
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

سیگنال های مهم همتی برای بازار ارز چیست؟

 کوچ دالالن
از بازار ارز

قیمت دالر در حالی از سومین روز شهریورماه امسال تاکنون در محدوده ۱۱ هزار و ۲۰۰تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد 
که بررسی ها نشان می دهد این دوره یکی از پرتقاضاترین دوره های سالیانه در بازار ارز تلقی می شود. در همین حال، سیگنال های 
رئیس کل بانک مرکزی برای بازار ارز، احتمال ریزش بیشتر نرخ دالر در هفته های آتی را تقویت کرده است.  به گزارش خبرآنالین، 
بازار ارز این روزها نه با تشدید تنش ها در خاورمیانه بنای افزایش را گذاشت و نه با خبرهای مثبت و چراغ سبزهای غربی ها برای...

علت ریزش بی سابقه شاخص بورس تهران از نگاه کارشناسان

دوران طالیی سهام به پایان رسید؟

5

4

3

بررسی ها نشان می دهد بازار اجاره مسکن در چنبره تبلیغات مجازی گرفتار شده است

جدال مسکن با فضای مجازی

چالش های مدیریت سئو مطالب در گوگل
مرگ تدریجی حوزه مدیریت

اینترنت اشیا دیجیتال مارکتینگ را دگرگون می کند
بازاریابی شبکه های اجتماعی برای کارآفرینان مستقل
ترندهای برتر حوزه تبلیغات و برندسازی در سال 2019

برندسازی با چاشنی انتظار و هیجان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

حقوق ساالنه مدیرعامل 
مایکروسافت چقدر است؟

2 فرصـت امـروز: در گام دوم حـذف یارانه بگیـران 
غیرنیازمند، یارانه نقدی 400 هزار نفر از جمعه...

همزمان با واریز یارانه نقدی مهرماه، یارانه 400 هزار نفر از 
یارانه بگیران غیرنیازمند قطع شد

 موج جدید
حذف یارانه بگیران

یادداشت
خودتحریمی بدتر از 

تحریم است

ش��رایط اقتصادی ای��ران به 
گونه ای اس��ت که اغلب فعاالن 
تنگناهای  وج��ود  به  اقتصادی 
موجود در فضای کس��ب و کار 
اعم از تولید، تجارت و خدمات 
اذعان دارند و دوره س��ختی را 
س��پری می کنند. طبیعی است 
ک��ه ای��ن موض��وع در رابطه با 
فعاالن حوزه تج��ارت خارجی 
ک��ه ه��م ب��ا محدودیت ه��ای 
خارجی و هم با محدودیت های 
داخل��ی دس��ت و پنج��ه نرم 
ش��دت  و  عم��ق  می کنن��د، 
بیش��تری دارد. در ای��ن میان، 
واردات به دلیل حساسیت هایی 
که به صورت تاریخی نسبت به 
آن وج��ود دارد، بیش از دیگر 
اصن��اف، مورد بی مه��ری قرار 
گرفت��ه اس��ت، هرچن��د که به 
طور کامال طبیع��ی و منطقی، 
زنجی��ره  از  بخش��ی  واردات، 
تأمین کاال در کشورمان است و 
نمی توان نقش آن را در اقتصاد 

کشور انکار کرد.
اگ��ر بخواهی��م نگاه��ی ب��ه 
نگرانی ه��ای  و  دغدغه ه��ا 
از  بای��د  بیندازی��م،  تج��ار 
درهم پیچیدگ��ی بی��ش از حد 
تع��دد  و  اداری  بوروکراس��ی 

متوالی  دست اندازهای 
3و غیرقابل پیش بینی...
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فرصت امروز: جایزه نوبل اقتصاد معتبرترین جایزه در علم اقتصاد است و درحالی 
به رویدادی مهم در حوزه علم اقتصاد تبدیل شده که برخی معتقدند جایزه ساالنه 
برای نوبل اقتصاد بیش از ظرفیت این علم است و بهتر است این جایزه همانند جایزه 

فیلدز در ریاضیات هر چهار سال یک بار برگزار شود. 
در این میان، جایزه نوبل اقتصاد می تواند خود موضوع مطالعه ای جداگانه باش��د 
و بررس��ی این جایزه معتبر در بیش از نیم قرنی ک��ه از اهدای آن می گذرد می تواند 
حاوی حقایق جالبی باش��د. بیش از ۵۱ سال است که همه ساله آکادمی سلطنتی 
علوم س��وئد، جایزه نوبل را در شش شاخه اقتصاد، صلح، ادبیات، پزشکی، فیزیک و 
شیمی اهدا می کند. تاکنون ۸۴ نفر موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شده اند که 
در بین آنها، نام افراد مش��هوری همچون جوزف اشتیگلیتز و میلتون فریدمن دیده 
می ش��ود. تاکنون سه چهارم برندگان نوبل اقتصاد، سفیدپوست آمریکایی بوده اند و 
همچنین سه چهارم کسانی که برنده نوبل اقتصاد شدند، مرد بوده اند. به عبارت بهتر، 
تاکنون تنها دو زن موفق به دریافت نوبل اقتصاد شده اند که یکی در سال ۲۰۰9 و 
دیگری همین امسال بوده است. از سوی دیگر، میانگین سنی برندگان نوبل اقتصاد 
۵۵ س��ال بوده است و خانم دوفلو فرانسوی با ۴۶ س��ال سن، جوان ترین برنده این 

جایزه تاکنون بوده است.
تاکنون برندگانی از ۲۰ کشور مختلف، جایزه نوبل گرفته اند، اما بیشترین برندگان 
جای��زه نوبل دارای تابعیت آمریکایی بوده اند و پس از آن، اتباع انگلیس��ی و آلمانی 
بیشترین تعداد جایزه نوبل را برده اند. به عبارت دیگر، به جز سال ۲۰۱۴، در تمامی 
سال های قرن بیست و یکم، آمریکا یک نماینده در بین برندگان جایزه نوبل اقتصاد 

داشته است.
اما پنجاه و یکمین جایزه نوبل اقتصاد در س��ال ۲۰۱9 به سه اقتصاددان هندی، 
آمریکایی و فرانس��وی رسید و آبیجیت بنرجی، استر دافلو و مایکل کریمر به خاطر 
رویکرد تجربی مطالعات ش��ان در مبارزه با فقر، برنده نوبل اقتصاد امس��ال ش��دند. 
آبیجیت بانرجی، متولد بیس��ت و یکم فوریه ۱9۶۱ در ش��هر بمبئی هند است و در 
حال حاضر در معتبرترین دانشگاه های جهان نظیر ام آی تی و کمبریج به تدریس 
رشته اقتصاد مشغول است. طبق اعالم آکادمی سلطنتی علوم سوئد، او جایزه نوبل 
را به دلیل رویکرد آزمایشگاهی نوین برای مقابله با فقر در سطح جهان کسب کرده 
اس��ت. میشل کرامر نیز اس��تاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد و متولد آمریکا است. این 
س��ه برنده جایزه نوبل اقتصاد بیش��تر روی رویکرد فقرزدایی از طریق ارتقای نظام 
آموزش��ی متمرکز بوده اند. در بیانیه آکادمی سلطنتی علوم سوئد آمده است که این 
افراد با روش های نوین خود، قدرت مقابله با فقر را بهبود داده اند. خانم دوفلو پس از 
آنکه موفق شد نام خود را به عنوان دومین زن برنده جایزه نوبل در تاریخ ثبت کند، 
گفت: »ثابت ش��د که زنان نیز می توانند در عرصه اقتصادی موفق شوند و امیدوارم 
این اتفاق باعث دلگرمی زنان زیادی برای ادامه فعالیت های خود و احترام بیشتر به 

آنان توسط مردان شود.«
دوفلو که همسر آبیجیت بنرجی، دیگر برنده نوبل اقتصاد امسال است، همچنین 
با اش��اره به رویکرد تجربی در مبارزه با فقر گفت: »بس��یار مهم است که ریشه های 
عمیق فقر جهانی شناخته شوند. برخی اوقات سیاست گذاران در مورد فقرا کلی گویی 
می کنند؛ آنها از عباراتی مانند اینکه فقرا آدم هایی تنبل و با سرمایه انسانی پایین بوده 
اس��تفاده می کنند. بدون اینکه به ریشه فقر بپردازند و در بطن زندگی فقرا و اقشار 

آسیب پذیر وارد شوند.«
در واقع، سه اقتصاددان برنده نوبل اقتصاد امسال با مطالعات تجربی خود از طریق 
روش آزمایش��گاهی، تاثیرات جدی روی زندگی مردم به خصوص در حوزه آموزش 
و سالمت داشته اند. تنها در یک مورد، آنها زندگی ۵ میلیون دانش آموز هندی را از 

طریق تحصیل درمانی متحول کرده اند.
این سه اقتصاددان نه در کتاب های دانشگاهی بلکه در میدان واقعی اقتصاد، زندگی 
میلیون ها نفر از مردم در سراسر جهان را تغییر داده اند. آنها از طریق مطالعات میدانی 

و تجربی با اس��تفاده از روش »آزمایش��گاهی« و تحلیل »جزء به کل« از یک طرف 
تغییرات جدی در علم اقتصاد و پژوهش های اقتصادی ایجاد کرده اند و از طرف دیگر، 
در جهت دهی سیاست های اقتصادی به خصوص در حوزه اقتصاد خرد، اقتصاد خانوار، 

اقتصاد آموزش و اقتصاد تحصیل موثر بوده اند. 
»بهترین راه برای طراحی اقداماتی برای کاهش فقر جهانی چیست؟ سه اقتصاددان 
نوبلیست با استفاده از تحقیقات نوآورانه براساس تجربیات میدانی پاسخ این سوال را 
پیدا کرده اند؛ س��والی که برای انسانیت حیاتی است.« این مطلبی است که آکادمی 
نوبل در توضیح کارهای این اقتصاددان ها منتشر کرده است. بنا به گفته آکادمی نوبل، 
»طی دو دهه گذشته، استانداردهای زندگی مردم تقریبا در همه جهان بهبود یافته  
است. رفاه اقتصادی )براساس تولید ناخالص داخلی سرانه( در فقیرترین کشورها طی 
سال های ۱99۵ تا ۲۰۱۸ دو برابر شده است.  نرخ مرگ ومیر کودکان از ۱99۵ نصف 
شده و سهم مشارکت کودکان در مدرسه نیز از ۵۶ به ۸۰درصد افزایش یافته  است. 
برخالف این پیش��رفت ها، چالش های غول آسایی هنوز باقی  مانده اند. هنوز بیش از 
۷۰۰ میلیون نفر با درآمد بسیار پایین زندگی می کنند. هنوز ساالنه ۵ میلیون کودک 
پیش از آنکه به سن پنج سالگی برسند، می میرند؛ آن هم به خاطر بیماری هایی که به 
سادگی و ارزانی قابل پیشگیری و درمان است. هنوز نیمی از بچه های جهان مدرسه 

را بدون سواد ابتدایی و مهارت های عددی، ترک می کنند.«
آکادمی نوبل ادامه می دهد: »برای مبارزه با فقر جهانی ما باید موثرترین روش های 
عمل را شناسایی کنیم. این اقتصاددان ها نشان داده اند که مساله فقر جهانی از طریق 
خرد کردن آن به تعدادی از س��واالت کوچک تر اما ارزش��مندتر در س��طح فردی و 
گروهی، قابل حل است. آنها سپس با استفاده از آزمایش های میدانی به هر کدام از 
این س��واالت پاسخ می دهند. در ۲۰ سال، این رویکرد شکل تحقیقات حوزه اقتصاد 
توسعه را متحول کرده است. این رویکرد در حال حاضر جریان ثابتی از نتایج واقعی 

را ارائه می دهد و به کاهش مشکالت فقر جهانی کمک می کند. 
تفاوت های زیادی بین آگاهی از بهره وری بین کش��ورهای فقیر و ثروتمند وجود 
دارد. با این حال، همانطور که آبیجیت بنرجی و اس��تر دوفلو یادآور شده اند، مسئله 
تفاوت بهره وری تنها بین کش��ورهای فقیر و ثروتمند نیس��ت، بلکه حتی در میان 
کش��ورهای فقیر نیز تفاوت های ج��دی دارد. برخی از افراد یا ش��رکت ها از آخرین 
تکنولوژی ها اس��تفاده می کنند، در حالی که دیگران با تولید کاال و خدمات یکسان، 
ش��یوه های منسوخ ش��ده تولید را به کار می گیرند. در نتیجه میزان پایین بهره وری 
به دلیل عقب ماندن افراد و ش��رکت ها از تغییرات روز است. آیا این مشکل به دلیل 
بی اعتباری و سیاس��ت های ضعیف است یا نشان می دهد که مردم در تصمیم گیری 

برای سرمایه گذاری های منطقی مشکل دارند؟«
همچنین یکی از مطالعات این اقتصاددان ها، مطالعه در مورد مش��کالت آموزشی 
دانش آموزان بوده  اس��ت. آنها به دنبال پاس��خ به این س��وال رفته  که چه مداخالتی 
بازده��ی تحصیلی را با کمترین هزینه باال می برد؟ در کش��ورهایی با درآمد پایین، 
کتاب های درسی، کمیاب هستند و بچه ها معموال با گرسنگی به مدرسه می روند. آیا 
بازدهی تحصیلی دانش آموزان در صورت دسترسی به کتاب های درسی بیشتر بهبود 

می یابد، یا دادن وعده غذایی رایگان به بچه ها موثرتر است؟ 
در میان��ه ده��ه 9۰، مای��کل کرم��ر و همکارانش تصمیم گرفتند که بخش��ی از 
تحقیقات شان را از دانشگاه های شمال آمریکا به مناطق روستایی غرب کنیا منتقل 
کنند. آنها چندین آزمایش میدانی را با استفاده از یک سازمان مردم نهاد انجام دادند. 
کرمر و همکارانش برای این مطالعه چندین مدرس��ه را که نیاز به حمایت داش��تند 
انتخ��اب و آنها را به دو گروه تقس��یم کردند. به دانش آموزان ی��ک گروه از مدارس، 
کتاب های درس��ی بیشتر دادند و به دانش آموزان گروهی دیگر، وعده غذایی رایگان 
دادند. این آزمایش ها نشان داد که نه کتاب های بیشتر و نه غذای رایگان تفاوتی در 
بازدهی یادگیری ندارد. اگر کتاب های درسی تاثیری هم داشتند، تنها روی بهترین 

دانش آموزان بود. 

ریشه کنی فقر به روایت نوبلیست های اقتصاد 2019
ریشه های عمیق فقر

محمدرضا بوترابی
رئیس مجمع عالی واردات



فرصت امروز: در گام دوم حذف یارانه بگیران غیرنیازمند، یارانه نقدی 
۴۰۰ هزار نفر از جمعه گذش��ته و همزمان با واریز یارانه نقدی مهرماه 
قطع ش��د. بر این اس��اس و با احتس��اب ۷۰۰ هزار نفر از یارانه بگیرانی 
که در گام نخس��ت، یارانه شان قطع ش��ده بود، حاال مجموع کسانی که 

یارانه شان قطع شده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
یکص��د و چهارمی��ن مرحله یارانه نقدی، جمعه گذش��ته به حس��اب 
سرپرستان خانوار واریز ش��د که در ادامه حذف غیرنیازمندان از لیست 
یارانه بگیران، یاران��ه نقدی ۱۰۰ هزار خانوار که حدود ۴۰۰ هزار نفر را 
شامل می شود از مهرماه قطع شده است. فرآیند قطع یارانه نقدی اقشار 
غیرنیازمن��د جامعه همزمان با واریز یارانه ش��هریورماه کلید خورد و در 
آخرین ماه تابستان، یارانه ۱۶۲ هزار خانوار معادل حدود ۷۰۰ هزار نفر 
قطع ش��د تا در مجموع طی ماه های ش��هریور و مهرماه یک میلیون و 

۱۰۰ هزار غیرنیازمند، از فهرست یارانه بگیران حذف شوند.
قرار اس��ت در هر م��اه، گروهی از جامعه که مس��تحق دریافت یارانه 
نقدی نیس��تند، از فهرس��ت یارانه بگیران حذف شوند؛ چنانچه براساس 
اطالعات به دس��ت آمده، تمام سرپرستان خانواری که یارانه نقدی آنها 
در مهرماه قطع ش��ده، در گروه س��ه دهک باالیی جامعه قرار داشته اند. 
همچنین براس��اس آنچه که پیش از این اعالم ش��ده بود، قرار اس��ت تا 
پایان سال، یارانه نقدی سه دهک باالی جامعه یعنی دهک های هشتم، 

نهم و دهم شامل ۲۴ میلیون نفر قطع شود. 
حذف شدگان چگونه به قطع یارانه خود اعتراض کنند؟

برای تم��ام خانوارهایی ک��ه یارانه نقدی آنها قطع می ش��ود، پیامک 
»قطع یارانه نقدی« با سرش��ماره » YARANEH« ارس��ال می شود 
و اگر خود را مس��تحق دریافت آن می دانند، سرپرست خانوار به همراه 
یک مدرک شناس��ایی بای��د در مرحله اول به یکی از دفاتر پیش��خوان 
دول��ت مراجع��ه کند. پس از مراجعه به دفتر پیش��خوان و تکمیل برگه 
مجوز بررس��ی تراکنش های بانکی به دولت، ش��ماره رهگیری برای وی 

پیامک خواهد شد.
نکته قابل توجه اینکه »۴۸ ساعت بعد از دریافت پیامک کد رهگیری« 
باید به سامانه mcls.gov.ir.https://yaraneh۱۰ مراجعه کنند و با 
وارد ک��ردن کد ملی و ک��د رهگیری دریافتی از دفتر پیش��خوان، تمام 

اطالعات و تراکنش های بانکی خانوار را مشاهده کنند.
سرپرس��ت خانوار در این مرحله و پس از مشاهده تراکنش های بانکی 
خ��ود اگ��ر اعتراضی به قطع یاران��ه خود ندارد باید گزین��ه »انصراف از 
اعت��راض و خروج« و در صورت اعتراض نیز باید گزینه »ثبت اعتراض« 
را انتخ��اب کند تا پس از آن، اعتراض آنها مورد بررس��ی قرار گیرد. در 
صورت پذیرش ثبت اعتراض خانوار، یارانه نقدی آنها در ماهی که قطع 

شده، همراه با مرحله بعد به صورت یکجا واریز خواهد شد.
قانونگذار در تبصره ۱۴ قانون بودجه 9۸ کل کشور، دولت را مکلف به 
قطع یارانه نقدی غیرنیازمندان کرده اس��ت. بر این اساس وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با راه اندازی پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان و براساس 
مالک هایی از جمله استان و محل زندگی، تعداد و ارزش امالک خانوار، 
ارزش خودرو یا خودروهای خانوار، ش��غل و س��ایر پارامترها فهرس��ت 
خانواره��ای غیرنیازمند را به س��ازمان هدفمندی یارانه ها اعالم می کند 
و این سازمان نیز نسبت به قطع یارانه نقدی این خانوارها اقدام می کند.
همچنین نکته دیگ��ر اینکه، هیچ یک از دس��تگاه  های ذی ربط برای 
برق��راری یارانه نقدی خانوارهایی که یارانه آنها قطع ش��ده، پاس��خگو 
نخواهن��د بود، بنابراین در صورت قط��ع یارانه نقدی باید منتظر پیامک 
باش��ید و در غی��ر این ص��ورت برای پیگیری س��واالت خود با ش��ماره 

۰۲۱۶۳۶9 تماس حاصل کنید.
حذف یارانه  بگیران برخوردار شتاب می گیرد

یارانه مهرماه در حالی به حس��اب سرپرس��تان خانوارها واریز شد که 
بررس��ی ها نش��ان می دهد موج جدید حذف یارانه برخ��ورداران در این 
م��اه نیز تداوم یاف��ت. به گزارش خبرآنالین، دول��ت برنامه حذف یارانه 
س��ه دهک برخوردار را در دستور کار قرار داده است. عملیات حذف نه 
براس��اس یک عامل خاص که براساس کل دارایی افراد، میزان مبادالت 
مال��ی و حجم گردش مالی حس��اب های بانکی و البت��ه میزان تراکنش 
منجر به خرید، صورت می  گیرد.  بر این اساس دارایی و گردش مالی در 
کنار هزینه کرد، همگی در پروسه حذف یارانه ها موثر هستند. مهمترین 
مولفه های مورد بررسی برای خروج از این فهرست، بر این اساس شامل 
پنج مولفه اصلی اس��ت. مالکیت خودرو، مالکیت واحد مس��کونی دارای 
سند، گردش حس��اب بانکی، مانده حساب بانکی و میزان خرید ماهانه 
از طریق دس��تگاه های خودپرداز، با استفاده از کارت بانکی در تشخیص 
می��زان برخ��ورداری افراد از تمک��ن مالی موثر هس��تند. در عین حال 
اجاره نش��ینی با قیمت های نامتعارف در واحدهای مسکونی گران قیمت 

نیز در این میان واجد اهمیت است.
در این زمینه، حس��ن میرزایی، سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ بودجه 9۸ 
درب��اره تاثیر مالکیت خودرو بر حذف یارانه ها گفته اس��ت: خانوارهایی 
که خودرو نداش��ته یا ارزش خودرو آنها بین صفر تا ۵۰ میلیون تومان 
بوده است، در فهرس��ت حذف یارانه بگیران قرار نگرفتند. در این میان، 
افرادی که ارزش خودروی ش��ان بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون بوده ۶۳ هزار 
و ۷۶۰ خان��وار بوده اند. ۴۵ ه��زار و ۸۱۳ خانوار نیز ارزش خودروی آنها 
بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون بوده اس��ت. همچنی��ن خانوارهایی که ارزش 
خودروی ش��ان ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بوده است، ۳۷ هزار و ۴۰9 

خانوار بوده اند و آنهایی که ارزش خودروشان باالی ۵۰۰ میلیون تومان 
بوده، ۱۵ هزار و ۷۴۵ خانوار بوده اند. سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ بودجه 
درباره س��قف هزینه کرد نیز گفته اس��ت: اگر متوسط هزینه کرد ماهانه 
خانوار از این اعداد کمتر باشد، یارانه آنها برقرار خواهد بود. برای خانوار 
تک نفره ۴میلیون تومان، دو نفره ۵میلیون، س��ه نفره ۶ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان، چهار نفره ۷میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پنج نفره ۸میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان، برای خانوارهای ش��ش نفره و بیشتر هم به ازای هر 

نفر از اعضای خانوار، ۵۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شد.
بررسی های دولت نشان می دهد حداقل ۲۴ میلیون نفر واجد شرایط 
الزم برای دریافت یارانه ها نیس��تند از این رو ح��ذف این افراد تا پایان 
س��ال در دستور کار قرار خواهد گرفت. در ماه گذشته یارانه ۱۷۰ هزار 
خانوار که تعدادشان اندکی کمتر از ۸۰۰ هزار نفر بوده است، حذف شد. 
هرچند تعداد دقیق افرادی که یارانه ش��ان در مهرماه حذف شده است، 
دقیق اعالم نشده اما برآوردها حکایت از آن دارد احتمال افزایش تعداد 

حذف شدگان در این ماه نسبت به ماه گذشته بیشتر است.
اگر دولت بنا داشته باشد تا پایان سال جاری ۲۴ میلیون یارانه بگیر را 
از این فهرست حذف کند، بی تردید الزم است حداقل هر ماه یارانه بیش 
از ۳ میلیون و ۴۰۰هزار نفر حذف ش��ود این در حالی اس��ت که ش��مار 
حذف ش��دگان در ماه گذش��ته به ۸۰۰ هزار نفر نرس��ید. به این ترتیب 
پیش بینی می ش��ود در ماه های پیش رو حذف برخورداران از فهرس��ت 
یارانه بگیران ش��تاب بیش��تری را تجربه کند. پی��ش از این ۷۶ میلیون 
ایرانی در فهرس��ت یارانه بگیران نقدی بودند. براساس اعالم علی ربیعی 

حذف یارانه نقدی طبقه متوسط را دربر نخواهد گرفت.
اعتراض بی دلیل مشمول جریمه خواهد شد 

هرچند بنا ب��ر اعالم مقامات دولتی، عملیات ح��ذف برپایه اطالعات 
موج��ود در بانک های اطالعاتی و ب��ا ضریب خطای اندک صورت گرفته 
اس��ت، اما مهلتی جهت اعالم ش��کایات به کس��انی که یارانه نقدی آنها 
حذف شده است، اعالم می شود؛ چنانچه میرزایی سخنگوی ستاد تبصره 
۱۴ قان��ون بودجه گفته اس��ت: معترضان به ح��ذف یارانه اگر اطالعات 
نادرس��ت ارائه کنند، نه تنها یارانه شان قطع خواهد شد، بلکه بدهی شان 
در س��ازمان مالیاتی و سیستم بانکی می رود. یعنی کال حساب های شان 

بسته می شود؛ مگر اینکه بدهی خود را پرداخت کنند.
او با تاکید بر اینکه افرادی که اطالعات نادرست ارائه می دهند، یک بار 
برای همیش��ه باید نقره داغ ش��وند، افزود: یارانه حق عمومی و همگانی 
نیست و دولت به هر کسی برمبنای میزان وسعی که دارد، برای دریافت 
یک سطح استاندارد از خدمات رفاهی باید کمک کند؛ آن هم به شرط 

صحت اطالعات.

همزمان با واریز یارانه نقدی مهرماه، یارانه 400 هزار نفر از یارانه بگیران غیرنیازمند قطع شد

موج جدید حذف یارانه بگیران

خودرو، مالک مهمی در میان دارایی خانوارها برای تشخیص برخورداری یا عدم 
برخورداری از یارانه نقدی است، به طوری که خانوارهای فاقد خودرو یا خانوارهایی 
که ارزش خودروی آنها کمتر از ۵۰ میلیون تومان است، در این مرحله از فهرست 

یارانه بگیران حذف نمی شوند.
ب��ه موجب تصمیمات اتخاذش��ده، افرادی که مال��ک خودروهایی تا ۵۰ میلیون 
تومان هس��تند، در فهرست حذف ش��دگان از دریافت یارانه قرار نمی  گیرند. به این 
ترتیب کس��انی که خودرو ندارند یا ارزش خودروی آنها کمتر از ۵۰ میلیون تومان 

است، در این مرحله در پروسه حذف قرار ندارند. برآوردهای بانک مرکزی از میزان 
برخورداری ایرانیان از خودرو نش��ان می دهد در حدود ۴9درصد خانوارهای ایرانی 
مالک حداقل یک دس��تگاه خودرو هس��تند. به این ترتیب کسانی که بیش از یک 
خودرو دارند، با احتمال باالتری برای حذف از فهرست یارانه بگیران مواجه می شوند.

در این زمینه، حس��ن میرزایی، س��خنگوی س��تاد تبصره ۱۴ بودجه 9۸ درباره 
تاثیر مالکیت خودرو بر حذف یارانه ها گفته اس��ت: یکی از شاخص هایی که مبنای 
شناسایی برای برخورداری از یارانه نقدی است، مالکیت خودرو است. بر این اساس، 

خانوارهایی که خودرو نداش��ته یا ارزش خودرو آنها بین صفر تا ۵۰ میلیون تومان 
بوده است، در لیست حذف یارانه بگیران در این مرحله قرار نگرفتند. 

به گفته میرزایی، افرادی که ارزش خودروی ش��ان بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون بوده 
۶۳ هزار و ۷۶۰ خانوار بوده اند. ۴۵ هزار و ۸۱۳ خانوار نیز ارزش خودروی آنها بین 
۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون بوده است. همچنین خانوارهایی که ارزش خودروی شان ۲۰۰ 
تا ۵۰۰ میلیون تومان بوده است، ۳۷ هزار و ۴۰9 خانوار بوده اند و آنهایی که ارزش 

خودروی شان باالی ۵۰۰ میلیون تومان بوده، ۱۵ هزار و ۷۴۵ خانوار بوده اند.

از ابتدای دهه 9۰ و با س��خت تر شدن شرایط اقتصادی، حذف یارانه ثروتمندان 
و ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه ها به یک ضرورت تبدیل ش��د، اما از همان ابتدا 
بزرگترین مشکل دولت، شناسایی دهک های برخوردار و غیربرخوردار بود. بر همین 
اساس، از ۱۳9۴ که حذف یارانه ها توسط مجلس به دولت تکلیف شد، قطع یارانه 
دهک های مختلف با تردید روبه رو ش��د، با این حال و با گذشت بیش از چهار سال 
از نخستین تکلیف قانونی مجلس، در شهریورماه امسال یارانه نقدی ۷۰۰ هزار نفر 
از یارانه بگیران برخوردار حذف شد و حاال در گام دوم نیز یارانه ۴۰۰ هزار نفر دیگر 
قطع شده است. در این میان، اقتصاددانان با اقدام دولت همراهی کرده و معتقدند 
حذف تدریجی یارانه ثروتمندان نه تنها دارای ریشه نظری در علم اقتصاد است، بلکه 
یک الزام برای اقتصاد کش��ور به حس��اب می آید. درواقع این الزام از کسری بودجه 
نشأت می گیرد. پرداخت یارانه های نقدی در ایران که به منظور بهبود سطح رفاه و 
همین طور ضریب جینی صورت گرفت، در سال هایی که درآمدهای نفتی کشور به 

صورت قابل توجهی کاهش یافت منجر به کسری بودجه فراوان شد. کسری بودجه 
در ای��ران علل فراوانی دارد، اما یکی از مهم ترین علت آن، یارانه های نقدی اس��ت. 
براس��اس مبانی نظری علم اقتصاد، با ایجاد کس��ری بودجه و ناتوانی در تامین آن، 
دولت به ناچار متوسل به استقراض از بانک مرکزی یا همان سیاست پولی انبساطی 
می شود؛ یعنی انتشار پول که نقدینگی را افزایش می دهد. افزایش نقدینگی منجر 
به تورم ش��ده و تورم انباش��ته با س��رکوب قیمت ارز، خود را در شوک های ارزی و 
افزایش ش��ارپی نرخ ارز نشان می دهد که درواقع باعث فقیرتر شدن بخش بزرگی 
از جامعه خواهد ش��د. شهاب فوالدی، کارشناس اقتصادی در ارتباط با این مهم به 
ایلنا، گفته است: فارغ از آنکه سیاست یارانه های نقدی در دستیابی به اهداف خود 
موفق عمل کرده اس��ت یا خیر،  باید از همان ابتدا تبعات اجرای آن مورد بررس��ی 
قرار می گرفت. اجرای این سیاست به دنبال افزایش قیمت نفت و درنتیجه افزایش 
درآمدهای نفتی صورت گرفت. اما پس از آنکه در سال های بعد کشور درگیر مسائل 

تحریم های اقتصادی شد، عواقب اجرای سیاست اعطای یارانه  نقدی یکسان به همه  
آح��اد جامع��ه، به مرور در اقتصاد ایران بروز کرد. از این  رو، دولت بر آن ش��د تا در 
راستای توزیع هدفمند یارانه ها گام نخست را بردارد و پس از چهار سال وقفه پس از 
آخرین مرحله ای که بخشی از اقشار ثروتمند را از شمول دریافت یارانه خارج کرده 

بود، در شهریور امسال اقدام به قطع یارانه  نقدی ۲۰۰ هزار خانوار کند.
او ادامه داد: این شیوه حاکمیتی و پرداخت یارانه به این سبک و با شرایط کنونی 
دیگر نمی تواند ادامه پیدا کند، کشور نیازمند یک اصالح در ساختار اقتصادی خود 
اس��ت و این ماجرا بس��یار فراتر از یک دولت و یا یک قوه اس��ت. درواقع در چنین 
شرایطی نیازمند خواست و اراده حاکمیتی برای اجرای این اصالحات اقتصادی در 
کشور هس��تیم. ممکن است حذف یارانه های نقدی دهک های ثروتمند، منابعی را 
آزاد کند اما این سیاست باید در کنار انضباط مالی دولت و همچنین اصالح ساختار 

یارانه های پنهان صورت بگیرد.

وقتی خودرو مالک تشخیص برخورداری از یارانه می شود

یارانه صاحبان کدام خودروها حذف می شوند؟

حذف یارانه دهک های پردرآمد از نگاه اقتصاددانان

پیامدهای اجرای هدفمندی یارانه ها

نگاه

چرا ناگهان حذف یارانه ها برای دولت مهم شد؟

خداحافظی ثروتمندان با یارانه نقدی
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و از جمله حذف سه دهک باالی 
درآمدی، بحث ها و مناقش��اتی را در روزها و هفته های گذش��ته در 
پی داشته است. با وجود اینکه سال ها از لحاظ کارشناسی و تکلیف 
قانونی این مس��ئولیت برعهده دولت ها بود ت��ا یارانه پردرآمدها را 
ح��ذف کنند، اما به ه��ر دلیلی این مهم در س��ال های اخیر جدی 
گرفته نش��د تا اینکه امس��ال غربالگری یارانه بگیران پررنگ تر آغاز 
شده اس��ت؛ از نگاه برخی کارشناس��ان، کاهش درآمدهای نفتی و 
به دنبال آن، کس��ری منابع بودجه ای موجب ش��ده تا رقم ناشی از 
ح��ذف پردرآمدها حتی در حد ۱۰ تا ۱۵ ه��زار میلیارد تومان هم 

مهم باشد.
به گزارش ایس��نا، ۱۰ سال است که قانون هدفمندی یارانه ها به 
مرحله اجرا درآمده و طی این س��ال ها یارانه نقدی بدون غربالگری 
و توجه��ی به آنچه که در قانون آمده، پرداخت ش��ده اس��ت. طبق 
قان��ون هدفمندی یارانه ها، باید ۵۰درصد از منابع ناش��ی از اجرای 
قان��ون برای توزیع نقدی و غیرنقدی بی��ن خانوارها اختصاص پیدا 
کند. آن هم افرادی که در نتیجه اجرای قانون آسیب می بینند، اما 
همواره با توجه به اینکه بالغ بر 9۰درصد جمعیت ایران در لیس��ت 
یارانه بگیران حضور دارند، عمده منابع هدفمندی برای توزیع نقدی 
مصرف ش��ده و س��هم بخش های دیگر از جمله بهداش��ت و تولید 
پرداخت نش��د. این در حالی اس��ت که طی س��ال های اخیر بارها 
کارشناس��ان بر ح��ذف یارانه افراد پردرآمد و اص��الح روند معیوب 
موجود تاکید داش��تند. از س��وی دیگر طی چند س��ال گذشته به 
دفعات در قانون بودجه حذف دهک های باالی درآمدی تکلیف شد، 
اما دولت از آن س��ر باز زد؛ نبود بانک های اطالعاتی و یا مالحظات 
سیاس��ی و اجتماعی از جمله مواردی بود ک��ه مانع ورود به حذف 
افراد پردرآمد می ش��د. اما برای سال جاری، تکلیف قانون مبنی بر 
حذف س��ه دهک باالی درآمدی به طور جدی تری در دس��تور کار 
دول��ت قرار گرفته و از ش��هریورماه یارانه ح��دود ۸۰۰ هزار نفر را 
حذف کرد و قرار اس��ت این روند تا پایان س��ال ادامه داشته باشد. 
حذف دهک های درآمدی در حالی اتفاق می افتد که در حال حاضر 
برای حدود ۷۸ میلیون نفر در ماه، نزدیک به ۳۵۰۰ میلیارد تومان 
و در سال ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداختی انجام می شود که دولت 
برآورد ک��رده نزدیک به ۲۴ میلیون نفر باید در نتیجه حذف س��ه 
دهک ب��االی درآمدی کنار بروند که حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد 

تومان منابع ایجاد می کند.
ام��ا اینکه چرا با وجود اینکه حذف دهک های باالی درآمدی کار 
چندان س��ختی به نظر نمی رس��ید و باید طی دوره های قبل برای 
کنار گذاش��تن آنها اقدام می ش��د ولی نش��د و اکنون دولت اجرای 
قانون را در دس��تور کار قرار داده اس��ت، موضوعی است که وحید 

شقاقی، اقتصاددان به بررسی آن پرداخت.
او در تش��ریح این مس��ئله گفت: موضوع اصال به حذف و یا عدم 
حذف و یا تکلیف قانونی در سال های گذشته بر نمی گردد، چرا که 
طی این س��ال ها ظاهرا سیاست نانوش��ته ای وجود داشت مبنی بر 
اینکه مس��یر پرداخت یارانه ها بدون اینکه حذفی انجام شود، ادامه 
پیدا کند. چراکه رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مرور و در گذر زمان 
و با توجه به تورم حداقل ۱۰درصدی که هر سال به اقتصاد تحمیل 
می ش��ود، ارزش خود را از دس��ت می دهد و در این حالت هزینه ای 
س��نگین برای دولت به حساب نمی آید که به خاطر حذف آن خود 

را درگیر واکنش های اجتماعی و سیاسی کند.
ش��قاقی ادامه داد: درست است که رقم پرداختی بابت یارانه های 
نقدی در س��ال به ح��دود ۴۲ هزار میلیارد تومان می رس��د و رقم 
ظاهرا س��نگینی است، اما آنچه که بابت ثروتمندان حذف می شود، 
حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اس��ت که در مقایس��ه با هزینه های 
س��االنه دولت مبلغ هنگفتی به ش��مار نمی رفت و به دردسر حذف 
آنه��ا نمی ارزید، اما گذر زمان و تغییرات درآمدی و هزینه ای دولت 

شرایط را به گونه ای دیگر پیش برد.
ای��ن اقتص��اددان با بیان اینکه از س��ال گذش��ته ش��اهد تغییر 
درآمدهای نفتی و از سویی بحران ارزی بودیم که خود موجب شد 
درآمدهای باالی دول��ت از نفت در بودجه به طور قابل مالحظه ای 
تغییر پیدا کند، گفت: از این رو برای س��ال جاری نزدیک به ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان کسری منابع در بودجه وجود داشت که موجب 
ش��د دولت به سمت تامین منابع از محل انتش��ار اوراق و یا منابع 
صندوق توس��عه ملی برای آینده ب��رود. از این رو ترجیح داد که به 
گون��ه ای دیگر مدیریت کند، چراکه اکن��ون همین ۱۰ تا ۱۵ هزار 
میلیارد تومان ناش��ی از حذف پردرآمدها ارزشمند شده و گوشه ای 

از هزینه ها را در این کمبود منابع پوشش می دهد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه حذف دهک های ب��االی درآمدی به هیچ 
عنوان کار سختی نیست و همین کاری که اکنون دولت آغاز کرده 
را می توانست در س��ال های گذشته انجام دهد و از هدررفت منابع 
جلوگی��ری کن��د، افزود: گفته می ش��د دولت نگران این اس��ت که 
یارانه نیازمندی به طور اش��تباه قطع نش��ود، در حالی که به راحتی 
می توانس��ت از روی دارایی هایی مانند خودرو، مس��کن و حس��اب 
بانکی یعنی همین مالک هایی که اکنون نس��بت به غربالگری اقدام 
می کند،  از خیلی وقت پیش این کار را انجام دهد، اما در هر صورت 

این کار را نکرد.
ش��قاقی یادآور شد: دولت اکنون در مسیری است که باید حذف 
یاران��ه پردرآمده��ا را انجام ده��د. در این بی��ن هیچ گونه مالحظه 
سیاس��ی نباید مورد توجه قرار گیرد یا اینکه فشار نمایندگان مانع 
از آن ش��ود که برای غربالگری اقدام نکنند، چراکه در این بین هر 
رقمی که ایجاد می ش��ود، خود می تواند موجب بازگش��ت منابع به 

مردم و باز کردن گره درآمدی دولت باشد.
ل��ب کالم اینک��ه او حذف تدریج��ی یارانه خانواره��ای پردرآمد 
را بهتری��ن روش قط��ع یاران��ه دهک های پردرآم��د ارزیابی کرد و 
گف��ت: با این روش می توان جلوی خطاه��ا و انحرافات احتمالی را 
هم گرفت. در همین راس��تا بهترین معیار برای تش��خیص وضعیت 
اقتصادی خانوارها بررس��ی گردش مالی افراد خانوار است. هنگامی 
که دولت به تدری��ج یارانه دهک های درآمدی را حذف می کند، به 
مرور می تواند بانک اطالعاتی خود را هم تکمیل کند، به اعتراض ها 
رسیدگی کند و سپس یارانه دهک های پایین تر را هم قطع کند. بر 
این اس��اس روش تدریجی نسبت به قطع یکباره یارانه ها بهتر است 
و به دولت اجازه راستی آزمایی، کاهش و حذف خطاها را می دهد.
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بررسی های میدانی نشان می دهد شبکه های تبلیغاتی و تارنماهای عرضه مسکن 
اس��تیجاری، باعث افزایش صوری قیمت مسکن شده  و پراکندگی مراکز مشاوره و 

معامله نیز بازار اجاره مسکن را با رکود تورمی مواجه کرده  است.
ب��ه گزارش ایرنا، در حالی که آمارها نش��ان از افزای��ش میانگین نرخ اجاره بهای 
مس��کن در ش��هر تهران دارد و همزمان برمبنای همین آمارها، تعداد قراردادهای 
رسمی اجاره مسکن ثبت شده نیز کاهش یافته اند؛ بررسی میدانی بازار اجاره مسکن 
در تهران نشان می دهد وضعیت جست وجو و اجاره مسکن با شرایطی جدید مواجه 

شده و  سازوکارهای قبلی در این بازار در حال تغییر هستند.
آخرین گزارش مرکز آمار درباره وضعیت مسکن استیجاری در شهر تهران نشان 
می دهد متوسط اجاره بهای ماهیانه مسکن در بهار امسال به صورت میانگین نسبت 
به فصل زمس��تان بیش از ۱۷درصد افزایش یافته اس��ت. افزایش این میانگین نیز 
نسبت به بهار سال گذشته، حدود دو برابر و به رقم ۳۵درصد رسیده است. بر طبق 
همین آمار رسمی می توان دریافت که مناطق شمال شهر تهران به مراتب بیشتر از 

مناطق جنوب شهر با افزایش قیمت مواجهند.
البته این آمار نیازمند دو مالحظه اساسی است. اول آنکه این آمار مربوط به فصل 
بهار است، در حالی که در تابستان که فصل اصلی جابه جایی ها است، به طور حتم 
هم تعداد قراردادهای اجاره افزایش می یابند و هم قیمت اجاره  بها. از س��وی دیگر 
این آمار براساس داده های ثبتی در سامانه های رسمی تدوین شده اند. در حالی که 
برخالف قراردادهای خرید مس��کن، ممکن است تعداد قابل توجهی از قراردادهای 

اجاره یا تمدید آن، به صورت رسمی ثبت نشوند.
مشاهدات میدانی نشان می دهند که به رغم تاکید دولت مبنی بر عقد قراردادهای 
اجاره همراه با کد رهگیری و س��ند هولوگرام دار معتبر و قانونی، برخی از مشاوران 
امالک و ش��هروندان ترجیح می دهند که همچنان قرارداد اجاره خود را به صورت 
دس��تی انجام و تنظیم کنند. به نظر می رسد که دلیل اصلی این امر، عدم پرداخت 
9درص��د مالیات بر ارزش افزوده باش��د. در عین حال در برخی بنگاه های معامالت 
امالک، ثبت قرارداد اجاره به صورت دستی، نرخ کمیسیون کمتری نسبت به ثبت 
ق��رارداد اجاره همراه با کد رهگیری دارد؛ اقدامی که یک تخلف قانونی محس��وب 

می شود. 
مشاوران امالک و جدال با فضای مجازی

به نظر می رس��د کس��ب و کار این روزهای مش��اوران امالک، با گسترش فضای 
مجازی و ورود برخی ش��بکه های تبلیغاتی به این عرصه، تا حدی با مشکل مواجه 
ش��ده اس��ت. در حالی که در گذشته، مالک و مستأجر، هر دو به بنگاه های مشاوره 
ام��الک مراجعه می کردند و مش��اوران امالک، عامل واس��طه در این میانه بوده اند؛ 
امروزه وضعیت بسیار متفاوت شده است. از یکسو بسیاری از مالکان ترجیح می دهند 
واس��طه گران را از معامله حذف کرده و با انتشار یک آگهی در شبکه های تبلیغاتی 
فضای مجازی، خود به دنبال مستأجر بگردند و از سوی دیگر نیز مستأجرین اغلب 
ترجیح می دهند به جای آنکه زمان خود را صرف سر زدن به بنگاه های مشاور امالک 

کنند، با بررسی آگهی های فضای مجازی، ملک مورد نظر خود را بیابند.
اما واقعیت آن اس��ت که ش��بکه های تبلیغاتی، آنچنان ک��ه انتظار می رود، موثر 

نیس��تند. مسئله  اول آن است که در بسیاری از مواقع، تصویر یا شرایط خانه تبلیغ 
ش��ده، با واقعیت همخوانی ندارد. مستأجر نیز با تصور اینکه خانه موردنظر خود را 

یافته است، به سراغ خانه مذکور می رود؛ اما دست خالی باز می گردد.
نکته دیگر آن است که تبلیغات فضای مجازی خود باعث افزایش بی رویه قیمت 
اجاره بها می ش��وند. حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران امالک 
تهران درباره نقش نرم افزارها و شبکه های تبلیغاتی فعال در حوزه مسکن می گوید: 
»یکی از عواملی که موجب س��وداگری و باال بردن قیمت نامتعارف مس��کن است، 
تارنماه��ا، اپلیکیش��ن ها و ش��بکه های تبلیغاتی در فضای مجازی هس��تند که در 
حوزه مس��کن کار می کنند. بعضی از آنها هیچ گونه پروانه یا مجوز فعالیت رس��می 
از س��ازمان های متولی ندارند و نظارتی هم بر روی آنها نیس��ت. این شبکه ها برای 
ایج��اد موج، یکدفع��ه آپارتمانی که نرخ رهن آن ۷۰میلیون تومان اس��ت را با رقم 
۱۲۰ میلی��ون تومان عرضه می کنند. در نتیجه مالکی که قص��د اجاره دادن خانه 
خود را دارد، به تارنمای مذکور مراجعه کرده و با دیدن چنین رقمی، به این نتیجه 
می رس��د که او نیز باید قیمت اجاره ملک خود را باال ببرد. در نتیجه قیمت اجاره 

بهای مسکن باال می رود.«
فضای مجازی و آشفتگی در بازار امالک

بررسی های میدانی نشان می دهد که تشکیل شبکه های تبلیغات اجاره 
مسکن، بیش از آنکه باعث کاهش قیمت ها یا ساماندهی بازار مسکن شود، 
به ضرر این بازار بوده و باعث افزایش قیمت ها شده است. برخی از افرادی 
که تا پیش از این نیز ش��غل دیگری داش��ته اند، با افزایش تعداد تبلیغات 
فضای مجازی، شغل پیشین خود را رها کرده و به سراغ این شغل آمده اند 
و تنه��ای چیزی که از مش��اوره ام��الک می دانند انجام جس��ت وجوهای 
اینترنت��ی و معرفی خانه هایی که در این تبلیغات می بینند به مش��تریان 
اس��ت و از این رهگذر درآمدی را نیز برای خود فراهم می کنند. آمارها و 
بررس��ی های میدانی حاکی از آن هستند که با ورود به فصل پاییز، دوران 
رکود فصلی اجاره مس��کن آغاز ش��ده اس��ت، هرچند افزایش قیمت های 
خرید و اجاره مس��کن، از مدتی پیش رکود را در بازار رقم زده است. یکی 
از مش��اوران تاکید می کرد که در طی ش��ش ماهه گذشته، بنگاه مشاوره 
امالک آنها که یکی از بنگاه های بزرگ غرب تهران است، تنها یک معامله 
فروش مس��کن را به ثبت رسانده است و مشاور دیگری نیز یادآور می شد 
که شدت رکود در بازار اجاره مسکن نیز به حدی بوده است که مشاوران 
دچار مش��کل شده اند و تعداد قراردادهای اجاره آنها در چندماهه گذشته 

تنها به اندازه انگشتان یک دست بوده است.
اما چرا رکود در بازار خرید و فروش مس��کن، به بازار اجاره نیز رس��یده اس��ت؟ 
یکی از مشاوران غرب تهران می گوید: »افزایش شدید قیمت ها باعث شده است تا 
مستأجران ترجیح می دهند به هر نحوی که شده است، قرارداد قبلی خود را تمدید 

کنند و دست به جابه جایی نزنند.« 
از س��وی دیگر تعدد مراکز مشاوره و بنگاه های معامالت امالک نیز مزید بر علت 
اس��ت. این تعدد به حدی است که تنها در محدوده غرب خیابان مرزداران، خیابان 

ناهید و حاش��یه بزرگراه اشرفی اصفهانی، ده ها بنگاه امالک مشغول به کارند و این 
تعداد آنقدر قابل توجه است که می توان در این محدوده، چندین دفتر معامله امالک 
را در چند متری هم مش��اهده کرد که حتی نام برخی از آنها نیز مش��ابه است. این 
تعدد بیش از اندازه بنگاه های معامله مسکن که البته برخی از آنان فاقد مجوزهای 

قانونی نیز هستند، بازار مسکن را بیش از پیش آشفته کرده است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا 
تعداد مراکز مش��اوره امالک، در شهر تهران بیش از اندازه نیستند؟ پاسخ می دهد: 
»بنده هم با ش��ما موافق هس��تم. تعداد مشاوران امالک در ش��هرهای بزرگ و به 
خصوص در ش��هر تهران زیاد اس��ت. در گذشته قانون »حدود صنفی« محدودیتی 
را ایجاد می کرد که باعث می ش��د تا تعداد دفاتر مش��اوره امالک محدود ش��ود، اما 
مدتی اس��ت که قوانین مربوط به »حدود صنفی« و »سقف تعداد« لغو شده است. 
در نتیجه امروز ساختمان هایی را می بینیم که در هر طبقه آن یک بنگاه وجود دارد. 
ما هم موظف هس��تیم که به متقاضیان، مجوز بدهیم. بنده و همکاران در چندین 
مناظره شرکت کرده و در نامه هایی تقاضا کردیم تا قوانین مربوط به حدود صنفی 
و س��قف دوباره مقرر شود. تعدد مراکز مشاوره امالک، امروزه تبدیل به یک معضل 

جدی شده است.«
افزایش نظارت؛ ضرورت امروِز بازار مسکن

به نظر می رس��د اتحادیه های مش��اوران امالک در تالشند تا از طریق روش های 
مختلف، بر عملکرد بنگاه های مش��اوره ام��الک نظارت کنند. در حالی که برخی از 
مشاوران امالک نیز مدعی شدند که عرف کمیسیون مشاوره برای اجاره، یک دوم یا 
یک سوم نرخ کلی اجاره بها است؛ نایب رئیس اول اتحادیه امالک تهران، در ارتباط 
با هزینه های عقد قراردادهای اجاره و اعالم کد رهگیری توسط مراکز مشاوره امالک 
می گوید: »نرخ کمیسیون مشاوران امالک تا سال ۱۳9۵ متفاوت بود. از سال ۱۳9۵ 
نرخ مشاوران امالک تغییر داده شد. از این سال تا امروز، نرخ مشاوران امالک هیچ 
تغییری نداش��ته و حق الزحمه مشاوره امالک، یک چهارم نرخ اجاره از هر طرف به 
اضافه 9درصد ارزش افزوده اس��ت. نس��بت پول رهن نیز به ازای هر یک میلیون، 
۳۰هزار تومان محاس��به می ش��ود. اگر مش��اور امالک رقم دیگری و به هر بهانه ای 
بگیرد، اقدامی غیرقانونی و نامتعارف کرده است. همچنین مشاور امالک برای اعالم 
کد رهگیری، حق گرفتن یک ریال اضافه نیز ندارند و مکلف و موظف هس��تند کد 

رهگیری را به مالک و مستأجر اعالم کنند.«
ام��ا همانطور که عقبای��ی تاکید می کن��د، اتحادیه های مش��اوران امالک، تنها 
قادرند بر دفاتر رس��می مش��اوره امالک نظارت کنند و اختی��ار و امکان نظارت بر 
شبکه های تبلیغاتی مسکن در فضای مجازی را ندارند. در عین حال مسدودسازی 
به عنوان راه حل ضربتی مقابله با این ش��بکه ها نیز باعث حل مس��اله نخواهد شد 
زیرا رشد قارچ گونه نرم افزارها و تارنماهای تبلیغات مسکن، با مسدودسازی متوقف 
نخواهد ش��د. از همین رو اس��ت که به نظر می رسد مس��ئوالن امر باید با تشکیل 
کمیس��یون هایی، تصمیماتی اساسی در این زمینه بگیرند تا بتوانند وضعیت فعلی 
بازار مسکن استیجاری را مدیریت کنند؛ وضعیتی که بیش از هر کس، موجب ضرر 

مستأجرانی خواهد شد که اغلب جزو اقشار آسیب پذیر جامعه هستند.

بررسی ها نشان می دهد بازار اجاره مسکن در چنبره تبلیغات مجازی گرفتار شده است

جدال مسکن با فضای مجازی
یادداشت

خودتحریمی بدتر از تحریم است

ش��رایط اقتصادی ایران به گونه ای است که اغلب فعاالن اقتصادی 
ب��ه وج��ود تنگناهای موجود در فضای کس��ب و کار اع��م از تولید، 
تج��ارت و خدمات اذعان دارند و دوره س��ختی را س��پری می کنند. 
طبیعی اس��ت که ای��ن موضوع در رابط��ه با فعاالن ح��وزه تجارت 
خارج��ی که هم با محدودیت های خارج��ی و هم با محدودیت های 
داخلی دس��ت و پنجه نرم می کنند، عمق و ش��دت بیش��تری دارد. 
در این میان، واردات به دلیل حساس��یت هایی که به صورت تاریخی 
نس��بت به آن وجود دارد، بیش از دیگر اصناف، مورد بی مهری قرار 
گرفته اس��ت، هرچند که به طور کامال طبیع��ی و منطقی، واردات، 
بخشی از زنجیره تأمین کاال در کشورمان است و نمی توان نقش آن 

را در اقتصاد کشور انکار کرد.
اگر بخواهیم نگاهی به دغدغه ها و نگرانی های تجار بیندازیم، باید از 
درهم پیچیدگی بیش از حد بوروکراسی اداری و تعدد دست اندازهای 
متوالی و غیرقابل پیش بینی، به عنوان یکی از اساسی ترین مشکالت 
و معضالت فعاالن این حوزه نام ببریم. توقع این است که بوروکراسی 
اداری، مسیری روشن و شفاف برای فعاالن اقتصادی شناسنامه دار و 
قانونی باشد، تا به این وسیله امکان مانور برای کسانی که می خواهند 
از طریق قانون گریزی و تقلب، به سودهای بادآورده و موسمی دست 
پیدا کنند، محدود شود. ولی متاسفانه شاهد هستیم که بوروکراسی 
اداری به عاملی برای پراکنده ش��دن توان کس��انی تبدیل ش��ده که 
می خواهند به صورت قانونی و رس��می فعالیت کنند. در واقع بخش 
عمده ای از وقت، انرژی، توان و توجه فعاالن اقتصادی شناسنامه دار، 
به جای آنکه ص��رف موضوع اصلی فعالیت اقتصادی ش��ود، متوجه 

سپری کردن پیچ و خم های اداری و دیوان ساالری موجود می شود.
به عبارت روشن تر، اگر به واقع بخواهیم دلسوزانه، وضعیت موجود 
را رص��د و ارزیابی کنیم و با شناس��ایی معض��الت، دنبال درمان آن 
باشیم، باید اعتراف کنیم که فرآیندهای اداری، به جای آنکه مشوق 
س��رمایه گذاری و فعالی��ت قانونی باش��ند، زنجی��ره ای از حلقه های 
ناهماهنگ و نامتوازن را پیش روی فعاالن اقتصادی اصیل و باسابقه 
ق��رار می دهند ک��ه نتیجه آن، فرس��ایش و فرس��ودگی انگیزه ها و 

توانمندی هاست.
در کنار بوروکراس��ی کند و مبهم اداری، موضوع دیگری که وجود 
دارد، بحث س��امانه هایی است که س��ازمان های مختلف، در راستای 
الکترونیکی ش��دن فعالیت های خ��ود، راه ان��دازی کرده اند. هرچند 
گام برداشتن دولت در این مسیر را باید به فال نیک گرفت و به همه 
دولتمردان��ی که فرآیندهای کاغذی را به سیس��تم های الکترونیکی 
س��پرده اند، خدا قوت گفت، ولی نکته ای که در این میان وجود دارد 
آن اس��ت که این سامانه ها، هنوز با یکدیگر هماهنگ نیستند و این 
موضوع، فعاالن اقتصادی را اسیر تیک زدن های متعدد در سامانه های 
مختلف کرده است به طوری که یکی از مهم ترین مشغله های روزانه 
تج��ار، پیگیری زده ش��دن تیک هایی که هر روز اضافه می ش��ود، در 

سامانه های متعدد دستگاه های مرتبط است.
ف��ارغ از بح��ث بوروکراس��ی اداری ک��ه در کن��ار آن می توان از 
موازی کاری ه��ا و دوباره کاری های دس��تگاه های مختلف نیز نام برد، 
نکته دیگ��ری که واقعاً آزاردهنده اس��ت، صدور دس��تورالعمل ها و 
بخش��نامه های غافلگیرکنن��ده و ناگهانی اس��ت. متاس��فانه فعاالن 
اقتص��ادی، در براب��ر موج بخش��نامه هایی که یکی پ��س از دیگری 
صادر ش��ده و حتی مغایر هم هس��تند، پناه و مأمن��ی ندارند و این 
موضوع ش��دیداً ام��کان برنامه ری��زی و آینده نگ��ری را از بنگاه های 
اقتصادی س��لب می کند. ضمن اینکه با مخدوش ش��دن برنامه ها و 
زمان بندی ها، هزینه زیادی به بنگاه های اقتصادی تحمیل می ش��ود 
که حتی گاهی اوقات غیر قابل جبران اس��ت. به همین دلیل اس��ت 
که باید بگوییم وضع محدودیت ها و ممنوعیت های ش��دید نسبت به 
کاالهای وارداتی، ش��اید یکی از بزرگ تری��ن نگرانی های فعاالن این 

حوزه قلمداد می شود.
هرچند که س��رعت صدور دستورالعمل ها در ماه های اخیر کاهش 
یافته ولی وجود بخش��نامه های قبلی و ملغی نش��دن برخی از آنها، 

فعاالن اقتصادی را با بالتکلیفی مواجه کرده است.
واقعی��ت دیگ��ری که از زم��ان تحریم ه��ا در فض��ای بین المللی 
خودنمایی می کند، آن اس��ت که واردکنندگان کشورمان، مشکالت 
زی��ادی در حوزه ارز و مبادالت بانکی در محیط بین المللی دارند که 
طاقت فرسا و پرریسک است. این موضوع حتی در رابطه با بسیاری از 
کاالهای سالمت محور که از تحریم ها نیز معاف هستند، صادق است.

این بحث، تبعات متعددی را برای واردکنندگان به دنبال دارد که 
حتی از بحث های تراکنش مالی، فراتر می رود. به طور نمونه باید به 
بحث عدم ترخیص کاالها و ماندگاری آنها در گمرکات به دلیل عدم 
فراهم ش��دن به موقع اسناد و مدارک اش��اره کرد. براساس بسیاری 
از تخمین ه��ا، ه��ر یک روز معطل��ی در ترخیص و مان��دگاری کاال 
باعث می ش��ود که معادل یک درصد، به قیمت تمام شده کاال اضافه 
ش��ود، مسئله ای که رقابت پذیری کاالهای صادراتی را کاهش داده و 
کاالهای وارداتی را برای واحدهای تولیدی و در نهایت مصرف کننده 

نهایی گران تر می کند.
عالوه بر مس��ائل فوق، ب��ه وضوح می توانیم کمب��ود نقدینگی در 
بنگاه ه��ای اقتصادی را مالحظه کنیم. بی تردی��د، افزایش نرخ ارز و 
همچنی��ن اختالل در تراکنش های مال��ی، می تواند از دالیل افزایش 
نیاز به نقدینگی باش��د که مزید بر علت ش��ده و تاب و توان فعاالن 

اقتصادی را در خود بلعیده است.
ام��ا س��خن پایانی آن اس��ت ک��ه در روزگاری ک��ه تحریم های 
خارجی، مس��یر تجارت خارجی کش��ورمان را با تنگناهای متعدد 
مواجه س��اخته، ناهماهنگی ها و تحریم های داخلی نیز سبب شده 
که س��رگردانی و بالتکلیفی بر واردکنندگان قانونی و اصیل کشور 
که از طریق مجاری رسمی اقدام به تأمین و عرضه کاال می کنند، 
س��ایه اندازد. مروری کوتاه بر کارنامه تجارت خارجی کش��ورمان 
در ماه ه��ای آغازین س��ال ج��اری که از س��وی گمرک منتش��ر 
می ش��ود، به وضوح نشان دهنده آن است که منحنی واردات روند 
کاهش��ی خود را با ش��یب تندتری ادامه می دهد و ش��کی نیست 
ک��ه این موضوع، نمی تواند عاملی برای رونق تولید ملی و توس��عه 

اقتصاد قلمداد ش��ود.
منبع: آینده نگر
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محمدرضا بوترابی
رئیس مجمع عالی واردات

مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود به بررسی ضرورت 
تأسیس رگوالتور مستقل در صنعت برق پرداخت و نوشت صنعت برق در 
ایران یکی از بزرگ ترین و پُراهمیت ترین صنایع کش��ور برشمرده می شود 
و هرگونه تغیی��رات در این صنعت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی 
سیاس��ی گس��ترده ای خواهد داش��ت، اما با وجود این در حال حاضر این 
صنعت پایه، در وضعیت مناس��بی قرار نداش��ته و به نوعی با بحران جدی 

روبه رو است.
نهاد پژوهشی مجلس در تشریح دالیل این بحران در صنعت برق ایران 
آورده اس��ت: این بحران ناش��ی از عوامل بیرون��ی و کالن اقتصادی مانند 
تغییرات نرخ ارز، مش��کالت ناشی از تحریم ها و افزایش تورم و ... بوده که 
ای��ن عوامل خارج از اختیارات مدیران حوزه برق اس��ت. عوامل بحران زای 
داخلی صنعت برق، شامل پایین بودن نرخ تعرفه برق و غیرکارشناسی بودن 
آن، بدهی های انباش��ته وزارت نیرو که ناش��ی از واگذاری های غیراصولی 
دارایی ه��ای اصلی صنعت برق، تغییرات ناقص س��اختاری در صنعت برق 
و نبود نقش��ه راه و برنامه ریزی مدون برای گذار از وضعیت فعلی اس��ت. 

مسلماً می توان ریش��ه تمام این بحران ها را در بخش های سیاست گذاری 
و مدیریت��ی یافت. ازاین رو راه حل پایدار و عملی بهبود وضعیت موجود را 
بایستی در اصالح و توسعه قوانین و مقررات و توسعه ساختارها و نظامات 

اجرایی جست وجو کرد.
به گفته مرکز پژوهش ها، با بررسی ساختار صنعت برق ایران و مقایسه 
آن با این صنعت در سایر کشورها می توان دریافت، وجود نهادهای مستقل 
و قدرتمند تنظیمگر در س��ایر کش��ورها یکی از مهم ترین تفاوت ها میان 
ساختار صنعت برق در ایران با سایر کشورهاست. از مهم ترین وظایف این 
نهاد می توان به تعیین کارشناسی ساختار تعرفه برق و نرخ های آن، ارزیابی 
هزینه های صورت گرفته و تطبیق هزینه های واقعی با قیمت تمام شده برق 
اشاره داش��ت. همچنین این نهاد نظارت ویژه بر بازار برق و وضع مقررات 
مناسب را جهت حفظ رقابت در بازار برعهده خواهد داشت و نیز با قدرت 
اجرایی و تهیه اسناد قضایی مناسب برای ارائه به محاکم قضایی می تواند 
بر اجرای قوانین نظارت ویژه داش��ته و مرجع کارشناس��ی و رسیدگی به 

شکایات بازیگران مختلف بازار و شرکت های موجود در این صنعت باشد.

براساس این گزارش، نهاد تنظیم مقررات یکی از مهم ترین ارکان تجدید 
س��اختار در کشورهای مختلف بوده و کمک ش��ایانی به موفقیت تجدید 
ساختار در این کشورها کرده است. متأسفانه در ایران چنین نهاد قدرتمند 
و مستقلی وجود نداشته و وزارت نیرو یا نهادهای وابسته به آن این وظیفه 
را بر عه��ده دارند که این به ایجاد مس��ئله تعارض مناف��ع دامن می زند. از 
آنجایی که س��هم بزرگی از تولید و بهره برداری سیس��تم برق کش��ور در 
اختیار وزارت نیرو است، این نهادها به هیچ عنوان صالحیت انجام وظایف 
یک نهاد تنظیمگر مس��تقل و قدرتمند را ندارند. همچنین شورای رقابت 
به عنوان دیگر نهاد موجود در این زمینه در ش��رایط فعلی کارآمدی کافی 
به منظور اجرای مقررات در این حوزه و اعمال نظرات خود را ندارد، بنابراین 
این شورا نقش نهاد تنظیم  مقررات مستقل یا ارکان رقابت را به خوبی اجرا 
نکرده است. با این تفاس��یر خأل چنین نهادی به شدت در کشور احساس 
می شود و اصلی ترین راه حل برون رفت از شرایط موجود برای صنعت برق را 
می توان ایجاد نهاد قانونگذار و تنظیمگر مستقل و قوی و همچنین توسعه 

قوانین کارا برای این صنعت دانست.

نهاد پژوهشی مجلس مطرح کرد

لزوم تأسیس رگوالتور مستقل در صنعت برق
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قیمت دالر در حالی از س��ومین روز شهریورماه امسال تاکنون 
در مح��دوده ۱۱ هزار و ۲۰۰تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قرار 
دارد که بررس��ی ها نش��ان می دهد این دوره یکی از پرتقاضاترین 
دوره ه��ای س��الیانه در ب��ازار ارز تلقی می ش��ود. در همین حال، 
سیگنال های رئیس کل بانک مرکزی برای بازار ارز، احتمال ریزش 

بیشتر نرخ دالر در هفته های آتی را تقویت کرده است. 
به گزارش خبرآنالین، بازار ارز این روزها نه با تش��دید تنش ها 
در خاورمیان��ه بنای افزایش را گذاش��ت و نه با خبرهای مثبت و 
چراغ س��بزهای غربی ها برای حل مشکل دست به تعدیل نرخ ها 
زد. فعاالن بازار می گویند محدوده ای که دالر، تب س��نج بازار ارز، 
در آن ج��ای خوش کرده اس��ت، محدوده ای اس��ت که خروج از 
آن چه به قصد ریزش و چه به قصد افزایش دش��وار اس��ت. عدم 
تاثیرپذیر بازار ارز از وقایع سیاس��ی را نیز برخی به بریده ش��دن 
بند ناف اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی نسبت می دهند. هرچند 
ایران هنوز فاصله ای معنادار با خداحافظی با اقتصاد نفتی دارد، اما 
بررس��ی ها نشان می دهد حجم تاثیرگذاری نفت در اقتصاد ایران 
در حال کاهش اس��ت و ادامه این وضعیت در میان مدت می تواند 

اتفاقات خوبی را برای کشور رقم بزند.
خبر همتی برای فعاالن بازار چیست؟

دالر آخرین ماه تابس��تان را با نرخ ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز 
کرد اما درست در اولین روزها بود که قیمت در محدوده ۱۱ هزار 
و ۴۵۰ توم��ان قرار گرفت. مانوره��ای گاه وبیگاه دالالن با هدف 
افزایش قیمت ها و نزدیک تر ش��دن آن ب��ه کانال ۱۲ هزار تومان 
نیز طی چند س��اعت خنثی می شد تا نه بحران های منطقه ای و 

نه شایعات داخلی هیچ کدام نتواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
با گذش��ت نزدیک به دو ماه از ماندگاری دالر در این محدوده 

قیمت برخی کارشناس��ان به خروج دالالن از بازار، کندی آهنگ 
رش��د تورم و آرامش در دیگر بازارها به عن��وان دالیل مهم مهار 
ارز اس��تناد کردند اما س��یگنال های اعالمی از س��وی رئیس کل 
بانک مرکزی نش��ان می دهد داس��تان کاهش قیمت ه��ا در بازار 
ارز ادامه دار خواهد بود. همتی در گزارش های ارائه ش��ده صراحتا 
از اتکای اقتصاد ایران به صادرات غیرنفتی س��خن گفته اس��ت و 
کاهش وابس��تگی به نفت را در ش��رایط تحریمی مورد تایید قرار 
داده است. آنچه اما ادامه این روند را تضمین می کند خبر تازه ای 
است که وی به بازار اعالم کرد. به گفته همتی، دولت به موضوع 

ثبات در مقررات صادراتی و اجتناب از صدور بخشنامه های موردی 
در مقاطع مختلف س��ال برای منع صادرات با هدف تنظیم بازار، 
ورود کرده است. از سوی دیگر با توجه به تدوین نقشه راه صادرات 
غیرنفتی می توان انتظار داشت، تکیه بازار ارز بر صادرات غیرنفتی 

بیش از پیش افزایش یابد.
رئی��س کل بان��ک مرک��زی در تازه تری��ن یادداش��ت خود در 
اینس��تاگرام با اش��اره به وضعیت عرضه و تقاضای ارز در سامانه 
نیما نوشت: عرضه ارز در این سامانه نسبت به تقاضای ارز در این 
سامانه بیشتر شده است که نقش مهمی در ثبات این روزهای بازار 

ارز دارد و اتخاذ سیاست های درست صادراتی و ارزی می تواند این 
روند را مستمراً بهبود ببخشد.

به نوش��ته عبدالناصر همتی، کاه��ش اتکا به درآمدهای نفتی، 
متنوع س��ازی درآمدهای ارزی، تعیین نقش��ه راه ب��رای صادرات 
کش��ور و از همه مهم تر ثب��ات در سیاس��ت ها از اهم موضوعات 
سیاس��ت گذاری در کش��ور است. در این  راس��تا دو موضوع مهم 
شامل »توجه بیشتر به مسئله اصالح و ارتقای فضای کسب وکار« 
و »ثب��ات در مقررات صادراتی و اجتناب از صدور بخش��نامه های 
موردی در مقاطع مختلف سال برای منع صادرات با هدف تنظیم 

بازار« در جلسه روز قبل هیات دولت مطرح شد.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار در انتهای یادداش��تش همچنین 
نوش��ت: نقش��ه راه برای رونق صادرات، تعیین کشورهای هدف 
صادراتی، مش��خص کردن س��هم هر ک��دام از کاالهای صادراتی 
در س��بد صادراتی و تعیین یک برنامه هدفمند حداقل پنج ساله 
برای کش��ورمان اقدامی ضروری اس��ت. در این راس��تا و در کنار 
گس��ترش تعامل با کش��ورهای مختلف، باید به طور جدی تالش 
شود محدودیت های تحریم های خصمانه را که آثار منفی زیادی 
بر اقتصاد کشور و وضعیت اقتصادی مردم دارد به فرصتی جهت 

رونق تولید و جهش صادرات غیرنفتی تبدیل کنیم.
در بازار ارز ایران چه می گذرد؟

در حالی که بازار ارز درست یک سال پیش مقصد سرمایه های 
سرگردان بود و رشد مداوم قیمت ها موج سواری دالالن را در بازار 
سبب ش��د، بانک مرکزی نس��بت به اجرای عملیات های متعدد 
با ه��دف بازگرداندن آرامش به ب��ازار ارز اقدام کرد. این وضعیت 
س��بب شد قیمت ارز کاهشی محسوس را نسبت به سال گذشته 
و ریزشی بطئی و سخت را نسبت به ماه های گذشته تجربه کند.

فعاالن بازار می گویند حجم حضور دالالن در بازار با کاهش��ی 
آش��کار روبه روست، اما آنچه اهمیت دارد این است که پیش بینی 
می ش��ود تداوم مان��دگاری در کانال کنونی، عرضه ارز از س��وی 
سرمایه گذاران غیرحرفه ای به بازار را افزایش دهد چراکه بسیاری 
از افراد با تداوم این روند ترجیح می دهند سرمایه های ارزی شان را 
مجددا به ریال تبدیل کنند و همین اتفاق ریزش بیشتر قیمت ها 
را سبب خواهد شد. دریافت مالیات از خریداران ارز از سوی دیگر 
دلیل محکمی برای امتناع افراد تازه وارد از ورود به این بازار اعالم 

شده است.

»کیپاد« یا همان »کیف پول همراه پاسارگاد« خدمت جدیدی از بانک پاسارگاد 
اس��ت که توسط شرکت پرداخت الکترونیک پاس��ارگاد با هدف تحول در عرصه 

پرداخت های ُخرد روزمره، از طریق تلفن همراه هوشمند عرضه شده است.
به گ��زارش »عصر بانک« اپلیکیش��ن »کیپاد« کیف پ��ول الکترونیکی بانک 
پاس��ارگاد است که قابلیت  های متعددی را در حوزه پرداخت برای کاربران فراهم 
می  کند. شما با نصب این اپلیکیشن و استفاده از آن می توانید پرداختی امن، سریع 

و آسان را در حوزه های مختلف پذیرندگی »کیپاد« تجربه کنید.
* کیپاد برای مشتریان همه بانک ها: استفاده از اپلیکیشن کیپاد منحصر به مشتریان 
بانک پاسارگاد نبوده و همه افراد با داشتن کارت بانکی و رمز دوم اینترنتی از هر یک از 

بانک ها می توانند از خدمات الکترونیک این اپلیکیشن بهره مند شوند.
* مزیت های رقابتی کیپاد: توسعه این اپلیکیشن با رعایت آخرین استانداردهای 
بانکی و امنیتی انجام شده و واسط کاربری زیبا و سهولت انجام عملیات پرداخت 
از مزیت  های کیپاد اس��ت که اس��تفاده از آن را به تجربه  ای منحصر به فرد برای 

کاربران بدل ساخته است.
* خدمات کیپاد: در این اپلیکیش��ن عالوه بر خدمات معمول اپلیکیش��ن های 
پرداخت از جمله پرداخت قبض از طریق اسکن بارکد یا به وسیله شناسه، خرید 
بسته اینترنتی، شارژ مستقیم، نیکوکاری و خرید اشتراک و پخش آنالین فیلم و 
س��ریال آیو ، قابلیت های منحصر به فرد بس��یاری وجود دارد که در ادامه به آنها 

خواهیم پرداخت:
* قبض برق: با اجرای طرح ملی قبض سبز و جایگزین شدن قبض الکترونیکی 
به جای قبض کاغذی برق، اپلیکیش��ن کیپاد، جهت همراهی با این طرح، گزینه 
»قبض برق« را به نس��خه جدید خود اضافه کرد. کاربران جهت رویت قبض برق 

خود، می توانند یکبار برای همیشه، شناسه قبض برق را در قسمت »قبض برق« 
وارد کرده و پس از آن به راحتی نسبت به پرداخت مبلغ آن اقدام کنند.

* انتقال به حساب: یکی از قابلیت های منحصر به فرد اپلیکیشن کیپاد، انتقال 
موجودی کیف پول به حساب کاربر است. شما می توانید در صورت لزوم با مراجعه 
به قسمت انتقال حساب، مبلغ اعتبار کیف پول خود را از طریق کد شبا )ثبت شده 

در قسمت پروفایل(، به حساب بانکی خود انتقال دهید.
* پرداخ��ت آنالی��ن عوارض آزادراه ه��ا: مالکان خودروهایی ک��ه قصد عبور از 
آزادراه  های مجهز به سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی )تهران-ساوه( 
، )قزوین-زنجان(، )قزوین-رش��ت( و )کرج-قزوی��ن( را دارند، می  توانند با نصب 
اپلیکیشن کیپاد، ضمن ثبت ش��ماره پالک خودرو یا خودروهای خود و انتخاب 
آزادراه  های عبوری، نس��بت به پرداخت ع��وارض آزادراه   ها اقدام کرده و با خیالی 

آسوده از گذرگاه  های الکترونیکی عبور کنند.
* پرداخت عوارض طرح ترافیک: از آنجایی که در طول روز افراد زیادی جهت 
انج��ام امور روزمره خود نیاز به رفت و آمد در محدوده طرح ترافیک و یا آلودگی 
هوا را دارند؛ اپلیکیشن کیپاد در نسخه جدید خود، امکان پرداخت بدهی عوارض 
طرح ترافیک را فراهم کرده است تا بتوانید به راحتی با مراجعه به قسمت عوارض 
طرح ترافیک، پالک خودروی خود را ثبت کرده و نس��بت به استعالم و پرداخت 

بدهی خود اقدام کنید.
* پرداخ��ت مبتنی بر کد تصویری: پرداخت از طری��ق کدQR، یکی دیگر از 
خدمات کیف پول همراه پاسارگاد است که با هدف حذف پول نقد در پرداخت های 
خرد روزمره، امکان خرید از فروشگاه  های تحت پوشش و یا پرداخت هزینه وسایل 

حمل و نقل عمومی را فراهم کرده است.

* انتق��ال پول به دیگر کاربران: انتقال اعتب��ار به کاربری دیگر بدون انتقال به 
درگاه پرداخت و تنها با انتخاب فرد موردنظر از فهرست تماس ها و یا وارد کردن 
ش��ماره تماس فرد مورد نظر، قابلیتی اس��ت که کیپاد برای کاربران خود فراهم 

ساخته است.
* ش��ارژ کارت  های ش��هروندی: در صورتی که گوش��ی موبایل شما مجهز به 
فناوری NFC باش��د، می توانید با اس��تفاده از کیپاد کارت شهروندی خود را در 
شهرهای مشهد و قزوین شارژ کنید. برای این کار کافی است با استفاده از گزینه 
خرید شارژ، مبلغ موردنیاز خود را وارد کنید و پس از کسر مبلغ شارژ از کیف پول، 
کارت شهروندی خود را به پشت تلفن همراه نزدیک کنید تا بدون نیاز به مراجعه 
کیوس��ک های شارژ بتوانید کارت های بلیت خود را شارژ کنید. الزم به ذکر است 
ش��ارژ کیف پول و یا انتقال اعتبار نیاز به پرداخت کارمزد ندارد و امکان ارائه این 
خدمت به شهروندان دیگر شهرهای کشور نیز در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.

* پرداخت از طریق NFC: کیپاد که براساس فن�اوری ارتباط میدانی نزدیک 

طراحی ش��ده این امکان را برای کاربران در مش��هد و قزوین مهیا می س��ازد تا 
پرداخت  های خ�ود را از ط�ریق فن�اوری NFC تلف�ن  های همراه اندرویدی ورژن 
۴.۲ و سیم کارت  های NFC ایرانسل )و در آینده ای نزدیک، دیگر اپراتورهای تلفن 

همراه کشور( انجام دهند که در مطلب جداگانه به آن خواهیم پرداخت.
* آخرین هفته ش��گفت انگیز کیپاد: شما کاربران اپلیکیشن کیپاد می توانید تا 
آخر مهرماه با انجام هر تراکنش در این اپلیکیش��ن از ۵ جایزه ۵ میلیون تومانی 
)در مجموع ۲۵ میلیون تومان( در چهارمین هفته ش��گفت انگیز کیپاد بهره مند 
ش��وید، بنابراین اگر تا به حال کیپاد را در گوش��ی تان نصب نکردید، برای نصب 
نس��خه های اندروید و یا IOS از طریق س��ایت www.kipod.ir و سایت بانک 
پاس��ارگاد به نش��انی www.bpi.ir اقدام کنید. همچنین می توانید برای کسب 
اطالعات بیشتر درخصوص جزییات خدمات ارائه شده در این برنامه، با مرکز تماس 
مشتریان شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به شماره ۲۳۵۰۵ و یا مرکز مشاوره 

و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره ۸۲۸9۰ تماس حاصل کنید.

»کیپاد« محدود به مشتریان بانک پاسارگاد نیست

12 نکته درباره »کیف پول کیپاد«

سیگنال های مهم همتی برای بازار ارز چیست؟

کوچ دالالن از بازار ارز

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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دکتر غالمرضا سلیمانی:
تقویت بازارهای ثانویه برای بیمه های زندگی 

به توسعه این رشته کمک خواهد کرد
م��ردم کش��ور ما نس��بت به اس��تفاده 
از خدم��ات بیمه ه��ای زندگ��ی تمای��ل 
بس��یاری دارن��د اما متاس��فانه زمینه های 
 آگاهی سازی در این خصوص، اندک است.

ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عمومی و امور 
بین المل��ل بیمه مرکزی، دکت��ر غالمرضا 
س��لیمانی ک��ه در دومی��ن همایش بیمه 
عمر و آتیه ش��رکت بیمه پاسارگاد سخن 
می گف��ت، با اع��الم ای��ن مطلب اف��زود: 
نهاد ناظر در چند س��ال اخی��ر بیمه های 
زندگ��ی را به عنوان یک اصل اس��تراتژیک 

اس��ت. داده  ق��رار  خ��ود  برنامه ه��ای  رأس  در  توس��عه ای،  هدف گ��ذاری   و 
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی ب��ا تش��ریح وضعیت اقتص��ادی کش��ور به اهمی��ت جذب 
س��رمایه های خ��رد م��ردم توس��ط صنعت بیم��ه اش��اره ک��رد و گفت: صنع��ت بیمه 
ب��ا درک حساس��یت های موج��ود بای��د زمینه ه��ای تش��ویقی را فراهم کند ت��ا مردم 
 ب��رای س��رمایه گذاری در رش��ته هایی نظی��ر بیم��ه عم��ر و پس ان��داز ترغیب ش��وند.

وی به ضرورت پیوند هرچه بیش��تر صنعت بیمه، بانک و نهادهای پولی مالی تاکید کرد 
و افزود: س��رمایه های خرد مردم در تعیین مناسبات اقتصادی نقش ویژه ای دارد و فعاالن 
 ح��وزه بیمه های زندگ��ی می توانند در جذب این س��رمایه ها نقش اساس��ی را ایفا کنند.

دکتر س��لیمانی با اش��اره به این مطلب که در حال حاضر چش��م انداز اقتصاد رفتاری در 
حوزه مالی رفتاری و حتی »بیمه رفتاری« از تئوری مطلوبیت نیز پیش��ی گرفته اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: ن��وع نگاه کالن اقتصادی درصد ریس��ک گریزی و ریس��ک پذیری یک 
جامع��ه را تعیی��ن می کند و طبیعی اس��ت که در منطق��ه زیان، میزان ریس��ک پذیری 
 ب��اال رفت��ه و زمینه ه��ای ترغی��ب برای تهی��ه بیمه ه��ای درازم��دت کاه��ش می یابد.

وی تصریح کرد: آثار منفی یک واحد زیان به مراتب بیش از آثار مثبت یک واحد منفعت 
است و شرکت های بیمه در هنگام طراحی و عرضه محصوالت بیمه عمر به مساله ارزش 
 افزوده بیمه نامه و ظرفیت س��ازی س��رمایه ای و پس اندازی آن توجه ویژه ای داشته باشند.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از بیمه پاسارگاد به عنوان پرچمدار رشد 
بیمه های زندگی در کشور یاد کرد و گفت: ۶۰درصد از پرتفوی این شرکت به بیمه های زندگی 
اختصاص دارد و در مجموع ۲۰درصد از پرتفوی بیمه های زندگی در کشور در اختیار شرکت 
 پاسارگاد است که توسعه هرچه بیشتر این امر در گرو توجه به تقویت زیرساخت های موجود است.

رئیس شورای عالی بیمه، پرتفوی بیمه ای در سال ۱۳9۷ را بالغ بر ۴۴ هزار میلیارد تومان اعالم 
کرد و افزود: متاسفانه کمتر از ۱۴/۵درصد پرتفوی صنعت بیمه در حال حاضر به بیمه های 
زندگی اختصاص دارد و شرکت های بیمه برای جبران این عقب ماندگی باید مسیر توسعه 
 بیمه های عمر را با روش های گوناگون از جمله گسترش بیمه های انفرادی، هموارتر کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با شفاف س��ازی عملکرد و هدف گذاری کارآمد، چش��م انداز برنامه 
 ششم توسعه اقتصادی کشور در حوزه صنعت بیمه از مسیر بیمه های زندگی، تحقق یابد.

در ادام��ه این همایش دکتر غالمرضا س��لیمانی از اراده بیم��ه مرکزی درخصوص کاهش 
س��هم اتکایی دولت خبر داد و افزود: اگر ش��رکت های بیمه در دو بخش محاسبات دقیق 
ریس��ک و همچنین سرمایه گذاری های س��ودآور عملکرد مناسب و شفافی داشته باشند 
 تالش می کنیم سهم بیمه های اتکایی اجباری را کاهش داده و حتی به عدد صفر برسانیم.
وی ب��ر ض��رورت تربی��ت اکچوئره��ای حرف��ه ای در صنعت بیم��ه تاکید ک��رد و اظهار 
داش��ت: س��ودآوری صنع��ت بیم��ه در گرو تعام��ل این صنعت ب��ا بیمه گذاران اس��ت و 
با تکی��ه بر تجهیز س��ازمان فروش، توس��عه بیمه ه��ای اختیاری و همچنین تش��کیل 
 بازاره��ای ثانوی��ه می ت��وان ب��ه همگانی س��ازی صنعت بیم��ه در کش��ور امی��دوار بود.

رئیس شورای عالی بیمه از رایزنی های گسترده برای معافیت رشته بیمه شخص ثالث در حوزه 
مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: با توجه به معادالت اقتصادی و نرخ سود بانکی در 
 کشور هیچ توجیهی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از رشته بیمه های زندگی وجود ندارد.

وی از صاحب نظران، صاحبان اندیش��ه و رس��انه ها خواست تا با تشریح ظرفیت های رشته 
 بیمه ه��ای زندگ��ی برای مردم و مس��ئوالن، به تقویت آن در س��طح جامعه کمک کنند.
دکتر سلیمانی با تاکید بر استفاده صنعت بیمه از تمامی تکنولوژی های روز از مدیران این 
صنعت درخواست کرد تا در راستای شفاف سازی، زمینه های رصد حساب های بیمه عمر را 

برای بیمه گذاران فراهم کنند تا با انگیزه بیشتری برای خرید بیمه نامه اقدام کنند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: رکوردزنی های بورس تهران در س��ال 9۸ تمامی ندارد؛ گاهی این 
رکورد در رشد ارزش سهام اتفاق می افتد و گاهی نیز همانند هفته گذشته در سقوط 
ش��اخص بورس، رکورد تازه ای زده می شود. بازار س��رمایه در هفته ای که گذشت، 
سهامداران را با شوک معامالتی همراه کرد و منجر به خروج بسیاری از تازه واردان 
از بازار س��رمایه ش��د، به طوری که برخی از کارشناس��ان بازار سهام، مقصر اصلی 
افت ش��اخص بورس را سهامداران تازه وارد معرفی می کنند و عده ای دیگر نیز رشد 
پرشتاب شاخص بورس و نیاز به اصالح را علت اصلی این افت می دانند. در این میان، 
برخی معتقدند که بررسی و تحلیل های صورت گرفته نشانگر ادامه افت بازار است و 
ش��اخص بورس باید تا کانال ۳۰۰ هزار واحد ریزش داشته باشد و بعد از آن دوباره 

به مدار افزایشی باز خواهد گشت. 
همچنین س��یامک قاسمی، کارشناس ارشد اقتصاد در یادداشتی به پایان دوران 
طالیی س��هام اشاره کرد و نوشت: »در اقتصاد پیش بینی نقطه ای بازارها به معنای 
ش��ناخت دقیق نقاط سقف و کف بازارها غیراقتصادی و غیرعلمی است و همزمان 
پیش بینی روندها و تغیر روندها و ش��رایط بازارها کامال اقتصادی است. به نظر من، 
بازار بورس ایران به دالیل اقتصاد کالن همانند تعدیل با قیمت ارز، تعدیل با تورم، 
هجوم نقدینگی تازه و ش��رایط عمومی اقتصاد ایران و ش��اخص هجوم عوام و توده 
م��ردم به این بازار، دوره رش��دهای طالیی خود را تمام کرده اس��ت و حتی اگر با 
دوپینگ و دخالت حقوقی ها، دولتی ها و . . . همانند ماه های اخیر از ریزش شدیدتر 
جلوگیری ش��ود و حتی رش��دهای مقطعی ایجاد ش��ود، اما در نیمه دوم امسال به 

احتماال زیاد وارد یک روند ایستا خواهد شد.«
به اعتقاد قاسمی »از االن به بعد سود کردن در این بازار، کار حرفه ای ها و براساس 
تحلیل های بنیادین و اقتصادی قابل توجه و پیچیده است و دیگر قرار نیست با خرید 

سهام هر شرکتی سودهای هنگفت نصیب فعاالن بازار شود.«
موقعیت خوبی در بازار سرمایه حاکم نیست

سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت وگو با ایرنا، به افت ۱۱ هزار 
واحدی ش��اخص بورس در بازار روز سه شنبه اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید 

چند فاکتور مهم را مورد بررسی قرار داد. 
او ب��ه تغییر موقعیت ب��ازار از دید معامله گری و جریان پول تاکید و بیان کرد: از 
حدود دو هفته گذش��ته خالص معامالت خرد بازار با رشدی چشمگیر همراه شد و 
به بیش از ۴هزار میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این رقم در چند روز 
اخیر با ش��یب تند کاهشی شد و سه ش��نبه به رقم حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد 

تومان رسید.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، این عدد محسوس نشان دهنده آن است که 
جری��ان پولی چندان تمایل برای ورود به این بازارها و انجام معامله با این قیمت ها 

را ندارد.

وی ب��ا بیان اینکه از دید معامله گ��ری، در وضعیت فعلی موقعیت خوبی بر بازار 
حاکم نیست، گفت: جریان نقدینگی که به صورت پرقدرت تا هفته گذشته در بازار 
وجود داش��ت و به عنوان اتفاقی مثبت برای بازار محس��وب می شد اکنون تضعیف 

شده است.
نصیرزاده معتقد اس��ت: از دید بحث تکنیکالی ممکن است شاخص تا ۳۰۰ هزار 
واحد ریزش داش��ته باش��د، اما در این مورد قطعیتی وجود ندارد. بعد از این اعداد، 

ریزش بازار متوقف و دوباره به سمت صعود باز خواهد گشت.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه اصالح قیمتی در بازار طبیعی به نظر 
می رس��د، گفت: زمانی که ش��اخص بورس در بازار با رشد هیجانی مواجه می شود 

شاهد ایجاد ترس از سوی سهامداران و افزایش صف فروش خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه این روند تا زمانی که شرایط بازار به حالت طبیعی باز گردد 
ادامه خواهد داشت، افزود: روند بازار با انتشار گزارش شش ماه شرکت ها نسبت به 
سهام بنیادی اطمینان پیدا خواهد کرد. نصیرزاده در پایان اظهار داشت: تا حدودی 
جو هیجان موجود در بازار می تواند اصالح ش��اخص بورس را به ریزش تبدیل کند 

که در آن زمان شاهد موقعیت بدی در بازار خواهیم بود.
تقویت مکانیزم بازارگردانی در بازار سرمایه

همچنین عظیم ثابت، دیگر کارش��ناس بازار سرمایه به ایرنا، گفت: افت شاخص 
بورس در وضعیت فعلی را می توان به عنوان اصالح نامگذاری کرد اما چون شاخص 
به لحاظ عددی و کمی با رش��د زیادی همراه ش��ده است، رشد آن از نظر مقداری 

قابل توجه است.
او با بیان اینکه بخش زیادی از این اصالح مربوط به بزرگ تر ش��دن بازار سرمایه 
است، افزود: معامالت روزانه بورس و فرابورس به چیزی حدود دو تا سه هزار میلیارد 
تومان رسیده که این موضوع نشان دهنده ورود نقدینگی زیاد به بازار سرمایه است.

ثابت خاطرنشان کرد: بخشی از نقدینگی توسط افراد غیرحرفه ای و سرمایه گذاران 
تازه وارد که نسبت به طرز معامالت بورس از آشنایی چندانی برخوردار نیستند و از 

میزان ریسک پذیری بازار آگاهی ندارند، به بورس ورود پیدا کرده اند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: به محض اینکه شاخص بورس وارد فاز کاهشی 
و یا اصالح می ش��ود س��رمایه گذاران تازه وارد س��عی در ایجاد و تقویت صف فروش 

دارند؛ چه بسا که این افراد زمینه ایجاد صف خرید را هم فراهم کرده بودند.
وی بخش دیگری از  اصالح شاخص بورس را وابسته به رشد شتابان این شاخص 
دانست و افزود: بازار سرمایه در بین کل بازارهای موازی در وضعیت خوبی قرار دارد؛ 
در شش ماه گذشته شاخص بورس با رشد حدود ۸۰درصدی همراه شد که همیشه 

این رشدهای شتابان ریزش سنگین را با خود به همراه دارند.
ثاب��ت با اش��اره به اینک��ه بازارگردانی در بازار س��رمایه به ص��ورت حرفه ای جا 
نیفتاده اس��ت تا مانع از این ریزش های س��نگین ش��ود، افزود: حقوقی ها در برخی 

از موقعیت های معامالتی حامی بازار نیستند و این باعث می شود تا همه فروشنده 
شوند و دیگر شاهد خریداری در بازار نباشیم.

این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: افرادی که تصمیم به سرمایه گذاری در بازار 
س��رمایه می گیرند، نباید با دی��د کوتاه مدت به این بازار ورود کنند؛ س��رمایه های 
مازاد باید به منظور س��رمایه گذاری وارد بازار ش��وند، بنابراین سرمایه گذاری با دید 

کوتاه مدت در بازار مالی مناسب نیست.
وی گفت: افراد باید از طریق صندوق های سرمایه گذاری و یا سهم هایی که مورد 
تحلیل قرار گرفته اند وارد بازار سرمایه شوند تا بعد از مدت کوتاهی مجبور به فروش 

سهام نشوند.
ثابت با بیان اینکه نهادهای اصلی نظارت بازار و کارگزاران باید تصمیماتی را اتخاذ 
کنند تا سهامداران به دلیل ضرر از بازار خارج نشوند، گفت: در این زمینه باید ساز و 
کارهای بازارگردانی تقویت و نباید همه سهم ها با یکدیگر مثبت و منفی شوند بلکه 

باید براساس ارزش سهم مورد قضاوت قرار گیرند.
هفته پرفراز و نشیب بورس تهران

علی رغم افت حدود ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس در اواسط هفته گذشته، اما 
در آخرین روز معامالتی ش��اخص کل به روند صعودی بازگشت. در مجموع فعاالن 
بورس تهران در پنج روز کاری اخیر شاهد افت ۳۴۰۲ واحدی نماگر اصلی این بازار 
بودند. در پایان معامالت هفته منتهی به ۲۴ مهرماه ۱۳9۸، شاخص کل با ۳۴۰۲ 
واحد کاهش نس��بت به هفته قبل، به رقم ۳۰9 هزار و ۶۴۷ واحد رس��ید. شاخص 
کل ه��م وزن نیز با ۶۶۳۸ واحد کاهش معادل  ۷.۲9درصد  به رقم ۸۴ هزار و ۶۶۳  

واحد را به نمایش گذاشت.
ش��اخص بازار اول با ۱۱۲۸ واحد کاهش به رقم ۲۲۵ هزار و ۱۰۴ واحد بالغ شد 
و ش��اخص بازار دوم با ۱۲9۲9 واحد کاهش عدد ۶۲9 هزار و ۴۳۶ واحد را تجربه 
ک��رد و به این ترتیب ش��اخص بازار اول  ۰.۵درصد کاهش و ش��اخص بازار دوم با  

۲.۰۱درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
در پنج روز کاری این هفته، ارزش کل معامالت اوراق بهادار به ۷۵۷۵۲  میلیارد 
ریال بالغ ش��د که نس��بت به هفته قبل ۳۰.۴۶درصد کاهش یافت. در ضمن تعداد 
۱۶۴9۶ میلی��ون ان��واع اوراق بهادار در بیش از یک میلیون و ۶۷۷ هزار دفعه مورد 
معامله قرار گرفت و به ترتیب ۳۵.۶درصد کاهش و  ۴۸.۵درصد کاهش را نس��بت 

به هفته گذشته تجربه کردند.
این در حالی اس��ت که تعداد ۴۸۴ میلیون واحد از صندوق های س��رمایه گذاری 
قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۵۰۰۸میلیارد ریال مورد معامله  
قرار گرفت و هر دو با ۳۰درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. در بازار 
بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۲ میلیون 

برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از ۱9۸۸ میلیارد ریال معامله شد.

علت ریزش بی سابقه شاخص بورس تهران از نگاه کارشناسان

دوران طالیی سهام به پایان رسید؟

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

شــرکت تـوزیـع بـرق شهـرسـتـان اصفهـان در نظ�ر دارد  : کاال و خدمات مورد نیاز خود را به ش��رح ذیل را باست�ناد قانون برگ�زاري مناق�صات و 
آئ�ین نامه مع�امالت شرکت ، ازطریق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای از بین تامین کنندگان وفروشندگان واجد شرایط خریداری نماید.

پیشنهاد دهندگان میتوانند اسناد مناقصه  را به شرح فوق از طریق سایتهای زیر دریافت و به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد - ساختمان 
ش��ماره ۳ توزیع برق شهرس��تان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند. جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۲۴۰۶9۱-۰۳۱ امور 

تدارکات  تماس حاصل فرمائید.
  http://tender.tavanir.org.ir سایت  اینترنتي معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir سایت  اینترنتي پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس

 http://eepdc.ir سایت  اینترنتي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

به پیشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مندرج مي باشد.  
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان حق اصالح اسناد را تا ۷۲ ساعت قبل از بازگشائی پاکت های مناقصه برای خود محفوظ می دارد

شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصات و قراردادها ، ازآخرین 
اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایي پاکت ها آزاد مي باشد.

 به مدارک ، پیشنهاها و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا  واصل شده بعد از انقضاء مهلت مقرر ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.   

مبلغ تضمین )ریال(ساعت برگزاريموضوع مناقصهشماره مناقصه

۱۰:۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰خرید یک دستگاه سامانه بای پس 9۸۱۱۰۰۱۵

۷۷۸/۰۰۰/۰۰۰خرید یک دستگاه پست سیار

تاریخ برگزاری مناقصهآخرین مهلت ارسال پاکاتمهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه

۱۳9۸/۰۷/۲9۱۳9۸/۰۸/۰۸۱۳9۸/۰۸/۱9۱۳9۸/۰۸/۲۰

آگهي مناقصه عمومي داخلی

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان
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سیگار، صدرنشین جذب سرمایه خارجی
جدیدتری��ن آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
نش��ان می دهد که در پنج ماه نخس��ت امس��ال بیش از نیمی از حجم کل 
س��رمایه گذاری خارجی در طرح های صنعت��ی،  معدنی و تجاری، به افزایش 
س��رمایه گذاری برای تولید س��یگار در اس��تان زنجان و گیالن مربوط بوده 

است.
به گزارش ایس��نا، طبق این آمار در پنج ماه نخست سال جاری ۳۷ طرح 
صنعتی، معدنی و تجاری در هیات س��رمایه گذاری خارجی تصویب شده که 
نس��بت به مدت مش��ابه در سال گذش��ته ۱۵.۶درصد افزایش داشته است. 
همچنین حجم کل س��رمایه گذاری خارج��ی در این طرح ها ۶۱۸ میلیون و 
۷۰۰ هزار دالر بوده که نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته، ۷.۱درصد 

افزایش یافته است.
به گزارش ایس��نا، در این میان بیش از نیمی از حجم کل سرمایه گذاری 
خارجی در این طرح ها به افزایش سرمایه گذاری برای تولید سیگار در استان 
زنجان و گیالن اختصاص داده شده که مبلغ آن معادل ۳۱۶ میلیون و ۶۴۳ 

هزار دالر است.
همچنی��ن طبق این آم��ار، طرح های تولید مکمل ه��ای دارویی و احداث 
پاالیشگاه میعانات گازی به ترتیب با حجم سرمایه گذاری ۷۱ میلیون و ۸9۲ 
هزار دالر و ۵۰ میلیون دالر؛ بعد از س��یگار بیش��ترین حجم سرمایه گذاری 
را به خود اختصاص داده اند. این دو طرح به ترتیب در ش��هرهای خراس��ان 

رضوی و بوشهر اجرا می شود.
ط��رح فرآوری توتون س��یگار، تولی��د کاغذ از کربنات کلس��یم و افزایش 
س��رمایه گذاری برای تولید انواع فرآورده های نوش��یدنی به ترتیب با حجم 
سرمایه گذاری ۲۵ میلیون و ۱۸۸ هزار دالر، ۲۵ میلیون دالر و ۲۲ میلیون 
و ۸۳۷ ه��زار دالر، در پنج ماهه نخس��ت امس��ال در هیات س��رمایه گذاری 

خارجی تصویب شدند.
پوشاک در قعر جدول

از طرف دیگر این آمار نشان می دهد که برای طرح های تولید پوشاک تنها 
۳۰۰ هزار دالر س��رمایه برای اجرای آن در استان خراسان رضوی در هیات 
س��رمایه گذاری خارجی تصویب شده است که کمترین حجم سرمایه گذاری 

در این آمار است.
حج��م س��رمایه گذاری در طرح فرآوری و بس��ته بندی محصوالت غذایی 
)چاش��نی غذا، ادویه و زعف��ران( نیز معادل ۳۱۰ ه��زار دالر بوده که برای 
اجرا در اس��تان قم در هیات سرمایه گذاری خارجی تصویب شده که بعد از 

پوشاک، کمترین سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است.
در این میان یکی از طرح هایی که در سال جاری در هیات سرمایه گذاری 
خارجی مصوب ش��ده، تولید جانماز و س��جاده، تسبیح ش��مار و تسبیح در 
اس��تان خراسان رضوی است که حجم سرمایه خارجی ۳۱۷ هزار دالر را به 

خود اختصاص داده است.

قیمت چای داخلی کاهش یافت
رئیس س��ازمان چای کشور از کاهش قیمت چای داخلی در مراکز عرضه 

سطح شهر خبر داد.
حبیب جهانس��از در گفت وگو با ایس��نا، در این باره اظهار داش��ت: چای 
داخلی با کاهش قیمت مواجه شده به گونه ای که اکنون چای ممتاز داخلی 

کیلویی ۶۰ هزار تومان به فروش می رسد.
وی درباره قیمت چای خارجی نیز گفت: در مراکز عرضه سطح شهر چای 
خارجی ۴۵۰گرمی، به قیمت حدود ۶۰  تا ۷۴ هزار تومان عرضه می شود.

رئیس س��ازمان چای کشور از پرداخت ۸۰درصد مطالبات چایکاران خبر 
داد و خاطرنش��ان ک��رد: تاکنون ۲۶۵ میلیارد توم��ان از مطالبات چایکاران 
پرداخت شده که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۰درصد افزایش داشته 

است.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۲۴ هزار تن برگ سبز چای به ارزش ۳۳۷ میلیارد 

تومان از چایکاران خریداری شده است.
جهانس��از درباره میزان تولید چای خشک در کشور، تصریح کرد: معادل 
۲۷ هزار و 9۰۰ تن چای خش��ک در کش��ور تولید ش��ده که با این میزان 
تولی��د، ۱۱۲ میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای واردات همین میزان چای 

صورت می گیرد.
رئیس س��ازمان چای کشور در پایان سرانه مصرف چای در کشور به ازای 
ه��ر نفر را، کمتر از یک کیلوگرم اعالم و اظهار کرد: حداکثر نیاز کش��ور به 

چای، ۱۰۰ هزار تن است.

نانوایی های متخلف تعطیل می شوند
سرپرس��ت نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
اس��تان تهران از ادامه طرح نظارت بر نانوایی ها در سطح استان تهران خبر 
داد و تصری��ح کرد که تخلف مجدد واحدهای نانوایی در مرحله بعدی طرح 

نظارت؛ منجر به تعطیلی و قطع سهمیه آنها خواهد شد.
پیش از این مقام مس��ئول در س��وم مهرماه، یعنی ی��ک روز بعد از اعالم 
نرخ های جدید انواع نان، از طرح نظارتی ۱۵ روزه این سازمان بر قیمت نان 
در ش��هر تهران خبر داده بود که به نظر می رس��د حاال با توجه به تخلفات 
صورت گرفته از س��وی برخی نانوایی ها، این طرح با برخوردهای جدی تری 

ادامه خواهد داشت.
چندی پیش اعالم ش��د که گزارش های میدانی ایسنا از نانوایی های مرکز 
شهر نشان می دهد که علی رغم مصوبه قانونی برای اعالم وزن چانه و قیمت 
ن��ان در محل نانوایی، برخی از آنها ای��ن قانون را رعایت نمی کنند. از طرف 

دیگر برخی نانوایی ها نیز نرخ های جدید اعالمی نان را رعایت نمی کنند.
این موضوع از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران پیگیری شد. 
عزیزاله افضلی - سرپرس��ت نظارت و بازرس��ی این س��ازمان - در گفت وگو 
با ایس��نا، با اش��اره به ادامه ط��رح نظارت بر نرخ های جدید نان در س��طح 
اس��تان تهران، گفت: برخورد بعدی ما با مس��ئوالن اتحادیه ها است، چراکه 
نتوانس��تند به خوبی موض��وع درج وزن چانه و قیمت ن��ان در محل رویت 

مردم را، اجرا کنند.
وی اف��زود: در مرحله بع��دی نظارت بر نانوایی ه��ا، تخلف مجدد واحدها 
منجر به تعطیلی آنها و قطع س��همیه خواهد ش��د و فق��ط به جریمه اکتفا 

نمی شود.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه اعمال قانون هایی که تاکنون انجام ش��ده 
بازدارنده نبوده است، تصریح کرد: بازرسی های انجام شده نشان می دهد که 
وضعی��ت درج وزن چانه و قیمت ن��ان در نانوایی راضی کننده نبود. البته در 
بخش  نان های س��نتی وضعیت بهتر بوده، اما در بخش نان س��نگک به نظر 

می رسد اتحادیه اقدامات الزم را انجام نداده است.

اخبـــار

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت هم اکنون هر کیلو پسته با افت ۵۰درصدی 
نس��بت به مدت س��ال قبل با نرخ 9۵ تا ۱۷۰ هزار تومان در بازار عمده فروش��ی 

عرضه می شود.
محمد ارزانی ممقانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش محسوس 
اقالم آجیل و خشکبار در مقایسه با ماه های اخیر خبر داد و گفت: باتوجه به افزایش 
چشمگیر تولید و تثبیت نرخ ارز، قیمت آجیل و خشکبار حداقل ۳۰درصد در بازار 

کاهش یافته است.
رئی��س اتحادیه آجیل و خش��کبار افزود: باتوجه به ازدی��اد عرضه اقالم آجیل و 

خشکبار، پیش بینی می شود که روند مطلوب قیمت در بازار ادامه یابد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه با ورود محصول جدید به بازار کاهش مجدد 
قیمت دور از انتظار نیست، بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو پسته از ۲۰۰ هزار 
تومان سال گذشته به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته است که این امر بیانگر 

افت ۵۰درصدی قیمت پسته است.

ارزانی ممقانی ادامه داد: باتوجه به افت تولید و رونق صادرات در بادام درختی، 
کاهش قیمتی نسبت به مدت مش��ابه سال قبل نداشتیم، اما در دیگر محصوالت 
همچون تخمه آفتابگردان ۴۰درصد و فندق بیش از ۱۰۰درصد و س��ایر اقالم ۲۰ 

تا ۳۰درصد افت قیمت داشتیم.
او متوسط قیمت هر کیلو فندق با پوست را در بازار عمده فروشی ۳۵ تا ۴۵ هزار 
توم��ان، بادام هندی ۱۳۰ هزار تومان، بادام درختی ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، مغز 
گردو 9۵ تا ۱۶۰ هزار تومان، تخمه ژاپنی ۳۵ تا ۵۵ هزار تومان، تخمه آفتابگردان 

۲۰ تا ۲۸ هزار تومان و پسته 9۵ تا ۱۷۰ هزار تومان است.
رئی��س اتحادیه آجیل و خش��کبار درباره اینکه چرا م��ردم کاهش قیمت اقالم 
آجی��ل و خش��کبار را در بازار لم��س نمی کنند، بیان کرد: از ابت��دای آبان با ورود 
محص��ول جدید به بازار افت چش��مگیر قیمت برای تمام��ی آحاد جامعه ملموس 
خواه��د بود چراکه دیگر فروش��ندگان نمی توانند باوج��ود فراوانی عرضه، اقدام به 

گران فروشی کنند.

این مقام مس��ئول درباره آخری��ن وضعیت صادراتی، گف��ت: باتوجه به افزایش 
چش��مگیر تولید، امیدواریم که صادرات رونق یابد و همواره با رفع قوانین دس��ت 
و پاگیر صادراتی بتوانیم همانند گذش��ته جایگاه خود را در بازار های هدف حفظ 
کنیم چراکه تولید پسته با رشد ۱۰۰درصدی از ۷۵ هزار تن سال گذشته به بیش 

از ۲۲۰ هزار تن می رسد.
ارزان��ی ممقانی در پایان با انتق��اد از نبود حمایت های الزم برای بخش صادرات 
اقالم آجیل و خش��کبار، تصریح کرد: علی رغم ت��الش متعدد صادرکنندگان برای 
صادرات محصول به اقصی نقاط مختلف دنیا متأس��فانه حمایتی از صادرکنندگان 
صورت نمی گیرد و این در حالی اس��ت که ایران را با خشکبار در دنیا می شناسند 
و به عبارت دیگر ایران قطب خشکبار در دنیا به شمار می رود که به همین خاطر 
انتظ��ار می رود با اعم��ال حمایت های الزم بتوانیم جایگاه قبل��ی خود در آجیل و 
خشکبار را از سایر کشور ها پس بگیریم تا دیگر نیازی به صادرات نفت و درآمد های 

حاصل از آن نداشته باشیم.

افت 50درصدی قیمت پسته در بازار 

کاهش مجدد قیمت اقالم آجیل و خشکبار در راه است

چهارآئی��ن از افزایش ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومانی ن��رخ مرغ در بازار خبر داد و گفت 
هم اکنون متوس��ط قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروش��ی ها ۱۳ هزار و ۸۰۰ 

تومان تا ۱۴ هزار تومان است.
برومند چهارآئین، عضو هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی در 
گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از افزایش ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومانی نرخ مرغ 
در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
9 ه��زار و ۴۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها ۱۳ هزار و ۸۰۰ 

تا ۱۴ هزار تومان است.
عضو هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی تعطیلی کشتارگاه ها و 
ازدیاد تقاضا جه��ت نذورات در ایام اربعین را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در 
بازار اعالم کرد و افزود: باتوجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود 

که قیمت مرغ در همین حد باقی بماند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه روند قیمت جوجه یک روزه همچنان رو به 
کاهش اس��ت، بیان کرد: باتوجه به کاهش تقاضای مرغداران به امر جوجه ریزی 
و تعدد بیماری در فصل س��رما و تجربه تلخ تولیدکنندگان در س��نوات گذش��ته 
موجب شده تا آنها تمایل چندانی به جوجه ریزی نداشته باشند که همین امر بر 

افت قیمت جوجه در بازار دامن زده است.
چهارآئین ادامه داد: در شرایط فعلی کمبود واکسن های کیفی در بازار یکی از 
نگرانی های اصلی مرغداران به ش��مار می رود که همین امر موجب شده تا کانون 
بیماری در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل ۲ تا ۳ برابر افزایش یابد از این رو 
تمامی این عوامل دست به دست یکدیگر داده تا تقاضا برای جوجه ریزی همزمان 

با آغاز فصل سرما کاهش یابد.
ب��ه گفت��ه او: علی رغم آنکه قیمت مرغ زنده در مرداد ب��ه مرز ۱۰ هزار تومان 
رس��یده بود، اما هم اکنون ب��ه دلیل تثبیت قیمت نهاده ها ک��ه ۷۰ تا ۸۰درصد 
هزینه ه��ای تولی��د را تش��کیل می دهد، در م��رز 9 تا 9 ه��زار و ۳۰۰ تومان در 

نوسان است.
عضو هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی درباره آخرین وضعیت 
ب��ازار نهاده های دامی، بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت داخلی یک هزار 
و ۸۵۰ ت��ا ی��ک هزار و 9۰۰ تومان و ذرت برزیلی یک هزار و 9۰۰ تومان اس��ت 
که با نرخ مصوب خود فاصله دارد، اما درخصوص کنجاله س��ویا مش��کلی نداریم 
به طوری که این نهاده با قیمت مصوب در اختیار مرغداران قرار می گیرد که در 
صورت ثبات بازار ذرت همانند کنجاله سویا شاهد آرامش بازار مرغ خواهیم بود.

این مقام مس��ئول متوس��ط قیمت هر قطعه جوجه یک روزه را ۲ هزار و ۴۵۰ 
تومان اعالم کرد و گفت: نرخ کنونی ۱۰۰ تومان کمتر از قیمت تمام ش��ده شده 
اس��ت که امیدواریم با بهبود ش��رایط جوجه ریزی به این نرخ برس��یم تا از میان 

تولیدکنندگان جوجه کاسته شود.
چهارآئی��ن با بیان اینکه مرغ ب��ه میزان کافی در واحد ه��ای مرغداری تولید 
می شود، افزود: این در حالی است که برخی افراد با بیان اظهاراتی مبنی بر کمبود 

عرضه و تولید به دنبال افزایش قیمت هستند.
او با اش��اره به اینکه احت��کار مرغ زنده در واحد های مرغ��داری صحت ندارد، 
بی��ان کرد: با وجود آنکه ضریب تبدیل نگهداری مرغ از س��ن ۴۲ روزگی به بعد 
افزایش می یابد، از این رو این امر ش��دنی نیس��ت و حداکثر مرغداران می توانند 
۲ ت��ا ۳ روز م��رغ تولیدی خود را در واحد ها نگه دارن��د که این امر نمی تواند در 

بازار تالطم ایجاد کند.
عضو هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوشتی درباره آینده بازار مرغ، 
گفت: با پایان ماه سفر و شروع مجالس و مهمانی ها پیش بینی می شود که قیمت 
م��رغ زنده به مرز 9هزار و ۵۰۰ تومان و م��رغ آماده به طبخ به ۱۴ هزار و ۵۰۰ 

تومان برسد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت  در صورت اصالح نش��دن نرخ ۲ هزار و 
۲۰۰ تومانی قیمت گندم، حداقل برای س��ال آینده ۴۰درصد میزان خرید 

تضمینی کاهش می یابد.
عط��ااهلل هاش��می در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از ش��کایت 
گندمکاران به س��ازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: اخیرا بنیاد ملی 
گندمکاران به س��ازمان بازرسی کشور در ارتباط با تخلف شورای اقتصاد در 
نقض قانون خرید تضمینی ش��کواییه ای فرستاده است که سازمان بازرسی 
موضوع را به ریاس��ت جمهوری منعکس کرده است، ضمن آنکه ما از طریق 

مجلس و سایر نهاد های مربوط پیگیر این مساله هستیم.
وی افزود: بنابر آخرین برآورد ها با وجود سپری ش��دن نصف زمان کشت 
در استان های شمال غرب، سطح زیرکشت نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افت چش��مگیری داشته اس��ت که این امر در تولید س��ال آینده اثر منفی 

می گذارد.
به گفته هاشمی، اگر قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اصالح 
نشود، این احتمال وجود دارد که سطح زیرکشت گندم نسبت به سال قبل 

حداقل ۲۰درصد کاهش یابد.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه خرید تضمینی گندم در سال زراعی 
9۸-9۷، ۲۵درص��د کاه��ش یافته اس��ت، بی��ان کرد: هم اکن��ون ما پیگیر 
این مس��اله هس��تیم که مهلت خرید تضمینی تمدید ش��ود، چراکه برخی 
کش��اورزان گندم خود را به سبب شایعاتی مبنی بر واردات تحویل نداده اند 
که در صورت اصالح نش��دن نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی، حداقل برای س��ال 

آینده ۴۰درصد میزان خرید تضمینی کاهش می یابد.
وی ادامه داد: سطح زیرکشت گندم دیم به طور متوسط ۴ میلیون هکتار 
و گندم آبی ۲میلیون هکتار در کش��ور اس��ت که اگر شورای اقتصاد هرچه 

س��ریع تر نس��بت به اصالح نرخ خرید تضمینی اقدام نکند، به سبب مهلت 
پایان کشت در بسیاری از مناطق حداقل یک میلیون هکتار سطح زیرکشت 

گندم برای سال آینده کاهش می یابد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه آینده تولید گندم در معرض 
خطر است، بیان کرد: طبق برآورد کارشناسان حداقل قیمت تضمینی گندم 
برای سال آینده مطابق با هزینه های تولید و تورم باید ۲ هزار و ۵۰۰ تومان 

باشد، در غیر این صورت امنیت غذایی کشور به خطر می افتد.
هاش��می در پایان تصریح کرد: اگر ش��ورای اقتصاد بنا به هر دلیل به نرخ 
۲ ه��زار و ۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در س��ال زراعی 
جدید پافش��اری کند بدون تردید کش��ور مجدد واردکننده خواهد شد که 
این امر عالوه بر خروج قابل توجه ارز از کشور آسیب های دیگری به همراه 

خواهد داشت.

افزایش 300 تومانی نرخ مرغ در بازار 

 قیمت مرغ به 14 هزار تومان رسید

پیش بینی کاهش 40درصدی خرید تضمینی گندم

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

 مشکل اصلی صنعت خودرو ساختاری است
 امیدواریم طرح ساماندهی بازار خودرو 

راهگشا باشد
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت بنده همواره 

معتقدم مشکل اصلی صنعت خودروی کشور ساختاری است.
حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با 
اشاره به موضوع پیش فروش خودرو در شرکت های خودروسازی 
علی رغم عدم انجام تعهدات قبلی خود، اظهار داشت: در حالی 
که مدیرعامل جدید ایران خ��ودرو هنوز برای اعالم برنامه های 
خود به کمیس��یون صنای��ع و معادن و کمیس��یون تولید ویژه 
حمایت از تولید حاضر نش��ده است، مطلع شدیم قرار است وی 

در اولین اقدام خود به پیش فروش خودرو اقدام کند.
وی ب��ا تاکید بر ل��زوم انج��ام تعهدات مدیران ش��رکت های 
خودروس��ازی، اف��زود: خودروس��ازان باید بعد از داش��تن یک 
برنام��ه افزایش تولید، به پیش فروش خ��ودرو اقدام کنند یعنی 
خودروهای از پیش ثبت نام را به ش��کل زمانبندی ش��ده تحویل 

دهند و پس از آن به پیش فروش های جدید اقدام کنند.
فوالدگر همچنین درخصوص کمب��ود برخی قطعات خودرو، 
گف��ت: متاس��فانه تولی��د بخش��ی از خودروها ب��ه همین دلیل 
با مش��کل مواجه ش��ده که خودروس��ازان اکنون در حال تهیه 
ای��ن قطعات هس��تند. بخش عمده ای از ای��ن قطعات داخلی و 
بومی س��ازی می ش��ود و بخش دیگر که خارجی اس��ت باید از 

راه های مختلف تامین شود.
عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن تاکید ک��رد: ما می پذیریم 
که هر دو ش��رکت خودروس��از داخل��ی طی چند م��اه اخیر با 
مشکالت زیادی مواجه ش��ده و با کاهش تولید روبه رو بوده اند 
که بخش��ی از این مشکالت به دلیل تحریم های غرب بوده است 

که ان  شاءاهلل به زودی این مشکالت برطرف خواهد شد.
فوالدگر همچنین درخصوص نوس��انات ب��ازار خودرو، یادآور 
ش��د: نوس��انات این بازار با کنترل بازار ارز تا حدی مهار ش��د و 
در حال حاضر به یک ثبات نس��بی رسیده است هرچند ممکن 
اس��ت موج ه��ای گذرایی به وجود بیاید ام��ا در حال حاضر این 

ثبات ایجاد شده است.
رئیس کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولید ملی ب��ا بیان اینکه 
امیدواریم ثبات نس��بی قیمت ها به مدیران خودروسازی کمک 
کند تا بتوانند روند تولیدات خود را پیش ببرند، ادامه داد: دولت 

نیز موظف است در این زمینه حمایت الزم را انجام دهد.
وی در پایان با بیان اینکه بنده همواره معتقدم مش��کل اصلی 
صنعت خودروی کش��ور ساختاری اس��ت، خاطرنشان کرد: باید 
ساختار این صنعت اصالح شود همچنین امیدوارم هرچه زودتر 
ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار خودرو برطرف و 
این قانون ابالغ شود تا بتواند به ساماندهی این بازار کمک کند.

 رفع ۷0درصدی نیاز رانندگان به تایر
با تولید ملی

س��خنگوی انجمن صنفی تایرگفت ح��دود ۷۰درصد مصرف 
کش��ور در زمینه تایر در داخل تولید و ح��دود ۳۰درصد دیگر 
وارد می شود. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، مصطفی 
تنها درباره واردات الس��تیک های خودرو های س��نگین، گفت: 
هم اکنون مدتی اس��ت ک��ه گمرک آمار دقیق��ی از واردات تایر 
نمی دهد اما طبق برآورده های انجام ش��ده در س��ال 9۷، حدود 
۲۵۰ ه��زار حلقه الس��تیک رادی��ال تولید کردی��م که ظرفیت 
تولیدمان از این میزان بیشتر بود که البته میزان تولید الستیک 

بایاس از این میزان بیشتر بوده است.
او ادام��ه داد: برای تولید تایر بایاس در کش��ور ظرفیت آزادی 
در مص��رف  داریم، در تولید تایر رادیال هنوز احس��اس کمبود 
می ش��ود، چرا هم اکنون به بی��ش از یک میلیون تایر از این نوع 
نیازمندیم. در سال گذشته تنها توانستیم حدود ۲۵۰ هزار حلقه 

تایر رادیکال تولید کنیم.
س��خنگوی انجمن صنفی تایر با اش��اره به مش��کالت واردات 
الس��تیک های خودرو های س��نگین، تش��ریح کرد: برای جبران 
کمبود تولید تایر دو طرح در حال انجام است.  یکی از طرح های 
انجام ش��ده در اردبیل و دیگری در بیرجند عملیاتی شده است 
اما هم اکنون هر دو طرح نیمه کاره هس��تند و برآورد می ش��ود 
طرح اجرایی در اردبیل تا پایان امسال راه اندازی شود و دیگری 
هم اگر ارز موردنیاز آن تأمین ش��ود تا اواس��ط س��ال آینده به 

بهره برداری برسد.
تنه��ا افزود: با راه اندازی این دو ط��رح می توان بیش از ۷۰ تا 
۸۰درصد نیاز کش��ور به تایر را تامی��ن کنیم و اگر هر دو طرح 
با هم به بهره برداری برس��ند نیاز کش��ور در زمینه تایر کامال در 

داخل تامین می شود.
سخنگوی انجمن صنفی تایر با اشاره به  نیاز کشور به واردات 
تایر، گفت: در مجموع حدود ۷۰درصد مصرف کشور را در داخل 
تولید و حدود ۳۰درصد از این نیاز را از خارج وارد می کنیم که 
بخش��ی از این واردات تایر های سنگین و بخش دیگر مربوط به 

تایر های سبک است.
تنها تش��ریح کرد: در تولید تایر های س��بک و معمولی مورد 
اس��تفاده رانندگان س��واری مانند پژو، س��مند و پراید و خیلی 
س��ایز های دیگر تا حدودی خودکفا هستیم، ولی بعضی از  انواع 
تایر خودروها مانند لکس��وس، BMW و ان��واع دیگری از این 
نوع خودروها را نمی توانیم در داخل کش��ور تولید کنیم. واردات 
۳۰درصدی تایر به کشور نیز به همین نوع تایرها باز می گردد.

او درب��اره افزایش قیمت تایر خودروه��ا، گفت: اخیرا افزایش 
قیمتی در حوزه تایر نداش��ته ایم اما در اوایل تابس��تان مقداری 

قیمت این کاال افزایش داشت.
سخنگوی انجمن صنفی تایر بیان کرد: حدود ۴۰ تا ۴۵درصد 
مواد اولیه  تولید تایر به لحاظ ارزش��ی وارداتی است و زمانی که 
نرخ ارز تغییر می کند طبیعی اس��ت که نرخ تایر هم تغییر کند، 
ع��الوه بر ای��ن در همان ۵۵ تا ۶۰درصدی ک��ه در داخل تولید 
می شود هم ارزبری احساس می شود یعنی مواد اولیه را از خارج 

وارد می کنند.

س��ه روز مانده به پای��ان اولتیماتوم وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به 
خودروسازان برای تحویل خودروهای معوقه سال گذشته، هنوز هم حجم 
انبوه��ی از گالیه ها وجود دارد که خودروهای معوق به دس��ت خریداران 

نرسیده است.
به گزارش پدال نیوز، ۱۴ بهمن ماه س��ال گذش��ته رئیس کمیس��یون 
اصل 9۰ مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به جلس��ات این کمیسیون با 
مدیران دو ش��رکت بزرگ خودروس��ازی داخلی به ایسنا، گفته بود: طبق 
اعالم این ش��رکت ها تعه��دات ایران خودرو و س��ایپا در مورد خودروهای 

پیش فروش شده نهایتاً تا پایان خرداد سال 9۸ محقق خواهد شد.
 با این حال تا پایان خردادماه امس��ال برخی تعهدات خودروس��ازان ایفا 

نشد و گالیه خریداران همچنان ادامه داشت.
 پس از آن ششم اردیبهشت ماه امسال فرشاد مقیمی، معاون وقت وزیر 
صنعت، معدن و تجارت )که اکنون مدیرعامل ایران خودرو است( گفته بود: 
براساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت 
به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال 9۷ حداکثر 

تا مهرماه سال جاری ایفا شود.

 ۱۵ ش��هریورماه امس��ال هم مجید باقری، قائم مق��ام مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا در امور فروش گفته بود: سایپا همه خودرو های معوق 
س��ال گذشته و تعهدات مرتبط با سال 9۷ را تا پایان مهرماه به مشتریان 

تحویل خواهد داد.
با این حال تا س��ه روز مانده به پایان اولتیماتوم به خودروس��ازان برای 
ایفای تعهدات تا پایان س��ال گذش��ته خود همچنان ه��م گالیه ها دارد. 
کاربران خبر می دهند که هنوز هم بخشی از این تعهدات ایفا نشده است. 
تنه��ا در یک هفته اخیر تع��داد قابل توجهی از کامنت ه��ا از عدم ایفای 

تعهدات خبر داده است.
 ۲۶ مهر ماه امسال کاربری نوشته است: »بنده در تاریخ 9۷.۱۱.۲۶ثبت 
نام کردم ماشین پراید ۱۳۱برج 9۸.۵تکمیل وجه کردم تاامروز از ماشین 
خبری نیست هیچ کس هم جوابگو نیست یک شماره 9۶۵۵۰گذاشتن دو 
نفر نشستن میگن سالم ماشین فاکتور نشده صبر کنید دو نفر تلفنچی که 
مردم گول بخورن کار شما پیگیریه خب سایپا ماشین نداره چرا ثبت نام 
می کنه …چرا رئیس جمهور وزیر صنعت و معدن ماشین خارجی را آزاد 

نمی کنه که مردم از دست سایپا و ایران خودرو راحت شوند.«
 ۲۵ مهرماه امس��ال هم کاربری دیگر نوش��ته بود: »با عرض سالم چرا 

ماش��ین ندارید فروش می کنید؟مردم مس��خره که نیس��تن خب تحویل 
۳۰روزه یعنی چه !یعنی ۳۰روز نه ۱۵۰روز بعد تازه منتظر فاکتور شدنش 
باش��یم و دس��ت به دعا بریم برا یه ماش��ین و التماس کنیم و بیام سایت 
سایپا کامنت بذاریم.خودروی ثبت نامی تیباست اگه ندارین خوب فروش 

نذارین.«
 کاربری به اس��م حسین هم  ۲۵ مهر اینطور گالیه کرده: »سالم. رفیق 
ما مرداد9۷ثبت نام کردیم بهمن تکمیل وجه هنوز تحویل ندادن تیبا را.«
 مساله دیگر برگرداندن پول پشیمان شده هاست که کاربری ۲۵ مهرماه 
امس��ال این گونه نوشته است: »من دو ماه است که به دلیل گران کردن 
س��اینا، از خرید انصراف دادم اما س��ایپا ۱۵ میلیون واریزی را مس��ترد 

نمی کند«.
 ۲۴ مهرماه هم کاربری دیگر اظهار کرده اس��ت: »با س��الم س��ال 9۷ 
س��اینا پیش خرید کردم اول ش��هریور تکمیل وجه کردم رفتم نمایندگی 
آنها می گویند از شما جلوتر هستند کسانی که هنوز تکمیل وجه نکرده اند 
و اولویت با آنهاس��ت و ماشین تان هم چند ماه بعد ان شاءاهلل به دست تان 
می رسد و نگران نباشید و التماس دعا خدایی مسئول این همه بی قانونی 

چه کسی است و مرجع رسیدگی کیست بابایی هستم از تهران.«

3 روز مانده به پایان اولتیماتوم به خودروسازان

سایپا و ایران خودرو چه خواهند کرد؟

پیش بینی می ش��ود افرادی که به قصد س��رمایه گذاری در بازار خودرو حضور 
پیدا کرده اند، برای نقد کردن س��رمایه خود در صورت تحویل خودرو، آن را زیر 

قیمت کارخانه بفروشند.
ب��ه گزارش پایگاه خبری پ��دال نیوز، از نظر برخی کارشناس��ان بازار خودرو، 
تغیی��رات قیمتی یک هفته اخیر در بازار غیرطبیعی نبوده اس��ت و برای تحلیل 
آن باید به دالیلی به غیر از میزان عرضه و تقاضای محصوالت در این برهه زمانی 
توجه داش��ت. بازار خودرو این روزها به مانند بازارهای موازی ازجمله سکه، طال، 
ارز و مس��کن در رکود به سر می برد، اما نوس��ان قیمتی خودرو از بازارهای مورد 
اشاره بیشتر بوده و در این راستا شاهد باال و پایین شدن قیمت ها طی یک هفته 

اخیر در بازار خودرو بوده ایم.
 فرب��د زاوه، کارش��ناس صنعت  خ��ودرو در این  خصوص معتقد اس��ت: »این 
نوس��انات عادی بازار است که رخ می دهد و هر دفعه بنا به  دالیلی نظیر افزایش 
تقاض��ا، وضعیت عرضه، س��طح پیش فروش ها و... قیمت خودروه��ا باال و پایین 
می ش��ود، اما به نظر می رسد در یک  هفته  گذش��ته این نوسانات به دلیل سرایت 

رکود به این بازار است.« 
 وی اف��زود: »تغییرات قیمتی اخیر در ب��ازار طبیعی بوده و اتفاقات اخیر بازار 
خودرو، تنها نوس��انات قیمتی اس��ت؛ البته سرشت کلیه بازارها با میزان عرضه و 

تقاضا عجین بوده که کتمان ناپذیر به نظر می رسد.«
 افزایش نوسان در خودروهای گران  قیمت

 این کارشناس صنعت  خودرو درپاسخ به  این  سوال که در بازار خودرو چه خبر 

اس��ت؟ گفت: »در طول هفته گذشته بیش��ترین افزایش قیمت مربوط به  مزدا۳ 
بود که باتوجه به قیمت ۳۰۰میلیونی این محصول، نوس��ان دو س��ه  درصدی آن 
حدود ۸ میلیون تومان می ش��ود، بنابراین هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد، عدد 

نوسان نیز باالتر خواهد رفت.«
 وی افزود: »باتوجه به کاهش قدرت خرید مردم از یک  طرف و افزایش قیمت 

خودرو از سوی دیگر، بازار چندوقتی است که در رکود به سر می برد.«
 زاوه با تاکید بر اینکه بازار خودرو در حال  حاضر با رکود دست وپنجه 
نرم می کند، اظهار داش��ت: »باتوجه به خودروهای پیش فروش ش��ده ای 
که در بازار وجود دارد و ازس��وی دیگر رکودی که حکم فرماس��ت، این 
احتمال داده می ش��ود افرادی که به قصد سرمایه گذاری در بازار خودرو 
حضور پیدا کرده اند، برای نقد کردن س��رمایه خ��ود در صورت تحویل 

خودرو، آن را زیر قیمت کارخانه بفروشند.«
 وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه با ادامه روندی که در بازار خودرو وجود دارد، احتمال 
اینکه قیمت ها در حاش��یه بازار به زیر نرخ کارخانه نزول کند زیاد اس��ت، گفت: 
»این اقدام می تواند به  دو دلیل انجام ش��ود؛ نخس��ت  اینکه باتوجه به رکود بازار 
خ��ودرو، افرادی ک��ه محصولی را پیش خری��د کرده اند، اگر بخواهند به س��رعت 
به سرمایه خود برسند، باید خودرو را زیر قیمت بازار بفروشند. دوم اینکه به دلیل 
ثباتی که در بازار وجود دارد، تقاضاهای س��فته بازانه در بازار خودرو وجود ندارد 
و نقدینگی این روزها به سوی بورس رفته است، بنابراین احتمال دارد افراد برای 

کسب سود بیشتر به سوی بازار سرمایه بروند.«

 شیوه فروش خودرو در ایران ناکارآمد است
 ای��ن کارش��ناس در ادامه اظهار داش��ت: »به دلیل قیمت گذاری دس��توری و 
دخالت دولت در صنعت  خودرو، این صنعت به هیچ وجه نتوانسته است در مسیر 

درست خود گام بردارد.«
 وی در پاسخ به  این سوال که چرا هنوز خودروسازان موفق به تحویل معوقات 
خود نش��ده اند، گفت: »شیوه فروش خودرو در ایران ناکارآمد است. این شیوه ای 
بوده که چندین  دهه در صنعت  خودرو اجرا ش��ده، اما خروجی آن هم نارضایتی 
مردم است و هم نارضایتی خودروساز. به عنوان  مثال، در سال گذشته اگر دولت 
خودروس��از را مجبور نمی کرد که خودروهای پیش فروش شده را با قیمت قبل از 
دی ماه س��ال گذشته به مش��تری تحویل دهد، امروز بیش  از یک میلیون دستگاه 

خودرو تحویل معوق وجود نداشت.«
 وی در ادامه گفت: »اکثر افرادی که اقدام  به ثبت نام خودرو کرده اند، نه  برای 
مصرف که به قصد کس��ب س��ود بوده اس��ت. حاال چرا باید با این تصمیم دولت 
برای قیمت گذاری دس��توری، س��هامداران این خودروس��ازان دچار ضرر و زیان 

هنگفت شوند؟«
 ای��ن کارش��ناس صنعت  خودرو  تنه��ا راه حل از بین رفتن ای��ن وضعیت در 
صنع��ت  خودرو را خ��روج دولت از بنگاه داری در همه زمینه ها دانس��ت و اضافه 
ک��رد: »نمی ت��وان انتظار بهبود عملک��رد صنعت  خودرو را تا زمان��ی  که در این 
صنعت رقابت واقعی به وجود نیاید، قیمت گذاری دس��توری از میان نرود و موانع 

کسب وکار از پیش پای خودروساز و قطعه ساز برچیده نشود، داشت.«

دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیروهای محرکه و قطعه س��ازان 
خودروی کش��ور گفت کم توجهی به تیراژ اقتصادی در تولید قطعه و گیر 

افتادن در کلیشه های قدیمی چندان به نفع قطعه سازان نخواهد بود.
آرش محبی ن��ژاد در گفت وگ��و با باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، درباره 
قراردادهای منعقدش��ده بین خودروس��ازان و تولیدکنندگان قطعه، اظهار 
داش��ت: از مدتی پی��ش قراردادهایی به واس��طه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بین خودروس��ازان و تولیدکنندگان قطعه منعقد ش��د تا منجر به 

تعمیق داخلی سازی در صنایع کشور شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان خودروی کش��ور گفت: بخش 
مه��م و کلیدی در تعمیق داخلی س��ازی قطعات خودرو، ایجاد دانش فنی 
و فناوری در این حوزه اس��ت، این به معنای آن اس��ت که با دستیابی به 
دانش فنی تولید یک قطعه تفاوتی بین خودروها وجود نخواهد داش��ت و 
ش��ما با تغییر برخی پارامترها و قالب ه��ا می توانید قطعه موردنیاز را برای 

هر خودروی دیگری تولید کنید.
محبی ن��ژاد ادام��ه داد: ب��رای مثال تولیدکنن��ده ای ک��ه توانایی تولید 

گیربکس را داشته باشد، توانایی تولید هر نوع گیربکسی با مشخصات فنی 
موردنیاز خودروسازان را دارد، اما زمانی که این دانش فنی در کشور وجود 
نداش��ته باش��د، تفاوتی بین خودروها وجود نخواهد داشت و تولیدکننده 

توانایی تولید این قطعه را ندارد.
او ب��ا تأکید بر اهمی��ت تیراژ تولید اقتصادی در قراردادهای ذکرش��ده، 
گفت: یکی از انتقادهای ما به قراردادهای منعقدش��ده به واس��طه وزارت 
صمت، تیراژ در نظر گرفته شده است، باید تیراژ خریداری شده، اقتصادی 
باش��د یا قیمت س��رمایه گذاری روی تیراژ، محدود سرشکنی شود که در 

نتیجه قطعه برای متقاضیان گران تر خواهد شد.
دبی��ر انجم��ن صنای��ع همگن قطعه س��ازان خ��ودروی کش��ور درباره 
خودروهایی که تولید آنها متوقف خواهد ش��د، گفت: توجه داش��ته باشید 
که توقف تولید خودروهای ذکرشده به چند ماه آینده موکول خواهد شد 
و باتوجه به شرایط تحریم ها، توانایی واردات بسیاری از قطعات را نداریم، 
بنابراین توافقی بین تولیدکنندگان قطعه و خودروس��ازان صورت گرفت تا 
قطعات ذکرش��ده برای مدت محدودی تولید شده و بعد از جایگزین شدن 

خ��ودروی بعدی، روند تولید با قطعه متناس��ب با خ��ودروی جدید ادامه 
خواهد داشت.

محبی نژاد تصریح کرد: علی رغم نکات مثبتی که در انعقاد این قراردادها 
وجود داش��ت، نقدهایی هم بر آن وارد می ش��ود؛ متاسفانه به محض آنکه 
حرف داخلی س��ازی پیش می آید به س��راغ قراردادهای کلیشه ای گذشته 
می رون��د، ب��ه عبارتی دیگر، داخلی س��ازی برای خودروس��ازان به معنای 
پرداخت های بلندمدت اس��ت همچنین بنا شد تا هزینه های قالب، تحقیق 
و توسعه مطابق با قراردادهای گذشته محاسبه و پرداخت شود در صورتی 
که پیش از این و در تعامل با ش��رکت های خارجی به اجبار اقدام به واریز 

پیش پرداخت و پرداخت نقدی می کردند.
او بی��ان کرد: ما انتظ��ار داریم فعال در همان چارچوب و روش��ی که با 
ش��رکت های خارجی برخورد می شد با قطعه س��ازان داخلی برخورد کنند 
و با ش��یب مالیمی به س��مت چارچوب و کلیشه های قراردادهای گذشته 
حرکت کنند. این موضوع می تواند مشوق و پشتیبانی برای تولیدکنندگان 

باشد تا انجام چنین فعالیت  هایی بتواند ثمربخش باشد.

چرا نوسان قیمت در بازار خودرو از دیگر بازارها بیشتر است؟

قراردادهای تعمیق داخلی سازی صنعت خودرو، باید مورد نقد قرار گیرد
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دکتر علی وحدت در جریان دیدار با تورال کریملی، رئیس آژانس نوآوری و 
تکنوپارک آذربایجان گفت صندوق نوآوری در راستای تامین مالی شرکت های 
دانش بنیان ش��کل گرفته و انواع و اقس��ام تس��هیالت و خدمات بالعوض را در 

اختیار آنها قرار می دهد.
ب��ه گزارش مه��ر، وی در ادامه ب��ا بیان اینکه 
صندوق نوآوری و شکوفایی قصد دارد با همکاری 
ط��رف آذربایجانی، مقدمات حضور ش��رکت های 
دانش بنی��ان ایرانی در آذربایج��ان را فراهم کند، 
گف��ت: در همین راس��تا از حضور ش��رکت های 
ایران��ی در نمایش��گاه باکوتل حمای��ت می کنیم. 
ما ش��ریک اس��تراتژیک آذربایجان بوده و آماده 
گس��ترش همکاری ه��ا در حوزه های ن��وآوری و 

فناوری با آذربایجان هستیم.
وحدت در ادامه با ارائه چهار پیشنهاد راهبردی 
برای توس��عه همکاری های فناورانه میان ایران و 
آذربایجان گفت: از ایجاد خط ارتباطی مش��ترک 

میان دو کشور برای هماهنگی برنامه های مرتبط با حوزه های فناوری و نوآوری 
با همکاری سفارتخانه های ایران و آذربایجان استقبال می کنیم.

وی با بیان پیش��نهاداتی در راستای همکاری دو کشور ادامه داد: »ایجاد تور 

بازدید فناوری«، »استقرار ش��رکت های ایرانی در شهرک صنعتی مشترک« و 
»ایجاد فاند مشترک برای حمایت از شرکت های مشترک ایرانی و آذربایجانی« 
از دیگر پیش��نهادهایی است که دکتر وحدت در دیدار با رئیس آژانس نوآوری 

و تکنوپارک آذربایجان مطرح کرد.
پتانسیل استارت آپی ایران باالست

ت��ورال کریمل��ی، رئی��س آژانس ن��وآوری و 
تکنوپارک آذربایجان در سخنانی با بیان اینکه 
پتانس��یل ایران در حوزه اس��تارت آپی بس��یار 
باالست، از حضور شرکت های بزرگ دانش بنیان 
و اس��تارت آپ های ایرانی در نمایش��گاه باکوتل 

استقبال کرد.
محص��والت  از  رضای��ت  اب��راز  وی ضم��ن 
ش��رکت های دانش بنی��ان ایرانی ب��ه خصوص 
در ح��وزه نفت و گاز، گفت: بازار نفت روس��یه 
ایرانی  می تواند مشتری محصوالت دانش بنیان 

باشد.
کریمل��ی در ادامه درب��اره نحوه پذیرش ش��رکت های فن��اور در آذربایجان 
گفت: مراحل پذیرش ما برای این ش��رکت ها بس��یار س��اده است و از کمترین 

بوروکراسی در این زمینه برخورداریم.

وزی��ر عل��وم، تحقیقات و فناوری با اش��اره به وضعیت رش��د 
علمی کش��ور اظهار داش��ت رهبر معظم انقالب خوشبختانه از 
وضع علمی کشور راضی هستند، در سخنانی که داشتند گفتند 

نگذارید شتاب علمی کشور کم 
شود و کاهش یابد. این موضوع 
نکته ای است که دانشگاه ها نیز 

باید توجه داشته باشند.
منصور  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
غالم��ی با بی��ان اینک��ه وضع 
رشد علمی کشور خوب است، 
تصریح ک��رد: نکته دیگری که 
رهب��ر فرزان��ه انق��الب تاکید 
داش��تند بح��ث زی��ر س��وال 
بردن رش��د علمی است، بعضا 
اف��رادی ناآگاهانه یا از روی بد 
دلی رش��د علمی کشور را زیر 

س��وال می برند. این موضوع برای بخش علمی و ناامیدی جوانان 
خطرناک است.

وی خاطرنش��ان کرد: حتما در کنار رشد علمی انتظار حضور 

مراکز علمی در بخش فناوری و تولید ثروت از دانش وجود دارد 
که این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته است.

غالمی با اش��اره به اینکه پارک های عل��م و فناوری را به طور 
جد مورد حمایت قرار داده ایم 
و مراکز رش��د متعددی شکل 
گرفت��ه اس��ت، گف��ت: ۱9۷ 
مرکز رش��د را در دانشگاه ها 
داری��م و ۴۳ پ��ارک عل��م و 
فناوری فعال است که عموما 
در ح��وزه وزارت عل��وم کار 
می کنن��د. پارک های دیگری 
در حوزه های وزارت بهداشت 
و معاونت علمی و فناوری نیز 

شکل گرفته اند.
وی ادام��ه داد: کش��ورهای 
دیگری که رقابت می کنند یا 
ما با آنها در این شتاب رشد علمی حرکت می کنیم، نایستاده اند 
و در این مسیر روز به روز بیشتر پیش می روند و هر چقدر پیش 

می رویم کار سخت تر است.

استقرار 19۷ مرکز رشد در دانشگاه هاپیشنهاد همکاری  فناورانه و نوآورانه بین ایران و آذربایجان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه کارآفرینان محور 
اصلی پیشرفت جامعه هستند و دستگاه های دولتی باید برای حمایت و 
رش��د بیش��تر آنها خدمت گزاری کنند، گفت اجر و پاداش اقدامات یک 
کارآفرین که چراغ خانه ۱۰۰ نفر را روشن می کند و ده ها نفر را مشغول 

به کار می کند، هزاران برابر بیشتر از تالش کارمندان حقوق بگیر است.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاون��ت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین با 
حضور استاندار و مقامات عالی استان و به ریاست سورنا ستاری جانشین 

فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین برگزار شد .
ستاری در این جلسه با بیان اینکه باید کارآفرین باشید تا متوجه شوید 
بیمه، مالیات و تولید چه معنایی دارد، تاکید کرد: وقتی یک مدیر دولتی 
افتخار می کند که کسب و کاری را تعطیل کرده هرگز به عواقب بیکاری 

توجه نداشته و این رویکرد زاییده اقتصاد نفتی است.
 قزوین ظرفیت نوآوری مبتنی بر زیست بوم را دارد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه بر زیست بوم نوآوری 
و فن��اوری قزوین تاکید کرد و گف��ت: قزوین ظرفیت نوآوری مبتنی بر 
زیست بوم را دارد و می تواند با اتکا بر توانمندی های دانشگاهی، کشاورزی 

و صنعتی و گردشگری جایگاه خود را ارتقا بخشد.
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان با اشاره به موفقیت های 
دانشگاه آزاد قزوین و دانشگاه بین الملل گفت: خوشبختانه توسعه صنعتی 
که در برخی استان ها شاهد هستیم در این استان رخ نداده و این موضوع 

در رونق زیست بوم نوآوری و فناوری نقش مهمی دارد.
رئی��س بنیاد ملی نخبگان، در ادامه ظرفیت های اس��تان قزوین برای 
ایجاد شهرهای نوآور را مورد توجه قرار داد و گفت: شهرهای نوآور برای 
محقق شدن نیاز کارآفرینان، استارت آپ ها، شتابدهند ه ها و مراکز علمی 
ایجاد ش��ده اند و استان قزوین از ظرفیت های باالیی برای  تحقق چنین 

شهری برخوردار است.
س��تاری در بخش دیگری از سخنانش در جمع مدیران ارشد استانی 
قزوین گفت: اقتصادی که مبتنی بر نفت و خام فروش��ی باش��د هرگز به 

توسعه منجر نخواهد شد زیرا توسعه مفهوم درون زایی دارد.
معاون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری با بیان اینک��ه تکنولوژی 
خریدنی نیس��ت و بای��د آن را یاد بگیری��م، گفت: در اقتص��اد نفتی و 
خام فروشی،توسعه، دانش، ش��غل و رفاه خریدنی است و از فروش نفت 
محقق می ش��ود در حالی که در اقتصاد دانش بنیان خودمان باید تالش 
 کنیم تا به توس��عه برسیم . رئیس ستاد ملی نخبگان در ادامه گفت: در 
اقتصاد دانش بنیان تکیه بر خام فروشی منطقی نیست و جایگاهی ندارد 
و اینکه با داش��تن کشاورزی، صنعت و معدن فقط مواد خام آن را صادر 

کنیم یک اشتباه بزرگ است.
 مجوزها را سریع تر صادر کنید

س��تاری  با بیان اینکه در اقتصاد نفتی قوانین و بوروکراس��ی فراوان و 
دولت هم بزرگ اس��ت افزود: در کشوری که به نفت وابسته باشد دیگر 
کارآفرینی ارزش نیس��ت به همین دلیل یک مجوز و اس��تعالم مدت ها 
طول می کشد و این روند مانعی برای سرعت در تحقق اقتصاد دانش بنیان 

است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بار دیگر پژوهش را مورد توجه 
قرار داد و گفت: باید زیرساخت فرهنگی ایجاد کنیم تا در بخش پژوهش 
موف��ق عمل کنیم و محصولی از دل پژوه��ش بیرون می آید که بخش 

خصوصی هم  در آن سرمایه گذاری کرده باشد.
س��تاری در ادامه با بیان اینکه برای سرعت دادن به زیست بوم اقتصاد 
دانش بنیان صدور مجوزها را در کمترین زمان صورت گیرد، گفت: برای 
تولید گوش��ت ۴۰ مجوز و ب��رای واردات ۳ مجوز و قاچاق هیچ مجوزی 
الزم ندارد و این روند نشان می دهد که ما واقعا حامی تولیدکننده نیستیم 
لذا انتظار می رود مدیران دس��تگاه های اجرایی زمان پاسخ به استعالم و 

مجوزها را به حداقل برسانند تا تکلیف سرمایه گذار مشخص شود.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری فضای کس��ب و کار را مورد 
توجه قرار داد و گفت: در س��ال های اخیر در حوزه  فضای کس��ب و کار 
اتف��اق جدیدی نیفتاده هرچند دولت الکترونیک اجرا ش��ده اما جایگاه 

خوبی در این بخش نداریم و باید عقب ماندگی ها جبران شود.
جانشین فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین گفت: درباره 
اقتصاد مقاومتی هر جا مشکل داشته باشید در دولت پیگیری می کنیم 
اما بدانید توس��عه تنها توس��ط ش��ما صورت می گیرد و اگر می خواهید 

جوانان کارآفرین تان در استان بمانند از ایده های شان حمایت کنید.
 بازدید از مرکز  نوآوری »سنتیک«

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری پیش از حضور در جلس��ه 
اقتصاد مقاومتی استان  از مرکز  نوآوری »سنتیک« دانشگاه آزاد اسالمی 

قزوین بازدید کرد.
ای��ن مرکز بیش از ۱۰ محصول مهم  که واردات آن به کش��ور ممنوع 
است؛ مثل روبات اتوماسیون انبار، روبات زیردریایی، روبات سرویس رسان 
در منزل، روبات امدادگر و ضد تروریست، روبات پرنده و روبات تعادلی که 

در شبیه سازی کاربرد دارد را مورد توجه قرار داده است.
 افتتاح مرکز نوآوری و مرکز سرمایه دانشگاه آزاد

س��تاری همچنین از ش��رکت های دانش بنیان و مرکز ش��تاب دهنده 
مستقر در دانشگاه آزاد اسالمی قزوین نیز بازدید کرد.

در این بازدید معاون علمی و فناوری از دانش��گاه آزاد اس��المی، مرکز 
نوآوری و مرکز سرمایه دانشگاه آزاد نیز افتتاح شد.

مرکز س��رمایه، یک کارگاه تحلیل بازار س��رمایه اس��ت که در زمینه 
آموزش دانش��جویان با مفاهیم و سواد مالی، نحوه تحلیل و مدل سازی 
بازارهای مالی، روش کسب درآمد از معامالت در بازارهای مالی و تشکیل 
تیم حرفه ای دانشگاه جهت شرکت در مسابقات رسمی داخلی فعالیت 
می کند. در این مرکز دانش��جویان با روش های تحلیل بنیادی، تکنیکی 
و مدیریت س��بدهای سرمایه گذاری به صورت حرفه ای آشنا می شوند و 
با س��رمایه مجازی قادر به انجام معامالت هستند. دانشگاه آزاد اسالمی 
قزوی��ن هم اکنون دارای ۲۰ هزار دانش��جو در مقاطع مختلف تحصیلی 

است.
 افتتاح مدرسه علم و خالقیت در پارک علم و فناوری قزوین

 در این س��فر مدرس��ه علم و خالقیت در پارک علم و فناوری قزوین 
افتتاح ش��د. این مدرسه با هدف آموزش علم با لذت، آموزش کاربردی، 
مفاهیم علمی و فناوری نوین، خالقیت، نوآوری و کارآفرینی دانش آموزان 
راه اندازی ش��ده است. این ساختمان که دارای ۵۰۰ متر زیربناست برای 

تولید اسباب بازی  و وسایل آموزشی تعبیه شده است .
بازدید از  برخی ش��رکت های دانش بنیان، پارک علم و فناوری، مرکز 
نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی، مرکز نوآوری و رشد دانشگاه بین المللی امام 
)ره( و شرکت در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی از برنامه های سفر یک 

روزه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به استان قزوین بود.

در سال مالی 2019، مجموع حقوق ساالنه دریافتی ساتیا نادال، مدیرعامل مایکروسافت از 
این شـرکت حدود 42.9 میلیون دالر عنوان شد که در مقایسه با سال مالی 2018، افزایش 

65درصدی را نشان می دهد.
به گزارش آی تی ایران، شـرکت مایکروسـافت در این رابطه عنوان کرد بخش زیادی از 
این افزایش حقوق به دلیل عملکرد موفق این شـرکت تحت هدایت ساتیا نادال بوده است. 

وی از سال 2014، سکان هدایت مایکروسافت را در دست گرفت. حقوق ساالنه نادال در این 
مدت از 1.5 میلیون دالر به 2.3 میلیون دالر افزایش یافته است.

طبق آخرین گزارش ها، سـرمایه بازار مایکروسـافت طی پنج سـال اخیـر و از زمانی که 
نادال به این شـرکت پیوسـت، بیـش از 500 میلیارد دالر افزایش یافـت. در مجموع، حدود 
29.6میلیون دالر سهام به همراه 10.8 میلیون دالر پول نقد به ساتیا نادال در یک سال اخیر 

سورنا ستاری، جانشین فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین:

کارآفرینان محور اصلی پیشرفت جامعه هستند

 حقوق ساالنه
مدیرعامل مایکروسافت 

چقدر است؟
دریچــه

پاویون ملی ایران ۱۴ الی ۱۷ آبان سال 9۸ در نمایشگاه صنایع دریایی، دریانوردی، کشتی سازی 
و فراساحل روتردام هلند )EUROPORT ۲۰۱9( برپا می شود.  به گزارش مرکز ارتباطات و 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی و فناوری، ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شرکت های دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه صنایع 
دریایی، دریانوردی، کشتی سازی و فراساحل روتردام هلند)EUROPORT ۲۰۱9( ، حمایت 
می کنند. حضور شرکت های دانش بنیان ایرانی در این نمایشگاه با هدف »توسعه همکاری های 
بین المللی برای ارائه دس��تاوردهای صنای��ع دریایی ایران«، »انتقال تکنولوژی و بومی س��ازی 
محصوالت موردنیاز این صنعت«، »به روز شدن صنعت دریایی کشور« و »بسترسازی مناسب 

برای جذب سرمایه گذاری خارجی«، صورت می گیرد.

نمایش دستاوردهای صنایع دریایی ایران 
در نمایشگاه دریایی هلند

یکشنبه
28 مهر 1398
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کارگاه آموزش��ی »تجاری س��ازی« ب��ا حض��ور هم��کاران ط��رح ش��هید 
احمدی روشن در تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در راستای توانمندسازی 
و مهارت آموزی مس��تعدان  هم��کاری در طرح 
ش��هید احمدی روشن و مس��تعدان برتر، کارگاه 
آموزشی »تجاری سازی« به همت بنیاد نخبگان 

استان تهران برگزار شد.
در بخش اول کارگاه مقدمه ای از کس��ب وکار 
و کارآفرین��ی ارائه ش��د و همچنی��ن مدل های 
شخصیتی فروش��ندگان و تولیدکنندگان مورد 

بحث قرار گرفت.
در ادام��ه در رابط��ه با محص��والت مختلف و 
سطح فناورانه محصوالت High-tech و نحوه 
ارائ��ه آن در بازار نمونه هایی بیان ش��د و نحوه 
ورود هر یک از این محصوالت در بازار بررس��ی 

شد.
در بخش دوم، بوم کس��ب وکار ارائه و از ش��رکت کنندگان خواس��ته شد تا 
تیم های ۴-۳ نفره را تش��کیل دهند و به انتخاب خود یک ایده یا محصول را 
مدل س��ازی کنند. س��پس بخش های مختلف بوم کسب و کار شامل شناسایی 

مسئله، راه حل ها، ارزش پیشنهادی محصول، مشتریان محصول، آموزش داده 
شد.

در پای��ان این بخش از تیم ها خواس��ته ش��د تا بوم ها را ب��ا توجه به ایده و 
محصول خود، تکمیل کنند.

تجاری س��ازی  ب��وم  س��وم  بخ��ش  در 
کس��ب وکار طراحی و ارائه شد. در این بخش، 
ش��رکت کنندگان پس از یادگیری اصول اولیه 
تیم س��ازی و مدل سازی کس��ب وکار، با اصول 

تجاری سازی کسب وکار آشنا شدند.
همچنین روش های توس��عه ب��ازار و ایجاد 
تمای��ز در محصول و ب��ازار در کنار روش های 
کس��ب درآم��د و چگونگی توس��عه روش های 
درآم��دی م��ورد بررس��ی ق��رار گرف��ت و به 
 Joint ،مواردی همچون اص��ول فرانچایزینگ

Venture اشاره شد.
الزم به ذکر اس��ت، در ای��ن کارگاه دو بوم 
برای هر یک از تیم ها حاصل و برای محصوالت متفاوت تکمیل ش��د و مقرر 
شد تیم ها ضمن ارتباط مداوم با یکدیگر، در جلسه ای با حضور سرمایه گذاران 

ایده خود را ارائه دهند.

تماش��ای آس��مان پرس��تاره از دل کویرهای بکر ایران یک��ی از جاذبه های 
گردشگری است که می تواند سیل گردشگران داخلی و خارجی عالقه مند را به 
این مناطق بکش��اند؛ جاذبه های طبیعی که می تواند ارزش افزوده قابل توجهی 

نصیب کشور کند.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
ایران کش��وری اس��ت غنی از جاذبه های طبیعی 
و گردش��گری که ب��ه دلیل برخ��ی بی توجهی ها 
نتوانس��ته اند جایگاه درس��ت خ��ود را در اقتصاد 
کش��ور پیدا کنند؛ جایگاهی ک��ه با ارزش افزوده 
باالیی همراه است و می  تواند به تنهایی بار بزرگی 

از تامین منابع مالی کشور را به دوش بکشد.
در کش��ور ما با توجه به مط��رح بودن صنعت 
گردش��گری، ای��ن بخ��ش می توان��د ب��ه عنوان 
نخس��تین حوزه به ورود فناوری فضایی، نقش��ی 
راهبردی داشته باش��د. با توجه به اهمیت باالی 

صنعت گردشگری، توسعه گردشگری فضاپایه می تواند به عنوان درگاهی برای 
ورود فناوری های فضایی نقش��ی راهبردی داش��ته باش��د. این صنعت یکی از 
صنایع درآمدزا در دنیا اس��ت و ظرفیت های خوبی برای کسب درآمد و توسعه 

اقتصادی کشورها ایجاد می کند.
در ای��ران توانمندی های دانش��مندان داخلی در ح��وزه فناوری های فضایی 
باال اس��ت و ای��ن توانایی ها می تواند اقتصاد کش��ور را متح��ول کند. توانی که 
می تواند به یاری توسعه گردشگری کشور بیاید 
و پای گردش��گران زیادی را ب��ه ایران باز کند. 
گردش��گرانی که با آمدن خ��ود در کنار تزریق 
ارز زی��اد به اقتصاد کش��ور، می توانن��د راویان 
خوب��ی برای توانمندی ه��ای فرهنگی، علمی و 

پیشرفت های ایران به دنیا باشند.
به گفته کارشناسان، حدود  ۱۲سال پیش بود 
که کلمه فضایی به کلمه گردشگری پیوست. با 
پیوند درس��ت بین صنعت گردشگری و فضایی 
بود که جاذبه های گردشگری دنیا مخابره شد و 
گردشگران به نقاط گردشگری روی آوردند که 
تا پیش از آن خبری هم از آن نش��نیده بودند. 
ای��ران نیز می تواند به کمک همین فناوری های 
مدرن فضایی مقصد تعداد قابل توجهی از مسافران بین المللی شود. گردشگری 
که به کمک فناوری های فضایی توس��عه می یابد، فناوری هایی نظیر سنجش از 

دور و توسعه ماهواره ها. 

گردشگری فضاپایه پیوندی ثروت آفرینکارگاه آموزشی »تجاری سازی« در تهران برگزار شد

منصورکیائی با اش��اره به لزوم توس��عه اس��تارت آپ ها، گفت 
کاربردپذیری اس��تارت آپ ها مس��تلزم مش��ارکت ب��االی مردم 
باالخ��ص نخبگان و حضور ایده های نو ب��ه همراه نگاه حمایتی 

دولت و مسئوالن این عرصه است.
حمید منصورکیائی، عضو ش��ورای  اسالمی  ش��هر تنکابن در 
گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان درباره اهمیت 
نوآوری و فعالی��ت کارآفرینان و نخبگان در عرصه های مختلف 
جامعه ش��هری، گفت: در دنیای پیش��رفته امروز، به کارگیری 
نیروهای جوان، باانگی��زه، خالق، متعهد و کارآمد بیش از همه 
عوامل می تواند دس��تیابی به توس��عه پایدار شهری و حرکت به 

سوی جامعه ای بهتر را تحقق بخشد.
وی ب��ا اش��اره به نقش مهم اس��تارت آپ ها در نهادینه ش��دن 
فرهنگ کارآفرینی، اف��زود: ایجاد فرصت های کارآفرینی و ارائه 
استارت آپ های موفق مس��تلزم افزایش سطح آگاهی عموم در 
مرحله نخست و فرهنگ س��ازی صحیح در زمینه کار جمعی و 

تیمی است.
منصورکیائ��ی ادام��ه داد: فرآیند کارآفرین��ی باید به صورت 
هدفمن��د و با بهره گیری از نیروهای متخصص و باتجربه در این 
زمینه، به مرحله ظهور برس��د ک��ه البته این مهم نیازمند آماده 

شدن زیرساخت های الزم است.
عضو ش��ورای  اسالمی  شهر تنکابن تصریح کرد: کاربردپذیری 
اس��تارت آپ ها مستلزم مشارکت باالی مردم باالخص نخبگان و 
حضور ایده های نو به همراه نگاه حمایتی دولت و مسئوالن این 

عرصه است.
وی در ادامه بر نقش موثر هم اندیش��ی در گشایش فضا برای 
حض��ور نخبگان و صاحبان ایده ه��ای نو در جامعه تاکید کرد و 
گفت: برگزاری نشس��ت های اس��تارت آپی براساس دوایر زمانی 
مش��خص در غالب جلسات هم اندیش��ی منظم و در نتیجه آن، 
شکل گیری ایده های موفق در عرصه های مختلف علی الخصوص 
در حوزه مدیریت ش��هری، ضمن گش��ایش فض��ا برای حضور 
نخب��گان و صاحب��ان اندیش��ه های ن��و در جامع��ه و همچنین 
افزایش فرهنگ مسئولیت پذیری افراد، این قابلیت را دارد تا به 
موازات توس��عه اقتصادی و اجتماعی، جامعه را به سمت و سوی 
اس��تانداردهای بین الملل��ی س��وق داده و با افزای��ش کیفیت و 
کمیت خدمات، رفاه و رضایتمندی افراد جامعه را، هم از حیث 
استفاده و بهره برداری از خدمات تخصصی تر و باکیفیت تر و هم 
به لحاظ همکاری و حمایت مسئوالن منطقه ای و فرامنطقه ای، 

جلب کند.
منصورکیائی در ادامه حرکت گام به گام به س��وی موفقیت را 
مهمترین اصل در این حوزه برشمرد و گفت: این مسیر  نیازمند 
برنامه ریزی مدون و کاربردی است؛ به گونه ای که ابتدا باید برای 
هر جامعه ش��هری، نیازس��نجی جامعی صورت پذیرد و در گام 

بعدی اولویت ها مشخص شوند.
عضو شورای  اسالمی  شهر تنکابن یادآور شد: می توان براساس 
اولویت ها، فراخوانی منتش��ر کرد تا صاحبان ایده های نو و افراد 
باتجرب��ه و متخص��ص در زمینه های مورد نی��از حضوری فعال 
داش��ته باش��ند و در ادامه ضمن جذب ایده ه��ای برتر، ارزیابی 
و ارزش گ��ذاری ریالی نیازها و ایده ها، انجام و روش های تأمین 

مالی سنجیده شود.
وی ضمن تأکید بر اینکه مضاف بر مش��ارکت مردمی، دولت 
نی��ز باید با حمایت های قانونی و مادی و معنوی خویش بس��تر 
اقتصادی این قبیل فرآیندها را فراهم سازد، ادامه داد: اگر بتوان 
در مسیر رشد، از همیاری و همکاری مؤسسات آموزش  عالی و 
دانش��گاه های مختلف و مؤسسات مرتبط با نخبگان بهره گیری 
کرد، به گونه ای که ش��روع فرآیندها از مراکز آموزش��ی باش��د، 
می توان گام مؤثری را در جهت رسیدن به نتیجه ای مطلوب در 

راستای اقتصاد ملی و تولیدات داخلی برداشت.
منصورکیائی ادام��ه داد: از آنجایی که اس��تارت آپ ها با ارائه 
راهکاره��ای خالقان��ه و ی��ا راه حل هایی به  منظور ساده  س��ازی 
فعالیت های زمان  بر و پیچیده و با استفاده از فناوری و باالبردن 
یا بهب��ود بهره  وری، می توانند به رش��د اقتصادی جوامع کمک 
ش��ایانی  کنند؛ امروزه در این زمینه در کش��ورهای دیگر جهان 

فعالیت های چشمگیری صورت گرفته است.
عضو ش��ورای  اسالمی  ش��هر تنکابن اضافه کرد: این راهکارها 
در کشورهای در حال توسعه، در راستای رسیدن به درآمدهای 
پای��دار، تأثی��ر به مراتب بیش��تری خواهند داش��ت و به اعتقاد 
کارشناسان چنانچه این کش��ورها بتوانند با ساماندهی صحیح 
و س��رمایه گذاری بر روی موضوع��ات دانش بنیان و فعالیت های 
اس��تارت آپی، حرکتی به س��وی افزایش خالقیت در دانشگاه ها 
و فعالیت و هم اندیش��ی هرچه بیش��تر مردم خاصه نخبگان را 
در عرصه ه��ای مختل��ف آغاز کنن��د و با برگ��زاری رویدادهای 
آموزش��ی-تجربی موفق به کشف استعدادهای برتر و همچنین 
هم فکر و هم س��و کردن جوانان کارآفری��ن و صاحبان ایده های 
نو ش��وند؛ به همان میزان خواهند توانس��ت تا ضمن جلوگیری 
از مهاج��رت نخبگانی و به کارگیری و فعالی��ت نیروهای جوان 
و باانگی��زه در داخل کش��ور، به پیش��رفت در زمینه اقتصادی، 
کاهش فس��اد اداری در مؤسس��ات دولتی و خصولتی، افزایش 
سالم س��ازی و نیز ایجاد درآمدهای پایدار و نیز توس��عه پایدار 

شهرها دست یابند.
منصورکیائی با اش��اره به اینکه بوروکراسی اداری در بسیاری 
از کش��ورها از جمله ایران، پیچیده و پرحاش��یه اس��ت، گفت: 
حضور سرمایه گذاران در جلسات استارت آپی و نگاه تسهیلگر و 
حمایتی دولت و بنیاده��ای مربوطه به ویژه بنیاد ملی نخبگان 
و مس��ئوالن ام��ر ب��ه مقوله راه ان��دازی و فعالیت ش��رکت های 
دانش بنیان و مراکز رشد می تواند به حذف بوروکراسی اداری تا 

حد زیادی کمک کند.
وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد: در س��ال های اخیر، کش��ور 
چی��ن برای صاحبان تکنولوژی هایی که در این کش��ور فعالیت 
تولیدی ندارند، پس از تایید مراجع تحقیق و توس��عه وابسته به 
دولت و مراکز علم��ی مورد تایید دولت، امکانات تولید از قبیل 
مکانی برای استقرار دستگاه ها و منابع مالی تأمین ماشین آالت 
را مهی��ا و فروش تولی��دات را نیز تضمین می کند و پیش��رفت 
محسوس��ی که کش��ورهایی همانند چین در صنعت حمل ونقل 
ریلی و یا صنایع مش��ابه داشته اند ناش��ی از نگاه و برنامه ریزی 
دولت های ش��ان و البته مش��ارکت اکثریتی مردم با انگیزه های 

مختلف است.

وی از سال 2014، سکان هدایت مایکروسافت را در دست گرفت. حقوق ساالنه نادال در این 
مدت از 1.5 میلیون دالر به 2.3 میلیون دالر افزایش یافته است.

طبق آخرین گزارش ها، سـرمایه بازار مایکروسـافت طی پنج سـال اخیـر و از زمانی که 
نادال به این شـرکت پیوسـت، بیـش از 500 میلیارد دالر افزایش یافـت. در مجموع، حدود 
29.6میلیون دالر سهام به همراه 10.8 میلیون دالر پول نقد به ساتیا نادال در یک سال اخیر 

پرداخت شـد که در نهایت، سـال مالی 2019 چیزی حدود 42.9 میلیون دالر را برای ساتیا 
نادال به دنبال داشـت. امی  هود، مدیر ارشد مالی مایکروسافت نیز در این بازه زمانی، 20.3 
میلیون دالر به دسـت آورد که دریافتی وی نیز نسـبت به مدل زمان مشـابه سال گذشته 
رشدی 35درصدی را تجربه کرد. وی بعد از ساتیا نادال، بیشترین میزان حقوق ساالنه را در 

میان کارمندان مایکروسافت دارد.

عضو شورای  اسالمی  شهر تنکابن مطرح کرد

کاربردپذیری استارت آپ ها مستلزم مشارکت نخبگان است

یادداشـت

تفاهم نامه حمایت از »خانه های خالق« 
امضا شد

با هدف حمایت بیش��تر از ش��رکت ها و موسس��ات صنایع دس��تی مبتک��ر و نوآور، 
تفاهم نامه ای برای حمایت بیشتر از »خانه های خالق« میان دبیر ستاد فناوري هاي نرم 
و هویت ساز و معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دس��تی منعقد ش��د. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهوری، صنایع دس��تی یکی از صنایع اشتغال زا و رو به رشد در فضای 
فعلی اقتصاد کش��ور است. بر این اساس، این حوزه پتانسیل جذب جوانان خوش فکر و 

خالق بسیاری را دارد. 
براس��اس مفاد این تفاهم نامه مقرر ش��د که حمایت های گس��ترده تری از راه اندازی 
خانه های خالق صورت گیرد تا بس��تر مناس��ب جهت  توسعه کس��ب و کارهای نو در 

این حوزه فراهم شود. 



ام��روزه دنیای تبلیغات دیجیتال بیش از هر زمان دیگری جذاب ش��ده اس��ت. 
بخش گسترده ای از این جذابیت مدیون افزایش گزینه های در دسترس طراح های 
تبلیغاتی است. به این ترتیب طراح های تبلیغات و بازاریاب ها امکانات گسترده ای در 
زمینه طراحی محتوا در اختیار دارند. بالطبع وقتی امکانات تبلیغاتی و بازاریابی ما 

بیشتر شود، توان تاثیرگذاری بر روی مخاطب نیز بیشتر خواهد شد. 
بی ش��ک توسعه دنیای تبلیغات در طول دهه های اخیر افق های امیدوارکننده ای 
در اختیار برندها قرار داده است. یکی از نتایج عمده این امر شکل گیری آژانس های 
تخصصی بازاریابی و تبلیغات اس��ت. به این ترتیب ش��رکت هایی ویژه ارائه خدمات 
تبلیغاتی شروع به فعالیت کردند. این امر به تخصصی تر شدن حوزه تبلیغات کمک 
فراوانی کرده است. نکته مهم در این میان خطرهای پیش روی حوزه تبلیغات است. 
بی تردید عرصه تبلیغات هیچ گاه خالی از خطر و ریس��ک های عمده نبوده است. به 
این ترتیب در هر دوره ای برخی چالش های اساسی پیش روی طراح های تبلیغاتی 
قرار داش��ته اس��ت. مهم ترین چالش عصر کنونی ظهور نسل جوان یا Z است. این 
نسل تفاوت های عمده ای با نسل های قبلی دارد. به عنوان مثال، برخالف نسل های 
قبل��ی از همان ابتدا در دنیای فناوری های مدرن و تاثیرگذار مانند اینترنت رش��د 
کرده اند. درست به همین خاطر ویژگی های بسیار متنوعی دارند. اهمیت نسل جوان 
از نقطه نظر تبلیغاتی و کسب و کار ورودشان به دامنه خریدارهاست. نسل جوان یا 
Z به افراد متولد س��ال ۱99۵ به بعد گفته می شود. اکنون افراد این دامنه سنی به 
مرحله زندگی مستقل و تاثیرگذاری در بازارهای فروش رسیده اند. به همین خاطر 
جلب اعتماد و رضایت آنها اهمیت بس��یار زیادی دارد. در ادامه این مقاله عالوه بر 
تاثیر نسل جوان بر حوزه تبلیغات و برندسازی به برخی از ترندهای برتر این حوزه 

نیز اشاره خواهیم کرد.
انصاف مهم تر از همیشه

در طول سال های اخیر ما با پدیده ای رو به رشد مبنی بر کاهش تمایل مخاطب 
به مشاهده محتوای تبلیغاتی و بازاریابی مواجه هستیم. این امر برندها را با مشکالت 
زیادی مواجه کرده اس��ت. بخشی از این بحران در حوزه بازاریابی و تبلیغات آنالین 
روی داده است. امروزه اغلب ما ابزار مسدودسازی تبلیغات آنالین بر روی مرورگرمان 
داریم. به این ترتیب تبلیغات و محتوای اضافی به طور خودکار حذف می شود. این 
امر بخش قابل توجهی از توان تبلیغاتی برندها را کم می کند. اغلب بازاریاب ها از این 
پدیده با نام افزایش دقت و هوش مخاطب در نادیده گرفتن تبلیغات یاد می کنند. 

عالوه بر این امر، مشتریان عصر کنونی به ارزش ها و اهداف برندها نیز توجه زیادی 
دارد. این امر موجب طراحی شعارهای تبلیغاتی و بیان ارزش های اساسی برندها در 
قالب های مختلف شده است. بی تردید بیان یک ارزش با تعهد به آن تفاوت عمده ای 
دارد. به این ترتیب بس��یاری از برندها در سطح طراحی شعار و ارزش ها عالی عمل 
می کنند، اما در عمل خبری از تعد عملی به آنها نیس��ت. این امر بیش از هر زمان 
دیگری مدنظر مشتریان قرار دارد. به این ترتیب آنها بدون بررسی وضعیت یک برند 

در زمینه تعهد به ارزش های خود هیچ خریدی انجام نمی دهند. 
ش��اید بس��یاری از ش��ما تعهد به ارزش ها را فقط مخصوص برندهای کوچک و 
جویای نام بدانید. به هر حال برندهای بزرگ جایگاه ش��ان را تثبیت کرده اند. با این 
حال نکته مهم توجه به خس��ارت های هنگفت برندهای جهانی از همین بی دقتی 
است. نمونه مشخص چنین امری فروشگاه آمازون است. شفافیت و احترام به قوانین 
مالی یکی از شعارهای اصلی آمازون از نخستین روزهای فعالیتش محسوب می شود. 
ش��مار گسترده ای از مش��تریان وفادار این برند نیز ابتدا جذب این شعار و عملکرد 
مطابق با آن ش��دند. رس��وایی بزرگ برای آمازون در س��ال ۲۰۱۷ پس از بررس��ی 
فرار مالیاتی اش در انگلستان مشخص شد. دادگاه انگلستان میزان مالیات پرداختی 
آم��ازون را ۴.۶ میلیارد پوند اعالم کرد. نکته جالب اینکه رقم واقعی مالیات آمازون 
بس��یار بیش��تر از این عدد بود، بنابراین در عمل آمازون در طول سال های فعالیت 
در انگلس��تان بخش عظیمی از مالیات خود را پرداخت نکرده است. کاهش شدید 
مش��تریان آمازون در طول آن سال، که تا االن نیز ادامه دارد، عاقبت بی توجهی به 
ارزش اساس��ی برند است. این امر برای برندهای کوچک نیز به صورت مشابه روی 
می ده��د. بنابراین باید دقت بیش��تری در اعالم ارزش ها و پایبندی به آنها داش��ته 
باشیم. نمونه دیگر این ماجرا فیس بوک است. آنها نیز پس از افشای درز اطالعاتی 
و فروش برخی از اطالعات طبقه بندی ش��ده کاربران با موج وسیعی از حذف اکانت 

مواجه شدند. این امر هنوز هم بر روی فعالیت فیس بوک سایه انداخته است. 
یکی از مزیت های کاهش محبوبیت فیس بوک در میان کاربران روند رو به رشد 
توییتر بود. از مدت ها قبل توییتر به عنوان رقیب اصلی فیس بوک مشغول فعالیت 
بود. به این ترتیب عقب ماندن فیس بوک در زمینه جلب اعتماد کاربران موجب موج 
مهاجرت آنها به توییتر شد. با این حساب در صورت اشتباه برند ما در زمینه وفاداری 
به ارزش ها به س��رعت رقبا وارد عمل خواهند ش��د. نکته منفی ماجرا دشواری های 
پیچیده جبران وضعیت فوق است. به این ترتیب در عمل برند موردنظر باید هزینه 

هنگفتی برای بازگشت به شرایط سابق متحمل شود. 
بی ش��ک تعهد به ارزش های برن��د اهمیت باالیی دارد. پرس��ش اصلی در اینجا 
چگونگی پایبندی به این امر است. پاسخ من بسیار ساده، اما دشوار در مرحله عمل 
است. بر این اساس باید تمام اقدامات مان را با ارزش های اصلی برند مقایسه کنیم. 
در صورت عدم انطباق هر کدام از ارزش های موردنظر باید به سرعت در آنها بازنگری 

ایجاد شود. در غیر این صورت وضعیت برند ما با خطرهای جدی مواجه می شود.
سوپرمارکت Waitrose یکی از بهترین برندها در زمینه پایبندی به ارزش های 
اصل��ی اش در کنار فعالیت خالقانه اس��ت. در واقع تمام فعالیت ه��ای این برند در 
راس��تای تحقق ارزش های اصلی اش سامان پیدا می کند. به عالوه، در عمل هرگونه 
انتقادی نیز با روی باز پذیرفته می ش��ود. به این ترتیب مشتریان مشکلی در زمینه 
بیان انتقادات ش��ان به ص��ورت کامال خودمانی و راحت به مس��ئوالن یا کارمندان 
Waitrose ندارند. این امر موجب ایجاد فضایی صمیمی و تعاملی تر میان اعضای 

این برند و مشتریان می شود. 
برندسازی برای خویش؛ اهمیت فعالیت مانند یک اینفلوئنسر

اینفلوئنس��رها در طول چند سال اخیر سلطه انکارناپذیری بر جریان تبلیغات و 
بازاریابی دنیای آنالین دارند. این امر به آنها فرصت کسب درآمد فراوان را داده است. 
به این ترتیب در عمل هیچ فرد یا گروهی توان رقابت با آنها را ندارد. پیش از شهور 
اینفلوئنسرها دنیای تبلیغات وابستگی زیادی به سلبریتی ها داشت. مفهوم سلبریتی 
به طور کلی به هر فرد مش��هوری اش��اره دارد. به این ترتیب س��لبریتی ها در ازای 

دریافت حقوق هنگفت اقدام به حضور در کمپین های تبلیغاتی برندها می کردند. 
بدون تردید توس��عه شبکه های اجتماعی خطرهای زیادی را نیز در زمینه نحوه 
استفاده از آنها ایجاد می کند. با این حال مزیت هایی نیز برای برندها به همراه دارد. 
یکی از مزیت های اصلی این امر امکان قطع ارتباط و وابستگی با سلبریتی ها و حرکت 
به س��وی همکاری با اینفلوئنسرهاست. این امر عالوه بر بعد صرفه جویی مادی، در 
زمین��ه تاثیرگذاری نیز اهمیت دارد. دلیل این امر تخصص اغلب اینفلوئنس��رها در 
حوزه های تخصصی  است. به این ترتیب آنها کمتر در زمینه های غیرتخصصی اقدام 
به همکاری تبلیغاتی می کنند. همچنین آنها در صورت تمایل به همکاری تبلیغاتی 
ابت��دا به طور عملی از محصول موردنظر اس��تفاده می کنن��د. فقط پس از امتحان 

کیفیت محصول مرحله همکاری تبلیغاتی شروع می شود. 
یک نکته مهم در این بخش فاصله فراوان میان اینفلوئنسرهای رایج در کشورهای 
مختلف با الگوی واقعی افراد تاثیرگذار اس��ت. بی تردی��د افرادی که اقدام به تبلیغ 
ه��ر محصولی می کنند، تخصصی در آن زمین��ه ندارند. به همین خاطر کاربران به 
طور معمول آنها را جدی نمی گیرند. اگر اینفلوئنسرهای حرفه ای و ماهر را مدنظر 
داش��ته باشیم، گزینه های ما به شدت کم خواهد شد. با این حساب در همکاری با 
اینفلوئنسر حوزه تخصصی مان باید دقت و توجه فراوانی به خرج دهیم. در غیر این 
صورت امکان همکاری مناسب از ما سلب خواهد شد. نکته مهم در اینجا بهره برداری 
حداکثری از بودجه مان است. همکاری با افراد سطح پایین در زمینه تاثیرگذاری بر 

مخاطب فقط بودجه برندمان را هدر خواهد داد. 
به عنوان توصیه نهایی در این بخش باید به ضرورت برندس��ازی به شیوه تبدیل 
شرکت مان به اینفلوئنسری جذاب اشاره کنیم. این الگو براساس فرض امکان تبدیل 
برندها به اینفلوئنسر استوار است. به این ترتیب ما توان تاثیرگذاری بهتری بر روی 
مخاطب خواهیم داش��ت. این امر نیازمند ارتقای سطح تولید محتوای مان از الگوی 
آموزنده و جذاب به ش��یوه مش��ورتی است. به عبارت دیگر، ما باید به عنوان مشاور 
مطمئن مش��تریان فعالیت کنی��م. پایبندی به این الگو موج��ب تحول در جایگاه 
برندمان و نوع نگاه مخاطب به ما خواهد ش��د. بی تردید چنین شیوه ای مزیت های 
عمده ای برای برند ما در پی دارد. بس��یاری از برندهای بزرگ براساس همین شیوه 
موفق به کس��ب درآمدهای سرشار ش��ده اند. بهترین نمونه در این میان برند نایک 
است. کارشناس های نایک به خوبی با توجه به نیاز مشتریان اقدام به ارائه اطالعات 
کاربردی و پیشنهاد بهترین محصوالت براساس نوع نیاز خاص آنها می کنند. درست 
به همین خاطر اغلب مشتریان برند نایک جزو خریدارهای وفادار این برند محسوب 

می شوند. 
افزایش روزافزون اهمیت بازاریابی رابطه محور

یکی از نتایج عمده پایان عرصه سنتی بازاریابی عدم تمایل مشتریان به وفاداری 
به برندهاست. امروزه اگر یکی از رقبای ما محصولی بهتر و باکیفیت تر به مشتریان 
عرضه کند، تمام مش��تریان مان به س��وی آن برند خواهند رفت. این امر به خوبی 
ظهور و س��قوط سریع برندهای کوچک و تازه تاسیس را توضیح می دهد. برندهای 
موردنظر در مدت زمانی کوتاه به موفقیت دس��ت یافته و سپس به طور ناگهانی با 

شکست مواجه می شوند. 
نکته مهم درخصوص الگوی موفقیت و شکس��ت م��داوم غیبت برندهای بزرگ 
است. انگار برندهای بزرگ به نوعی از این جریان استثنا هستند. آیا این امر واقعیت 
دارد؟ پاسخ من به این پرسش بستگی به شیوه عملکرد برندهای بزرگ دارد. وقتی 
از یک برند بزرگ صحبت می کنیم، نباید فقط به توسعه ساختاری آن توجه داشته 
باشیم. یک برند بزرگ تجربیات بسیار متنوعی نیز در اختیار دارد. به همین خاطر 

نسبت به برندهای تازه کار در زمینه تعامل با مشتریان موفق تر عمل می کند. کلید 
موفقیت برندها در این زمینه تالش برای تمرکز بر روی الگوی رابطه محور بازاریابی 
است. شاید این مفهوم برای شما آشنا باشد. براساس این الگو نوع بازاریابی برند ما 
باید در پی ایجاد رابطه ای نزدیک و صمیمی با مش��تریان باش��د. این امر در ایجاد 

اعتماد متقابل میان برند و مشتری تاثیر انکارناپذیری دارد. 
اش��تباه بس��یاری از برندها در دنیای امروز تالش برای کسب موفقیت زودهنگام 
است. عرصه تبلیغات و برندسازی حوزه برنامه ریزی بلندمدت است. بر این اساس ما 
باید مهارت برنامه ریزی و تدوین استراتژی بلندمدت برای برندمان را تقویت کنیم. 
یک��ی از نکات مهم در دنیای امروز توجه به س��لیقه مش��تریان اس��ت. این امر 
تاثیرگذاری کمپین های ما را افزایش می دهد. همچنین پلی برای توس��عه س��طح 

تعامالت برندمان در سطحی عمیق با مشتریان می شود. 
بازاریابی برای مخاطب هدف نیازمند اطالعات دقیق است

اغلب برندها به خوبی از اهمیت شناخت مخاطب هدف و بازاریابی متمرکز برای 
جل��ب نظر آنها آگاه��ی دارند، با این حال در مرحله عمل کمتر برندی به این اصل 
پایبندی نشان می دهد. به همین خاطر وضعیت اغلب برندها تعریف چندانی ندارد. 
نکته مهم در این زمینه ضرورت دسترس��ی به اطالعات کاربردی پیرامون مخاطب 
هدف برندمان است. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان 

فراهم نخواهد شد. 
خب��ر خوش برای برندهای فعال در این عرصه س��هولت دسترس��ی به اطالعات 
کاربردی در مورد مخاطب هدف است. این امر در مقایسه با دهه های قبلی پیشرفت 
بس��یار زیادی داش��ته اس��ت. بخش اصلی پیشرفت در زمینه گس��ترش ابزارهای 
گردآوری اطالعات روی داده است. امروزه اغلب شبکه های اجتماعی امکان استفاده 
از ابزارهای حرفه ای برای گردآوری اطالعات پیرامون کاربران برای برندها را فراهم 
می کنند. نکته مهم در این میان ضرورت رعایت حریم ش��خصی هر فرد اس��ت. در 
غیر این صورت برند ما با برخوردهای قانونی س��فت و س��ختی مواجه خواهد شد. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها، به ویژه برندهای تازه کار توجه کافی به این موضوع 
ندارند. به همین خاطر در عمل مش��کالت زیادی پیش روی آنها قرار می گیرد. اگر 
ما به دنبال کس��ب موفقیت در حوزه کس��ب و کار و تبلیغات هستیم، باید ابتدا به 
مخاطب هدف مان احترام بگذاریم. در غیر این صورت امکان دس��تیابی به موفقیت 
فراهم نمی ش��ود. این امر یکی از پایه های اصلی بازاریابی و تبلیغات است. در اینجا 
بازهم باید به تجربه برندهای بزرگ اشاره کنم. آنها به خوبی از اهمیت درک مخاطب 
آگاه��ی دارند. به همین خاطر به یکی از مهم ترین دغدغه های آنها یعنی احترام به 

حریم شخصی شان توجه ویژه دارند. 
ضرورت سرمایه گذاری بر روی کمپین های چندگانه

وقتی از بازاریابی و تبلیغات صحبت می کنیم، بس��یاری از افراد به س��راغ تولید 
یک کمپین مشخص و بارگذاری آن در پلتفرم های اجتماعی مختلف می روند. این 
الگوی رایج در حوزه بازاریابی و تبلیغات آنالین است. نکته مهم درخصوص این شیوه 
توجه به الزام های جدید در زمینه تولید کمپین اس��ت. به این ترتیب تقریبا الگوی 
قدیمی دیگر کارایی ندارد. اکنون ما نیازمند شیوه ای تازه هستیم. پیشنهاد من در 
این بخش تالش برای شخصی سازی هر کمپین برای مخاطب های مختلف است. به 
این ترتیب ما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شیوه را خواهیم 
داشت. این امر اهمیت زیادی دارد. امروزه مخاطب موردنظر ما در تمام شبکه های 
اجتماعی به صورت همزمان عضو نیست. به همین خاطر باید در تولید محتوا برای 
هر دس��ته از آنها نهایت دقت را به خرج داد. در غیر این صورت احتمال مواجهه با 

مشکالت گسترده وجود دارد. 
الگوی شخصی س��ازی محتوای کمپین برای مخاطب های مختلف شامل تالش 
ب��رای ش��ناخت گروه های گوناگ��ون مخاطب هدف مان اس��ت. بی تردی��د این امر 
دش��واری های خاص خود را دارد. به هر حال جمع آوری اطالعات پیرامون ش��مار 
باالیی از مش��تریان به هیچ وجه کار س��اده ای نیس��ت. به همین خاطر باید توجه و 
دقت زیادی را صرف کنیم، با این حال نتیجه نهایی و تاثیرگذاری مطلوب بر روی 
مخاط��ب ارزش این حجم از زحمات را دارد. بی ش��ک در تالش های اولیه کیفیت 
شخصی سازی کمپین های ما بس��یار ایده آل نخواهد بود. با این حال به مرور زمان 

کیفیت کمپین مان توسعه مناسبی خواهد یافت. 
جمع بندی نهایی

برندهای موفق در زمینه تبلیغات و برندسازی توانایی تاثیرگذاری بر روح و روان 
مش��تریان را دارند. این امر توان مناس��بی به آنها در راستای فروش بهتر و ساده تر 
محصوالت شان می دهد. اگر بخواهیم یک جمع بندی کلی از شرایط فوق ارائه دهیم، 
باید به تغییر برخی از اصول در دنیای تبلیغات و ثبات برخی دیگر اشاره کنیم. به 
این ترتیب برند ما باید با اصول در حال تغییر سازگاری هرچه بیشتری یافته و موارد 
ثابت را به همان شکل حفظ کند. در این صورت امکان موفقیت برند ما فراهم خواهد 
ش��د. با توجه به تکنیک های ساده و روشن فوق امکان کسب موفقیت گسترده در 

زمینه کسب و کار برای برندها وجود خواهد داشت. 
mobilemarketingmagazine  :منبع

برندسازی با چاشنی انتظار و هیجان
ارزش آفرینی برای برند از طریق اجرای 

طرح های هیجان انگیز

هم��ه ما تجربه انتظار برای وقوع یک اتفاق هیجان انگیز را داریم. 
چنین احساس هایی فقط مختص به دوران کودکی نیست. بی تردید 
همه اف��راد دارای عالقه مندی های خاص خود هس��تند. در صورت 
فهرس��ت بندی این عالیق دامنه آنها از فردی ب��ه فرد دیگر تفاوت 
بس��یار زیادی خواهد داشت. به همین خاطر حوزه کسب و کار و به 
ویژه س��رگرمی گستردگی بسیار زیادی دارد. اهمیت هیجان بخشی 
ب��ه مخاطب در حوزه کس��ب و کار از مدت ها پی��ش مدنظر اهالی 
کس��ب و کار قرار گرفته اس��ت. نکته مهم در اینجا کامال مشخص 
اس��ت: مشتریان عالقه مند برای انتظار در راستای تحقق یک اتفاق 
جالب هس��تند. به این ترتیب برندهای مختل��ف، به ویژه برندهای 

تازه کار، باید اقدام به استفاده مناسب از این ترند کنند. 
یکی از نکات مهم در زمینه فراهم سازی زمینه برگزاری رویدادها 
ی��ا اتفاق های بزرگ افزایش قدرت پیش بینی برندمان اس��ت. هیچ 
برندی بدون پیش بینی درس��ت سرنوشت اقداماتش امکان تضمین 
توس��عه خود را نخواهد داشت. ماهیت غیرمطمئن پیش بینی ها در 
حوزه کسب و کار بیش از هر امر دیگری جلب توجه می کند. درست 
به همین خاطر اغلب کارآفرینان به پیش بینی کارشناس های حوزه 

کسب و کار اعتماد چندانی ندارند. 
بدون ش��ک بس��یاری از افراد دیگر اعتنای چندان��ی به برنامه ها 
و کمپین ه��ای برندها ندارن��د. امروزه به همین خاط��ر کار برندها 
بس��یار دشوارتر از هر زمان دیگری شده است. حتی برندهای بزرگ 
نیز باید برای جلب نظر مش��تریان س��رمایه و زم��ان قابل توجهی 
اختصاص دهند. یکی از تکنیک های کاربردی در این زمینه استفاده 
از ش��عارهای ترغیب کننده است. بی تردید همه ما تجربه مواجهه با 
آگهی های فروش وی��ژه برندها را داش��ته ایم. چنین آگهی هایی به 
ط��ور معمول همراه با ی��ک تایمر کوچک برای ش��مارش روزها یا 
ساعت های باقی مانده است. به این ترتیب حالت فوریت تبلیغ بیشتر 
برای مخاطب نمایان خواهد ش��د. ساختار کلی این نوع از تبلیغات 
ش��امل شعارهایی نظیر »پیش از اینکه دیر شود، ثبت نام کنید« یا 
»فقط ۵۰۰ نفر ش��امل این طرح خواهند ش��د« است. هدف اصلی 
برنده��ا از برگزاری چنین رویدادهایی جلب نظر مش��تریان اس��ت. 
شاید در ابتدا چنین الگویی بسیار سنتی به نظر برسد، اما همچنان 
کاربردهای خاص خود را دارد. اینکه بس��یاری از کارآفرینان چنین 
الگویی را مناس��ب برندس��ازی مدرن نمی دانند، مربوط به کاربست 
نادرست آن است، بنابراین هدف اصلی برند ما باید استفاده درست 

از شیوه ترغیب مشتریان به سوی اتفاق مهم مان باشد. 
کاهی اوقات اطالع رسانی در مورد برگزاری یک رویداد یا رونمایی 
از محصول��ی خاص در زمانی معین ب��ه تنهایی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب کافی نیس��ت. به همی��ن خاطر برخی برندها اقدام به 
رونمایی از محصوالت ش��ان زودتر از زمان مقرر می کنند. بی تردید 
این امر نوعی رفتار خالف اعالم رسمی برند محسوب می شود. نکته 
مهم در اینجا تالش برای انتقال احساس هیجان بیشتر به مخاطب 
اس��ت. به این ترتیب برند ما توانایی تاثیرگذاری بس��یار بیشتری بر 

روی مخاطب خواهد یافت. 
در پایان باید بر ضرورت ارزیابی دقیق وعده موردنظر برندمان به 
مشتریان تاکید کنم. بی تردید وقتی ما قولی به مشتریان می دهیم، 
در آنه��ا ایجاد انتظ��ار خواهیم کرد، بنابراین در ص��ورت ناتوانی  ما 
در تحق��ق آن وعده لطمه بزرگی به اعتب��ار برندمان خواهد خورد. 
توصیه من در چنین مواردی تالش برای بیان نقطه نظرات و جریان 
حوادث به صورت کامال صادقانه با مش��تریان اس��ت. به این ترتیب 
دس��ت کم میزان خس��ارت های ناش��ی از ناتوانی در تحقق وعده ها 
کاهش خواهد یافت. بدون تردید پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی 
بسیار بهتر از تالش برای رفع شان خواهد بود، بنابراین پیش از اعالم 
رس��می وعده برندمان باید به ط��ور اصولی درباره آن فکر کنیم. در 
این صورت بسیاری از مشکالت مذکور برای ما پیش نخواهد آمد. 
brandingstrategyinsider :منبع
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امروزه مفهوم کار موقتی توسعه بسیار زیادی یافته است. تا پیش از این کار موقت 
فقط مخصوص دانشجویان و افراد مسافر در یک شهر بود. با این حال اکنون بسیاری 
از افراد بر این اساس زندگی می کنند. این دسته از افراد به طور مشخص کارآفرینان 
مس��تقل محسوب می ش��وند. ویژگی بارز آنها تالش برای تغییر حوزه کاری پس از 
گذشت چند سال است. به این ترتیب در حوزه های مختلفی مهارت کسب می کنند. 
اغلب کارآفرینان مس��تقل در این حوزه نس��بت به اهمیت شبکه های اجتماعی در 
بازاریابی کس��ب و کارشان بی توجه هستند. به هر حال آنها کارکنان دائمی در یک 
حوزه محسوب نمی شوند. به همین خاطر عالقه زیادی به صرف هزینه بر تبلیغات و 
بازاریابی جدی ندارند. بی شک این فرض اشتباه است. ما حتی اگر قصد فعالیت در 
یک حوزه مشخص برای مدتی کوتاه را نیز داریم، باید زمینه مناسبی برای بازاریابی 
و یافتن مشتریان مناسب فراهم کنیم. در غیر این صورت امکان فعالیت مناسب و 

توسعه کسب و کارمان در همان مدت محدود نیز وجود نخواهد داشت. 
یکی از انتقادهای همیش��گی اف��راد دارای زمینه کاری مح��دود و موقتی تاثیر 
بازاریابی ش��بکه های اجتماعی به صورت بلندمدت اس��ت. به این ترتیب در عمل 
چنی��ن فرآیندی به درد آنها نخواهد خورد. من در پاس��خ ب��ه این چالش بازاریابی 
محلی در شبکه های اجتماعی را توصیه می کنم. امروزه دیگر نیاز به بازاریابی وسیع 
نیست. برعکس، به لطف توسعه فناوری امکان تمرکز بر روی بازاری خاص نیز فراهم 
ش��ده اس��ت. به این ترتیب ما فرصت کافی برای دسترسی به مخاطب هدف مان را 
خواهیم داشت. در ادامه پنج راهکار برتر در این زمینه را مورد بررسی قرار می دهیم.

1. تگ جغرافیایی و هدف گذاری بر روی مخاطب
بدون شک شبکه های اجتماعی دامنه وسیع و جهانی از کاربران را در اختیار دارد. 
همین امر اعتبار پلتفرم هایی مانند توییتر، فیس بوک و اینس��تاگرام را افزایش داده 
است. خوشبختانه با استفاده از تگ جغرافیایی و هدف گذاری بر روی مخاطب های 
خاص امکان پرهیز از بازاریابی در سطح وسیع و جهانی وجود دارد. امروزه بسیاری 
از برندهای محلی با اس��تفاده از همین ش��یوه مخاطب وسیعی برای خود دست و 

پا کرده اند. 
ش��اید بس��یاری از ما نسبت به اس��تفاده از تگ جغرافیایی توجه الزم را نداشته 
باش��یم. این امر در تمام پلتفرم های اجتماعی امکان پذیر است. به این ترتیب با در 
اختیار داشتن محتوای جذاب و انتخاب تگ جغرافیایی مناسب دامنه کاربران حاضر 
در آن موقعیت مکانی امکان یافتن ساده تر محتوای ما را خواهند داشت این امر از 
نقطه نظر بازاریابی اهمیت زیادی دارد. امروزه شمار هرچه بیشتر از کاربران اقدام به 
جست وجوی تگ های جغرافیایی می کنند. این امر با هدف یافتن مکان ها و کسب و 
کارهای جذاب در اطراف محل سکونت روی می دهد. به این ترتیب ما امکان نمایش 
خدم��ات و محصوالت مان ب��ه مخاطب موردنظر را خواهیم داش��ت. در این زمینه 
اینستاگرام بهترین خدمات را ارائه می دهد. به هنگام بارگذاری پست در این پلتفرم 

امکان انتخاب تگ جغرافیایی به س��اده ترین شیوه ممکن فراهم خواهد بود. به این 
ترتیب کاربران وسیعی فرصت مشاهده مطالب ما را خواهند داشت. 

امروزه اغلب پلتفرم ه��ای اجتماعی خدمات بی نظیری به برندها در زمینه تولید 
محتوای تبلیغاتی می دهند. اگرچه این اقدام اندکی هزینه بیش��تر روی دس��ت ما 
خواهد گذاش��ت، اما ارائه محتوا به مخاطب موجود در منطقه موردنظرمان تضمین 
خواهد شد. این امر براساس عالقه کاربران به جست وجوی بخش اکسپلور ساماندهی 
می ش��ود. به این ترتیب برند ما مش��کلی در زمینه دسترس��ی به مخاطب هدفش 
نخواهد داشت. این نوع اقدامات به نوعی هدف گذاری منطقی بر روی مخاطب هدف 

نیز محسوب می شود. 
2. استفاده از ابزارهای گردآوری اطالعات

بررس��ی وضعیت مخاطب هدف و کشف سلیقه وی اهمیت زیادی دارد. پیش از 
این چنین کاری فقط در س��طح وب امکانپذیر بود، با این حال اکنون تقریبا تمام 
شبکه های اجتماعی استفاده از ابزارهای ارزیابی وضعیت کاربران را مجاز می دانند. 
این امر به معنای بی توجهی برندها به مس��ئله حریم شخصی کاربران نیست، بلکه 
استفاده از تمام ابزارهای موردنظر فقط با احترام به حریم شخصی کاربران امکانپذیر 
اس��ت. پلتفرم های مختلف همگی نظارت های سفت و سختی در این زمینه دارند. 
گاه��ی اوقات که یک پلتفرم در این زمینه ناموفق عمل می کند )مانند فیس بوک( 

عواقب آن به خوبی دیگر شبکه های اجتماعی را هوشیار خواهد کرد. 
بی تردید به عنوان یک کارآفرین مستقل بازاریابی جهانی به در ما نخواهد خورد. 
این امر باید با بازاریابی در مقیاس محلی جایگزین شود. در غیر این صورت امکان 
دسترسی به مخاطب هدف از بین خواهد رفت. به عالوه، هزینه های برند ما نیز به 
ش��دت افزایش می یابد. این امر برای یک کارآفرین مس��تقل در مقیاس خرد هیچ 
توجیه منطقی ندارد. به همین خاطر اغلب کارآفرینان در چنین شرایطی اقدام به 

صرف نظر از فعالیت در شبکه های اجتماعی می کنند. 
خوش��بختانه امروزه ابزارهای زیادی برای گ��ردآوری اطالعات کاربردی در مورد 
مخاطب هدف برندها وجود دارد. پس از خرید یکی از این ابزارها با تعریف معیارهای 
هدف مان برای مخاطب هدف امکان دسترسی به دامنه کاربران موردنظرمان فراهم 

خواهد شد. به این ترتیب فرآیند بازاریابی ما هدفمندتر دنبال می شود. 
3. استفاده از تبلیغات محلی

تبلیغات پولی در شبکه های اجتماعی همیشه گزینه جذابی برای برندها محسوب 
می شود، اما کمر برند محلی یا کارآفرین مستقلی به آن توجه دارد. این امر، همانطور 
که گفته ش��د، به عدم احس��اس نیاز کارآفرینان به تبلیغات جهانی مربوط اس��ت. 
پلتفرم های اجتماعی برای غلبه بر این مش��کل و ترغیب کارآفرینان مستقل اقدام 
به راه اندازی سرویس تبلیغات محلی کرده اند. به این ترتیب کارآفرینان و برندهای 
محلی امکان توس��عه محتوای محلی ش��ان در مقیاس کامال مش��خصی را خواهند 
داشت. این امر امری فراتر از استفاده از تگ های جغرافیایی است. به این ترتیب ما 

به بهترین شکل امکان همکاری با پلتفرم ها را خواهیم داشت. 
یک��ی از مزیت های اصلی تبلیغات محلی، صرف نظر از دسترس��ی انحصاری به 

مخاط��ب محلی، کاهش هزینه برندهاس��ت. به این ترتیب دیگ��ر نیازی به صرف 
هزینه ه��ای گزاف برای تبلیغات کلی نخواهد ب��ود. این امر برای کارآفرینان خرد و 
مستقل بسیار جذاب خواهد بود. به این ترتیب فرصت های بازاریابی و یافتن مخاطب 

هدف برای آنها افزایش چشمگیری می یابد. 
4. تبدیل مشتریان فعلی به سفیران برند

بدون تردید هر کارآفرین مستقلی شمار هرچند محدودی از مشتریان وفادار دارد. 
این مشتریان رضایت باالیی از خرید و بهره مندی از خدمات شما دارند. توصیه من 
در این بخش درخواست از مشتریان وفادار برای به اشتراک گذاری تجربیات شان از 
برندمان با دیگران است. امروزه هیچ برندی توانایی تاثیرگذاری مشابه افراد حقیقی 
را ندارد. به همین خاطر در فرآیند برندسازی و توسعه کسب و کارمان باید به طور 
ویژه از مشتریان مان استفاده کنیم. تکنیک مورد بحث در این بخش به طور معمول 
تبدیل مش��تریان به سفیران برند شناخته می شود. این امر مزیت های زیادی برای 
کارآفرینان مستقل دارد. نخست اینکه سطح تاثیرگذاری ما بر روی مخاطب افزایش 
می یابد. در پی این امر میزان فروش ما افزایش چشمگیری خواهد یافت. مزیت دوم 
نی��ز کاهش هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی ما خواهد ب��ود. وقتی برند ما از طریق 
مش��تریان توان تاثیرگذاری بر روی مخاطب را داشته باشد، دیگر نیازی به استفاده 
از ش��یوه های رایج بازاریابی و برندسازی نخواهد بود. این امر بودجه بیشتری برای 

رسیدگی به سایر بخش ها در اختیار ما قرار خواهد داد. 
بدون ش��ک اغلب کارآفرینان مستقل به مشکالت عمده در زمینه تامین بودجه 
برندشان مواجه هستند. این امر موجب ناتوانی در زمینه پرداخت هزینه های گزاف 
برای تبلیغات را در پی خواهد داشت تکنیک موردنظر به طور کامل با الگوی بودجه 
اندک برندها سازگاری دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به یافتن شیوه های عجیب و 

غریب برای تامین بودجه یا گیر افتادن در قرض نخواهد بود. 
5. ضرورت دسته بندی مخاطب ها براساس سلیقه شان

بی ش��ک مخاطب هدف برند ما دارای یکسانی در سلیقه نیست. به همین خاطر 
کار ما برای جلب نظر و اعتماد آنها دشوار خواهد شد. این امر نیازمند توجه ویژه ما 
به امر شناسایی سلیقه متفاوت آنهاست. پس از این مرحله ما باید نسبت به تامین 
محتوا براساس سلیقه هر دسته اقدام کنیم. در غیر این صورت فعالیت بازاریابی ما 
فق��ط بخش کوچکی از مخاطب هدف مان را راضی نگه خواهد داش��ت. این امر به 
معنای از دست رفتن شمار وسیعی از مخاطب هدف خواهد بود. در نتیجه وضعیت 

مالی برند ما روز به روز بدتر خواهد شد. 
همه برندها و کارآفرینان مس��تقل دارای بودجه محدودی هستند. به این ترتیب 
م��ا باید بودجه مان را به صورت هدفمند و مناس��ب برای جلب نظر دامنه مختلف 
مخاطب ها تقس��یم بندی کنیم. این امر نیاز به تولی��د محتوای چندگانه را افزایش 
می دهد. توصیه من در این بخش شخصی س��ازی محتوای واحد بازاریابی برندمان 
برای مخاطب های گوناگون است. به این ترتیب دیگر نیازی به چند محتوا و افزایش 

هزینه های برندمان نخواهد بود. 
forbes :منبع

اینترنت اشیا دیجیتال مارکتینگ را دگرگون می کند
شبکه ای از دستگاه های فیزیکی بهم پیوسته و متصل به اینترنت که با یکدیگر 
در تعامل هس��تند اینترنت اشیا را ساخته است. مفهومی که امروز شکل واقعی 
آن را در جای جای جهان و حتی ایران خودمان می توانیم لمس کنیم. دستگاه ها 
می توانند هر چیزی باش��ند، تلفن های هوشمند، لپ تاپ ها، تبلت ها، رایانه های 
ش��خصی، تلویزیون های هوشمند، وسایل نقلیه هوش��مند، بخش های مختلف 
خانه های هوش��مند، قفل های درب هوشمند، پوش��یدنی  های هوشمند مانند 
س��اعت های هوشمند و هر چیز دیگری که شاید فکرش را هم نمی کنیم، مثل 

یخچال و گاز هوشمند …
اینترنت اشیا از نگاه آمار

استفاده از اینترنت اشیا این روزها بیش از پیش شده و آمارها نشان می دهد 
به سرعت رو به دنیایی پر از دستگاه های متصل به اینترنت پیش خواهیم رفت. 
آمارهای جالبی از چند موسس��ه پژوهشی و شرکت بزرگ در جهان وجود دارد 

که شنیدن آنها خالی از لطف نیست.
سیسکو    تا سال ۲۰۲۰ ۵۰ میلیارد دستگاه متصل به اینترنت اشیا
IDC   تا سال ۲۰۲۰ افزایش بازار اینترنت اشیا تا ۷.۱ تریلیون دالر
گارتنر    تا سال ۲۰۲۰ ۲۵۰ هزار خودروی متصل به اینترنت اشیا

فراست و سالی وان   تا سال ۲۰۲۰ هر فرد ۱.۷ مگابایت تولید داده در ثانیه
فراست و سالی وان   تا سال ۲۰۲۰ هر فرد ۵.۱ دستگاه متصل به اینترنت اشیا

تغییر سبک زندگی با اینترنت اشیا
اینترنت اشیا با هدف بهبود کیفیت زندگی بشر ایجاد شده است. داده ها توسط 
حسگرها ذخیره می شوند و دستگاه ها این داده ها را با هم رد و بدل می کنند. شاید 
در ابتدا کمی فانتزی به نظر برسد، اما واقعیت این است که این روزها در بسیاری از 
کش��ورهای جهان اینترنت اشیا در زندگی مردم رخنه کرده و سبک زندگی آنها را 
تغییر داده است. یک روز زندگی با اینترنت اشیا را فرض کنید، شروع یک روز جدید، 
ساعت دستگاه شما تشخیص داده که هوا روشن شده و با توجه به قراری که برای 
یک ساعت دیگر روی گوشی  تلفن همراه شما تنظیم شده است، شما را با زنگ زدن 
بیدار می کند. هوا روشن است پس چراغ های روشِن خانه به صورت خودکار خاموش 
می ش��وند، این اطالعات را پنجره ها به المپ ها ارسال کرده اند، آن  هم با استفاده از 
حس��گرهای نوری، آنها تشخیص داده اند که میزان نور موردنیاز در روز کافی است 
پس باید المپ ها به صورت خودکار خاموش شوند. از رختخواب بلند که می شوید 
دستگاه قهوه ساز یا چای ساز شما به صورت خودکار )در صورت داشتن آب( شروع 
به فعالیت می کند. پس از خوردن صبحانه از در خروجی خانه که خارج می شوید 
تمامی سیستم های امنیتی خانه به صورت خودکار فعال می شوند و در ضد سرقت 
فعال می ش��ود. چراغ های راهرو با حس کردن حرکت شما روشن می شوند تا برق 
کمتری مصرف شود، چراغ هایی که چند ساعتی بود با شما خواب بودند و حال که 
شما بیدار شده اید می توانند مسیر راهرو را برای شما روشن کنند. محیط کاری شما 
آماده شده و شما با رد شدن از محل در ورودی اعالم کرده اید که وارد محیط کاری 
شده اید و دستگاه تلفن همراه شما با استفاده از حسگرهای مکان سنج این خبر را صادر 
کرده است پس نگران ثبت ساعت حضور خود در شرکت نیستید. بعد از برگشت 
به خانه، ممکن است خرید چند محصولی که در یخچال موجود نیست را فراموش 
کرده باشید، یخچال هوشمند شما پیامکی برای  شما ارسال می کند. مطالبی که با 
هم خواندیم یک تخیل نوشته شده روی کاغذ نبود، واقعیتی بود که اگرچه در برخی 
نقاط جهان قابل لمس است، به نظر می رسد زمانی نه چندان دور تبدیل به سبک 

زندگی بسیاری از ما خواهد بود.
پیوند اینترنت اشیا و دیجیتال مارکتینگ

دستگاه هایی متصل به اینترنت اشیا دارای چهار بخش اصلی هستند:
۱. حسگرها  ۲. دروازه ارتباطی  ۳. هاست ابری )عظیم داده(

۴. رابط کاربری
حس��گرها وظیفه جمع آوری داده ها را برعهده دارند. یک گوشی تلفن همراه 
را در نظر بگیرید کاربران در روز با استفاده از گوشی  تلفن همراه خود داده های 
بس��یار زی��ادی را تولید می کنند. حس��گرها انواع مختلفی دارن��د که هر کدام 
می توانند داده های مناس��بی را برای کس��ب وکارها تولید کنند. از حسگرهای 
مکان س��نج گرفته تا حسگرهایی که توانایی شناس��ایی گرما، نور یا حرکت را 
دارند. هر کدام از دس��تگاه های اینترنت اش��یا برای ارتباط برقرار کردن با دیگر 
دستگاه ها دارای دروازه ارتباطی هستند که به صورت استاندارد بتوانند داده های 
حس ش��ده را بین دستگاه ها جابه جا کنند. با توجه به اینکه حسگرها در لحظه 
داده ها را ذخیره می کنند میزان داده های ذخیره شده در دستگاه بسیار باالست 
و با چندین ساعت فعالیت یک دستگاه داده های عظیم تولید می شود که برای 
نگهداری این داده ها از هاس��ت ابری اس��تفاده می کنند. اما مهم ترین بخش از 
دس��تگاه متصل به اینترنت اشیا رابط کاربری اس��ت که کاربران از آن استفاده 
می کنند. رابط کاربری به عنوان واسطی بین کاربر و دستگاه عمل می کند و این 
ارتباط را تسهیل می کند. اما همه این مراحل چه نسبتی با دیجیتال مارکتینگ 
دارند؟ نکته حائز اهمیت این اس��ت که حس��گرها وظیفه جمع آوری داده ها را 
برعهده دارند و با تجزیه و تحلیل این داده ها می توان رفتار کاربران را پیش بینی 
کرد. با یک مثال س��اده ش��اید بهتر بتوان این موضوع را بیان کرد. فرض کنید 
داده های مربوط به مکان افرادی که از تاکس��ی های آنالین اس��تفاده می کنند 
را در دس��ت دارید. اگر ش��ما یک آژانس دیجیتال مارکتینگ داده  محور باشید 
احتماال این داده ها کمک بس��یار زیادی به شما خواهند کرد. هر کسب وکار به 
دنبال فروش هدفمند محصوالت یا خدمات خود اس��ت، داده ها به کسب وکارها 
کمک می کنند تا بتوان پیشنهادات جذاب تری به کاربران نهایی داد. در همین 
مثال داده های مکانی زمانی ثبت ش��ده کاربران می تواند برای فروش محصوالت 
یا خدمات در مکان یا زمان خاص بس��یار جذاب باش��د. یکی از کسب وکارهای 
اینترنتی در چین در صنعت حمل ونقل از همین روش استفاده کرده و در طول 
مسیر به کاربران پیشنهاداتی براساس عالیق آنها می دهد. داده های ثبت شده بر 
روی تلفن همراه افراد با تایید خودشان در اختیار این کسب وکار قرار گرفته و این 
تاکسی آنالین با برندهای دیگر قراردادهایی جهت معرفی محصوالت و خدمات 
امضا کرده است. نکته جذاب ماجرا آنجاست که تاکسی برای خرید محصوالت 
یا خدمات برندهای مختلف صبر می کند و هیچ هزینه اضافی از کاربران دریافت 
نمی کند، در حالی که برندهای مختلف تخفیفات خود را بر روی گوشی به کاربر 
اعالم کرده اند، کاربران بدون پرداخت هزینه می توانند خریدی ارزان تر نسبت به 

حالت عادی داشته باشند.
بشناس، بفروش …

از دیرباز ش��ناخت مش��تریان در فرآیند بازاریابی و فروش حائز اهمیت بوده 
است. ظهور اینترنت اشیا موجب شده تا داده های مناسبی از کاربران در اختیار 
کس��ب وکارها قرار گیرد و این موضوع ظرفیت مناس��ب را برای کسب وکارها و 
آژانس ه��ای دیجیتال مارکتینگ فراهم کرده تا بتوانند با تحلیل داده های افراد 
ش��ناخت مناس��بی به دست آورند. براس��اس شناخت به دس��ت آمده می توان 
پیشنهادات مناسب و شخصی سازی  شده ای را به کاربران ارائه داد. وقتی پیشنهاد 
بر پایه داده )نیاز مشتریان( باشد احتماال میزان پذیرش آن بسیار باالتر خواهد 
بود. امروز در دنیا آژانس های دیجیتال مارکتینگ داده محور تکنولوژی اینترنت 
اش��یا را یکی از بهترین  راهکارهای جمع آوری و آماده سازی داده های موردنیاز 

برای پیشنهادات داده محور می دانند.
daartagency :منبع

ایستگاهبازاریابی الگوی بازاریابی مناسب برای کارآفرینان مستقل و موقت کدام است؟

بازاریابی شبکه های اجتماعی برای کارآفرینان مستقل
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فقط 9درصد کارمندان عالقه مند به تصدی جایگاه مدیریتی 
هستند

مرگ تدریجی حوزه مدیریت

حوزه کسب و کار همیشه براساس الگوی سلسله مراتبی مدیریت 
اداره ش��ده اس��ت. در این الگو به ش��کل یک هرم رتب��ه و جایگاه 
مدی��ران افزایش پیدا می کن��د. با افزایش جای��گاه عالوه بر کاهش 
تعداد مدیران، میزان تخصص و مهارت ش��ان نیز افزایش می یابد. به 
این ترتیب مدیرعامل شرکت فردی کامال ماهر و متخصص از میان 
طیف مدیریتی باالی س��ازمان است. این امر توانایی مناسب وی در 

زمینه مدیریت بهینه کسب و کار را تضمین می کند. 
براس��اس الگوی س��نتی تمام کارهای س��طح پایی��ن و نیازمند 
رس��یدگی نه چندان مبتن��ی بر مهارت باال از س��وی مدیران میانی 
انجام می ش��ود. درس��ت به همین خاطر تعداد مدیران میانی بسیار 
بیش��تر از س��ایرین اس��ت. این امر به برندها امکان مدیریت بهینه 
و سرعت بخش��ی به امور را می دهد. توس��عه فناوری های خودکار و 
به طور مش��خص ه��وش مصنوعی تاثیر مهم��ی در فرآیند فعالیت 
مدیران میانی داش��ته اس��ت. بر این اساس بس��یاری از وظایف آنها 
از سوی روبات های هوش��مند و نرم افزارهای دارای هوش مصنوعی 
دنبال می ش��ود. این امر بس��یاری از امور مدیریت��ی خرد را به طور 
خودکار س��اماندهی خواهد ک��رد، بنابراین دیگر نی��ازی به فعالیت 
مدیران میانی پرتعداد برای پیش��برد کارهای ش��رکت نخواهد بود. 
ای��ن امر یکی از مهم ترین تغییرات حوزه مدیریت در طول یک دهه 
اخیر اس��ت. البته ظهور نس��ل جدید هوش مصنوعی در طول یکی 
دو سال اخیر بر سرعت این فرآیند به نحو مشخصی افزوده است. 

نکت��ه جال��ب در مورد اف��ول و به اصطالح مرگ ح��وزه مدیریت 
ماهیتی کامال غیرفناوری و ابزاری دارد. براس��اس مطالعه موسس��ه 
BCG می��زان عالق��ه کارمندان در انگلس��تان ب��رای تصدی مقام 
مدیریتی در شرکت های مختلف فقط 9درصد است. به عبارت دیگر، 
9۱درص��د از کارمن��دان عالقه ای به تصدی مق��ام مدیریتی ندارند. 
این امر به معنای چشم پوش��ی کارمندان از مزایای موقعیتی و مالی 
مدیریت نیز هس��ت. بی شک این امر تعجب بسیاری از کارشناس ها 
و حتی مردم عادی را در پی دارد. به راستی چه تحولی موجب این 

میزان از دلسردی از حوزه مدیریت شده است؟ 
بدون ش��ک امکان تفس��یر این میزان از بی میلی به تصدی حوزه 
مدیری��ت براس��اس بی هدفی یا س��ایر مفاهیم کلیش��ه ای در مورد 
نس��ل جوان نباید تفس��یر کرد. این اتفاق دارای ریش��ه های بسیار 
عمیق ت��ری اس��ت. به هر حال ه��ر کارمندی عالقه مند به رش��د و 
ترقی در ساختار سازمانی است. همچنین امکان تفسیر این موضوع 
براساس دش��واری های بیش از حد ساختار سازمانی شرکت ها برای 
ارتق��ای جای��گاه کارمندان به ح��وزه مدیریت وجود ن��دارد. امروزه 
ش��رایط ارتقای شغلی در شرکت های مختلف، به ویژه در کشورهای 
صنعتی، بیش از هر زمان دیگری اس��ت. از س��وی دیگر کارمندان 
نیز دارای ویژگی ها و مهارت های کاربردی بس��یار زیادی هس��تند، 

بنابراین مشکل فعلی از ناحیه این حوزه ها نیست. 
در مطالعه موسس��ه BCG که شامل بررسی و مصاحبه با ۵ هزار 
مدیر و کارمند در پنج کشور مختلف جهان بود، ۸۰درصد از مدیران 
به دش��وارتر ش��دن فرآیند کارشان در طول س��ال های اخیر اشاره 
داش��تند. نکته جال��ب اینکه در آمریکا و کانادا س��ه چهارم مدیران 
مورد نظر ب��ه عدم تمایل به انتخاب دوباره موقعیت فعلی ش��ان در 
صورت بازگشت به دوران جوانی اشاره کرده اند. در میان بیان دالیل 
ناامی��دی از فعالیت به عنوان مدیر یک مجموع��ه نفرت دیگران از 
مدیران نقش نس��بتا جالب��ی ایفا می کند. به ای��ن ترتیب حتی در 
شرکت های بزرگ نیز کارمندان با مدیران رابطه بسیار خوبی ندارند. 
از نظ��ر م��ن دلیل اصلی بی میل��ی کارمندان ام��روزی به تصدی 
حوزه های مدیریتی باید در توسعه روزافزون هوش مصنوعی و بالطبع 
افزایش سطح انتظارات از مدیران جست وجو شود. داستان وضعیت 
کارمندان در اینجا کامال مشخص است. بر این اساس توسعه هوش 
مصنوعی هر روز تاثیر بیش��تری بر حوزه کسب و کار می گذارد. این 
ام��ر انتظ��ارات از کارمندان و مدیران را روز ب��ه روز افزایش خواهد 
داد. در نتیجه فش��ارهای بیش��تری بر آنها وارد می شود. کارمندان 
به دلیل افزایش فش��ارهای حیطه وظیفه شان هیچ گاه به استاندارد 
مطلوب و موردنظر ش��رکت ها نخواهند رس��ید. دلیل این امر کامال 
مشخص اس��ت: فعالیت بی عیب و نقص سیس��تم های دارای هوش 
مصنوع��ی. به همین خاطر پس از گذش��ت زمانی اندک کل فضای 
کاری بدل به کارمندانی میان رده خواهد شد. در این بین کارمندان 
پذیرش مدیریت سیس��تم های هوش مصنوعی را به تصدی شخصی 

این موقعیت ترجیح خواهند داد. 
بدون شک بسیاری از افراد فعالیت تحت مدیریت یک کارآفرین یا 
رئیس ضعیف را داشته اند. این امر یکی دیگر از دالیل فرار از تصدی 
حوزه مدیریت اس��ت. به ای��ن ترتیب فضا برای ارتق��ای کارمندان 
به س��طح مدیریت کاهش مس��اعد نخواهد ش��د. این امر ربطی به 
موضوعات و چالش های احتمالی مورد بحث در ابتدای مقاله ندارد. 
به همین خاطر باید به ش��یوه ای کامال متفاوت و براس��اس تحلیل 

اخیر به ماجرا نگاه کنیم. 
کارمندان در ادامه مس��یر مش��کالت بس��یار بیش��تری در پیش 
خواهن��د داش��ت. این امر توجه و درک بیش��تر ش��رکت ها را طلب 
می کند. در غیر این صورت به زودی با مش��کالت بس��یار بیش��تر و 

حادتری در زمینه یافتن مدیران مناسب مواجه خواهند شد. 
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ام��روزه فعالی��ت در دنی��ای آنالین اهمیت بس��یار زیادی ب��رای برندها دارد. 
مش��تریان دیگر به صورت حضوری مایل به یافتن برندهای تازه نیستند. همه ما 
پیش از خرید یک محصول اقدام به جس��ت وجو در اینترنت می کنیم. به همین 
خاط��ر رتبه بندی مطالب در موتورهای جس��ت وجو اهمیت حیاتی پیدا می کند. 
این امر تالش بازاریاب ها برای تولید محتوایی جذاب تر برای کسب رتبه های بهتر 
در موتورهای جس��ت وجو به ویژه گوگل را افزایش می دهد. به طور کلی مفهوم 
مدیریت س��ئو مطالب در ارتباط با چنین هدفی ق��رار دارد. بنا بر این یادگیری 
نکات هرچه بیش��تر و تکنیک های برتر در این زمینه اهمیت بس��یار زیادی برای 

برندها و بازاریاب ها خواهد داشت.
وقت��ی صحبت از محتوای جذاب می ش��ود، بس��یاری از افراد ب��ه اهمیت این 
موضوع اش��اره دارن��د. با این حال کمتر کس��ی به معیاره��ای محتوای خوب و 
جذاب در موتورهای جس��ت وجو توجه می کند. این امر در نهایت برندها را دچار 
مشکل خواهد کرد. بی تردید هیچ برندی بدون اطالع از نحوه دقیق تولید محتوا 
مطابق با الگوریتم موتورهای جس��ت وجو توان موفقیت در حوزه مدیریت سئو را 
نخواهد داشت. چندی پیش دنی سولیوان، از مدیران ارشد گوگل، در یک توییت 
پیرامون مس��ئله مدیریت س��ئو مطالب به ویژگی های جذابیت، خاص بودگی و 
کاربردی اش��اره کرد. بی تردید این اش��اره ها معیارهای بس��یار کلی هس��تند. به 
همین خاطر نیاز به بررس��ی بیش��تر ض��روری خواهد بود. در ای��ن مقاله هدف 
اصلی من بررسی بیشتر موضوع پیرامون معیارهای محتوای جذاب در شبکه های 

اجتماعی و چالش های مدیریت سئو است. 
فاکتورهای رتبه بندی و محتوا

توییت دنی س��ولیوان در پاس��خ به توییت سایرس ش��پارد نوشته شده است. 
توییت ش��پارد به شرح ذیل است: »اظهارنظر رسمی گوگل در مورد فاکتورهای 
رتبه بندی محتوا مانند پیاز اس��ت. این فرآیند دارای الیه های بسیار زیادی است. 
درست به مانند عمل خرد کردن پیاز، وقتی الیه های متعدد فرآیند گوگل را نیز 

واکاوی می کنیم، به گریه خواهیم افتاد.«
پاس��خ دنی س��ولیوان به توییت س��ایرس تاکی��د بر تولید محت��وای جذاب و 
کاربردی برای جلب نظر کاربران بود. بر این اساس اگر یک برند محتوای جذاب 
و کاربردی برای مخاطب نداش��ته باشد، امکان دستیابی به رتبه های برتر گوگل 
را نخواهد داش��ت: »نمای کلی یک محتوای جذاب از نظر الگوریتم گوگل شامل 

جذابیت محتوا و کاربرد آن برای مخاطب است.«
با توجه به آنچه س��ولیوان در پاس��خ به توییت موردنظر مطرح کرد، الگوریتم 
گوگل دیگر به المان هایی نظیر جلوه های چشم نواز بصری سایت ها توجهی ندارد. 
معیار ارزیابی گوگل س��اده و در عین حال کاربردی اس��ت. اگر محتوای ما مورد 
پسند مخاطب قرار گیرد، این امر به معنای کاربرد آن برای رفع نیاز افراد خواهد 
بود. به این ترتیب الگوریتم گوگل آن را در رتبه های برتر نتایج جس��ت وجو قرار 
خواهد داد. به همین سادگی امکان دستیابی به موفقیت در زمینه مدیریت سئو 
مطالب وجود خواهد داش��ت. اگرچه این امر در ظاهر س��اده به نظر می رسد، اما 
در عمل پیچیدگی های خاصی دارد. چنین پیچیدگی هایی با توجه به نوع خاص 

کسب و کار هر شرکت متفاوت خواهد بود. 
یک محتوای خوب همیشه همه جانبه نیست

یکی از اشتباهات رایج در زمینه تولید محتوا درک محتوای مطلوب به عنوان 
یک مجموعه کامل است. این امر شامل تالش برندها برای پوشش تمام جزییات 
یک موضوع در مقاله ش��ان اس��ت. به این ترتیب ما با ی��ک مقاله طوالنی همراه 
با اهداف بس��یار گس��ترده مواجه خواهیم بود. بدون ش��ک پوشش یک موضوع 

از ابت��دا ت��ا انتها نیازمند تولید محتوا به ش��یوه ای بس��یار دقی��ق و همکاری با 
کارش��ناس های متعدد اس��ت. این نوع محتوا به طور معم��ول به عنوان پژوهش 
کاربردی طبقه بندی می ش��ود، بنابراین تولید آن ب��رای مخاطب عادی جذابیت 

خاصی نخواهد داشت. 
صرف نظر از دش��واری های تولید یک محتوای همه  جانبه باید به عدم ضرورت 
آن نی��ز اش��اره کرد. وقتی ما فض��ای اندکی برای گفت وگو ب��ا مخاطب در قالب 
کلمات محدود داریم، نیازی به زیاده گویی نیست. بسیاری از برندها ابتدا به سراغ 
مقدمه چینی و سپس بیان اصل مطلب در عبارت هایی کوتاه می روند. توصیه من 
در این بخش حذف یا دس��ت کم فشرده س��ازی بخش مقدمه مطلب و پرداختن 
س��ریع تر به اصل محتواست. این امر امکان بیان جمالت هرچه بیشتر در زمینه 

مطلب اصلی را نیز فراهم می سازد. 
امروزه گوگل س��ختگیری زیادی نسبت به فشرده س��ازی هرچه بیشتر محتوا 
دارد. به این ترتیب الگوی مطلوب محتوا از نظر گوگل شامل حداکثر ۴۰۰ کلمه 
است. استفاده از کلمات بیشتر انگیزه مخاطب برای تعامل با محتوای ما را از بین 
خواهد برد. این امر به هیچ وجه جای تعجب ندارد. به هر حال هیچ فردی اکنون 
حوصل��ه مطالعه محتوای بیش از حد طوالنی را ندارد. همه ما اقدام به تمرکز بر 
روی منابع خبری و اطالعاتی مناس��ب می کنیم. معیارمان نیز برای انتخاب این 
منابع ارائه مطالب به صورت کامال فشرده و هدفمند است. این امر به ما در زمینه 

کاربست سریع اطالعات ارائه شده کمک خواهد کرد. 
ایراد اصلی بس��یاری از برندها بی توجهی به سلیقه مخاطب است. اکنون دیگر 
دوران تولید محتوای بیش از حد طوالنی گذش��ته است. به همین خاطر باید بر 
روی کوچک س��ازی اندازه محتوا تمرکز ک��رد. در این میان تفاوتی بین محتوای 
متنی ی��ا ویدئویی وجود ندارد. در هر صورت رعایت اختصار بدل به ترندی برتر 

در این زمینه شده است.
وقت��ی محتوای ما مختصر و مفید اس��ت، امکان پوش��ش تمام جنبه های یک 
موضوع فراهم نخواهد بود، بنابراین باید اقدام به پاسخگویی به پرسش های اصلی 
و دغدغه های مرکزی مخاطب کنیم. در غیر این صورت امکان جلب نظر مخاطب 

و در پی آن کسب رتبه های برتر در موتور جست وجوی گوگل از بین می رود. 
چرا مطالب همه جانبه رتبه مطلوبی ندارد؟

تولی��د محتوای گس��ترده و همه جانبه یکی از س��نت های قدیم��ی در حوزه 
بازاریابی و تبلیغات محس��وب می ش��ود. اگر نگاهی به تبلیغ��ات چند دهه قبل 
انداخته باش��ید، صرف نظر از لباس ها و وس��ایل عجیب و غریب آنها، مدت زمان 
طوالنی تبلیغات شما را متعجب خواهد کرد. این امر در آن دوران یک نوع ترند 
محس��وب می ش��د، با این حال اکنون همه چیز فرق کرده اس��ت. دیگر کسی از 
ترندهای قدیمی صحبت نمی کند. اکنون دوران تمرکز بر روی ش��یوه های نوین 
بازاریابی و تبلیغات با تمرکز بر مدیریت بهینه سئو مطالب است. به عنوان مثال، 
اکنون اس��تفاده از کلیدواژه ها اهمیت بس��یار زیادی یافته است. این امر در کنار 
استفاده از تیترهای کوتاه برای مطالب یک چالش تمام عیار برای بازاریاب ها پدید 
می آورد. امروزه دیگر کسی توانایی مدیریت سئو با استفاده از تیترهای طوالنی را 
ندارد. الگوریتم گوگل همیشه واکنش مناسبی در قبال مطالب دارای تیتر کوتاه 
نش��ان می دهد.  یکی از نکات موردنظر گوگل در مورد ضرورت اس��تفاده از تیتر 
کوت��اه انحراف تیترهای بلند از ه��دف اصلی برندها در زمینه جلب نظر مخاطب 
اس��ت. به این ترتیب در عمل کمتر مخاطبی نس��بت به مطالعه چنین محتوایی 

عالقه نشان خواهد داد. 
ای��راد اصلی مطالب همه جانبه تغییر الگوی جس��ت وجوی کاربران و همچنین 
الگوریت��م گوگل اس��ت. اگر موضوع اصل��ی محتوای ما »نحوه خری��د اینترنتی 
آسان تر« باش��د. جست وجوی مخاطب به طور معمول ش��امل بیان این موضوع 
نیست. کاربران دارای کلیدواژه های اختصاصی خودشان هستند. به همین خاطر 

باید از کلیدواژه های آنها اس��تفاده کرد. در غیر این صورت دس��تیابی به ش��مار 
مطلوب��ی از مخاطب ها امکان ناپذیر خواهد ش��د. به عالوه، الگوریتم گوگل نیز به 
طور معمول یک محتوا را در ش��اخه های مختلف موضوعی رتبه بندی می کند. به 
همین خاطر استفاده از کلیدواژه های چندگانه از سوی ما اهمیت خاصی خواهد 

یافت. این امر در راستای جلب نظر مخاطب هدف انجام خواهد شد.
همانطور که پیش از این نیز اشاره کردم، محتوای همه جانبه دامنه وسیعی را 
ش��امل می شود. این امر یافتن بخش موردنظر هر کاربر را دشوار خواهد کرد. به 
همی��ن خاطر کاربران مقاالت کوتاه و مختصرت��ر را ترجیح خواهند داد. این امر 
در نهایت موجب تالش بیش��تر ما برای تولید محت��وای همه جانبه و عدم توجه 
مخاطب به آنها خواهد ش��د. به این ترتیب تمام تالش های برندمان با شکس��ت 

مواجه می شود. 
از نظر من یکی دیگر از راهکارهای منفی برندها در زمینه از بین بردن کارایی 
و جذابیت محتوای شان استفاده وسیع از اصطالحات تخصصی، استعاره ها و بیان 
غیرمس��تقیم منظورشان اس��ت. چنین امری بر پیچیدگی های مطلب می افزاید. 
در نتیج��ه امکان دس��تیابی به دامنه مورد انتظار مخاط��ب هدف از بین خواهد 
رفت. امروزه کمتر برندی به محتوای همه جانبه و همچنین دارای پیچیدگی های 
گس��ترده در زمینه بیان مطلب توجه نش��ان می دهد. بدون ش��ک گاهی اوقات 
اس��تفاده از اصطالح های تخصصی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی 
توضیح دقیق اصطالح موردنظر برای مخاطب ضروری اس��ت. در غیر این صورت 
مخاطب با پرسش اساسی در مورد اصطالح مورد استفاده مواجه خواهد شد. یکی 
از ویژگی های کاربران مدرن عدم تمایل برای جس��ت وجوی معنای اصطالح های 
تخصصی در زمینه کسب و کار است. به این ترتیب پیچیدگی مطلب ما، هرچند 

هم اندک، موجب بی میلی مخاطب به استفاده از محتوای ما خواهد شد. 
اش��تباه بس��یاری از برنده��ا در زمین��ه تولی��د محت��وا اس��تفاده از کلمات و 
اس��تعاره های بس��یار تخصصی اس��ت. این امر مبتنی بر یک پیش فرض عجیب 
اس��ت. بر این اس��اس محتوای دارای عبارت های تخصصی نظر مخاطب را بسیار 
بهتر و بیش��تر جلب خواهد کرد. چنین امری همیش��ه موجب موفقیت نخواهد 
شد. اگر مخاطب هدف ما آن اصطالحات را به خوبی بداند، استفاده از آنها کلید 
موفقی��ت برندمان خواهد بود. با این حال در عم��ل اغلب کاربران هیچ درکی از 
اصطالح ه��ای تخصصی ندارند. به همین خاطر اس��تفاده از آنها در عمل موجب 
کاهش عالقه مخاطب به محتوای برندمان خواهد ش��د، بنابراین توصیه من برای 
برندها جویای نام و توس��عه بیش��تر صرف نظر از اصطالح های تخصصی اس��ت. 
راهکار جایگزین من اس��تفاده هرچه بیش��تر از عبارت های کاربردی و مفهومی 
است. به این ترتیب ما زبان مشترکی با مخاطب هدف مان پیدا خواهیم کرد. این 
امر تاثیر انکارناپذیری بر روی افزایش عالقه مخاطب به تعامل نزدیک و س��ازنده 

با برند ما خواهد داشت. 
هدف اصلی من در این مقاله گردآوری مهم ترین اش��تباهات برندها در زمینه 
مدیریت س��ئو مطالب و اش��اره به راهکارهای مناس��ب در این فرآیند بود. بدون 
تردی��د توصیه های بس��یار زیادی در ای��ن زمینه وجود دارد، ب��ا این حال مقاله 
کنونی بیش��تر به ترندهای داغ در طول چند س��ال اخیر پرداخته اس��ت. به این 
ترتیب امکان درکی مشترک از وضعیت طبقه بندی محتوا از سوی گوگل و تولید 
محت��وای جذاب و مورد پس��ند مخاطب فراهم خواهد ش��د. دلیل اصلی تمرکز 
م��ن بر روی گوگل محبوبیت روزافزون آن اس��ت. بی تردی��د یاهو و MSN نیز 
موتورهای مناس��بی محسوب می شوند، اما در رقابت با گوگل حرفی برای گفتن 
ندارن��د. به همی��ن خاطر در این مقاله به طور اختصاص��ی بر روی گوگل تمرکز 
کردیم. البته توصیه های فوق در بسیاری از موارد در سایر موتورهای جست وجو 

نیز قابل استفاده خواهد بود. 
searchenginejournal :منبع

چگونه رتبه محتوای مان در گوگل را افزایش دهیم؟

چالش های مدیریت سئو مطالب در گوگل

به قلم: راجر مونتی  کارشناس شبکه های اجتماعی و حوزه فناوری
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اخبار

اصفهان - قاســم اســد: معاون دفتر پدافندغیرعامل و مدیریت 
بحران وزارت نیرو در مراســم رونمایــی از مرکز عملیاتی اکیپ غواصی 
منطقه مرکزی جنوب کشــور گفت: در سال گذشته از سوی وزیر نیرو 
دستورالعمل تشکیل اکیپ های غواصی برای شرکتهای تابع وزارت نیرو 
صادر شــد و تاکنون اکیپ های غواصی منطقه مرکزی شمال غرب در 
زنجان و منطقه مرکزی جنوب کشور در اصفهان تشکیل شد. مهندس 
جهانبخشــی با بیان اینکه تا پایان ســال 4 الــی 5 اکیپ غواصی دیگر 
درکشــور تشکیل می شود تصریح کرد: دفتر پدافندغیرعامل و مدیریت 
بحران وزارت نیرو درصدد اســت تا پایان ســال در 4 الی5 منطقه دیگر 
در کشــور اکیپ های غواصی راه اندازی نماید این درحالیست که همه 
شرکت های تابع وزارت نیرو ملزم به تشکیل اکیپ های غواصی هستند. 
وی با اشــاره به قانون جدید مدیریت بحران کشــور اعالم کرد:در قانون 
جدید مدیریت بحران، وزارت نیرو مسئول مستقیم مهار سیالبها درکشور 
می باشــد براین اساس  تشکیل اکیپ های تخصصی  غواصی برای مهار 
حوادث غیر مترقبه در وزارت نیرو الزامی است. وی گفت: تشکیل اکیپ 
های غواصی تخصصی بــرای مهار  حوادثی که  در زیر آب رخ می دهد 
، بســیاراهمیت دارد زیرا غواصان عالوه برمهــارت الزم در غواصی باید 

آشنایی کامل بر تجهیزات وتاسیسات صنعت آب نیز داشته باشند  معاون 
دفترپدافندغیرعامــل و مدیریت بحران وزارت نیروافزود: در قانون جدید 
مدیریت بحران کشور عالوه بر مهار سیالب ها ،مهار تبعات خشکسالی نیز 
از وظایف  مسئولین امر در وزارت نیرو محسوب می شود همچنین تامین 
آب وبرق مردم در هر شرایطی بر عهده وزارت نیرو می باشد. در ادامه این 
مراسم مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت:قبل از ابالغ 
دستورالعمل وزیر نیرو مبنی بر تشکیل اکیپ های غواصی در شرکتهای 
تابع وزارت نیرو ،آبفا اصفهان اقدام به تشــکیل اکیپ 8 نفره غواصی در 

اصفهان نمود مهندس هاشــم امینی با اشاره به ضرورت تشکیل اکیپ  
غواصی در آبفا اصفهان خاطرنشان ساخت:شرکت آبفا اصفهان در سالهای 
اخیر با وقوع چندین حوادث سنگین در بخش آب و فاضالب روبرو گردید 
براین اســاس اکیپ غواصی در آبفا اصفهان تشکیل شد. وی اعالم کرد: 
اکیپ غواصی آبفا اصفهان عالوه بر آموزش غواصی در حال گذراندن دوره 
های تخصصی در صنعت آبفا هســتند  مهندس هاشم امینی با اشاره به 
راه انــدازی مرکز بحران با تجهیزات مدیریت بحران دراصفهان گفت: در 
حال حاضر در صدد تشکیل مرکز مدیرت  بحران در اصفهان هستیم این 
درحالیست که ماشین بحران آبفا اصفهان مجهز به تمامی امکانات برای 
مهار بحران در کوتا هترین زمان ممکن اســتهمچنین در  مهار بحران از 
پنل های خورشــیدی و تلفن های ماهواره ی نیز بهره من می شویم در 
ادامه دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو گفت:بدنبال اابالغ وزیر نیرو 
مبنی بر تشکیل اکیپ های غواصی در شرکتهای تابع وزارت نیرو ،تفاهم 
نامه ای میان وزارت نیرو و فدراسیون ورزش غواصی برای آموزش غواصی  
منعقد گردید. حســین زاده افزودعالوه بر آموزش غواصی به افراد واجد 
شرایط ،آموزش دفاع شخصی برای نگهبانان منابع و مخازن آب در وزارت 

نیرو در دستور کار قرار دارد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اســتانداری 
قم ؛ دکتر سرمســت استاندار قم از آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی 
در یکی از بیمارستان های تهران عیادت کرد و در جریان آخرین وضعیت 
سالمت ایشــان قرار گرفت. دکتر بهرام سرمست استاندار قم ، با حضور 
در بیمارستان محل بستری آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی، جویای احوال 
ایشــان شد و از خداوند متعال برای این مرجع تقلید عافیت، سالمتی و 

شفای عاجل مسألت کرد.
بر اساس اطالعیه دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی، حال عمومی این مرجع 
تقلید خوب اســت و به توصیه پزشکان، جهت انجام برخی امور درمانی 
مراجعت خواهد کرد  همچنین دکتر سرمست استاندار قم  و حجه االسالم در بیمارستان بستری شده است که پس از تکمیل مراحل درمانی به قم 

والمســلمین نمازی مشاور وزیر کشور با حضور در بیمارستان از آیت اهلل 
امینی، عیادت کردند.

به گزارش روابط عمومی استانداری قم ؛ دکتر بهرام سرمست استاندار 
قم  و حجه االسالم والمسلمین داوود نمازی مشاور وزیر کشور، از آیت اهلل 
ابراهیم امینی در یکی از بیمارستان های قم عیادت کردند و جویای روند 
درمانی ایشــان شدند و سالمتی و بهبود کامل آیت اهلل امینی را از درگاه 

خداوند متعال مسألت نمودند.
الزم  بذکر است آیت اهلل امینی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
از روز جمعه در بیمارستان شهید بهشتی قم بستری شده است و مراحل 

درمانی در حال انجام است.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر منطقه هرمزگان در دیدار 
با نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای اســالمی با اشاره به اهمیت 
وجود دو واحد مهم پاالیشگاهی در این استان، گفت: ارسال دقیق و منظم 
این فرآورده های تولیدی به سراســر کشور با کار جهادی کارکنان پخش 

میسر شده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
هرمزگان، عبداهلل احمدی کمرپشــتی در این نشست اظهار کرد: وجود دو 
واحد مهم و عظیم پاالیشــگاهی در هرمزگان که در مجموع ســهمی ۶۳ 
درصدی از تامین سوخت کشور را دارند، وظیفه دوچندانی بر دوش شرکت 

پخش قرار داده است که انجام شایسته آن، همتی جهادگونه را می طلبد.
وی بــا بیان این که ممانعت از خام فروشــی نفت یک میثاق ملی برای 
توسعه کشــور و صیانت از حقوق آیندگان است، تصریح کرد: تبدیل نفت 

خام به محصوالت پاالیشــگاهی و پتروشیمی روز به روز اهمیت بیشتری 
می یابد چرا که ارزش افزوده حاصل از این بخش بسیار فراتر از فروش نفت 
خام است. حسین هاشمی تختی نیز در بازدید از شرکت پخش فرآورده های 
نفتی اســتان هرمزگان و دیدار با مدیر منطقه هرمزگان همچنین مدیریت 

حجم وسیع تولید دو پاالیشگاه بزرگ استان و برنامه ریزی هوشمندانه برای 
انتقال این حجم از تولید تا دورترین نقاط از کشــور برای استفاده مردم را 
یک اقدام بســیار با اهمیت خواند و گفت: اگر بتوانیم مدیریت مطلوب تری 
در حوزه مصرف در کشــور اِعمال کنیم، صادرات بنزین نیز می تواند منابع 
ارزی خوبی در اختیار کشــور قرار دهد. وی به اهمیت تامین ســوخت در 
بخش های صیادی و کشاورزی استان نیز اشاره ای کرد و افزود: در این بخش 
عالوه بر انجام یک مسئولیت مهم سازمانی، کمک بزرگی به اقتصاد ملی نیز 
در جریان است که شایسته توجه و قدردانی است. عضو کمیسیون عمران 
مجلس تاکید کرد: هیچ استانی به اندازه هرمزگان در زمینه خدمات توزیع 
فرآورده های نفتی دارای گســتردگی نیســت و پوشش دقیق و منظم این 
خدمات در بخش جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و همچنین انتقال سوخت 
با لوله و کامیون به دیگر نقاط کشور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

اردبیــل – خبرنگار فرصت امروز: همزمان بــا صدور قبض کاغذی 
طرح اجرای پایلوت صدور صورتحساب پیامکی در سطح شرکت گاز استان 
اردبیل اجرایی شــد. به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل، 
سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اعالم این خبر افزود: صورتحساب 
الکترونیکی برای مشترکین دارای شماره تلفن همراه با توجه به زمان قرائت 
کنتور در مقاطع زمانی حدوداً 11 و ســاعت 17 ارسال می گردد که شامل 
نام و نام خانوادگی، شماره اشتراک، ارقام فعلی و قبلی کنتور، بدهی گذشته، 

شناسه قبض، شناسه پرداخت، مبلغ و مهلت پرداخت می باشد.  
وی هوشمندسازی استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات را برای تسهیل 
فعالیت های جاری سازمان و ارایه خدمات بهینه به مشترکین از اولویت های 
شــرکت گاز استان اردبیل بر شــمرد و گفت: طرح حذف قبوض کاغذی و 
ارسال صورتحســاب پیامکی عالوه بر صرفه جویی های اقتصادی از لحاظ 

صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست بسیار حائز اهمّیت است. 

اســماعیلی در ادامه افزود: با ابالغ مصوبه شرکت ملی گاز ایران و نظر به 
برنامه ریزی های انجام شــده فرآیند حذف قبوض کاغذی جزو دستور کار 
جّدی شــرکت گاز استان اردبیل قرار گرفت و هم اکنون برای اولین بار در 
سطح شرکت ملی گاز ایران و همزمان با ارایه صورتحساب کاغذی بصورت 
پایلوت برای مشترکینی که تلفن همراه خود را به سامانه معرفی کرده اند 

صورتحساب پیامکی صادر شد.
اسماعیلی اظهار داشت: مشترکین محترم می توانند به یکی از روشهای 

ذیل شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایند.
- ارسال شماره اشتراک به همراه ستاره به شماره پیامک متمرکز 1000194

- به عنوان مثال:  ←  2۳010179000*1
- ارســال شماره اشتراک به شماره پیامک ۳000220000  شرکت گاز 

استان اردبیل
 - مراجعــه بــه ســایت شــرکت گاز اســتان اردبیــل بــه نشــانی

 WWW.NIGC-AR.IR قسمت میز خدمت الکترونیکی.
- از طریق وبســایت شــرکت ملی گاز ایران )WWW.NIGC.IR( و 

مراجعه به لینک ثبت تلفن همراه مشترکین.
- ارایه اطالعات توسط مشترکین گاز به کنتورخوانهای شرکت گاز استان 

اردبیل.

باحضور معاون دفتر پدافند غیر عامل و مدیریت بحران وزارت نیرو دراصفهان صورت گرفت:

رونمایی از مرکز عملیاتی اکیپ غواصی منطقه مرکزی جنوب وزارت نیرو

عیادت استاندار قم از آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله العالی(و آیت اهلل امینی )دامت برکاته (

مدیر منطقه هرمزگان در دیدار با نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
بخش اعظم سوخت کشور از هرمزگان تامین می شود

روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل خبر داد: 

اجرای پایلوت طرح صدور صورتحساب پیامکی همزمان با صدور قبض آنی

همدان - خبرنگار فرصت امروز: معاون امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر استان همدان گفت: 8۳ نفر نیروی انسانی متخصص جمعیت هالل 
احمر اســتان همدان در 1۳ پایگاه  امداد و نجات ویژه اربعین فعالیت دارند. 
حمید عرفی یگانه در گفتگو با خبرنگار همدان در خصوص طرح ویژه اربعین 
حســینی جمعیت هالل احمر اظهار کرد: طرح ویژه امداد و نجات اربعین 
حسینی جمعیت هالل احمر از 1۳ مهرماه آغاز شده و تا ۳0 مهرماه  ادامه 
دارد. وی بــا بیان اینکه 12 پایگاه امداد و نجات جاده ای برای این طرح در 
نظر گرفته شده است، افزود: در هر پایگاه 5 نفر نیروی نجاتگر جمعیت هالل 
احمر استان همدان مستقرند و به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی به 
زائران کربال هستند. معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان همدان 
مدت زمان خدمت رسانی نیروهای داوطلب جمعیت هالل احمر در پایگاه 
های ویژه اربعین را ۶0 نفر روز در شبانه روز اعالم کرد. وی گفت: یک مرکز 
امداد و نجات کوهســتان و یک مرکز واکنش سریع نیز فعال هستند و در 
هرشــیفت 5 نفر نجاتگر آماده به خدمت با درجه ایثار در آنها حضور دارند.

مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 112 با 4 نفر نیرو و مرکز واکنش سریع 

با 5 نفر نجاتگر این جمعیت به صورت 24 ســاعته در محل کشیک آماده 
باش هستند وی افزود: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 112 با 4 نفر نیرو 
و مرکز واکنش سریع با 5 نفر نجاتگر این جمعیت به صورت 24 ساعته در 
محل کشــیک آماده باش هستند که با مجموع پایگاه های بین شهری 8۳ 
نفر نیروی انسانی متخصص جمعیت هالل احمر در پایگاه های امداد و نجات 
ویژه اربعین جمعیت هالل احمر استان همدان فعالیت دارند. عرفی یگانه در 
ادامه با اعالم تعداد خودروهای آماده امدادرســانی گفت: تعداد 20 دستگاه 
آمبوالنس، 15 دســتگاه خودروی عملیاتی و نجات و 11 دستگاه خودروی 
اداری در محورهای مواصالتی اســتان همدان در حال انجام عملیات امداد 
رســانی هستند و 2 دســتگاه آمبوالنس با 4 نفر نیروی داوطلب در کشور 
عراق مستقر شده اند. وی از اعزام ۳ نفر نیروی متخصص خدمات درمانی و 
توانبخشی و 2 پزشک عمومی و 5 تکنسین دارویی از حوزه معاونت درمان به 
مرز سخن گفت و افزود: با توجه به ماموریت هالل احمر در زمان های مورد 
نیاز و انجام خدمات امدادرسانی به جامعه، نیروهای آماده باش این جمعیت 
تا پایان زمان اربعین حسینی در خدمت عموم زائران هستند. معاون امداد 

و نجات جمعیت هالل احمر اســتان همدان در ادامه به طرح توسعه پایگاه 
امداد و نجات گردنه اســدآباد نیز اشاره کرد و گفت: اسدآباد شاهراه اصلی 
مسیر کربال است که امسال ظرفیت پذیرش و اسکان این پایگاه از 200 نفر 
به 800 نفر رسیده است. وی از استقرار دو تیم واکنش سریع جمعیت هالل 
احمر در مالیر و مریانج خبر داد و گفت: تیم ها با در اختیار داشتن 2 دستگاه 
آمبوالنس و 5 نفر نیروی نجاتگر جمعیت هالل احمر از 2۳ تا ۳0 مهر ماه به 
صورت 24 ساعته حضور خواهند داشت و آماده خدمت رسانی هستند. وی 
از اعضای تیم واکنش سریع به عنوان افرادی متخصص، کارآزموده و با تجربه 
در حوزه های امدادی جمعیت هالل احمر نام برد و گفت: این جمعیت 41 
نفر نیرو با درجه ایثار دارد که ۳5 نفر از آنان را برادران و ۶ نفر را خواهران 
تشکیل می دهند. عرفی یگانه  گفت: امدادگران استان همدان یک هزار و 
101 نفر هســتند که در قالب 1۳ تیم عملیاتی در معاونت امداد و نجات، 
کوهستان،   آوارو سیالب جمعیت هالل احمر فعالیت دارند و جمعیت هالل 
احمر استان همدان از نظر تعداد نیروی انسانی پس از استان مرکزی رتبه 

دوم کشور را دارد

کرج - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل ســازمان پســماند کرج از 
تصویب الیحه بهای خدمات پسماند در جلسه علنی شورای شهر کرج خبر 
داد. احمد خیری  اظهار داشت: در راستای اهداف محیط زیستی الیحه بهای 

خدماتی پسماند در جلسه علنی شورای شهر کرج مطرح شد.
وی افزود: این الیحه بعد از ماهها بررسی و بهره گیری از تجربیات کالن 
شــهرها و بعد از طرح در دو کمیسیون تخصصی شورا به تصویب اعضای 

شورای شهر کرج رسید.
مدیرعامل سازمان پسماند شــهرداری کرج با بیان اینکه در این الیحه 
موضوع خدمات بهای پســماندهای پرزباله و پسماندهای عمرانی به تایید 
شورای شهر رســید،بیان کرد: با تصویب این الیحه این امکان به مدیریت 

اجرایی پســماند داده می شود که از تولید کننده پسماند بهای مدیریت را 
گرفته و در مرکز حلقه دره هزینه کند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد بحث تفکیک زباله از مبدا و اجرایی پایلوت 

آن در برخــی از نقاط کرج عنوان کرد: یک کار نو آورانه در موضوع تفکیک 
زباله در دســتور کار شــهرداری قرار دارد و 100 دستگاه وانت با همراهی 
کارگر ایرانی در مناطق مختلف شهر به صورت مشخص شده از شهروندان 
پسماندهای خشک و ارزشمند را جمع آوری می کنند و در ادامه کار ده غرفه 
بازیافتی ایجاد می شــود و با مصوبه شورای شهر مراکز علمی و فرهنگی و 
دانشــگاهی در صورت مشارکت در طرح از معافیت پرداخت بهای خدمات 

پسماند برخوردار می شوند.
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرج با بیان اینکه درخواست ما از 
مردم کاهش رطوبت زباله تحویلی به مراکز جمع آوری است،عنوان کرد: این 

کار قطعا در تحمیل هزینه های به شهر موثر است.

معاون جمعیت هالل احمر استان همدان:
1۳ پایگاه امداد و نجات هالل احمر همدان در ایام اربعین فعال است

الیحه دریافت بهای خدمات پسماند در شورای شهر کرج تصویب شد

بازدید مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از ایستگاه پمپاژ و مخازن 
ذخیره آب در پایانه چذابه

اهواز – شبنم قجاوند: مدیرعامل ســازمان آب و برق خوزستان ضمن بازدید از ایستگاه پمپاژ توزیع 
و مخازن ذخیره آب پایانه مرزی چذابه، روند خدمت رســانی مواکب به زائران اربعین حسینی )ع( را مورد 
بررسی قرار داد. "فرهاد ایزدجو" در حاشیه بازدید از ایستگاه پمپاژ توزیع و مخازن ذخیره آب مرز چذابه گفت: 
خدا را شاکریم که توفیق خدمتگذاری به زائران اربعین حسینی را پیدا کردیم و مجموعه سازمان آب و برق 
خوزستان با استفاده از همه ظرفیت های ممکن برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این کنگره عظیم تالش 
می کنند. وی به طرح احداث ایســتگاه پمپاژ توزیع و مخازن ذخیره آب مرز چذابه برای خدمت رسانی به 
زائران حسینی اشاره کرد و گفت:برای اجرایی شدن این طرح، نزدیک به 27 کیلومتر لوله گذاری و همچنین 
احداث ایستگاه پمپاژ از بستان با ظرفیت آبدهی 90 مترمکعب در ساعت،احداث پکیج پمپاژ شبکه توزیع مواکب با ظرفیت آبدهی ۳1۶ مترمکعب 
در ساعت و احداث پکیج پمپاژ انتقال به پایانه با ظرفیت آبدهی 72 مترمکعب در ساعت صورت گرفت است. ایزدجو، هدف از اجرای این طرح را 
انتقال آب تامین شده از محل طرح آبرسانی غدیر در کوتاه مدت، از باالدست رودخانه کرخه و در افق از سد دز به مواکب و پایانه مرزی چذابه 

با دبی 14۶ مترمکعب در ساعت اعالم کرد.

پیشگیری از سرقت تجهیزات و انرژی برق از اهداف مشترک پلیس 
گلستان و برق استان است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان در دیدار با فرماندهی انتظامی استان با بیان مطلب فوق گفت : لزوم 
سرکشی مداوم از مالخران ،برخورد جدی با سارقان تجهیزات شبکه ها و تاسیسات برق ، گشت مشترک پلیس و برق از مواردی است که به آنها 
می بایست توجه ویژه شود.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، علی اکبر نصیری افزود : تا کنون فرماندهی انتظامی استان 
همکاری خوبی با ارگانهای خدمات رسان باالخص شرکت توزیع نیروی برق در سرتاسر استان داشته که همواره مورد تقدیر و تشکر ما بوده است.
وی افزود : این شرکت آمادگی این را دارد نقاط تاریک و خطر آفرین از منظر پلیس گلستان در سرتاسر استان مجهز به روشنایی معابر نماید.وی با 
اشاره به شناسایی نقاط آلوده به سرقت تجهیزات شرکت توزیع نیروی برق در استان اظهار داشت: به دنبال این هستیم که با همراهی و مشارکت 
نیروی انتظامی و استفاده از نیروهای خبره و متخصص با طرح  برنامه های متناسب با نقاط آلوده از سرقت تجهیزات برق جلوگیری نمائیم.مهندس 
نصیری با بیان اینکه مهمترین هدف شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، تأمین برق مطمئن و پایدار و فراهم نمودن رضایتمندی مردم و 
مشترکین برق استان گلستان است تأکید کرد: شرکت برق یکی از شرکت های خدمات رسان است و اینکه افرادی با سرقت تجهیزات برق و بروز 
خاموشی به رضایتمندی مردم از نظام آسیب وارد کنند پذیرفتنی نیست.سردار قاسمی فرماندهی انتظامی گلستان در این دیدار ضمن تشکر از 
فعالیت ها و خدمات مستمر و مفید به شهروندان اظهار داشت: بر اساس برنامه های گذشته نیروی انتظامی در خصوص شرکت های خدمات رسان 
وظیفه خود می داند که از تجهیزات شرکت برق استان گلستان با افزایش گشت ها و حضور هماهنگی حفاظت نماید و تمام سرقت هایی که انجام 
شده در سامانه ثبت شده تا بتوان آنها را رصد نمود.فرماندهی نیروی انتظامی استان با اشاره به اعمال مشوق برای پرسنل پلیس گلستان جهت 
پیشگیری از وقوع سرقت گفت : برای همکاران در پلیس گلستان که بتوانند جلوی سرقت را بگیرند و کشفیات انجام دهند عالوه بر عمل به وطیفه 
قانونی خود، مشوق هایی در نظر گرفته شده که این خود بیانگر حفظ و حراست از تاسیسات دستگاههای خدمات رسان توسط پلیس استان است

واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین از مدار تولید خارج شد
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی به منظور انجام تعمیرات 
بازدید دوره ای از شبکه سراسری برق، جدا شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید 
رجایی، با آغاز فصل تعمیرات، واحد شــماره 4 بخاری این شــرکت با ظرفیت تولید نامی 250 مگاوات، به 
منظور انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید، خارج شــد. بنا به این گزارش، بازدید و تعمیرات المان 
های رهیت، بازدید تجهیزات بویلر و توربین، بازدید تجهیزات ابزار دقیق و الکتریک، همچنین شست و شوی 
GAH(( ها و انجام پرمیت های موکول به شات دان واحد، از فعالیت های شاخص این دوره از برنامه های 
تعمیراتی اســت که از ســوی متخصصان این نیروگاه انجام می شود. نیروگاه شهید رجایی دارای 1۳ واحد 
بخاری و سیکل ترکیبی است که هرساله مطابق برنامه های تدوینی، تعداد 17 برنامه تعمیراتی را برای کسب آمادگی تولید، پشت سر می گذارد.

خیزبلند شهراندیشه دراجرای جشنواره تجسمی فجر 98 استان تهران
شهریار - خبرنگار فرصت امروز: نشست شورای سیاستگذاری جشنواره تجسمی فجر98 استان تهران 
برگزارشــد . به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسالمی شهرستان شهریار ، اولین نشست شورای 
سیاستگذاری جشنواره تجسمی فجر 98 استان تهران باحضور رئیس اداره ارشاد ، مدیرروابط عمومی شرکت 
عمران شهراندیشه ، معاون فرهنگی شهرداری اندیشه ورئیس و اعضای انجمن تجسمی شهرستان درمحل 
این  اداره برگزار شــد . بنا بر همین گزارش ، در این نشست نادر نیک خواه ضمن برشمردن پتانسیل های 
موجود در شــهر اندیشه و انتخاب آن بعنوان شــهر خالق فرهنگ و هنر ، نگاه مثبت فرهنگی مدیر عامل 
شــرکت عمران ، شهرداری و شورای اســالمی اندیشه ومدیر عامل بازار سنتی ایرانی اسالمی نقش اندیشه 
ستوده و آینده روشنی را برای برگزاری جشنواره های فاخر درسطح شهرستان ترسیم نمودند . در ادامه شیری رئیس انجمن واساتید ایمان زاده 

ورفیق نسبت به تشریح این جشنواره پرداخته و آن رافرصتی مناسب برای شناسایی هنرمندان وانگیزه باال در جهت خلق آثار فاخر دانستند .

۲1 طرح هادی در روستاهای بوشهر افتتاح شد
بوشــهر-خبرنگار فرصت امروز: همزمان با روز روستا 21 طرح هادی با 24میلیارد و ۳22 میلیون ریال 
اعتبار در روستاهای با جمعیت باالی 20 خانوار استان بوشهر افتتاح شد و اجرای 15 طرح هادی روستایی نیز 
با سه میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسید. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر معاون 
عمران روستایی بنیاد مسکن استان بوشــهر گفت: در اجرای این شمار طرح هادی افتتاحی ۶0 هزار مترمربع 
بهســازی معابر روستاها با مشارکت دهیاری ها انجام شده است. غالمرضا زارعی افزود: همچنین در زمان حاضر 
۳50 طرح هادی در روســتاهای باالی 20 خانوار استان بوشهر در دست اجراست. وی بیان کرد: استان بوشهر 
700 روستا و آبادی  دارد که از این شمار ۳97 روستای باالی 20 خانوار دارای طرح هادی هستند. زارعی در باره 
صدور سند مالکیت برای امالک روستایی اظهار داشت: همچنین با مشارکت اداره کل ثبت اسناد و امالک 91۶ جلد سند امالک روستایی در این استان 
صادر شده است. وی یادآور شد: یکی از اقدام های مهم دولت تدبیر و امید برای ایجاد شور و نشاط در روستاها احداث زمین ورزشی است که در این 
ارتباط 1۶0 چمن مصنوعی با ۳20 میلیارد ریال اعتبار در روستاهای استان بوشهر کار شده است. زارعی اضافه کرد: تخصیص سهمیه قیر رایگان از 
جمله دیگر گام های مهم دولت یازدهم و دوازدهم در راستای عمران روستاهاست در این ارتباط سال گذشته ۳50 میلیارد ریال اعتبار برای تامین قیر 
رایگان به استان بوشهر تخصیص یافت که با مشارکت دهیارها این میزان به 700 میلیارد ریال افزایش یافت و تاکنون 70 درصد آسفالت ها و ۳0 درصد 
باقی مانده در مهرماه تکمیل خواهد شد. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: با این میزان اعتبار بیش از یک میلیون و 500 مترمربع 
از معابر روستایی استان بوشهر آسفالت می شود. وی ادامه داد: همچنین امسال نیز تاکنون ۶0 میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت 150 هزار مترمربع از 

معابر روستایی اختصاص یافته که انتظار می رود با توجه به میزان مشارکت دهیاری ها این میزان اعتبار افزایش یابد.

مهندس محمدی خبر داد:
آمادگی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق برای تامین سوخت زمستانی

کرمانشاه – منیر دشتی: مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در جلسه مشترک با مدیران شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ، از 
آمادگی این شرکت برای تولید، تزریق گاز و تامین گاز شش استان شرق و شمال کشور در فصل سرد سال خبر داد. مهندس سید ابوالحسن محمدی در 
این نشست مشترک که با حضور مدیران ارشد شرکت های بهره برداری نفت و گاز شرق و پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد در منطقه عملیاتی خانگیران 
برگزار شد ، با اعالم تعامل دو شرکت ، خواستار همکاری بیشتر در زمینه های فنی ، HSE، مسائل حفاظتی- امنیتی و ارتباطی شد. مهندس محمدی 
، با تاکید بر هماهنگی بیشتر در رابطه با کمیته بحران بین دو شرکت اظهار داشت: یکی از مسائل دارای اهمیت و نیازمند برنامه ریزی و پیش بینی های 
قبلی کمیته بحران است که باید بین دو شرکت هماهنگی بیشتر انجام شود تا در مواقع حساس بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم. وی افزود : اجرای 
موفق تعمیرات اساسی در زمان مقرر و قرار گرفتن دو حلقه چاه جدید در مدار تولید ، باعث اطمینان استمرار تولید در فصل زمستان است. بر اساس این 
گزارش ، مهندس سید مجید منبتی مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد،در این نشست مشترک اظهار داشت : خوشبختانه تعامل خوبی 
در بخش های مختلف بین دو شرکت به ویژه در حوزه مسئولیت های اجتماعی، حفظ و صیانت از منابع انسانی ، تاسیسات و تولید پایدار وجود دارد. 
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد با اشاره به موقعیت خاص منطقه خانگیران و دوری از دیگر مناطق گازی، تصریح کرد : عالوه بر استمرار 

تولید، با توجه به شرایط خاص این منطقه مسائل HSEو حفاظتی دارای اهمیت فراوان است و نیازمند توجه ویژه می باشد. 

۶۲ پروانه عالمت استاندارد اجباری برای واحدهای تولیدی استان مرکزی صادر شد 
اراک - مینو رستمی: مدیرکل استاندارد استان مرکزی با بیان اینکه کمیته متناظر فراصوت در کشور به استان مرکزی واگذار شده است، 
گفت: ۶2 پروانه عالمت استاندارد اجباری واحدهای تولیدی استان مرکزی صادر شد.  مهناز جعفریان ، با اشاره به روز جهانی استاندارد اظهار 
داشت: در استان مرکزی کمیته متناظر مربوط به شیرهای صنعتی با همکاری شرکت ماشین سازی اراک فعال شد و اکنون در حال تکمیل اعضا 
این کمیته هســتیم. وی افزود: کمیته متناظر فراصوت هم در کشــور به استان مرکزی واگذار شده است به طوری که در این دو حوزه در زمینه 
تصویب و تدوین هر استاندارد ملی و بین المللی اظهارنظر می کنیم.  مدیرکل استاندارد استان مرکزی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال تقریبا 
نزدیک به 7 هزار نفر ساعت آموزش فنی برای مدیران کنترل کیفیت و حدود یک هزار و ۳00 نفر ساعت هم آموزش های برون سازمانی برای 

کسانی که در زمینه های مختلف استانداردسازی فعالیت می کنند، داشتیم.
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بررسی استراتژی علی بابا در زمینه برندسازی
ارزش های کلیدی برند علی بابا در حوزه کسب و کار

به قلم: توماس گاد )کارشناس برندسازی( - ترجمه: امیر آل علی
برند علی بابا یکی از بزرگترین و موفق ترین برندهای فعال در زمینه خرده فروش��ی محس��وب 
می شود. این برند در اغلب کشورهای جهان مشغول به فروش دامنه وسیعی از محصوالت است. 
بس��یاری از ما به احتمال زیاد عالوه بر ش��نیدن نام این برند تا به حال خریدهای زیادی نیز از 
آن انجام داده ایم. در طول چند س��ال اخیر برند علی بابا س��رمایه گذاری بس��یار زیادی بر روی 
توس��عه س��طح فعالیت و جایگاه خود انجام داده اس��ت. به این ترتیب اکنون علی بابا از اعتبار و 
اعتماد باالیی در میان کاربران دنیای آنالین برخوردار اس��ت. تا همین چند س��ال پیش امکان 
ظهور رقیبی برای آمازون بعید به نظر می رسید، با این حال اکنون علی بابا سهم قابل توجهی از 
بازار خرده فروشی در اختیار دارد. بی تردید بررسی نحوه برندسازی و توسعه این برند درس های 

زیادی برای اهالی کسب و کار خواهد داشت. 
جک ما، موس��س و مدیر اجرایی علی بابا، یکی از کارآفرینان عجیب و نوآور در حوزه کسب و 
کار محس��وب می ش��ود. تا به حال مقاالت و مطالعات بسیار زیادی در مورد شیوه مدیریتی وی 
و نحوه موفقیت علی بابا براس��اس مدیریت وی صورت گرفته است. جک ما همیشه صحبت ها و 
اظهارنظرهای عجیب و غریبی دارد. این امر افق های زیادی پیش روی کارش��ناس های کسب و 
کار قرار می دهد. در حقیقت مصاحبه های وی بخشی از الگوی مدیریتی اش را نشان می دهد. به 
اظهار نظر ذیل توجه کنید: »پول و ثروت دو مفهوم کامال متفاوتند. اگر شما پول داشته باشید، 
اما از آن در راستای بهبود وضعیت اعضای خانواده و کارمندان شرکت تان استفاده نکنید، چیزی 
جز تعدادی برگه کاغذ در اختیار نخواهید داش��ت.« این مصاحبه به خوبی بیانگر اهمیت توجه 

به وضعیت کارمندان و ارتقای سطح رضایت شان از فعالیت در شرکت از نظر جک ما است. 
هنگامی که جک ما برند علی بابا را تاس��یس کرد، سرمایه اولیه اش را از طریق گردآوری پول 
در دس��ترس خود و ۱۶ هم دانش��جوی دیگر جور کرد. مکان اولیه شروع به کار این برند نیز یک 
آش��پزخانه ساده بود. بدون شک بسیاری از شما به فکر وام گرفتن از بانک خواهید افتاد، با این 
حال هیچ بانکی حاضر به وام دادن به چند جوان بدون هیچ گونه پش��توانه اعتباری نیس��ت. به 
همین خاطر فرآیند جذب س��رمایه این برند به طور بس��یار دشواری پیگیری شد. علی بابا از آن 
زمان تا به حال دس��تخوش تغییرات بس��یار زیادی شده است. همه این تغییرات تحت مدیریت 
جک ما رخ داده اس��ت. هدف اصلی من در این مقاله بررس��ی الگوی مدیریتی جک ما نیس��ت. 
امروزه پروژه های تحقیقاتی  مقاالت بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد. به همین خاطر هدف 

اصلی من بررسی جنبه دیگری از موفقیت علی بابا خواهد بود. 
ه��ر برندی در ابتدای ش��روع به کار با خل��ق مجموعه ارزش هایی به خ��ود معنا می دهد. این 
ارزش ه��ا به ط��ور معمول ب��ا ارزش دیگر برندها تف��اوت دارد. هنر یک ش��رکت در این بخش 
شخصی س��ازی ارزش های به ظاهر عمومی و رایج به ش��یوه ای جذاب است. به این ترتیب توجه 
مخاطب به ارزش های موردنظر جلب خواهد ش��د. ش��اید در نگاه نخست این کار بسیار ساده به 
نظر برس��د، با این حال دش��واری های خاص خود را دارد. هدف اصلی من در این مقاله بررس��ی 
ارزش های اصلی و مرکزی برند علی بابا اس��ت. خوش��بختانه جک م��ا در این زمینه مصاحبه و 
اظهارنظره��ای مختلفی دارد. به همین خاط��ر کار ما برای ارزیابی و معرفی ارزش های این برند 
بزرگ براساس نظر جک ما چندان دشوار نخواهد بود. در ادامه به بررسی شش ارزش برتر برند 

علی بابا خواهیم پرداخت. 
۱. همیش��ه اولویت با مشتریان اس��ت: برند علی بابا از همان روزهای نخست شروع به کارش 
اهمیت زیادی برای مش��تریان قائل بود. ش��اید این یک اصل عمومی در حوزه کسب و کار تلقی 
ش��ود، اما علی بابا آن را به ش��یوه ای متفاوت به کار گرفته است. بر این اساس کارمندان شرکت 
وظیف��ه محوری در زمینه کمک به مش��تریان تا حد ممکن دارند. در ص��ورت دریافت هرگونه 
ش��کایت از مش��تریان در پی کم کاری کارمن��دان در این زمینه برخورد تیم مدیریتی ش��رکت 
کامال قاطعانه خواهد بود. البته این امر به معنای س��ختگیری بیش از حد بر کارمندان نیس��ت. 
استراتژی علی بابا حمایت از کارمندان در کنار تقویت انگیزه شان برای خدمت رسانی حداکثری 
به مش��تریان اس��ت. به این ترتیب وضعیت این برند در طول دوران فعالیتش به طور مداوم بهتر 

شده است. 
۲. اهمیت کار تیمی: بی تردید مدیریت یک برند بزرگ کار دش��واری خواهد بود، با این حال 
جک ما از همان ابتدا با تاکید بر اهمیت کار تیمی پایه یک برند بزرگ را بنا نهاد. در برند علی 
بابا خبری از کار انفرادی نیس��ت. تمام کارها در این برند به صورت تیمی دنبال می شود. به این 

ترتیب همه اعضای شرکت در طول فعالیت در علی بابا به کار گروهی عادت می کنند. 
۳. پذیرش تغییرات: بدون ش��ک تغییرات در هر کس��ب و کاری روی می دهد. با این حال نحوه 
واکنش ما به تغییرات بس��یار مهم اس��ت. اغلب کارمندان در واکنش به تغییرات در شرکت واکنش 
چندان مناسبی ندارند. استراتژی علی بابا در این زمینه توضیح دلیل اعمال تغییرات با هدف جلب 
رضایت و ترغیب کارمندان به هماهنگی بیشتر با آن تغییرات است. به این ترتیب کارمندان علی بابا 

انگیزه مضاعفی برای همکاری با تیم مدیریتی در راستای اعمال تغییرات خواهند داشت. 
۴. توسعه اعتماد در میان کارمندان: اعتماد عنصر بسیار مهمی در دنیای کسب و کار محسوب 
می ش��ود. اغلب برندها اعتماد را مقوله ای میان برند و مش��تریان تلقی می کنند، با این حال علی 
بابا این امر را در رابطه با کارمندان ش��رکت نیز لحاظ می کند. به همین خاطر تالش اصلی تیم 
مدیریتی تقویت اعتماد کارمندان به برند است. این امر امکان فعالیت بهینه شرکت و ادامه مسیر 

رو به رشد را فراهم خواهد ساخت. 
۵. تقویت عالقه به کار: جک ما به خوبی از اهمیت عالقه به کار در پیشبرد بهینه امور آگاهی 
دارد. به همین خاطر گزینش کارمندان در علی بابا براس��اس ارزیابی میزان عالقه ش��ان به کار 
ص��ورت می گیرد. این امر نقش مهمی در پیگیری همراه با عش��ق و عالقه امور کاری از س��وی 

کارمندان دارد. درست به همین خاطر وضعیت علی بابا اکنون بسیار مناسب است.
۶. ارزش واالی تعهد: تعهد کاری همیش��ه جزو آرمان های هر برندی بوده اس��ت، با این حال 
در زمینه تحقق آن مشکالت بسیار زیادی وجود دارد. علی بابا در این زمینه دوره های آموزشی 
متع��ددی ب��رای کارمندان برگزار می کند. به این ترتیب تعهد و عالقه آنها به کار و برند علی بابا 
افزای��ش می یاب��د. ماهیت این کالس ها افزایش توانمندی کارمن��دان در کنار تالش برای بهبود 
درک ش��ان از موقعیت خود در محیط کار اس��ت. به این ترتیب تعه��د کاری کارمندان علی بابا 
افزایش چشمگیری می یابد. بی تردید هر برندی در دنیای کسب و کار باید آموزش به کارمندانش 

را مدنظر داشته باشد. در این زمینه علی بابا یکی از بهترین برندهای دنیا محسوب می شود. 
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بدون شک هر فردی تمایل دارد تا درآمد بیشتری داشته باشد. 
فرام��وش نکنید که یکی از توصیه های مه��م در رابطه با موفقیت 
این اس��ت که منابع درآمدی خود را تا حد امکان متنوع س��ازید، 
با این حال بس��یاری از افراد تص��ور می کنند که این امر به معنای 
عوض کردن ش��غل و یا کاهش هزینه ها اس��ت. اگرچه این موارد 
نیز می تواند کمک کند، با این حال ش��ما از وقت های اضافه خود 
می توانی��د برای پرداختن به کارهای دیگر نیز اس��تفاده کنید. در 
این رابطه عدم آگاهی از راهکارها باعث می ش��ود تا کمتر کس��ی 
در این رابطه اقدامی را انجام دهد. در همین راس��تا و در ادامه به 
بررس��ی هفت اقدامی که می توان به وس��یله آن از وقت آزاد خود 

برای افزایش درآمد استفاده کرد، خواهیم پرداخت. 
1-حسابداری

تصور غلط بس��یاری از افراد این است که در زمینه حسابداری، 
باید به صورت تمام وقت کار کنند. این امر در حالی است که نیاز 
بسیاری از برندها، در این زمینه بسیار کم بوده و آنها تمایل دارند 
تا از افرادی به صورت پاره وقت و حتی به شیوه  دورکاری استفاده 
کنن��د. در این رابطه با یک جس��ت وجوی س��اده می ت��وان نمونه 
بس��یاری از این چنین موقعیت های ش��غلی را پیدا کرد. به همین 
خاطر در صورتی که در زمینه حسابداری از مهارت کافی برخوردار 
هس��تید، می توانید از این دانش خود برای کسب درآمدهای قابل 

توجه، استفاده کنید. 
2-مشاوره

در هر زمینه ای که مهارتی را دارید، می توانید به عنوان مش��اور 
آن فعالیت کنید. برای مثال مش��اوره تحصیلی، یکی از این موارد 
محسوب می ش��ود. امروزه با توجه به رش��د تکنولوژی، انجام این 
دس��ته از کارها با سهولت بس��یار باالیی همراه است. درواقع شما 
با یک ش��بکه اجتماعی، می توانید به س��ادگی در این رابطه اقدام 

کرده و درآمدی را داش��ته باش��ید. فراموش نکنید که اگر در این 
زمینه کمی تنوع کار بیش��تری را داش��ته باشید، می توانید به یک 
اینفلوئنس��ر تبدیل شده و پس از کسب شهرت، از طریق تبلیغات 
نیز درآمدهای قابل توجهی را داش��ته باشید. برای مثال فردی که 
ب��ه کتاب و یا فیلم عالق��ه دارد، می تواند تنها ب��ا معرفی و نقد و 
بررس��ی آنها، طرفداران بسیاری را به دست آورد. به همین خاطر 
نباید از اهمیت شبکه های اجتماعی برای افزایش درآمد خود غافل 
ش��د. در نهایت فراموش نکنید که بس��یاری از س��ایت ها، به یک 
مش��اور آنالین نیاز دارند. به همین خاطر شما با تنوع کاری بسیار 

باالیی در این زمینه، مواجه خواهید بود. 
3-ترجمه و تایپ

اگر از دانش کافی در رابطه با یک زبان خارجی برخوردار باشید، 
می توانید از آن برای همکاری با بس��یاری از سایت ها، روزنامه ها و 
مجالت اس��تفاده کنید. فراموش نکنید ک��ه ترجمه کردن، نیاز به 
فض��ا و م��کان خاصی ندارد و زمان انجام آن نیز کامال به ش��رایط 
خود شما بستگی خواهد داشت. به همین خاطر یک گزینه بسیار 
عالی محس��وب می-شود. همچنین در صورتی که از سرعت تایپ 
مناس��بی برخوردار باش��ید، می توانید از این مهارت برای کس��ب 
درآمد نیز استفاده کنید. از دیگر فعالیت  ها در این زمینه این است 
که به عنوان ویراس��تار فعالیت کنید. درواقع شما تنها نیاز است تا 
متن ها را مورد بازبینی قرار داده و اشتباهات نگارشی آن را برطرف 

کنید که مدت زمان زیادی را از شما اشغال نخواهد کرد. 
4-عکاسی

عکاسی از جمله مهارت های پولساز محسوب می شود که امروزه 
با توجه به پیش��رفت ابزارهای آن، دیگر صرفا به در اختیار داشتن 
ی��ک آتیله، مح��دود نخواهید بود. همچنین با رش��د ش��بکه های 
اجتماعی، تعداد افرادی که خواهان عکس هایی باکیفیت هستند، 
افزایش پیدا کرده است. به همین خاطر شما می توانید از آن برای 
عکس گرفتن از افراد و برندها استفاده کنید. در رابطه با زمان آن 
نیز همه چیز توافقی بوده و نباید تصور کنید که این اقدام، شما را 

از سایر فعالیت ها و یا کار اصلی، دور خواهد ساخت.
5-آموزش 

با توجه به محدودیت زمانی تقریبا تمامی افراد، ش��یوه آموزش 
آنالین بس��یار محبوب شده اس��ت. به همین خاطر شما می توانید 
از این طریق، درآمدهای بس��یار باالیی را داش��ته باشید. فراموش 
نکنید که چنین اقداماتی، می توانند به موفقیتی به مراتب باالتر از 
شغل اصلی شما برسند. به همین خاطر نباید صرفا آن را به عنوان 

یک شغل محدود، تلقی کنید. 
6-سئو و طراحی سایت 

از دیگ��ر اقداماتی که به زمان و مکان خاصی نیاز ندارد، فعالیت 
در زمینه مدیریت و طراحی س��ایت اس��ت. بدون ش��ک با توجه 
به همه گیر ش��دن اینترن��ت، تمامی برندها و حتی اش��خاص، به 
سایت هایی حرفه ای نیاز خواهند داشت. همچنین مدیریت آن نیز 
بس��یار مهم است. در نهایت با توجه به این امر که تمامی صاحبان 
س��ایت ها تمایل دارند که بهتر دیده شوند، به همین خاطر اگر در 
زمینه سئو سایت نیز مهارت کافی داشته باشید، بدون شک زمینه 

کاری بسیاری را خواهید داشت. 
۷-فعالیت های هنری

فعالیت ه��ای هن��ری آخرین راهکار پیش��نهادی ما محس��وب 
می ش��ود. فرام��وش نکنی��د که برای هن��ر، هیچ گون��ه محدوده و 
نقط��ه پایانی وجود نداش��ته و با توجه ب��ه خالقیت خود، می توان 
نوآوری های بس��یاری را ایجاد کرد. به همین خاطر اگر در هر یک 
از رش��ته های هنری نظیر نقاشی مهارتی را دارید، می توانید با در 
دس��ت داش��تن یک ایده، به افزایش درآمد خود کمک شایانی را 
کنی��د. نکته دیگری که در این رابطه بای��د مورد توجه قرار دهید 
این اس��ت که ش��ما به علت در اختیار نداشتن یک فضای خاص، 
هزینه های کمتری را خواهید داش��ت که این امر در کاهش قیمت 
محصوالت نیز تاثیرگذار خواهد بود. بدون شک این امر یک مزیت 

رقابتی فوق العاده محسوب می شود.
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