343 نفر ساعت آموزش، معادل 4۷ ساعت سرانه 
آموزشی صورت گرفته است. رامین پور اسماعیل با اشاره به اهمیت 
افزایش توانمندی مدیران مجتمع افزود: در این راستا بیش از 10 
هزار و 6۹3 نفرساعت آموزش برای مدیران معادل ۷0 ساعت سرانه 
آموزشی محقق شده است. وی در ادامه با تأکید بر اهمیت شرایط 
پیمانکاران در پروژه ها و فعالیت های پاالیشگاه ها گفت: برگزاری 
بیش از 123 هزار و 643 نفر ساعت آموزش پیمانکاری نیز در سال 

گذشته انجام شده است.

گـرگان- خبرنگار فرصت امروز- دو جلس��ه کارگاه آموزش��ی 
آش��نایی جوامع محلی ب��ا آفات و بیماری های شمش��اد 13۹۸ در دو 
منطقه قرن آباد شهرس��تان گرگان و چشمه بلبل شهرستان بندرگز 
برگزار ش��د.جهانبخش صادقیان رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع 
طبیعی بیان کرد: در راس��تای افزایش س��طح آگاهی جوامع محلی به 

عنوان ذینفعان اصلی در حفاظت از زیستگاه های مهم طبیعی از جمله 
توده های شمش��اد و با هدف توانمند سازی این جوامع محلی از طریق 
آشنایی با عوامل خسارتزا و تهدید کننده این گونه با ارزش جهت پایش و 
شناخت تغییرات پیش آمده در وضعیت منطقه کارگاه آموزشی آشنایی 
با جوامع محلی بگزار شد.وی اظهار کرد:  طی برگزاری کارگاه آموزشی 

آشنایی جوامع محلی با آفات و بیماری های شمشاد در دو منطقه قرن 
آباد شهرستان گرگان و چشمه بلبل شهرستان بندرگز ضمن آموزش و 
ایجاد تیم های آموزشی در میان ساکنان بومی منطقه، اهمیت شرایط 
حاکم بر توده های خسارت دیده شمشاد به ویژه پس از طغیان بیماری 

بالیت و آفت شب پره شمشاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استانداری اصفهان و صندوق ضمانت صادرات تفاهمنامه امضا کردند

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه:

تجلیل معاون استاندار از دبیر شورای اقامه نماز 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه 

برقداری دو پروژه در پست 400 کیلو ولت شهید بقایی به ارزش 630 میلیارد ریال

مدیر بهره برداری از تأسیسات فاضالب آبفای قم عنوان کرد؛

خسارت غیرقابل جبران تانکرهای تخلیه فاضالب به محیط زیست

مدیرعامل شرکت توانیر در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران :

تمرکز برنامه های توانیر عبور از  پیک تابستان سال ۹8 است

در مجتمع گاز پارس جنوبی محقق شد:

انجام بیش از 388 هزار نفر ساعت آموزش در سال ۹7

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی جوامع محلی با آفات و بیماری های شمشاد در شهرستان های گرگان و بندرگز

اقدامات و تدابیر مطرح شده از سوی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی 
استان گلستان در باب کاهش وقوع حریق

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، سرهنگ کیانپور، 
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی  اظهار داشت:" بارش های مناسب نزوالت آسمانی طی ماه های اخیر استقرار پوشش گیاهی 
متراکمی را فراهم نموده اس��ت که این امر باعث افزایش درجه حرارت ، کاهش رطوبت و خش��کیدگی علف ها و در نتیجه افزایش 
ضریب خطر وقوع حریق در عرصه های منابع طبیعی را به همراه دارد."وی در ادامه افزود:" در راستای تدابیر ریاست محترم سازمان 
و بمنظور سازماندهی، برنامه ریزی و ارتقا سطح فعالیت های پیشگیری و اطفا حریق در فرایند کاهش وقوع حریق های احتمالی، 
تدابیرو اقداماتی که در ذیل مطرح میشود مطرح گردیده که الزم است پیگیری و اجرا گردد."ایشان در خاتمه بیان کرد:" مقتضی ست 
ضمن رعایت کلیه موارد و بکارگیری تدابیر مدیریتی-منطقه ای و ایجاد روح همکاری در سطح شهرستان ترتیبی اتخاذ شده تا ضمن 
کم شدن  احتمال وقوع حریق با برخورد به موقع با حریق های احتمالی در کوتاهترین زمان سطح سوخته شده در هر فقره حریق 

پایین آمده و تخریب ناشی از آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی به حداقل ممکن برسد."

بخشی از پروژه های فاضالب شهر آستارا در سالجاری به بهره برداری خواهد رسید 
رشت- زینب قلیپور-  علیرضا غیاثی معاون مهندسی و توسعه آبفای گیالن با اعالم این خبر افزود: اجرای پروژه انشعابات و 
بخش��ی از خطوط فاضالبروی فرعی در س��طح شهر آستارا با هدف واگذاری 1000 فقره انشعاب و 1000 متر لوله گذاری در حال 
اجراست که تاکنون 204 متر لوله پلی اتیلن و 233 متر لوله پلی پروپلین با اقطار 200 و 160 میلیمتر لوله گذاری شده است.وی با 
بیان اینکه 4۸ فقره انشعاب فاضالب نیز اجرا شد اظهار داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 23 میلیارد ریال طی یکسال اجرا و تا بهمن 
ماه سالجاری به اتمام خواهد رسید.معاون مهندسی و توسعه آبفای گیالن در ادامه گفت: طرح احداث شبکه جمع آوری فاضالب 
شمال محله عباس آباد آستارا نیز با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال در حال اجراست و پس از بهره برداری از شبکه اج���را شده، کل 
فاضالب جمع آوری شده به تلمبه خانه PA عباس آباد که محل آن در انتهای خط لوله اصلی پیش بینی شده منتقل خواهد شد. 
غیاثی طول شبکه جمع آوری فاضالب در این پروژه را حدود 2۷00 متر اعالم کرد و افزود: این پروژه شامل 2050متر لوله گذاری 
با قطر200 میلیمتر پلی اتیلن فاضالبی دوجداره و 650 متر لوله گذاری به قطر 400 میلیمتر و تعداد کل آدم روها )منهولها( در این 
طرح حدود 66 عدد از نوع بتنی پیش ساخته است که تاکنون 1642 متر لوله گذاری و ساخت 31 آدم رو انجام شد و تا تابستان 
 EPC سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.معاون مهندسی و توسعه آبفای گیالن احداث تصفیه خانه فاضالب شهر آستارا به روش
را از دیگر پروژه های طرح جمع آوری فاضالب این شهر دانست که با پیشرفت فیزیکی 21,۸6% درحال اجراست و برای جمعیتی 

حدود 30000 نفر و ظرفیت تصفیه 6300 مترمکعب در شبانه روز طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین:
1۹ سرمایه گذار در شهرک های صنعتی قزوین جذب شدند

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون 1۹ سرمایه گذار جدید در شهرک ها و نواحی صنعتی استان جذب شده اند. به گزارش 
روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین، "حمیدرضا خانپور" با اعالم این مطلب افزود: به 
این سرمایه گذاران بیش از 40 هکتار زمین واگذار شده است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان قزوین ادامه داد: شهرک صنعتی لیا با 6 مورد و شهرک صنعتی خرمدشت با 5 مورد بیشترین 
میزان جذب سرمایه گذاری را بین شهرک ها و نواحی صنعتی مختلف استان در سال جاری به خود 
اختصاص داده اند. این مسئول گفت: در سال جاری تالش خواهیم کرد مانند سال گذشته رتبه برتر را در جذب سرمایه گذاری در 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور به خود اختصاص دهیم. وی همچنین اظهار داشت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام 
'رونق تولید' مزین شده است، همه تالش و توان خود را برای جذب سرمایه گذاران جدید در استان و رونق واحدهای تولیدی مستقر 

در شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین به کار خواهیم بست.
 

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:
بهره مندی 16هزارو3۵0 مشترک جدید وافزایش 4 درصدی مصرف گاز 

طبیعی درسال13۹7 
اراک- مینو رستمی- محمدرضا سمیعی مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی فعالیت گازرسانی این شرکت را در سال 13۹۷ 
بدین شرح توضیح داد:در سال گذشته16 هزارو350مشترک جدید در بخشهای مختلف خانگی،تجاری جذب این شرکت گردیده 
است که از این تعداد10هزارو۷1۷مشترک درشهرها وپنج هزار و633مشترک در روستاها جذب ومشترک گاز طبیعی شده اند وتعداد 
مشترکین گاز این شرکت در حال حاضر به552هزار و۹۸4مشترک رسیده است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی 
محمدرضا سمیعی درادامه گفت:در حال حاضر صددرصداز جمعیت شهری استان مرکزی همچنین۹۸درصد از جمعیت روستایی 
استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند و در سال گذشته به هشت روستا در سطح استان مرکزی گازرسانی صورت گرفته و 
ساکنین آنها از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند که با این وجود روستاهای گاز دار شده در سطح استان مرکزی از بدو تاسیس 
این شرکت تا کنون  به۹۷۸روستا رسیده است ،وی در ادامه افزود:در سال گذشته2۸2کیلومتر شبکه گاز وچهارهزارو133علمک 
گاز درسطح استان مرکزی نصب و اجرا گردیده است که با این وجود شبکه گاز درسطح استان مرکزی به10هزارو326کیلومتروکل 
انش��عابات گازنصب ش��ده به2۸۸هزار و3۸۷انشعاب گاز رسیده است.سمیعی در ادامه گزارش خود به مصرف گازطبیعی طی سال 
13۹۷ در سطح استان مرکزی اشاره نمود ودراین خصوص گفت:در سال گذشته شش میلیارد و61۸میلیون متر مکعب گاز در سطح 
استان مرکزی دربخشهای مختلف مصرف شده است که از این میزان دومیلیارد و 50میلیون متر مکعب در بخش نیروگاه حرارتی و 
دومیلیاردو۸21 میلیون متر مکعب در بخش صنایع و یک میلیارد و۷4۷میلیون متر مکعب در بخش خانگی ،تجاری و حمل ونقل به 

مصرف رسیده است.که با این وجود نسبت به سال ۹6 بیش از چهاردرصد افزایش مصرف در بخشهای مختلف داشته ایم. 

110گروه جهادی به مناطق محروم چهارمحال و بختیاری اعزام می شود
شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان بسیج سازندگی چهارمحال 
و بختیاری گفت: 110 گروه جهادی در قالب اردوی یک روزه به مناطق محروم استان اعزام 
می ش��وند. سرهنگ هوشنگ فوالدی اظهار داشت: به مناسبت روز بسیج سازندگی 110 
گروه جهادی برای ارائه خدمات مختلف به مناطق محروم استان اعزام می شوند. وی با اشاره 
به اهمیت و جایگاه اقتصاد مقاومتی و تیکه بر توان داخلی افزود: در راستای ایجاد اشتغال در 
استان به مناسبت روز بسیج سازندگی بیش از 50 طرح اقتصاد مقاومتی در استان نیز افتتاح 
می شود. رئیس سازمان بسیج سازندگی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بسیج سازندگی همواره پیشرو در اجرای طرح های اقتصادی 
و برگزاری اردوهای جهادی و هجرت و در همه عرصه ها اعم از اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، فنی و حرفه ای، خدمات رسانی، عمرانی، 
مرمت، بهسازی و زیباسازی مدارس بوده و موفق به اجرای طرح های مختلفی در مناطق مختلف کشور شده که دستاورد تمامی این 
فعالیت ها ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه بوده است. فوالدی خاطرنشان کرد: پس از مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی توسط مقام 
معظم رهبری از سال ۹0 بسیج سازندگی پیشتاز اجرای آن بوده است و خوشبختانه امروزه شاهد دستاوردهای آن در تمامی مناطق 

به ویژه در مناطق محروم و روستاهای دورافتاده هستیم.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:
200 هزار تومان سبد کاال در ماه مبارک رمضان بین مددجویان  توزیع می شود

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت: برای کمک 
به تامین ارزاق مورد نیاز مددجویان در ماه مبارک رمضان، معادل 200 هزار تومان سبد کاال 
غذایی بین مددجویان نیازمند توزیع می شود. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد 
لطفی، مدیر کل کمیته امداد، استان بوشهر در جلسه با معاون سیاسی و امنیتی استانداری 
بوشهر که به منظور رایزنی در خصوص همکاری دستگاه های اجرایی با کمیته امداد در 
ایام ماه مبارک رمضان برگزار شد، اظهار داشت: ماه رمضان فرصت مناسبی برای کمک  و 
رفع مشکالت خانواده های ایتام و نیازمندان است. وی با اشاره به برگزاری چندین طرح و برنامه متنوع از سوی کمیته امداد در این 
ایام گفت: کمیته امداد هر ساله در طول این ماه پر فیض الهی، با هدف کمک به رفع برخی از نیازهای خانوارهای تحت حمایت، 
برنامه هایی را اجرا می کند. مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر طرح اط��عام و اف���طاری  نیازمندان)همیان موال(، طرح  مف��تاح 
الج���نه)همنشینی با نیازمندان(، طرح شفاء ) کمک به درمان نیازمندان(، طرح حامی یابی برای فرزندان ایتام) اکرام ایتام و محسنین( 
و طرح جمع آوری زکات فطریه و کفارات را از جمله برنامه های این نهاد در طول ماه رمضان عنوان کرد. لطفی با اشاره به طرح اطعام 
و افطاری برای مددجویان در ماه مبارک رمضان گفت: این طرح در سه بخش از جمله برگزاری سفره افطاری در مساجد و حسینه ها، 
پخت و توزیع غذای گرم و تامین و توزیع سبد کاالی خشک میان مددجویان انجام می شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: به منظور 
تامین ارزاق مورد نیاز مددجویان معادل 200 هزار تومان سبد کاالی غذایی تهیه و برای بیش از 60 درصد خانوارهای تحت حمایت 
و نیازمند توزیع می شود. وی در مورد طرح حامی یابی و حمایت از فرزندان یتیم و فرزندان نیازمند غیر یتیم بیان کرد: در این طرح 
با برگزاری پایگاه های حامی یابی در شب های لیالی قدر در مساجد و مصلی های نماز جمعه از خیران و مردم نیکوکار درخواست 
می شود حمایت از فرزندان یتیم و نیازمند را بر عهده بگیرند. لطفی خاطر نشان کرد: هم اکنون 10 هزار حامی خّیر در داخل و خارج 
از استان حمایت از فرزندان ایتام و محسنین کمیته امداد را بر عهده دارند و در سال گذشته 16 میلیارد تومان از سوی این خّیران و 

مردم به این فرزندان معنوی خود کمک کردند.
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در دنیای امروز منفی اندیشی و منفی نگری بسیار افزایش یافته است 
و این مسئله یکی از مشکالت بزرگ جامعه امروزی به حساب می آید، 
اما با تمام این منفی نگری ها راه هایی وجود دارند که می توانند به شما 
نگرش��ی مثبت درباره زندگ��ی بدهند و تا حد زیادی نگرش ش��ما را 

نسبت به زندگی تغییر دهند، در ادامه با ما همراه باشید.
از روش ه��ای اثبات ش��ده برای دیدن نیمه  پر لیوان اس��تفاده کنید. 
)ب��رای یک اثر قدرتمند ب��ر روی روح و روان خ��ود از این تکنیک ها 

استفاده کنید(
هنگامی که ش��ما به طور طبیعی ش��خصی هس��تید که نیمه خالی 
لیوان را می بینید، شنیدن شعارهایی مانند »مثبت بیندیش« می تواند 
باعث ش��ود حس کنید که ش��بیه کسی هستید که گهگاهی به آرامی 
می دود و از او می خواهند تا فردا در یک ماراتن ش��رکت کند. قبل از 
اینکه بتوانید راهبردهای مثبت را بر روی خود پیاده کنید و از مزایای 
بهبود س��المت، روابطی بهتر و شادی بیشتر بهره مند شوید، شما باید 

شروع به کاهش اندیشه های منفی کنید.
ما برای شما بهترین نکات کاهش اندیشه های منفی را از روانشناسان، 
مش��اوران و نویس��نده ها جمع کرده ایم تا به شما در شناسایی مشکل 
نیمه خالی لیوان را دیدن کمک کرده و به ش��ما کمک کرده تا شروع 

به از بین بردن آنها کنید. یک نیمه پر لیوان در انتظار شما است.
1. اهدافی معقول برای خود تعیین کنید

الوینیا لومزانو، مربی بازاریابی اجرایی، می گوید »بسیاری از افرادی 
ک��ه جنبه های منفی ه��ر چیزی را می بینند تمای��ل دارند که خود را 
س��رزنش کنند، زیرا آنها اهدافی بزرگ و ترسناک را برای خود تعیین 
می کنند که دس��تیابی به آن اهداف بس��یار سخت اس��ت، بنابراین به 
جای گفت��ن »من قصد دارم امس��ال این کتاب را بنویس��م« در یک 
کالس نویس��ندگی ثبت نام کرده یا نوشتن سه صفحه را شروع کنید. 
لذت دستیابی به اهداف کوچک تر باعث می شود که شما برای رسیدن 

به هدف بعدی مشتاق تر شوید.
2. مشکالت را به چالش ها تبدیل کنید

به گفته کریستی لینگ، نویسنده کتاب »روز خود را توانمند سازید: 
نکات کلیدی برای ایجاد خوشبختی، انرژی و موفقیت توسط صبح های 
مثبت« می گوید: سعی کنید از کلمات و عبارات منفی که شما اغلب از 
آنها اس��تفاده می کنید فهرستی تهیه کنید و آنها را کلمات و عباراتی 
مثبت تر جایگزین کنید. برای مثال اگر شما به طور منظم از مشکالت 
شکایت می کنید، سعی کنید تا به آنها به عنوان چالش ها اشاره کنید؛ 
کارول پترس��ون، مشاور درمانگر روان ش��ناختی دانشگاه ونکوور، واش 
می گوی��د »عبارت من باید....« را از تفکرات خود نیز حذف کرده و آن 
را با عبارت »م��ن می توانم انتخاب کنم که.....« جایگزین کنید؛ کلمه 
»باید« تعهد، ترس و خشم را با خود به همراه دارد، اما کلمه »انتخاب 

کردن« کنترل را به دستان شما می دهد، همانند عبارت »من می توانم 
انتخاب کنم که شستن لباس ها را در حال حاضر انجام دهم تا امشب 
آسوده باشم.« در حالی که ممکن است معانی ساده ای به نظر برسند، 
کلماتی که هر روز در اندیش��ه و گفتار خود اس��تفاده می کنید یک اثر 

واقعی بر روی نگرش شما دارد.
3. پاسخ های همیشگی و پیشفرض خود را از نو بسازید

لینت لوییس، یک درمانگر نوروفیزیک می گوید: »افرادی که به طور 
طبیعی افکاری منفی دارند تمایل دارند که به ایده ها و تجربیات جدید 
پاس��خ منفی بدهند، به طور جزئی، آنها ای��ن کار را انجام می دهند تا 
زم��ان بخرند در حالی که در اصل می خواهن��د تصمیم بگیرند، اما در 
نهایت از انتخاب منفی )نه گفتن( حمایت می کنند و به آن می چسبند، 
حتی در زمان هایی که ممکن اس��ت این کار را نکنند نیز این تصمیم 
منفی جایگزین می ش��ود.« او پیش��نهاد می کند که به جای نه گفتن 
بگویید »من مطمئن نیستم، کمی به من فرصت بدهید.« سپس قبل 

از اینکه نه بگویید به دنبال دلیلی برای »بله« گفتن بگردید.
4. دستاوردهای تان را برای خود به نمایش بگذارید

فران��ک ادونیزو، دکترای فلس��فه، معاون س��رویس جهانی خدمات 
مش��اوره بالینی برای ش��رکت خدمات کار و زندگی کارکنان در رالی 
نیوی��ورک، ورک پلیس آپش��نز، می گوی��د: ی��ادآوری فیزیکی مثبت 
بودن یک محیط می تواند مهم باش��د. حال س��وال اینجا است که چه 
چیزهایی تاثیرگذار هس��تند؛ هر چیزی که شما را به یاد دستاوردهای 
گذش��ته )جوایز، نوشته های منتشرش��ده، کارت تجاری و . . .(، روابط 
رضایت بخ��ش )عکس ها، آثار هن��ری کودکان تان و . . .( و یا افتخارات 
مثبت شخصی ) ش��اید یک هدیه یا نامه ای از یک مشتری قدردان یا 
رئیس که در آن به تعدادی از توانایی های ش��ما اش��اره دارد( بیندازد. 
س��رزنش خود در زمانی ک��ه با اثبات توانایی ه��ا و زندگی کامل خود 

روبه رو می شوید بسیار سخت است.
۵. دستان خود را باال ببرید

از لحاظ تاریخی، انس��ان ها و دیگ��ر حیوانات از طریق موقعیت هایی 
بزرگ و گس��ترده، ق��درت خود را ابراز کرده اند. ب��ه یک طاووس فکر 
کنی��د که بال خ��ود را باز می کند یا یک مذاکره کننده که مس��تحکم 
می ایس��تد در حالی که رقیب او نشسته اس��ت. ناتوانی از طریق زبان 
بدن نیز منتقل می شود؛ کودکی را که ترسیده است را در نظر بگیرید 
که در گوشه  اتاقی نشسته است یا یک فرد خجالتی با شانه هایی افتاده 
و چش��مانی که به پایین خیره شده اند. صاف ایستادن و با دستانی باز 
راه رفتن ش��ما را بزرگ تر و قوی تر نش��ان می دهند، اما آیا این کارها 

می توانند انتقال دهنده قدرت باشند؟
در س��ال 2012 محققان دانش��گاه هاروارد از شرکت کنندگان مورد 
مطالعه خواس��تند تا یکی از دو حالت قدرت )یکی تکیه دادن بر روی 

صندلی در حالی که دست ش��ان پشت سرش��ان و پاهای شان بر روی 
میز اس��ت( و حالت کم قدرت بودن ) حالت ایس��تاده با دستانی بسته 
بر روی س��ینه و یک پا جلوی پای دیگر( هر کدام را برای یک دقیقه 
ب��ه خود بگیرند. ضربان قلب و آزمایش خون قبل و بعد از این حاالت 
نش��ان داد که کس��انی حالت قدرت را به خود گرفتند سطح هورمون 
تستس��ترون بدن  آنها افزایش یافته )یک هورمون مربوط به احساسات 
و بیان با اعتماد به نفس و س��لطه گرانه( و س��طح هورمون کورتیزول 
)یک هورمون استرس( بدن آنها کاهش یافته است. در مصاحبه ها، آنها 
نش��ان دادند که حس می کنند قدرت بیشتری داشته و آماده ریسک 
کردن هس��تند، اما کسانی که حالت کم قدرت بودن را به خود گرفتند 

نتایجی مخالف این نتایج را داشتند.
بنابراین اگر بعدها ش��ما ب��ه افزایش اعتماد به نفس نیاز داش��تید، 
یک حالت قدرتمند را به خود بگیرید. دانا س��انتاس، مربی »فیالدلفیا 
فیلیز«، »پیتس��بورگ پایرتز« و »تامپا بی الیتنینگ« به ورزش��کاران 
حالت کوهس��تان با دس��ت ها رو به باال را هنگامی ک��ه آنها اعتماد به 
نف��س خود را از دس��ت می دهند آموزش می دهد. این حالت بس��یار 
آس��ان اس��ت، کمی پاهای خود را از هم فاصله داده و بایستید. نفس 
کشیده و دستان خود را تا عرض شانه های تان باال ببرید، چشمان خود 
را ببندید و 10 نفس عمیق کشیده و در بازدم آخر کف دستان خود را 
جلو آورده و به هم برسانید و یک لبخند کوچک بزنید، دو یا سه نفس 

عمیق دیگر کشیده و هوا را با دماغ خارج کنید.
6. یک متفکر انتقادی باشید نه یک شخص انتقادی

ایلین تیل��ور کلوس، مربی زندگی می گوید »م��ن یک ارباب رجوع 
دارم که همیش��ه درگیر دیدن بخش منفی همه چیز است، ما متوجه 
ش��دیم ک��ه مغز به صورت ی��ک متفکر انتقادی تنظیم ش��ده و به هر 
چیزی با رویکردی اعتقادی روبه رو می ش��ود و این می تواند یک نکته 
مثبت باش��د؛ او تنها باید به خودش ی��ادآوری می کرد که یک فرصت 
برای بهبود یک انتقاد نیس��ت. هر چی��زی می تواند برخالف تصورات 
او باش��د، اما لزوما اش��تباه نباشد. تیلور کلوس می گوید »اگر شما یک 
متفکر انتقادی و تحلیلی هس��تید، تشخیص دهید که به احتمال زیاد 
در ابتدا تفکری انتقادی دارید، اما افکار خود را بر روی سواالتی مانند 
چ��ه چیز دیگر درباره این وضعیت یا مش��کل یا فرد صادق اس��ت؟ را 

بپرسید.
7. صبح ها از دنده چپ بلند نشوید

هنگامی که صبح از خواب بیدار می ش��وید ش��روع به فکر کردن به 
تم��ام کارهایی که آن روز بای��د انجام دهید یا ش��کایت درباره اینکه 
کودکان تان دیشب نگذاشتند بخوابید بسیار آسان است. به جای اینکه 
به ذهن تان اجازه دهید تا به افکار منفی فکر کند، ش��اون اندرس��ون، 
نویس��نده کتاب »آمریکا چند مایل بیشتر: داس��تان هایی درباره الهام 

گرفتن، امکان و هدف«، پیش��نهاد می کند که صبح ها س��ه سوال را از 
خود بپرس��ید 1. من دقیقا برای انجام چه کاری اشتیاق دارم؟ 2. چه 
کس��ی را می توانم تشویق کرده یا به چه کسی می توانم خدمتی کنم؟ 
)تمرک��ز را از روی خود بردارید( 3. برای چه چیزی قدردان هس��تم؟ 
فکر کردن در مورد همه  آنچه شما دارید و از آن هیجان زده می شوید، 

می تواند چشم انداز و نگرش شما را برای تمام روز تغییر دهد.
8. اخبار بد را دریافت نکنید

کولن الدریج، یک مربی زندگی در لکسینگتون پیشنهاد می کند که 
»ما به شما پیشنهاد نمی کنیم که در غار زندگی کرده یا تظاهر کنید 
که نزاع و غم وجود ندارد، اما تا زمانی که بتوانید )از طریق این نکات 
و راهکارهای دیگری که پیدا می کنید( نسبت به افکار منفی که اخبار 
ش��بانه می توانند ایج��اد کنند، ایمنی پیدا کنید، کم��ی از آنها دوری 
کنید، اگر فیس بوک عامل ناراحتی شما است )برای مثال چرا دیگران 
آنقدر ش��اد هستند؟ چرا همه مقاالتی را به اشتراک می گذارند که من 
با آنها مخالف هس��تم؟(، حس��اب فیس بوک خود ره��ا کنید. در برابر 
تمای��ل به خواندن اخبار ناراحت کننده مانن��د تصادفات و آدم ربایی ها  

مقاومت کنید.
۹. بدبینی های خود را به دور بیندازید

چیزهای منفی بس��یاری در جهان وجود دارن��د، الیزابت لومباردو، 
دکترای فلسفه، نویسنده کتاب یک شمای شاد: نسخه نهایی برای شاد 
بودن و خوشبختی می گوید: »برخی از افرادی که نیمه خالی لیوان را 
می بینند به دلیل ترس از داشتن خیالی باطل و ندیدن اتفاقات منفی 
واقعی نس��بت ب��ه تمرکز بر افکار مثبت تردی��د دارند، اما همه ما یک 
ذهن آگاه تحریف کننده داریم که می تواند درک ما از واقعیت را تغییر 

داده و باعث شود که اتفاقات منفی بزرگ تر به نظر برسند.
چند تحریف شایع عبارتند از خواندن ذهن، که زمانی است که شما 
فک��ر می کنی��د می دانید که دیگران به چه فک��ر می کنند )برای مثال 
کسی شما را به ناهار دعوت می کند و شما فرض می کنید که او چون 
برای شما ناراحت است این کار را کرده است(، پیش بینی آینده، زمانی 
که ش��ما اتفاقات منفی آینده را پیش بینی می کنید و واکنشی از خود 
نش��ان می دهید طوری که پیش بینی ش��ما به نظر قریب الوقوع است 
)شما فرض می کنید که جلسه شرکت پیش روی شما به این معناست 
که قرار است اخراج شوید شروع به بددهنی نسبت به رئیس تان کرده 
و کارتان را نادیده می گیرید(، یا تفکر دوجانبه که در آن تمامی اعمال 
همه چیز یا هیچ چیز است ) که در این گونه تفکر برای مثال همه فکر 
می کنند که من بازنده ام و یا هیچ کس مورد اعتماد نیست(.  تحریفات 
و بدبینی های ذهنی خود را تش��خیص داده و ببینید که آیا می توانید 

شرایط را با چشم انداز دیگری ببینید یا نه.
Success/ucan :منبع
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اجازه ندهیم گوشی های هوشمند زندگی ما را نابود کنند
موفق بودن در زندگی یعنی بتوانیم استفاده  از ابزارهای کمکی را مدیریت کنیم و موفق نبودن زمانی اتفاق می افتد که 
آنها زندگی ما را مدیریت کنند. اعتیاد یعنی کاری به صورت مکرر و در فواصل زمانی منظم انجام شود. معتادشدن به 
گوشی های موبایل، به یک اپلیکیشن خاص یا اینترنت نه تنها انرژی را تحلیل می برد بلکه میزان بهره وری را نیز کاهش 
می دهد و موجب اضطراب و ناتوانی تمرکز روی یک موضوع خاص می شود. به منظور شناخت بهتر اعتیاد به گوشی های 
هوشمند و جلوگیری  از این موضوع، تکنولوژی به دو دسته  اختیاری و اجباری طبقه بندی می شود. تکنولوژی اجباری 
به دستگاه ها و اپلیکیشن هایی گفته می شود که برای انجام کارهای روزانه مانند پرداخت کردن قبوض ضروری هستند. 
در نقطه  مقابل تکنولوژی های اختیاری قرار دارند که ش��امل س��ایر اپلیکیش��ن ها و دستگاه هایی می شوند که در گروه 
اول قرار نمی گیرند. دس��ته بندی کردن تکنولوژی اولین گام برای ش��ناخت بهتر جای��گاه آنها در زندگی و تالش برای 
محدودکردن استفاده از آنها است. استفاده  کمتر از گوشی های هوشمند یعنی بتوانیم مغزمان را طوری آموزش دهیم 
که در برابر وسوس��ه  بررس��ی موبایل مقاومت کند. انجام این کار ساده نیس��ت اما مزایای زیادی به همراه دارد و کمک 
می کند فرد مدیریت بیشتری روی زندگی خود داشته باشد. کنارگذاشتن موبایل شاید راه حل ساده ای به نظر برسد، اما 
تازمانی که جایگزینی برای ویژگی های آن پیدا نشود، فایده ای ندارد؛ در ادامه به معرفی بیشتر راه حل هایی می پردازیم 

که جایگزین خوبی برای کاربردهای گوشی های هوشمند هستند.
1- استفاده از ساعت مچی

هر بار که برای بررس��ی ساعت از موبایل خود اس��تفاده می کنید، خطر غرق شدن در دنیای اپلیکیشن های جذاب یا 
خواندن پیغام های غیرضروری را افزایش می دهید. بررسی پیغام های وبالگ، سرزدن به توییتر، اینستاگرام، فیس بوک 
یا خواندن ایمیل ها، حلقه ای تکراری اس��ت که اغلب ما هرچندس��اعت یک بار انجام می دهیم و به آن عادت کرده ایم. 
نگاه ک��ردن به صفحه  موبایل برای هر بار دیدن س��اعت، خطر گرفتارش��دن در این حلق��ه و هدررفتن زمان را افزایش 
می ده��د، بنابرای��ن بهترین کار، اس��تفاده  از س��اعت مچی و کاهش دادن تعداد دفعاتی اس��ت که در طول روز س��راغ 

گوشی های هوشمند می رویم.
2- خریدن یک ساعت زنگ دار

اغلب ما برای اینکه هر روز صبح، س��اعت مش��خصی از خواب بیدار شویم، ساعت موبایل را کوک می کنیم و درواقع 
صب��ح را با س��پردن کنترل زندگی خود به موبایل آغاز می کنیم. ای��ن یعنی صفحه  موبایل و دیدن پیغام ها و ایمیل ها، 
اولین کاری اس��ت که بعد از بیدارش��دن انجام می دهیم و دغدغه  رس��یدگی یا پاس��خ دادن به آنها باعث می شود هیچ 
مدیریتی روی سپری ش��دن زمان خود نداش��ته باشیم، بنابراین یک س��اعت زنگ دار بخرید و تنها زمانی سراغ موبایل 

بروید که همه  کارهای تان را انجام داده اید و می خواهید از خانه خارج شوید.
3- کسب مهارت در توصیف و به یادآوردن

تصور کنید در حال صحبت در مورد یک فیلم با همکار خود هستید و نمی توانید نام هنرپیشه اصلی فیلم را به خاطر 
بیاورید، اولین راه حلی که به ذهن تان می رسد، چیست؟ مطمئنا سراغ موبایل می روید و با یک جست و جوی ساده در 
گوگل پاسخ سؤال را پیدا می کنید. یا تصور کنید چند روز پیش ویدئویی از یک سگ بامزه در یوتیوب دیده اید و حال با 
تعریف کردن یک خاطره سراغ گوشی موبایل می روید تا ویدئوی موردنظر را به همکار خود نشان دهید؛ زیرا نمی توانید 
جزییات آن را تعریف کنید. راه حل این اس��ت که به جای اس��تفاده از موبایل س��عی کنید مهارت های توصیف کردن و 
به یادآوردن نام ها را بهبود دهید. اینکه برای پیداکردن هر موضوعی سراغ گوگل می روید، باعث تنبلی مغز و وابستگی 
آن به موبایل و اینترنت می شود. همچنین اگر همیشه ترجیح می دهید عکسی را به دوستان خود نشان دهید، به این 
معنا است که مهارت های توصیف کردن را فراموش کرده اید. سعی کنید اطالعات را بدون جست وجو در اینترنت به یاد 

آورید و داستان ها را بدون نیاز به نشان دادن ویدئو و تصاویر توصیف کنید.
4- وضع قوانین

امروزه گوش��ی های هوش��مند مهارت باالیی در پیداکردن دوس��تان قدیمی و فراموش ش��ده پیدا کرده اند و اغلب ما 
زمانی که در جمعی هستیم، ترجیح می دهیم ازطریق موبایل با آنها ارتباط برقرار کنیم و به نوعی از توجه  به انسان های 
اطراف مان غافل می ش��ویم. ش��خصی که در یک جمع در کنارتان حضور دارد، ترجیح می دهد زمان خود را با ش��ما 
سپری کند و انتظار دارد شما نیز همین کار را انجام دهید. ما زمان محدودی برای باهم بودن داریم و باید از این زمان 
نهایت اس��تفاده را ببریم، بنابراین هنگام حضور در یک جمع، کارکردن با موبایل را کنار بگذارید. بهترین راه حل، این 
است که قوانین محکمی وضع کنید و اولویت را روی بهبود روابط اجتماعی بگذارید؛ به عنوان مثال استفاده از موبایل 

را هنگام حضور در محیط کار، میهمانی یا هنگام راه رفتن ممنوع کنید.
۵- استفاده از اپلیکیشن های مدیریت استفاده از گوشی هوشمند

گوش��ی های آیفون، یک ویژگی دارند که مدت زمان استفاده  کاربر از موبایل را نظارت می کند و گزارش دقیقی به او 
ارائه می دهد. طبق گزارش ها، در سال 201۷ در آمریکا هر فرد بزرگسال روزانه به طور متوسط دو ساعت و 51 دقیقه از 
گوشی موبایل خود استفاده کرده است. استفاده از اپلیکیشن های مدیریت زمان استفاده از موبایل، دید بهتری درزمینه  
نحوه استفاده کاربر از موبایل می دهند و به مدیریت این موضوع کمک می کنند. ناگفته نماند که محدودکردن استفاده 
از یک اپلیکیشن به معنای استفاده از پلتفرم دیگر برای بررسی آن نیست. به عنوان مثال، اگر می خواهید استفاده خود 

از فیس بوک را کاهش دهید، باید استفاده از وب سایت آن را عالوه بر استفاده از اپلیکیشن محدود کنید.
6- بالک کردن اپلیکیشن ها در ساعات خاص

ویژگی دیگر گوشی های آیفون این است که می توان اپلیکیشن ها را در ساعات خاصی بالک کرد؛ مگر اینکه به طور 
دس��تی از حالت بالک خارج ش��وند. به عنوان مثال، می توانید بین ساعات 10 شب تا هفت صبح، اپلیکیشن ها را بالک 

کنید و به مرور زمان، مدت بالک بودن آنها را افزایش دهید.
7- خاموش کردن نوتیفیکیشن ها

فعال کردن نوتیفیکیش��ن یعنی به اولویت های ش��خص دیگری اجازه دهیم که وارد برنامه  روزانه  ما ش��وند. بعد از 
خاموش کردن نوتیفیکیش��ن ها، ش��اید مدتی پیغام ها را بیشتر از گذش��ته چک کنید، اما به مرور زمان احساس بهتری 
نس��بت  به این موضوع پیدا می کنید و اجازه نمی دهید که اولویت های ش��خص دیگری وارد زندگی ش��ما ش��ود. هر 
نوتیفیکیشنی که ارسال می شود، رشته انجام کار را پاره می کند و شخص باید مدت زمان بیشتری برای تمرکز روی یک 
موضوع بگذارد. حتی گاهی اوقات به اندازه ای س��رگرم می ش��ود که انجام کار را به کل فراموش می کند، بنابراین بهترین 

کار این است که حداقل هنگام انجام کارهای مهم، نوتیفیکیشن ها را خاموش کنید.
8- دسته بندی کردن کارها

بررسی ایمیل ها می تواند هر پنج دقیقه یک بار یا تنها یک بار در روز انجام شود. شاید فکر کنید پیوسته بررسی و جواب دادن 
بهتر است اما در این مورد، بررسی کمتر تأثیر بهتری دارد. زمانی که کاری را یک بار در طول روز انجام می دهید، تمام تمرکز 
خود را روی انجام آن می گذارید و درنتیجه، خروجی بهتری می گیرید، اما زمانی که هر پنج دقیقه یک بار س��راغ آن می روید، 

تمرکز باالیی ندارید. فراموش نکنید که در مورد بررسی اپلیکیشن های موبایل، کمتر، همیشه خروجی بهتری دارد.
۹- سیاه وسفیدکردن صفحه نمایش

اگر تمام این کارها جواب نداد، امکان خاکس��تری کردن صفحه نمایش را امتحان کنید. اگر آیفون دارید، به مس��یر 
 greyscale تنظیم��ات را ب��ه ،vision بروی��د و س��پس در قس��مت settings > general > accessibility
تغییر دهید. این کار صفحه نمایش گوش��ی را س��یاه و س��فید می کند و به نوعی جذابیت آن را کاهش می دهد. آیکون 
اپلیکیش��ن ش��بکه های اجتماعی طراحی رنگی رنگی و براقی دارند که شخص وسوس��ه می شود روی آنها کلیک کند، 
FORBES/ :اما سیاه وس��فیدکردن صفحه، این جذابیت و درنتیجه اس��تفاده از آنها را کاهش خواهد داد.       منبع
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آی��ا به نظرتان غیرممکن می آید که چگونه زمان تان را مدیریت 
کنید؟ برای اکثر اف��راد، مدیریت زمان می تواند یک کار دلهره آور 
باشد، اما پس از خواندن این مقاله انجام آن برای تان بسیار ساده تر 
خواهد ش��د. مدیریت زمان بخش مهمی از هر کسب و کار موفق 
اس��ت، اما همچنین می تواند به ش��ما در دس��تیابی به تعادل بین 

زندگی شخصی و حرفه ای نیز کمک کند.
مزایای بس��یاری برای ثبت زمان وجود دارد،  آیا برای پیگیری 
و مدیریت زمان خود آماده هس��تید؟ در ادامه پنج راه که پیگیری 
زمان می تواند به ش��ما در دس��تیابی به تعادل کار و زندگی کمک 

کند  را با شما به اشتراک می گذاریم.
1. با اهداف مهم خود هماهنگ باشید

این تاکتیک بیشتر از تمرکز بر وظیفه تان به شما کمک می کند. 
می تواند به ش��ما کم��ک کند اهداف خ��ود را از لحاظ دیدگاه تان 
ببینی��د. در مورد کارهایی که در لیس��ت انجام ت��ان قرار دارد فکر 
کنید. چه وظایفی مهلت مش��خص داش��ته یا نیاز به توجه فوری 
دارند؟ کدام آیتم در لیست شما می تواند یک یا دو روز صبر کند؟ 
آیا دانس��تن اینکه تکمیل ه��ر کدام از ای��ن پروژه ها چقدر طول 

می کشد بسیار به شما کمک نخواهد کرد؟
با اس��تفاده از ابزار پیگیری زمان، می توانید ببینید دقیقاً چقدر 
زم��ان در یک پروژه خاص قرار می  دهی��د. هنگامی که یک تصویر 
واضح از  وقت صرف شده بر روی یک وظیفه دارید، بهتر می توانید 
چگونگی انجام و زمان انج��ام آن را مدیریت کنید. پیگیری زمان 
قرار دادن مهم ترین پروژه های ش��ما در باالی لیس��ت را آس��ان تر 

می کند.
2. بدانید چقدر وقت صرف هر پروژه می کنید

با اس��تفاده از اب��زار پیگیری زمان، می توانی��د ببینید که چقدر 
زم��ان برای هر آیتم در لیس��ت خود ص��رف می کنید. هنگامی که 
ش��روع به پیگی��ری پروژه ها می کنید، می توانی��د ببینید پایان هر 

پروژه چقدر طول می کشد. نتیجه این کار دو مورد است:
اول، زمانی ک��ه می دانید در چه مدت یک پ��روژه انجام خواهد 
شد، قادر خواهید بود لیس��ت کارهای خود را اولویت بندی کنید. 
همیش��ه بزرگ ترین پروژه ها را در ابتدای روز انجام دهید، در این 
صورت وقت کم نمی آورید. رسیدن به تعادل کار / زندگی با خارج 

شدن به موقع از دفتر آغاز می شود.
دوم، با پیگیری زمان صرف شده برای وظایف مختلف، شما قادر 
خواهی��د بود ببینید که چگونه وقت خود را صرف می کنید. ش��ما 
همچنین می توانید ببینید که چگونه وقت خود را هدر می دهید.

پیگیری زمان کمک می کند تا آنچه  که واقعاً در طول روز انجام 
می دهید را ببینید. اگر پروژه ای که 20 دقیقه زمان نیاز دارد را تا  

یک ساعت کامل طول دهید،  یک جای کار اشتباه است.
3. کارهای غیرضروری یا کارهایی که زمان زیادی 

مصرف  می کنند را پیدا کنید
پیگی��ری زمان به ش��ما امکان می دهد تا به راحتی شناس��ایی 
کنید کدام وظایف بیش��ترین مقدار زمان را در بر می گیرند. نتایج 

می تواند تکان دهنده باشد.
هم��ه ما هر روز کارهای��ی انجام می دهیم ک��ه بخش مهمی از 
وظایف کاری ما نیستند. اگر روزانه ساعت ها صرف انجام کارهایی 
می کنید که جزو جنبه مهم کار ش��ما نیس��ت، آنها را از لیس��ت 

کارهای خود حذف کنید.
مش��خص کنید که کدام وظایف ضروری یا غیرضروری هستند، 
بنابراین می دانید که چگونه به هر موضوع رس��یدگی کنید. از یک 
هم��کار  کمک بخواهید یا ببینید آیا برخ��ی از وظایف  می توانند 
خودکار انجام ش��وند. تصمیم بگیرید که آی��ا برخی از وظایف در 

وهله اول ارزش انجام دادن را دارند یا نه؟
وقت خ��ود را برای انجام وظایفی که مهم نیس��تند یا ش��ما را 
از نظر حرفه ای رش��د نمی دهد هدر ندهید. ازدس��ت دادن کنترل 
برنامه   زمانی تان برای رفاه کلی ش��ما مضر اس��ت. با پیگیری زمان 
که کاری بس��یار آسان  است، می توانید کار روزانه خود را بیشتر و 

کارآمدتر کنید.
4. بر روی وظیفه ای که در دست دارید تمرکز کنید

پیگیری زمان در یک کار یا پروژه خاص می تواند به شما کمک 
کند تمرک��ز خود را حفظ کنید. به عنوان مثال، ش��ما یک پروژه 

دارید که حدود یک ساعت طول می کشد.
با نگه داشتن یک گزارش از وقت صرف شده، می توانید به عقب 
برگردید و ببینید که چقدر واقعاً طول کش��ید. اگر فقط 30 دقیقه 
طول کش��ید، وقت خ��ود را در برنامه آزاد کردید و می توانید روی 

یک پروژه دیگر کار کرده یا استراحت کنید.
به یاد داشته باشید، شما همچنین می توانید از این ابزار در زمان 
واقعی برای مدیریت بهتر خود استفاده کنید. اگر 45 دقیقه از یک 
پروژه که یک س��اعت زمان  نیاز دارد گذشته است، می دانید وقت 
آن رسیده که  کارها را سریع تر پیش ببرید تا به هدف خود برسید. 
اگر در نهایت از مهلت یک س��اعته خود فراتر بروید، می دانید که 

باید کارهای بعدی را سریع تر انجام دهید.
۵. برای افزایش حقوق، گرفتن مرخصی و یا استخدام 

کارمندان بیشتر کار کنید
بسیاری از کارکنان احساس راحتی نمی کنند که از رئیس خود 
بخواهند یک روز به آنها مرخصی بدهد، چه برس��د که درخواست 
افزای��ش حقوق کنند، اما اگ��ر به کار خود متعهد ب��وده و در آن 
عالی هستید، رئیس شما باید هرچه در توانش است انجام دهد تا 

مطمئن شود که شما خوشحال هستید.
هنگامی ک��ه ب��ه رئیس خود ب��رای افزایش حق��وق یا مرخصی 
نزدیک می ش��وید آماده باشید که لیستی از موفقیت های حرفه ای 
خود را عنوان کنید. بیان موفقیت های خود می تواند برای افزایش 

حقوق یا گرفتن مرخصی مورد نیاز به نفع شما عمل کند.
با نگه داش��تن یک گزارش زمانی، می توانی��د ببینید که چقدر 
وق��ت صرف کار بر روی پروژه هایی کرده اید که به رش��د ش��رکت 

کمک کردند.
اگر تیم شما بیش از حد کار می کند یا کمبود نیروی کار دارد، 
پروژه ها به س��ختی انجام خواهند ش��د. اگر زمان خود را پیگیری 
کرده اید می توانید یک پرونده خوب ایجاد کنید که نشان می دهد 

کدام تیم نیاز به کمک بیشتری دارد.
این کار همچنین می تواند نشان دهد که بر روی کدام مشتریان 
ی��ا پروژه ها بیش از حد کار ش��ده و بر روی ک��دام به اندازه  کافی 
کار نشده  است. اگر کوچک ترین مشتری شما اکثریت زمان تان   را 

می گیرد، ممکن است الزم باشد که بررسی مجدد انجام دهید.
ی��ک تیم خوب یک تیم مولد اس��ت، بنابراین باید راه هایی پیدا 
کنید که به همه آنچه نیاز دارند را بدهید. آیا می خواهید یک روز 
در هفته از خانه کار کنید؟ آیا دوست دارید چندین تعطیالت آخر 

هفته طوالنی یا یک روز مرخصی داشته باشید؟
آی��ا می توانید از کارآموز یا دس��تیار برای کم��ک به پروژه های 
خاص اس��تفاده کنید؟ ه��ر چیزی که نیاز داری��د، پیگیری زمان 

می تواند مدرک مورد نیاز برای پرونده شما را فراهم کند.
نگه داشتن یک گزارش دقیق از وقت شما می تواند خسته کننده 
و یکنواخ��ت ب��ه نظر برس��د. اما مزای��ای آن به مراتب بیش��تر از 
اش��کاالتش اس��ت. دانس��تن چگونگی صرف وقت خود، یک ابزار 

ضروری برای افزایش بهره وری شماست.
 هنگامی که در طول روز کارایی بیشتری دارید، زمان استراحت 
بیش��تری ب��رای انجام کارهای��ی که از آن ل��ذت می برید خواهید 
داش��ت. شروع به ادغام پیگیری زمان در جریان کاری روزانه خود 

کرده و بهبود در تعادل کار و زندگی خود را مشاهده کنید.
Lifedev/ucan :منبع

چگونه زمان خود را مدیریت کنیم؟
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