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درآمدهای مالیاتی دولت در بهار امسال ۲۸درصد رشد کرد

دستورات جدید 
مالیاتی رئیس جمهور

فرص��ت ام��روز: رئیس جمهور بر ضرورت الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کش��ور به منظور جلوگیری از ف��رار مالیاتی تاکید کرد 
و همزمان مراقبت از بنگاه ها و کس��ب وکارهای کوچک را ضروری خواند. حس��ن روحانی روز گذش��ته در جلس��ه بررس��ی اجرای 
سیاست های مالیاتی، با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، گفت: مردم در یک فرآیند شفاف سازی، باید بدانند 
که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات 
را تس��هیل می کند. او مراقبت از بنگاه ها و کس��ب و کارهای کوچک را ضروری خواند و افزود: باید به گونه ای عمل ش��ود که این 
مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان الزم است به گونه ای برنامه ریزی شود که بنگاه های بزرگ فرار مالیاتی نداشته...

شاخص بورس تهران در آخرین روز مهرماه بیش از 6 هزار واحد رشد کرد

پایان سبز مهر برای بورس
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مقایسه رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در 5 سال گذشته

کنترل نقدینگی در گرو اصالح نظام بانکی

 5 روش کاربردی برای مقابله با مدیر بد و محیط کار سمی
آیا مدیر خوبی هستید؟

الگوی تولید محتوای بازاریابی جذاب در فضای آنالین
بهترین تکنیک های بازاریابی دیجیتال در سال ۲019

تبلیغات تاثیرگذار؛ پیمان پاالئو
ترندها در فعل و انفعاالت اجتماعی

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

بی تفاوتی دوباره اپل به اعتراضات هنگ کنگ

 تیم کوک به دانشگاه دولتی 
چین پیوست

4

بـا وجود اینکه به نظر می رسـید سـامانه نیما بـه دلیل عدم 
موفقیت در سیاسـت های ارزی خیلی زودتـر از اینها تعطیل 
می شـود، اکنون این سـامانه نقش موثری در تامین ارز مورد 

نیاز واردات کشـور بـازی می کند.  بانـک مرکزی از 
اوایل سال گذشته با ابالغ سیاست های جدید ارزی...

 ۷1درصد ارز صادراتی برگشت

»نیما« سر به راه شد

یادداشت
 برنده افزایش قیمت زمین

چه کسانی هستند؟

طبقات متوس��ط و ثروتمند که 
صاح��ب من��زل یا زمین ش��هری 
ایران  بزرگ تر در مناطق ش��هری 
بودند، در ۲۵س��ال گذش��ته برنده 
اصل��ی افزای��ش قیم��ت زمین در 
کش��ور بوده اند. داده ه��ای آمریکا 
را که ن��گاه می کنی��م، رابطه بین 
و  خان��وار«  »ان��دازه  »درآم��د«، 
»قیمت من��زل خانوار« را نش��ان 
می ده��د. وقت��ی دق��ت می کنیم 
الگوی قابل توجهی ظهور می کند:

* ب��رای خانواده ه��ای با درآمد 
باال، هر قدر تعداد اعضای خانواده 
بیش��تر می ش��ود، قیمت مس��کن 
باالت��ر می رود ک��ه یعن��ی خانوار 
خانه بزرگ تری تهیه کرده اس��ت. 
علیت معک��وس از ای��ن زاویه که 
خانواده ه��ای ب��ا جمعیت بیش��تر 
در مناطق گران تر س��اکن هستند 
در اینج��ا مط��رح نیس��ت و اتفاقا 
به نف��ع این فرض عم��ل می کند، 
خانواده ه��ای ب��ا جمعیت بیش��تر 
محتمل تر اس��ت که در ش��هرهای 

ارزان تر ساکن باشند.
* اما برای خانواده های با درآمد 
پایین، رابط��ه تعداد اعضا و قیمت 
من��زل ش��کل  Uمعک��وس دارد. 
وقت��ی تعداد اعض��ا از یک به دو یا 
سه می رس��د، قیمت مسکن باالتر 

م��ی رود که خب طبیعی 
3است چون احتماال...

چهار شنبه
اول آبان
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معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ارائه الیحه شفافیت از سوی دولت به مجلس و تاکید به 
ضرورت ایجاد اتاق شیشه ای برای تصمیم گیران کشور،  گفت خوب است مردم در جریان همه 
امور از جمله مذاکرات درون دولت،  مجلس،  ش��ورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تایید 

مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع تر این لوایح را تصویب کند.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری روز گذشته در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که 
در نهاد ریاس��ت جمهوری برگزار ش��د با تاکید بر اینکه حل مسائل کشور راهکار بیرونی ندارد 
و راه حل همه مش��کالت در داخل کشور اس��ت، گفت: راه برون رفت از مسائل اقتصادی ایران 
این است که از ظرفیت های داخلی کشور حداکثر استفاده را داشته باشیم و این همان چیزی 
است که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است. البته اقتصاد کشور حتماً باید بتواند با 
جهان تعامل داشته باشد وگرنه اقتصادی که نتواند با جهان تعامل داشته باشد حبس می شود 

و دچار شکست و فروپاشی خواهد شد.
او با اش��اره به ش��رایط خطیر و پیچیده کش��ور ادامه داد: مکرر گفته ام شرایط خطیر کشور 
به معنای بن بس��ت نیست چراکه ایران کش��وری قوی،  پرظرفیت و ثروتمند است که از ذخایر 
سرش��ار نفت و گاز و منابع معدنی متعدد و موقعیت جغرافیایی اس��تثنایی برخوردار اس��ت و 

می تواند با اتکا به این ظرفیت ها مسائل خود را حل و فصل کند. 
وی با تاکید بر اینکه حل مسائل اقتصادی و سیاسی کشور به انسجام، وحدت و یکپارچگی 
نیاز دارد، خاطرنش��ان کرد: نمی توان انتظار داشت در ش��رایطی که هجمه های گسترده علیه 
دولت وجود دارد، دولت بتواند مس��ائل اقتصادی کش��ور را حل و فص��ل کند. نمی توان انتظار 
داش��ت بخش خصوصی میدان دار اقتصاد کشور باش��د اما عده ای چوب الی چرخ فعالیت این 

بخش بگذارند.
به گفته جهانگیری، س��ال 9۲ که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، ش��رایط کش��ور 
سخت و ویژه بود اما مردم احساس کردند که دولتی که بر سر کار آمده قادر است مسائل آنها 
را حل و فصل کند و این باعث ش��د با وجود آنکه هنوز تحریم ها وجود داش��ت و برجام شکل 
نگرفته و سیاست گذاری و اقدام خاصی نیز انجام نشده بود، اما قیمت دالر نزولی شد و وضعیت 
بازار به ثبات رس��ید و بخش خصوصی وارد میدان ش��د که همه این دستاوردها به دلیل امید 

مردم به آینده کشور و اعتماد به تیم مدیریتی دولت بود.
مع��اون اول رئیس جمهور اف��زود: امروز مهمترین هدف گذاری آمریکا این اس��ت که اعتماد 
م��ردم نس��بت به توانمندی مدیران کش��ور و امید آنها به آینده را از بی��ن ببرد و برای تحقق 
این هدف تالش می کند با تولید و انتش��ار اخبار جعلی،  به مردم القا کند که اقالم و کاالهای 
ض��روری ب��ه میزان کافی وجود ندارد تا مردم به بازار هجوم برده و به دنبال خرید کاال بیش از 

نیاز معمول خود باشند.
جهانگیری تصریح کرد: معتقدم که نظام، دولت و مجموعه مدیریتی کشور در سال 97 و 98 
برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا عاقالنه ترین و مهمترین تدابیر را به کار گرفتند و همین 
باعث ش��د که محاس��بات و پیش بینی های آمریکا مبنی بر اینکه ایران قادر نخواهد بود جشن 

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب خود را برگزار کند، نقش بر آب شد.
او در ادامه سخنان خود با اشاره به انتقادهای گسترده به ارز 4۲00 تومانی برای برخی اقالم 
و کاالهای ضروری خاطرنش��ان کرد: تصمیمی که در این خصوص اتخاذ ش��د مورد تایید همه 
ارکان نظام بود اما عده ای که به دنبال جعل خبر و ناامیدکردن مردم هستند بارها در رسانه ها 
تیتر زدند که 18 میلیارد دالر از منابع کش��ور با این تصمیم به باد رفت و یک بار هم توضیح 

ندادند که استدالل شان چیست؟
مع��اون اول رئیس جمه��ور ادام��ه داد: 18 میلیارد دالری که از آن س��خن می گویند صرف 
واردات کاالهای اساس��ی، ماش��ین آالت، مواد اولیه تولید و مواردی از این دس��ت ش��ده است. 
البته ممکن اس��ت که عده ای در این میان ارز دولتی دریافت کرده اما کاال وارد کش��ور نکرده 
باش��ند که این کار حتما خیانت اس��ت و باید با فرد خائن به خصوص در شرایط جنگی با اشد 

مجازات برخورد شود.
جهانگیری تصریح کرد: کس��انی که ارز 4۲00 تومانی را زیر س��وال می برند و می گویند که 

دولت منابع کش��ور را به باد داده همان کس��انی هستند که در مقطعی ۲۲ میلیارد دالر منابع 
کش��ور را به استانبول و دوبی بردند تا به گفته خودش��ان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند 

در حالی که نه قیمت دالر کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که ۲۲ میلیارد دالر چه شد؟
او س��پس به تش��ریح و تبیین برخی دس��تاوردهای دولت در زمینه های مختلف پرداخت و 
گفت: برداش��ت گاز ایران در س��ال 84 از میدان مش��ترک گازی با قطر برابر بود اما سال 9۲ 
ک��ه دول��ت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، برداش��ت روزانه قطر ۵۵0 میلیون متر مکعب و 
برداش��ت ایران ۲۵0 میلیون متر مکعب بود که این عقب ماندگی حتما ناش��ی از خیانت بوده 

زیرا چند ده میلیارد دالر پول ملت ایران از دست رفته است.
به گفته وی، کس��انی که می گویند مدیران دولت ناکارآمد هس��تند باید بدانند که امروز با 
وجود آنکه 4.۵ س��ال از شش س��ال دولت تدبیر و امید تحت تحریم بوده ایم و حتی یک دالر 
منابع مالی خارجی برای س��رمایه گذاری به کش��ور وارد نش��ده، میزان برداشت ایران به 600 

میلیون متر مکعب رسیده و از قطر پیشی گرفته ایم.
جهانگیری با اش��اره به افزایش تولید بنزین کشور و رسیدن آن به 110 میلیون لیتر در روز 
خاطرنش��ان کرد: امروز بنزین کشور نه تنها قابل تحریم نیست بلکه بنزین و فرآورده های نفتی 

به یکی از اقالم مهم صادراتی کشور تبدیل شده است.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از این مراسم با اشاره به موضوعات مطرح شده در 
س��خنان تعدادی از حاضران،  گفت: فروش نفت کشور با وجود تالش آمریکایی ها برای به صفر 
رس��اندن آن متوقف نشده است اما بخش��ی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت که در بودجه 

پیش بینی شده بود محقق نخواهد شد که با برنامه ریزی به دنبال راه های جایگزین هستیم.
او با تاکید بر اینکه دولت از وضعیت معیشت و دشواری های پیش آمده در زندگی مردم آگاه 
اس��ت،  گفت: عده ای در این شرایط به طور شبانه روزی دولت را راجع به پرداخت ارز 4 هزار و 
۲00 تومانی برای کاالهای اساس��ی نکوهش می کنند، اما ما نمی توانیم نسبت به زندگی مردم 
بی توجه باش��یم و نمی گذاریم که با رها ش��دن قیمت ها فش��ار مضاعفی به زندگی مردم برای 

تامین دارو و تجهیزات پزشکی و کاالهای اساسی وارد شود.
وی درخصوص س��کوت دولت نس��بت به انتقادهای روزافزون گفت: سیاس��ت دولت حفظ 

آرامش در کشور به عنوان یک ضرورت است و بنابراین از کنار تخریب ها عبور می کند.
جهانگیری درباره کس��انی که تالش کردند تا برجام به شکس��ت منجر ش��ود نیز گفت: این 
موضوع بر کسی پوشیده نیست اما در برهه کنونی باید با اجتناب از سخنان اختالف انگیز روی 

موضوع اصلی یعنی دشمنی آمریکا و عبور کشور از وضعیت کنونی تمرکز کنیم.
او درباره مبارزه با فس��اد نیز تصریح کرد: دولت با فس��اد به معنای واقع کلمه مخالف است و 
از تمام توان برای مبارزه با مفاسد بهره خواهد جست ولی این مبارزه باید با روش های منطقی 

و عقالیی باشد که منجر به تکثیر فساد نشود.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به ارائه الیحه ش��فافیت از سوی دولت به مجلس شورای 
اس��المی و تاکید به ضرورت ایجاد اتاق شیشه ای برای تصمیم گیران کشور،  گفت: خوب  است 
م��ردم در جری��ان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،  مجلس،  ش��ورای نگهبان و مجمع 
  CFT و FATF تش��خیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح
در جلس��ه سران س��ه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تش��خیص مصلحت نظام هرچه 

سریع تر این لوایح را تصویب کند.
وی ادامه داد: نمی توان دس��ت و پای فردی را بس��ت و از او خواست تا در دریا شنا کند، اما 
آنها می دانند که مدیران کش��ور با وجود تنگناها این کار ناممکن را ش��دنی می کنند زیرا یکی 
از دس��تاوردهای نظام جمهوری اسالمی تربیت مدیرانی در بخش های مختلف است که دل در 
گرو کشور دارند مدیرانی که اگر می خواستند می توانستند با چندین برابر حقوق و دستمزد در 

کشورهای اروپایی و آمریکا فعالیت کنند.
جهانگیری از لوایح تعارض منافع و نیز مبارزه با فس��اد و ارتقای س��المت اداری کش��ور به 
عنوان دو ضلع دیگر از تالش های دولت برای مبارزه با فساد یاد کرد و خاطرنشان ساخت: در 
کنار اینها ما نیازمند آزادی رسانه ها در بیان و پیشگیری از مفاسد هستیم و از قوه قضائیه در 

برخورد با متخلفان و مفسدان حمایت می کنیم.

جهانگیری با اشاره به تصویب FATF و CFT در جلسه سران قوا و تایید رهبری:

مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع تر لوایح را تصویب کند
آیا رکود اقتصادی سال ۲00۸ تکرار می شود؟

هر رکودی بحران نیست
پیش بینی های صندوق  بین المللی پول و بانک جهانی بیش��تر از یک س��ال است که نسبت به رکود اقتصادی در جهان 
هش��دار می دهند، اما برخی از تحلیل ها نش��ان می دهد که آنچه اتفاق افتاده، نه یک رکود فنی بلکه تنها رکود رشد بوده 

است.
در همین زمینه، »س��ی ان ان بیزینس« در گزارش��ی با عنوان »هر رکودی بحران نیس��ت« نوش��ت: »ترس از رکود در 
آمریکا در حال گسترش است. خاطرات رکود قبلی این نگرانی را تشدید می کند: آخرین مواجهه آمریکا با رکود در سال 
۲008 و هم زمان با شروع بحران مالی بود؛ میلیون ها نفر از مردم شغل شان را از دست دادند، رشد تولید ناخالص داخلی 

کاهش یافت و کسب وکارها تعطیل شدند.« 
به گزارش »س��ی ان ان بیزینس« از س��ال گذش��ته تاکنون تمام گزارش های جهانی به درگیر ش��دن جهان در 
رکودی بزرگ هش��دار می دهند. آخرین هشدار نیز مربوط به گزارش جدید صندوق بین المللی پول می شود. این 
نهاد بین المللی در گزارش چش��م انداز اقتصادی ۲019 می نویس��د: »اقتصاد جهانی در حال کند شدن است. رشد 
اقتصادی در سال ۲019 به ۳درصد، پایین ترین میزان رشد بعد از بحران مالی سال ۲008 تا به حال رسیده  است. 
این یک نزول جدی از رش��د ۳.8درصدی از س��ال ۲017 است. در آن دوره زمانی، جهان در حال رشد هماهنگ 
بود. این کاهش رشد، پیامد افزایش موانع تجاری، باال رفتن نااطمینانی و بی ثباتی ژئوپلیتیکی و تجاری، فشارهای 
کالن اقتصادی در برخی از اقتصادهای نوظهور و عوامل ساختاری مانند رشد پایین بهره وری و جمعیت سالخورده 

در اقتصادهای توسعه یافته است.«
پی��ش از ای��ن، دیوید مالپاس، رئی��س بانک جهانی نیز گفته بود: »رش��د اقتصادی قوی تر ب��رای کاهش فقر و بهبود 
اس��تانداردهای زندگی ضروری اس��ت. نیروی محرک فعلی اقتصاد، ضعیف باقی مانده، در حالی که میزان بدهی افزایش 
یافت و رشد سرمایه گذاری کاهش یافته است. این شرایط به خصوص در کشورهای در حال توسعه، کشورها را از رسیدن 
به آنچه که ظرفیتش را دارند، دور نگه می دارد. به همین خاطر انجام اصالحات ساختاری در بسیاری از کشورها ضروری 
و حتی اورژانسی است. تنها راه پیشرفت کشورهای در حال توسعه، بهبود محیط کسب وکار و جذب سرمایه گذاری است. 

آنها همچنین نیاز به مدیریت بدهی های شان دارند که به رقم بسیار باالیی رسیده است.«
اما تحلیلگران »سی ان ان« معتقدند که این رکود، چندان عجیب و بحرانی نیست. »سی ان ان بیزینس« می نویسد: 
»اقتصاد جهان به آهسته ترین سرعت رشد خود در سه سال اخیر رسیده  است. اقتصاد، در مسیر ثبات قرار دارد 
اما نیروی محرک آن ش��کننده و با ریس��ک های حیاتی مواجه است. تجارت و سرمایه گذاری بین المللی ضعیف تر 
از آن چیزی اس��ت که برای امسال پیش بینی می ش��د. فعالیت های اقتصادی در بیشتر کشورهای توسعه یافته به 
خصوص در منطقه یورو و اقتصادهای بزرگ نوظهور، از س��ال قبل کمتر و آهس��ته تر شده است، اما همه رکودها 
شبیه به این نیستند. گاهی اقتصاد می تواند از میان همین رکود هم رشد کند. در حقیقت، برخی از اقتصاددان ها 

باور دارند که اکنون جهان در رکود فرورفته است و بسیاری از مردم حتی متوجه این مسئله هم نشده اند.«
»آلس��و النجیز« مدیر ارشد در اینوسکو به »س��ی ان ان بیزینس« می گوید: »براساس شاخص های ما، ما در رکود رشد 

در جهان هستیم. زمانی که به سال ۲0۲0 وارد شویم، رشد آهسته است و این آهستگی در مسیری هماهنگ است.«
در حال حاضر، اگرچه رش��د اقتصادی دچار رکود شده  است اما فعالیت های اقتصادی با رکودی که باعث از بین رفتن 
آنها ش��ود، در س��طح گسترده روبه رو نشده اند. براساس تحلیل سی ان ان بیزینس، شرایط رکود رشد، زمانی است که رشد 
اقتصاد از روند معمول آن پایین تر اس��ت و کاهش پیدا می کند. روند رش��د، نرخ میانگین رش��د است که بیکاری و تورم 
را در س��طح پایداری نگه می دارد. النجیز تنها کسی نیس��ت که وضعیت اقتصاد جهان را چنین ارزیابی می کند. »چارلز 

شوآب« استراتژیست سرمایه گذاری نیز می گوید: »جهان در رکود تولید قرار دارد.«
رکود اخیر تولید در آمریکا به خاطر جنگ تجاری، چش��م انداز اقتصادی جهان را تحت الش��عاع قرار داده  است. اوضاع 
اقتصادی این کش��ور به عنوان بزرگترین اقتصاد، به اقتصاد همه جهان س��رایت می کند، اما رکود کنونی که همه از آن 
صحبت می کنند، اصال شبیه به رکود 10 سال پیش نیست. »سی ان ان« می نویسد: »برای آمریکا رکود رشد از هیچ نظر 
شبیه به سال ۲008 نخواهد بود. آن زمان آمریکا وارد دوره رکود فنی شد، اما حاال با این وضعیت فاصله زیادی دارد.«

وضعیت اقتصادی ایران هم به آنچه که در بیش��تر کشورهای جهان می گذرد، شباهت دارد. صندوق بین المللی 
پول در جدیدترین گزارش خود، پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲019، منفی 9.۵درصد 
خواهد بود اما در س��ال ۲0۲0، به صفر می رسد. صندوق بین المللی پول در تحلیل خود از بهبود اوضاع اقتصادی 
جهان در س��ال ۲0۲0 نیز از ایران نام می برد و می نویس��د: »پیش بینی می ش��ود که رشد اقتصاد جهان در سال 
۲0۲0، بهبود یابد و به ۳.4درصد برس��د. پیش بینی  می ش��ود که رش��د اقتصادهای توس��عه یافته از ۳.9درصد در 
س��ال ۲019 به 4.6درصد در سال ۲0۲0 برس��د. حدود نیمی از این رشد در سال ۲0۲0، به خاطر بهبود اوضاع 
یا کم عمق ش��دن رکود در بازارهای نوظهوری مانند ترکیه، آرژانتین و ایران اس��ت. بخش دیگر نیز بر اثر بهبود 
وضعیت در اقتصادهایی مانند برزیل، مکزیک، هند، روس��یه و عربس��تان است که رشد آنها در سال ۲019 نسبت 

به ۲018، کند شده بود.«

حامد قدوسی
کارشناس اقتصادی



نزدیک به س��ه دهه از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی و پایان نمادین جنگ 
سرد می گذرد، اما در این سال ها تقابل دو بلوک شرق و غرب به شکل های دیگری 
ادامه داشته  است. در این میان، فراگیری استفاده از دالر آمریکا در بازارهای جهانی 
بدون تردید مهم ترین دلیل تاثیرگذاری منحصر به فرد آمریکا بر سیستم مالی دنیا 
در این س��ال ها بوده و هست. حاال به نظر می رسد رقبای آمریکا برای دور زدن این 
ساز و کار، راهی هوشمندانه یافته اند: استفاده از بالک چین و ارزهای رمزنگاری شده 
همانند بیت کوین. این پیش درآمد گزارش��ی اس��ت که نشریه »ام آی تی تکنولوژی 
ریویو« درباره جنبش مقاومت بیت کوینی علیه دالر منتش��ر کرده و از چهار کشور 
روس��یه، ایران، چین و ونزوئال به عنوان کش��ورهایی یاد می کند که با اس��تفاده از 
ابزار بالک چین به جنگ س��لطه دالر آمریکا رفته ان��د. »ام آی تی تکنولوژی ریویو« 
)به انگلیسی: MIT Technology Review( قدیمی ترین و معتبرترین نشریه 
فناوری جهان از سال 1899 است که به مؤسسه فناوری ماساچوست تعلق دارد، اما 
تحریریه آن مستقل از این دانشگاه عمل می کند. این نشریه به بررسی فناوری های 
نوین و نحوه تجاری س��ازی آنها می پردازد و در سال ۲011 موفق به دریافت جایزه 
نشریه مستقل »اوتنه ریدر« )Utne Reader( به عنوان بهترین پوشش علمی و 

فناورانه شد.
روسیه، ایران، چین و ونزوئال؛ چهار بالک چینی  سرکش 

به گفته این نش��ریه آمریکایی، ونزوئال ازجمله کش��ورهایی است که با استفاده 
از ارزهای رمزنگاری ش��ده به دنبال دور زدن تحریم های آمریکاس��ت و این دومین 
باری است که سعی دارد در این حوزه از تئوری به عمل برسد. سال گذشته دولت 
ونزوئال به رهبری نیکالس مادورو، ارز رمزنگاری ش��ده دولتی با نام پترو را منتش��ر 
ک��رد. این طرح که حرکتی آش��کار ب��رای دور زدن تحریم های آمری��کا بود، هنوز 
نتوانسته پر و بالی بگیرد و آن را شکست خورده قلمداد می کنند. حاال دولت ونزوئال 
 ، ABCبه ارزی امتحان  پس داده روی آورده اس��ت: بیت کوین. براس��اس گزارش
دول��ت مادورو طرحی جدی��د را آغاز کرده که به کم��ک آن می خواهد درآمدهای 
مالیاتی مربوط به پروازها و خطوط هوایی را به بیت کوین و در نهایت به دالر تبدیل 
کند. مناب��ع فرودگاهی گفته اند که مقامات دولتی از کیف  پول های دیجیتال برای 
انتقال بیت کوین به صرافی هایی در هنگ  کنگ، روسیه، چین و مجارستان استفاده 
می کنند. آنها به کمک این صرافی ها بیت کوین را به دالر تبدیل می کنند و بعد پول 
نقد را به حساب های دولت ونزوئال در این کشورها واریز می کنند. این کمک می کند 

تا آنها تحریم های دولت آمریکا روی حساب های دولتی ونزوئال را دور بزنند.
س��ران ونزوئال به همراه رهبران چند کش��ور دیگر به این نتیجه رس��یده اند که 
تکنولوژی بالک چین می تواند بنیاد سیس��تم مالی جدی��دی را بگذارد که خارج از 
دسترسی آمریکا عمل می کند. این باعث نگرانی شدید مقامات آمریکایی شده است؛ 
به طوری که گزارش تازه »بنیاد دفاع از دموکراس��ی ها« هشدار داده که کشورهای 
ایران، روسیه و چین هم احتماال به زودی راه ونزوئال را در پیش خواهند گرفت. این 
اندیش��کده آمریکایی که با عبارتFDD  شناخته می شود و یک اندیشکده تندرو، 
دس��ت  راستی و نومحافظه کار در واشنگتن اس��ت، همچنین از چنین روندی ابراز 
نگرانی کرده و به این گروه از کشورها نام »بالک چینی های سرکش « را داده است.

در ط��ول دهه های اخیر، دالر به طور فراگیری به عنوان ارز ذخیره دنیا پذیرفته 

شده است این یعنی دولت های خارجی دالر را ذخیره و از آن در تجارت بین  الملل 
اس��تفاده می کنند. این یعنی بخش عمده تجارت جهان��ی باید از طریق بانک های 
آمریکایی انجام ش��ود و دولت آمریکا هم به طور فزاین��ده ای از این اهرم در مقابله 
با رقبایش بهره می گیرد. اصوال تحریم به معنای تالش برای قطع دسترسی رقبای 

آمریکا به دالر است.
»بنیاد دفاع از دموکراسی ها« در ادامه گزارشش نوشته است: »تاکنون راه خوبی 
برای انجام مبادالت جدی بین المللی بدون عبور از کانال سیس��تم مالی آمریکایی 
وجود نداش��ت، اما حاال به کمک تکنولوژی بالک چین، کانال های جدیدی ساخته 
ش��ده اند.« احتماال در کوتاه مدت، شاهد عملیات هایی در مقیاس کوچک برای دور 
زدن تحریم ها خواهیم بود که از ارزهای دیجیتال کنونی و صرافی های مخصوص این 
ارزها اس��تفاده می کنند؛ چیزی شبیه کاری که ونزوئال انجام می دهد. در واقع، کره  
شمالی هم همین راه را می رود. در ماه مارس، تیمی از متخصصان به سازمان ملل 
گزارش دادند که بین س��ال های ۲017 و ۲018 هکرهای دولتی کره شمالی بیش 

از نیم میلیارد دالر ارز دیجیتال را از پلتفرم های تجارت آنالین به سرقت برده اند.
»بنیاد دفاع از دموکراس��ی ها« اما مدعی اس��ت که روسیه، ایران، چین و ونزوئال 
ب��ه عنوان »چهار بالک چینی  س��رکش « در حال توس��عه راه هایی هس��تند که از 
پتانس��یل های بلندمدت بالک چین ب��رای انجام معامله بدون نی��از به دالر آمریکا 
استفاده می کند. امروز زیرساخت های ارزهای دیجیتال بسیار ضعیف تر و ناکارآمدتر 
از آن اس��ت که بتواند رقیبی جدی برای سیس��تم مالی آمریکایی کنونی باشد، اما 
اگر این کشورها بتوانند راه هایی را برای غلبه بر مشکالت تکنیکی پیدا کنند، بازی 
عوض خواهد ش��د. اما روس��یه، ایران و چین چط��ور از بالک چین علیه تحریم ها 

استفاده خواهند کرد؟
مقاومت بالک چینی در سرزمین تزارها

روسیه توسعه تکنولوژی بالک چین را به عنوان هدف بلندمدت اقتصادی و امنیت 
ملی در اولویت قرار داده تا بتواند هم از تاثیر تحریم های آمریکا کم کند و هم ذخایر 
ارزهای خارجی اش را تنوع ببخش��د. طبق گزارش نیویورک  تایمز در سال ۲017، 
یک مقام امنیتی روس به حاضران در یک کنفرانس بین المللی بالک چین گفته که 
»اینترن��ت متعلق به آمریکایی ها بود. بالک چین به روس ها تعلق خواهد داش��ت.« 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه هم گفته روس��یه باید روش های استفاده از 
تکنولوژی بالک چین را بررس��ی کند تا »از محدودیت های فراوان در تجارت مالی 

بین المللی عبور کند.«
در حال حاضر تعدادی از بانک های دولتی روس��یه و حتی س��ازمان بورس این 
کشور آزمایش طرح ها و اپ های مرتبط با بالک چین را آغاز کرده اند. مقامات بانک 
مرکزی روس��یه هم درباره احتمال اس��تفاده از شبکه بالک چین و شاید استفاده از 
ارزی دیجیتال برای انجام معامالت بین اعضای اتحادیه اقتصادی اوراس��یا صحبت 
کرده اند. )این اتحادیه کشورهای مختلفی در آسیای شمالی و اروپای شرقی را کنار 
هم جمع کرده است.( سال گذشته چندین بانک توسعه روسی در بیانیه ای مشترک 
با بانک های مشابه برزیلی، هندی، چینی و آفریقای جنوبی اعالم کردند که راه های 
استفاده از تکنولوژی امن و غیرمتمرکز اطالعاتی بالک چین را بررسی خواهند کرد.

تالش بانک مرکزی ایران برای دور زدن تحریم
طبق گ��زارش »نیویورک تایمز« بانک مرکزی ایران با جدیت در حال بررس��ی 
راه هایی است که با به وجود آوردن یک ارز رمزنگاری شده دولتی بتواند تحریم ها را 
دور بزند. در ماه ژانویه سازمان توسعه تجارت ایران گفت که تهران در حال مذاکره 

با هش��ت کشور دیگر برای اس��تفاده از ارزهای دیجیتال است تا بتواند تحریم های 
آمریکا را بی اثر کند. »بنیاد دفاع از دموکراس��ی ها« در دنباله گزارشش ابزار نگرانی 
کرده که بانک مرکزی ایران با انگیزه باالیی به دنبال توسعه یک سیستم پرداخت 
بین المللی بانک به بانک، احتماال بر پایه بالک چین است تا بتواند سیستم سوئیفت 
را دور بزند. سال گذشته، سوئیفت به خاطر تحریم های آمریکا تعدادی از بانک های 
ایرانی را مورد تحریم قرار داد. طبق گزارش FDD، روس��یه متحد سرسخت ایران 

در این مقاومت بالک چینی خواهد بود.
هراس آمریکا از بلندپروازی بالک چینی چین

وضعیت چین با سه کشور دیگر عضو گروه متفاوت است. به دو دلیل. اول اینکه 
چین کمتر از بقیه مورد تحریم های آمریکا قرار گرفته و دوم اینکه سران پکن اصوال 
کمتر درباره بلندپروازی های بالک چینی شان حرف می زنند. با این حال »بنیاد دفاع 
از دموکراس��ی ها« در گزارشش بیش��تر از همه از چین هراس دارد: »تضعیف نفوذ 
آمریکا در سیستم مالی جهانی، اولویت ملی چین است. در میان رقبای آمریکا، این 
چین است که بالقوه قدرت رقابت با سیستم مالی دالری را به کمک ایجاد سیستم 
مبتن��ی بر بالک چی��ن دارد.« از دید آنها اگر چین یوآن دیجیتال را منتش��ر کند 
می تواند آن را به کمک ش��رکت های چینی بین المللی و شرکای فراوانش در پروژه 
جاده ابریشم جدید به سرعت تقویت کند. این پروژه یک استراتژی بین المللی برای 
سرمایه گذاری در زیرساخت های تجاری در کشورهای مختلف جهان است که حدود 

60درصد جمعیت زمین را تحت پوشش خود می گیرد.
طبق گزارش ها، بانک خلق چین )PBOC( دست کم از سال ۲014 روی ارزهای 
دیجیتال تحقیق می کرده و در سال ۲016 رئیسش اعالم کرد که همزیستی ارزهای 
دیجیتال در کنار پول های فیزیکی امری اجتناب ناپذیر است. در سال ۲017 دولت 
چین با اعالم خبر تاسیس »سازمان تحقیق روی ارزهای دیجیتال« توضیح داد که 
توسعه بالک چین را جزئی از برنامه  پنج ساله  اقتصادی اش خواهد کرد. دولت و بانک 
مرکزی چی��ن در حال حاضر درگیر چندین پروژه مربوط به بالک چین هس��تند. 
اخیرا وانگ شین، مدیر بخش پژوهش بانک خلق چین نگرانی خود را از انتظار واحد 
پولی دیجیتال فیس بوک )لیبرا( در سال ۲0۲0 اعالم کرده و به این احتمال دامن 
زده که چینی ها می توانند در واکنش به فیس بوک واحد پولی دیجیتال خودش��ان 

را راه بیندازند.
از پیش بینی آینده دالر تا آینده آمریکا

در این میان، س��وال این است که آینده دالر آمریکا چگونه خواهد بود؟ اگر یک 
واحد پولی قدرتمند دیجیتال بتواند دالر را به چالش بکشد چه اتفاقی می افتد؟ آیا 
امکان دارد که این واحد پولی دیجیتال، دالر را به زیر بکشد و تبدیل به ارز ذخیره 
دنیا ش��ود؟ برای پاسخ به این س��وال ها باید توجه داشت که بالک چین تکنولوژی 
جدیدی است و هنوز زود است که بتوان درباره تبعات این واقعه  دست به گمانه زنی 
زد. البته »بنیاد دفاع از دموکراس��ی ها« متوجه بزرگی این تهدید ش��ده و از وزارت 
خزانه داری آمریکا خواسته »سناریوهای تهدید« را بررسی کند و ببیند چه می شود 
اگر یک کشور دیگر بتواند با موفقیت سیستم مالی جایگزینی را برقرار کند که به 
کاهش نفوذ آمریکا منجر ش��ود. از دید این اندیشکده آمریکایی، دولت آمریکا برای 
آمادگی در برابر چنین تهدیدی نیاز به متخصصان بیشتر در حوزه بالک چین دارد: 
»دولتی هایی که می دانند پول چطور کار می کند حاال نیاز دارد که بفهمند که ساز و 
کار بالک چین و اکوسیستم آن چیست. آنها باید بفهمند که در سناریوهای مختلف 

تقویت سیستم مالی جایگزین، اقتصاد آمریکا دچار چه شرایطی خواهد شد.«

گزارش اندیشکده آمریکایی از جنبش مقاومت بیت کوینی علیه دالر

بالک چین علیه تحریم

بیشتر از یک دهه از شروع فعالیت بالک چین در جهان می گذرد و این 
روزها تعریف و تمجید از این تکنولوژی انقالبی در همه رسانه ها به چشم 
می خورد؛ جمالتی شبیه به اینکه این تکنولوژی در آینده، زندگی بشری را 
دگرگون می کند یا بیت کوین با تمام شگفتی هایش تنها یکی از کاربردهای 
بالک چین اس��ت، زیاد به گوش می رسد. چندی پیش هم مجمع جهانی 
اقتص��اد پیش بینی کرد که 10درصد تولید ناخالص جهان تا چند س��ال 
آینده از طریق بالک چین مدیریت می شود. همه اینها باعث می شود تا این 
سوال مطرح شود که اساسا تکنولوژی بالک چین چیست و قصد حل چه 

مساله ای را در سال های آغازین هزاره سوم میالدی دارد؟
براساس تعاریفی که از این فناوری ارائه شده، بالک چین یک پایگاه داده 
توزیع شده است که به عنوان یک دفتر اطالعاتی شناخته می شود. ویژگی 
این پایگاه داده آن است که نیازی به واسطه نداشته و کاربر مجبور نیست 
به هیچ موسس��ه ای اعتماد کند. در واقع، این پایگاه داده، متعلق به هیچ 
فرد یا سازمانی نیست و شبیه یک دفتر حسابداری در دنیای واقعی است 
که حسابدار شرکت می تواند مانده حساب ها و هر تراکنشی که انجام شده 
را در آن ببین��د. با این حال، از آنجا که بالک چین هایی همانند بیت کوین 

عمومی هستند، هر کاربری می تواند داده های تراکنشی را مشاهده کند.
در حقیق��ت، بالک چی��ن )Blockchain( همان پلتفرمی اس��ت که 
بیت کوین )Bitcoin( را پدید آورده و بیت کوین روی فناوری بالک چین 
س��وار شده است. بالک چین یک بستر توزیع تراکنش است که در آن هر 
تراکنش به دیگر تراکنش های اطراف آن از طریق رمزگذاری متصل است. 
برای هک کردن آن نیز ش��ما باید تمام تراکنش های وابسته به آن و تمام 

تراکنش های رونوشت شده را هک کنید که امری غیرممکن است.
به عبارت بهتر،  هرجا برای ایجاد اعتماد بین افراد به شخص سومی 
نیاز باش��د که بتواند با تجمیع انحص��اری اختیار، قدرت و اطالعات، 
مش��کل اعتماد افراد به یکدیگر را حل کند، بالک چین راه حلی برای 
آن اس��ت. مثال متداول این موضوع، نقل و انتقاالت مالی اس��ت. در 
سیس��تم س��نتی، بانک ها به عنوان شخص س��وم مورد اعتماد، نقش 
واس��طه تبادالت مالی را بازی می کنند؛ نقش��ی که می توان آن را به 
بالک چین واگذار کرد. مثال دیگر، سیستم رأی گیری است؛ مکانیزم 
س��نتی یک انتخابات براس��اس اعتم��اد به یک سیس��تم رأی گیری 
متمرکز است. در اینجا هم می توان این سیستم را بر پایه بالک چین 

طراحی و بدون نیاز به یک سیس��تم متمرک��ز، اطمینانی حتی فراتر 
را برای رأی دهندگان تضمین کرد، اما اس��اس این تکنولوژی چیست 

و چگون��ه کار می کن��د؟
پایه تکنولوژی بالک چین بر »توزیع« پایه گذاری شده است. بالک چین 
چیزی نیس��ت جز توزی��ع دموکراتی��ک اطالعات، اختی��ار و قدرت بین 
ذی نفعان یک شبکه. از جهت عملیاتی، یعنی پردازش اطالعات به منظور 
صحت س��نجی و س��پس ذخیره اطالعات در شبکه به صورت غیرمتمرکز 
انجام می شود. برای نمونه، تصور کنید به جای اینکه تراکنش های افراد به 
صورت متمرکز در مرکز ش��تاب ارزیابی و ذخیره ش��ود، این کار در شبکه 
گسترده ای از سرورها انجام پذیرد، یعنی به جای یک مرکز شتاب، صدها 
و هزاران مرکز ش��تاب براس��اس یک پروتکل مشخص نسبت به بررسی، 
صحت س��نجی، ذخیره و به روزرسانی پایگاه داده های خود اقدام کنند. در 
ی��ک کالم، هدف غایی فن��اوری بالک چین، ایجاد دموکراس��ی اقتصادی 
است و پس از دستیابی به دموکراسی دانشی، دموکراسی در توزیع منابع، 
دموکراسی در توزیع اطالعات، اکنون فناوری بالک چین به دنبال آن است 

تا دموکراسی اقتصادی را پیاده کند.

چگونه با کمک بالک چین، دموکراسی اقتصادی به وجود می آید؟

تحول دموکراسی با فناوری بالک چین

نگاه

فناوری بالک چین چه تاثیری بر حوزه بازاریابی دارد؟
کاربردهای بالک چین در بازاریابی دیجیتال

بازاریاب��ی در طول یک دهه اخیر تغیی��رات زیادی به خود دیده 
اس��ت. ش��اید بس��یاری اکنون تغییرات ای��ن ح��وزه را پایان یافته 
تلق��ی کنن��د، با این حال انق��الب اصلی در این ح��وزه هنوز اتفاق 
نیفتاده اس��ت. در این انقالب تازه، فن��اوری بالک چین نقش اصلی 
را ب��ازی می کند. امروزه اغل��ب ما حوزه بازاریاب��ی دیجیتال را در 
پیوند ب��ا تکنولوژی هایی نظی��ر هوش مصنوع��ی و توانایی تحلیل 
سریع اطالعات از س��وی آن ارزیابی می کنیم. در این بین، فناوری 
بالک چین به آرامی در حال تاثیرگذاری عمیق بر روی عرصه کسب 

و کار و قواعد بازاریابی است.
مزیت مرکزی بالک چین، فراهم س��ازی ام��کان انتقال اطالعات 
می��ان دو ط��رف بدون نیاز به نرم افزارهای رابط اس��ت. بیش��ترین 
کاربرد بالک چین در کسب و کار مربوط به معامالت مالی و تبادل 
ارزهای دیجیتال است. به این ترتیب، امنیت این حوزه ها در دنیای 
آنالین بیش از هر زمان دیگری تامین خواهد ش��د و این امر تاثیر 

شگفت انگیزی بر روی دنیای بازاریابی خواهد گذاشت.
تغییرات بالک چین در عرصه بازاریابی دیجیتال

در حالی که هوش مصنوعی کس��ب و کارها را بیش از مشتریان 
بهره مند س��اخته است، فناوری بالک چین بیشتر به سود مشتریان 
خواه��د بود. به ای��ن ترتیب، مش��تریان نظارت بیش��تری بر روی 
اطالعات ش��ان خواهند داش��ت. به موازات این امر دسترسی برندها 
به اطالعات موردنیاز برای س��اخت کمپین های بازاریابی مناسب با 
س��لیقه مشتریان دشوار خواهد ش��د. بی تردید به عنوان مدیر یک 
ش��رکت ی��ا بازاریابی باید درک عمیقی از فن��اوری بالک چین و به 
ویژه تاثیر آن بر روی دنیای کس��ب و کار داشته باشیم. این امر به 
ما کمک زیادی برای انطباق  پذیری هرچه س��ریع تر با این تحوالت 

خواهد کرد. 
یک��ی از هیجان انگیزترین ویژگی های فناوری بالک چین افزایش 
قدرت و اختیارات مش��تریان بر روی اطالعات ش��ان است. تا همین 
امروز یکی از مزیت های اصلی ش��رکت ها امکان دسترسی ساده به 
اطالعات مشتریان ش��ان و بهبود عملکرد خود در زمینه بازاریابی و 
تولید محصول ب��ود. نکته مهم در این زمین��ه تغییر بنیادی حوزه 
کس��ب و کار اس��ت. به این ترتیب دیگر خبری از ماجراهای مشابه 
نخواهد بود. اکنون مشتریان امکان محدودسازی اساسی دسترسی 

شرکت ها به اطالعات خود را دارند.
مزیت اصلی دسترسی به اطالعات مشتریان فقط محدود به برندها 
نیس��ت. وقتی برندها اطالعات مربوط به مشتریان را داشته باشند، 
توانایی ایجاد کمپین های شخصی سازی ش��ده برای آنها را خواهند 
داش��ت. این امر مورد پسند بسیاری از مشتریان واقع می شود. ایراد 
اصلی این امر در س��ودجویی برخی از شرکت ها نهفته است. به این 
ترتی��ب در عمل برخی از ش��رکت ها اطالعات مشتریان ش��ان را به 
فروش می رسانند. بررسی رسوایی اخیر فیس بوک در زمینه فروش 
اطالع��ات کاربران��ش به دیگران به خوبی ما را به درک مناس��ب از 

خطر چنین دسترسی به اطالعات کاربران می رساند.
فن��اوری بالک چین با قطع دسترس��ی ش��رکت ها ب��ه اطالعات 
ش��خصی مش��تریان در حال ایجاد تحول عظیم در دنیای کس��ب 
و کار و بازاریابی اس��ت. به عنوان مث��ال، مرورگر Brave در حال 
تغییر دسترسی سایت ها به اطالعات کاربرانش است. به این ترتیب 
دیگر سایت ها امکان نمایش تبلیغات هدفمند برای کاربران براساس 
بررس��ی سابقه جست وجوی آنالین شان را ندارند. بدون تردید این 
ام��ر به معنای طرح دوب��اره تبلیغات توده ای خواه��د بود. این امر 
برای هیچ شرکتی مناس��ب نیست. مشتریان نیز از مشاهده چنین 
تبلیغاتی احس��اس نارضایتی عمیق خواهند داش��ت. گزینه مدنظر 
بسیاری از ش��رکت ها مانند مرورگر Brave ایجاد دسترسی بسیار 
محدود ش��رکت ها همراه با تایید کاربران به اطالعات مورد نیازشان 
اس��ت. نکته مه��م در این زمینه انحصار دسترس��ی ش��رکت ها به 
اطالعات بس��یار ضروری اس��ت. دیگر خبری از دسترس��ی به تمام 
اطالع��ات کاربران نخواهد بود. ه��دف اصلی از چنین کاری کاهش 
احتمال فروش اطالعات اساسی کاربران و سوءاستفاده از آن است. 
همچنی��ن از دیگر نوآوری ه��ای فناوری بالک چی��ن، ایجاد حریم 

شخصی دیجیتال برای کاربران است. 
تحول در فرآیند احراز هویت و شفافیت دیجیتال

در گذش��ته مردم تقریبا همه محصوالت موردنیازش��ان را از 
فروشگاه های آنالین تهیه می کردند. فرآیند ترغیب مشتریان به 
خرید در فروش��گاه های آنالین براساس تولید تبلیغات تاثیرگذار 
ص��ورت می گرفت. فن��اوری بالک چی��ن در این زمین��ه نیز به 
س��ود مش��تریان عمل می کند. به این ترتیب امکان دسترس��ی 
ش��رکت ها به اطالع��ات خرید آنالین مش��تریان محدود خواهد 
ش��د. این امر احراز هویت س��ایت های عالقه مند به اس��تفاده از 
اطالع��ات خرید کاربران را ضروری می س��ازد. اغلب مش��تریان 
آنالین مشکلی با دسترسی سایت های فروش آنالین به اطالعات 
خریدشان ندارند. چالش اصلی سوءاستفاده فروشگاه های آنالین 
و تالش برای دسترس��ی به اطالعاتی بس��یار بیشتر نظیر محل 
س��کونت، شماره تماس و شماره حساب های مشتریان است. در 
ای��ن زمینه فناوری بالک  چین احراز هویت ش��رکت ها و فرآیند 
ش��فافیت دیجیتال را ضروری می س��ازد. به ای��ن ترتیب دیگر 
ام��کان سوءاس��تفاده از اطالعات کاربران ب��رای برندهای بزرگ 
وجود نخواهد داشت. این امر با توجه به رسوایی اخیر فیس بوک 
ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. امروزه کاربران نسبت به 
اطالعات شان حساسیت زیادی نشان می دهند. این امر به دلیل 
توس��عه دنیای آنالین و بارگذاری اطالعات بس��یار مهم کاربران 
در آن اس��ت، بنابراین اگر ما به دنبال ایجاد ثبات و پایداری در 
کسب و کار برندمان هستیم، باید به شفافیت در فعالیت آنالین 

احترام بگذاریم. 
ب��دون تردی��د تاثیر اصلی بالک چین بر روی حوزه کس��ب و کار 
و بازاریابی هنوز نهایی نش��ده اس��ت، با این حال اکنون نیز امکان 
مشاهده تاثیر انکارناپذیر این فناوری بر روی سرنوشت برندها وجود 
دارد. س��رعت عمل برندها در زمینه بهبود وضعیت بازاریابی ش��ان 
و هماهنگی هرچه بیش��تر با فناوری موردنظر امکان پیشی گرفتن 
از رقبا را فراهم می س��ازد. به هر حال آینده دنیای کس��ب و کار و 
بازاریابی با بالک چین معنا می ش��ود. در این مس��یر هر برندی که 
س��ریع تر با این فناوری هماهنگ ش��ود، فرصت بهتری برای کسب 

موفقیت خواهد داشت.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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فرصت امروز: رئیس جمه��ور بر ضرورت الکترونیکی کردن نظام مالیاتی 
کشور به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی تاکید کرد و همزمان مراقبت از 

بنگاه ها و کسب وکارهای کوچک را ضروری خواند.
حسن روحانی روز گذشته در جلسه بررسی اجرای سیاست های مالیاتی، 
با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با ش��فافیت باش��د، گفت: مردم 
در یک فرآیند شفاف س��ازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای 
خدمات و توس��عه کشور هزینه می شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با 

مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.
او مراقب��ت از بنگاه ها و کس��ب و کارهای کوچک را ض��روری خواند و 
افزود: باید به گونه ای عمل ش��ود که این مجموعه ها تحت فش��ار مالیاتی 
قرار نگیرند و همزمان الزم است به گونه ای برنامه ریزی شود که بنگاه های 
بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند. روحانی در این جلسه که با حضور فرهاد 
دژپسند، وزیر اقتصاد و امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار 
شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور 

محقق خواهد شد.
رئیس جمهور  با بیان اینکه »رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می شود 
که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت 
کنند« تاکید کرد: هدف گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و 
کاس��تن از دخالت های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و 
با روش های هوشمند، باشد. به گفته روحانی، مبارزه با فساد باید در درون 
س��ازمان مالیاتی با جدیت پیگیری ش��ده و تالش شود با هوشمندسازی، 
ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. همچنین تمامی دستگاه ها به منظور 
هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری 

نزدیک داشته باشند.

رشد ۲۸درصدی درآمدهای مالیاتی در بهار امسال
دستورات جدید مالیاتی رئیس جمهور درحالی است که بررسی ها نشان 
می دهد کارنامه دولت در زمینه رش��د درآمده��ای مالیاتی مثبت بوده و 
درآمد مالیاتی دولت در بهار امس��ال ۲8درصد رشد کرده است. همچنین 
میزان مالیات های مستقیم در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد 4۳درصدی را ثبت کرده که این رقم در بهار سال قبل منفی ۵درصد 
ثبت شده بود. افزایش سهم مالیات می تواند ریشه در دو نکته داشته باشد، 
نخس��ت اینکه وضعیت ش��رکت ها و فعاالن اقتصادی در بهار امسال بهتر 
ش��ده و دولت توانس��ته از این طریق درآمدهای مالیاتی کسب کند. نکته 
دوم نیز می تواند شناسایی و کاهش بخشی از فرارهای مالیاتی در اقتصاد 
ایران باش��د. این آمارها برگرفته از گزارش فصلی اقتصاد ایران است که از 
س��وی مرکز آمار ایران منتشر ش��ده است. آنطور که مرکز آمار گفته، این 
گزارش برآمده از آخرین اطالعات اقتصادی کشور است که به منظور رفع 
نیازهای آماری تصمیم گیران، برنامه ریزان و پژوهشگران تهیه و انتشار آن از 
سال 1۳96 آغاز شده است. این آمار توسط مرکز آمار ایران و دستگاه های 
اجرایی در 11 بخش تنظیم ش��ده است. در این گزارش، ابتدا تصویری از 
اقتصاد ایران به همراه بررس��ی روند متغیرهای آن ارائه ش��ده است. البته 
بسیاری از آمارهای ارائه شده در این گزارش پیش از این نیز منتشر شده و 
در اختیار مخاطبان قرار گرفته، اما در این گزارش آمارها به صورت تجمیعی 

آورده شده تا یک تصویر اقتصادی از بهار سال 98 ارائه کند. 
یکی از آمارهای مورد بررسی در این گزارش، درخصوص عملکرد درآمدهای 
مالیاتی دولت اس��ت که مأخذ آن سازمان امور مالیاتی است. عمدتا آمارهای 
مالیات در سال های گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر می شد، اما 
به نظر می رسد این آمارها از مالیات بهار سال  جاری مقدماتی بوده و در اختیار 

مخاطبان قرار گرفته است. براساس گزارش ها میزان کل مالیات ها در سه ماه 
نخست سال جاری به ۲4.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، یعنی بهار سال 97 رشد ۲8درصدی را ثبت کرده است. 
اما نکته قابل توجه این اس��ت که رشد درآمدهای مالیاتی در سه ماه نخست، 
نسبت به روند فصول قبل بیشتر بوده است. به نحوی که در سه ماه اول سال 
97، این رشد به میزان 1۵درصد گزارش شده بود. در شش ماه نخست سال 
97 این رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 8درصد ثبت شده و این رقم 
برای 9 ماه نخست به سطح 10درصد رسیده است. همچنین بررسی ها نشان 
می دهد کل درآمدهای مالیاتی در س��ال 1۳97 به میزان 109 هزار میلیارد 
تومان بوده که این رقم نسبت به سال 1۳96 رشدی به میزان 1۳درصد را ثبت 
کرده است، بنابراین این آمارها نشان می دهد رشد درآمدهای مالیاتی در بهار 

امسال روند صعودی را ثبت کرده است.
افزایش 15درصدی مالیات کاال و خدمات

گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می دهد در بهار امسال، رقم کل 
مالیات کاال و خدمات 11.۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم کمتر 
از نیمی از کل درآمدهای مالیاتی )46درصد( را تشکیل داده است. رقم کل 
مالیات کاال و خدمات در س��ال 1۳97 به میزان 44.6 هزار میلیارد تومان 
بوده است. بررسی ها نشان می دهد رقم مالیات کاال و خدمات در بهار سال 
 جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۵درصد رشد کرده است. این رشد 
در س��ه ماه نخست سال قبل ۳9درصد بوده اس��ت، بنابراین این موضوع 
نش��ان می دهد از سطح رشد مالیات بر کاال و خدمات در بهار سال  جاری 
نسبت به بهار سال قبل کاسته شده است، بنابراین عمده رشد صورت گرفته 
در کل درآمدهای مالیاتی به دلیل رشد مالیات های مستقیم بوده است اما از 
سطح رشد مالیات بر کاال و خدمات در بهار سال  جاری کاسته شده است.

درآمدهای مالیاتی دولت در بهار امسال ۲۸درصد رشد کرد

دستورات جدید مالیاتی رئیس جمهور
یادداشت

 برنده افزایش قیمت زمین
چه کسانی هستند؟

طبق��ات متوس��ط و ثروتمند که صاحب منزل یا زمین ش��هری بزرگ تر در 
مناطق شهری ایران بودند، در ۲۵سال گذشته برنده اصلی افزایش قیمت زمین 
در کش��ور بوده اند. داده های آمریکا را که نگاه می کنی��م، رابطه بین »درآمد«، 
»اندازه خانوار« و »قیمت منزل خانوار« را نش��ان می دهد. وقتی دقت می کنیم 

الگوی قابل توجهی ظهور می کند:
* برای خانواده های با درآمد باال، هر قدر تعداد اعضای خانواده بیشتر می شود، 
قیمت مس��کن باالتر می رود که یعنی خانوار خانه بزرگ تری تهیه کرده است. 
علیت معکوس از این زاویه که خانواده های با جمعیت بیشتر در مناطق گران تر 
س��اکن هستند در اینجا مطرح نیس��ت و اتفاقا به نفع این فرض عمل می کند، 
خانواده های با جمعیت بیش��تر محتمل تر است که در شهرهای ارزان تر ساکن 

باشند.
* اما برای خانواده های با درآمد پایین، رابطه تعداد اعضا و قیمت منزل شکل  
Uمعکوس دارد. وقتی تعداد اعضا از یک به دو یا س��ه می رس��د، قیمت مسکن 
باالتر می رود که خب طبیعی اس��ت چون احتماال نشان دهنده ازدواج و بچه دار 
شدن است. ولی وقتی تعداد اعضا از سه بیشتر می شود، قیمت مسکن شروع به 
»پایین« رفتن می کند. یعنی خانواده های پرجمعیت با درآمد کم در خانه های 

ارزان تری ساکن هستند.
چون درآمد را کنترل کرده ایم، فرض اصلی می تواند این باشد که در سطوح 
پایین درآمد، خانوار مجبور است سهم بزرگ تری از درآمد خود را صرف تامین 
نیازه��ای پایه اعضا )مثل تغذیه و بهداش��ت و آم��وزش( کند و در نتیجه مبلغ 
کمتری برای خرید مس��کن باقی می ماند. چ��ون هزینه های پایه از یک جایی 
به بعد نس��بتا به سقف می رس��ند، در درآمد باال این اثر قوی نیست ولی برای 

درآمدهای پایین می تواند جدی باشد.
در بیش��تر کشورهای دنیا، مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ، نرخ رشد 
بلندمدت قابل قبولی داش��ته اس��ت. ضمن اینکه در کشورهایی که وام مسکن 
س��هم قابل توجهی از هزینه مس��کن را تامین می کن��د، خانوارها به اصطالح 
خرید اهرمی )Leverage( روی مس��کن دارند و ممکن اس��ت از هر 10 واحد 
ارزش مس��کن، فقط ی��ک واحد را از پس انداز پرداخت کرده باش��ند. به خاطر 
خرید اهرمی، وقتی قیمت مس��کن در منطقه رشد می کند، سودی که نصیب 
صاحب خانه ها می شود ممکن است خیلی بزرگ تر از سرمایه گذاری اولیه باشد 
)چون همه افزایش قیمت به جیب صاحب منزل می رود و چیزی نصیب بانک 

صادرکننده وام مسکن نمی شود(
ترکیب این دو مکانیس��م )سرمایه گذاری نسبی بزرگ تر روی مسکن توسط 
خانواده های ثروتمندتر + رش��د قیمت مس��کن( بخش��ی از نابراب��ری درآمد و 
گس��ترش آن را توضیح می دهد که فکر می کن��م در ایران هم کمابیش صادق 
اس��ت. طبقات متوس��ط و ثروتمند که صاحب منزل یا زمین شهری بزرگ تر 
در مناطق ش��هری ایران بودند، در ۲۵ سال گذشته برنده اصلی افزایش قیمت 
زمین در کش��ور بوده اند، تا جایی که حتی جابه جایی طبقاتی اقتصادی مهمی 
برای بعضی از خانوارها رخ داده اس��ت. این نوع مش��اهدات بعضی ها را به این 
جمع بندی می رساند که منافع ناشی از رشد قیمت زمین شهری را تحت مقررات 
در بیاورند، مثال مالیات س��نگینی روی آن وض��ع کنند. بعضی دیگر هم البته 
استدالل می کنند که سرمایه گذاری روی زمین و مسکن، مثل هر سرمایه گذاری 
ریسک دیگری است و نباید در آن مداخله کرد. به هر حال، موضوعی است که 

همچنان باز و داغ است.

 جزییات وام ۲00 میلیونی بانک مسکن
اعالم شد

بانک مسکن با تصویب یک طرح، امکان جدید برای سپرده گذاری کوتاه مدت 
عادی به همراه دریافت تس��هیالت حداکثر ۲00 میلیون تومانی را فراهم کرد. 
ب��ه منظور تجهیز بهین��ه منابع و تخصیص هدفمند اعتب��ارات، طرحی تحت 
عنوان طرح »۲و1«  در بانک مس��کن تصویب ش��د که براس��اس آن، همزمان 
با س��پرده  گذاری با حداقل سپرده مش��خص، در ازای درصدی از مبلغ سپرده، 

تسهیالت میان مدت )حداکثر پنج ساله( به فرد سپرده گذار پرداخت می شود.
براساس جزییات طرح »۲و1«، حداقل مبلغ الزم برای سپرده  گذاری در این 
طرح 10 میلیون تومان تعیین ش��ده است و س��قف تسهیالتی که یک فرد با 
تشکیل حساب در قالب طرح »۲و1« می تواند همزمان با سپرده  گذاری، از بانک 
مسکن دریافت کند نیز معادل 8۵درصد میزان سپرده و تا حداکثر ۲00 میلیون 
تومان اس��ت؛ به این معنا که اگر مبلغ سپرده هر چقدر از ۲۳۵ میلیون تومان 

بیشتر باشد، آن فرد بیش از ۲00 میلیون تومان نمی تواند دریافت کند.
به گزارش ایس��نا، محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن 
ضمن تشریح ابعاد مختلف شرایط سپرده  گذاری و تسهیالتی طرح »۲و1«، اعالم 
کرد: در این طرح، نرخ سود سپرده  گذاری به شکل نرخ سود علی  الحساب ساالنه 
معادل ۲درصد است که همانند سایر سپرده  های کوتاه  مدت عادی محاسبه و به 
حساب مشتریان پرداخت می  شود. همچنین نرخ سود تسهیالت نیز رقمی برابر 

با یک درصد ساالنه است.
م��رادی با بیان اینکه در طرح »۲و1«، یک س��پرده  گذار می  تواند نرخ س��ود 
سپرده  گذاری و تسهیالت مربوطه را همزمان دریافت کند،   افزود: تسهیالتی که 
در چارچوب طرح »۲و1« به مشتریان پرداخت می  شود، تسهیالت مرابحه است؛ 
به این معنا که یک کاال یا خدمات با قیمت مشخص فروخته می  شود و اقساط 

آن از خریدار دریافت خواهد شد.
مرادی تصریح کرد: تسهیالت مرابحه برای خرید کاال همچون مسکن، خودرو 
و ... و همچنین خرید خدمات همچون س��فرهای زیارتی و س��یاحتی، شهریه 
مدرسه یا دانشگاه و مواردی از این دست پرداخت می  شود که تسهیالت  گیرنده 

الزم است در هر ماه نسبت به پرداخت اقساط معین تسهیالت اقدام کند.
طبق اعالم بانک مس��کن، حداکثر مدت بازپرداخت تسهیالت طرح »۲و1«، 
60 ماهه تعیین شده است و تسهیالت  گیرنده در عین حال می  تواند در قرارداد 

خود، مدت زمان کمتری را برای بازپرداخت کامل تسهیالت، اعالم کند.
در طرح »۲و1« بانک مسکن، سپرده فرد سپرده  گذار به عنوان وثیقه تسهیالت 
توسط بانک پذیرفته می  شود و در مدت بازپرداخت تسهیالت، نسبتی از سپرده 
به تسهیالت، به عنوان سپرده مسدودی نزد بانک به عنوان وثیقه قرار می گیرد. 
این نسبت به شکل 100 به 8۵ است؛ به این معنا که اگر فرد سپرده  گذار در ازای 
1۵0 میلیون تومان سپرده گذاری 8۵ میلیون تومان تسهیالت مرابحه در قالب 
این طرح از بانک مسکن دریافت کرده است، 100 میلیون از کل 1۵0 میلیون 
تومان س��پرده آن فرد، به عنوان وثیقه تس��هیالت تا انتهای مراحل بازپرداخت 
کامل تسهیالت نزد بانک مس��دود خواهد ماند. تسهیالت طرح »۲و1« هم به 
س��پرده  گذار و هم به بس��تگان درجه یک او همچون پدر، مادر، همسر و فرزند 

قابل پرداخت است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

حامد قدوسی
کارشناس اقتصادی

بخش حمل ونقل بعد از بخش خانگی، عمومی و تجاری، در رتبه دوم مصرف انرژی 
ق��رار دارد و حدود یک چهارم یعن��ی ۲4درصد مصرف کل انرژی را در ایران به خود 
اختصاص می دهد. با افزایش جمعیت و رش��د تعداد خودروها مصرف بنزین همواره 
س��یر صعودی داشته، اما در دو مقطع زمانی، مصرف بنزین سیر نزولی داشته است؛ 
یکی در سال 1۳86 با اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه بندی و دیگری 
در س��ال 1۳88 با اجرای قانون هدفمندس��ازی یارانه ها، علت اصلی کاهش مصرف 
بنزین بوده اس��ت.  در همین زمینه، نهاد پژوهش��ی مجلس در جدیدترین گزارش 
خود به موضوع یارانه انرژي در ایران و مصرف حامل هاي انرژي در بخش حمل ونقل 
پرداخته و از مصرف 61درصدی بنزین توسط خودروهای سواری خبر داده است. به 
گفته مرکز پژوهش ها، بعد از کشور ونزوئال، ایران پایین ترین قیمت عرضه بنزین را در 
دنیا دارد، اما با در نظر گرفتن سهم هزینه بنزین از متوسط درآمد، برای یک ایرانی 
بنزین گران تر از برخی کشورهاس��ت و این موضوع مهم باید در بحث آزادسازی و یا 

افزایش قیمت حامل ها ازجمله بنزین، مدنظر تصمیم گیران قرار گیرد. قاچاق سوخت 
یکی از چالش های کشور بوده و علت آن اختالف قیمت با کشورهای همسایه است 
به طوری که قیمت بنزین در ترکیه حدود 14 برابر ایران، در عراق 7 برابر، در امارات 
متحده عربی 6.۵ برابر، در قطر ۵.4 برابر، در پاکستان 8 برابر، در افغانستان 7.۲ برابر، 
در ترکمنس��تان و آذربایجان هم حدود ۵ برابر ایران است. طبق آمار موجود، حدود 
61درصد بنزین توسط خودروهای سواری، ۲1درصد توسط وانت ها، 8درصد توسط 
تاکس��ی ها، 6درصد توسط موتورس��یکلت ها و 4درصد توسط کامیون و کامیونت ها 
مصرف می شود. حدود 60درصد گازوئیل مصرفی کشور در بخش حمل ونقل استفاده 
می ش��ود )۵7درصد جاده ای،1.8درصد دریایی و 1.۲درصد ریلی(. میانگین س��نی 
ناوگان دیزلی باالست که خود یکی از عوامل افزایش مصرف سوخت است. در حال 
حاضر میانگین س��نی کامیون ها، اتوبوس ها و مینی بوس های برون شهری به ترتیب 
17.۵، 9.9 و ۲۳.۵ س��ال اس��ت. مصرف گاز طبیعی در جهان به س��رعت در حال  

توسعه است و اگر میزان توسعه آن با روند رشد کنونی، یعنی سالیانه ۲ تا ۲.۵درصد 
رشد، ادامه داشته باشد تا سال ۲0۳۵ حدود ۲8درصد از سبد انرژی دنیا را به خود 
اختصاص خواهد داد و به تبع آن مصرف گاز طبیعی فشرده )CNG( هم رو به رشد 
اس��ت و برخی از ش��رکت های بزرگ خودروسازی دنیا سهمی از تولیدات خود را به 
تولید خودرو دوگانه سوز اختصاص داده اند. )مانند شرکت فیات در کشور ایتالیا(. ایران 
به دلیل داشتن ذخایر بزرگ گاز و شبکه توزیع گسترده، قابلیت زیادی برای استفاده 
از این سوخت دارد که با برنامه ریزی و مدیریت می تواند آن را توسعه داده و جایگزین 
س��وخت های دیگر کند. در حال حاضر روزانه حدود ۲0 الی ۲1 میلیون مترمکعب 
CNG در کش��ور مصرف می شود که جایگزین ۲0 میلیون لیتر بنزین در روز شده 
است. مجموع یارانه پنهان برای بنزین، نفت و گاز، CNG و سوخت هوایی مصرفی 
در بخش حمل ونقل در سال 1۳97 حدود ۲14 هزار میلیارد تومان و در سال 1۳98 

حدود ۲۳۲هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت س��ازمان برنامه اعالم کرده 1۳00 هزار میلیارد 
تومان یارانه آش��کار و پنهان پرداخت می شود. س��هم هر نفر از این رقم ساالنه 16 
میلیون تومان اس��ت، در حالی که این پول در چرخه اقتصاد کش��ور نیست و یارانه 

غیرعادالنه، غیرهدفمند و فسادانگیز را توزیع می کند.
مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین از کاهش 
10 رتبه ای ش��اخص رقابت پذیری ایران در س��ال 98 خبر داد و گفت: براس��اس 

پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد ایران منفی 9.۵درصد می شود.
به گفته خوانساری، در سال 9۲ ارزش پول ملی کاهش یافته و با افزایش قیمت 
ارز مواجه بودیم که همین موضوع در س��ال 97 نیز تکرار ش��د و اگر سیاست ها به 
درس��تی اعمال نش��ود در س��ال 1400 تا 1401 مجدد با افزایش قیمت ارز و افت 

ارزش ریال مواجه خواهیم بود.
او در بخش دیگری از سخنانش به نرخ تورم اشاره کرد و ادامه داد: برآوردها نشان 

می دهد تورم برای س��ال 98 معادل ۳8درصد، س��ال 99 معادل ۲9درصد و س��ال 
1400 معادل ۲۲.7درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم قرار بر این بود که وزارت امور اقتصادی 
و داراریی در پایان ش��هریورماه گزارشی از شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران را 
ارائه دهد اما هنوز این کار صورت نگرفته اس��ت، گفت: هنوز ما مطلع نیس��تیم که 
آیا این گزارش آماده ش��ده یا خیر، اما هفته گذشته مجمع جهانی اقتصاد، گزارش 
رقابت پذیری را برای سال ۲019 اعالم کرده که براساس آن از 11۲ مضمون و 10۳ 

شاخص، رتبه ایران با 10 درجه کاهش به 99 رسیده است.
خوانساری افزود: در سال 90 رتبه ایران 6۲ بوده اما اکنون ۳7 کشور از ما جلوتر 
آمده ان��د ضمن اینکه ضعیف ترین رتبه ها در حوزه کارایی بازار کار، وضعیت اقتصاد 
کالن، بازار محصوالت و پویایی نهادها بوده است که رتبه ما در این شاخص ها 1۳0 
تا 140 به ثبت رس��یده اس��ت. وی با بیان اینکه در ص��ورت تداوم محدودیت های 

ناش��ی از صادرات نفت کماکان رکود تورمی اس��تمرار خواهد داش��ت، اضافه کرد: 
محدودشدن توان بانک ها در تشکیل فعالیت های اقتصادی قطعا بیکاری را افزایش 
داده  و نرخ فقر نیز باالتر خواهد رفت ضمن اینکه دولت امس��ال با کس��ری بودجه 
باالیی برخوردار بوده و برای تامین کس��ری ها باید یا از افزایش درآمدهای مالیاتی 

بهره گیرد یا توزیع اوراق مشارکت و قرضه را ادامه دهد.
وی گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی راهکار خوبی است اما عمدتا فشار بر روی 
بنگاه ها و شرکت های شناسنامه وارد خواهد آمد همانطور که در نیمه اول امسال نیز 

چنین شرایطی حاکم شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنش��ان کرد: هم اکنون فصل تدوین بودجه بوده و 
انتظار ما از دولت آن اس��ت که دس��ت در جیب بانک مرکزی نکند بلکه از طریق 
کاهش هزینه دولت، اصالح یارانه ها و اصالح بودجه ش��رکت های دولتی این منابع 

را تامین کند.

61درصد بنزین توسط خودروهای سواری مصرف می شود

حمل و نقل چقدر بنزین می خورد؟

پیدا و ناپیدای یارانه پنهان در ایران

هر ایرانی سالی 16 میلیون تومان یارانه پنهان می گیرد

چهار شنبه
اول آبان 1398

شماره 1418



بازار ارز در انتظار گشایش
سکه ارزان تر شد

قیمت دالر در بازار ارز دیروز بدون تغییر نس��بت به روز گذشته همچنان 
11 هزار و ۳۵0 تومان ماند. بر این اساس، هر دالر آمریکا در بازار به قیمت 
11 ه��زار ۳40 تومان فروخته می ش��ود که قیمت��ی پایین تر از صرافی های 
بانکی اس��ت. هر دالر از س��وی صرافی های بانکی به قیمت 11 هزار و ۲۵0 

تومان خریداری می شود.
بس��یاری از صراف��ان معتقدند بازار ارز با گشایش��ی آش��کار در روزهای 
اخیر مواجه ش��ده اس��ت. تغییر رویکرد کش��ور امارات در قبال ایران یکی 
از مهمترین دالیل اتفاقات اخیر در بازار ارز اس��ت چراکه امارات از یک سو 
ش��رایط را برای از س��رگیری فعالیت صرافی ها برای معامله با ایران تسهیل 
کرد و از س��وی دیگر نس��بت به آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران 
اق��دام کرد. همچنین هر ی��ورو در صرافی های بانکی 1۲ هزار و 600 تومان 
قیم��ت خورد که تغییری را نس��بت به دو روز قبل نش��ان نمی دهد. قیمت 

خرید یورو در صرافی های بانکی نیز 1۲ هزار و ۵00 تومان است.
قیمت س��که و طال نیز در بازار کاهش یافت، به طوری که قیمت س��که 
تم��ام بهار آزادی طرح جدی��د در بازار تهران 1۳ هزار تومان کاهش یافت و 
با قیمت ۳ میلیون و 948 هزار تومان به فروش رفت. نیم س��که نیز 8 هزار 
تومان و ربع سکه 8 هزار تومان کاهش قیمت داشت. به این ترتیب نیم سکه 
ب��ا قیمت ۲ میلیون و 18 هزار تومان، ربع س��که ی��ک میلیون و ۲19 هزار 
تومان و س��که گرمی 8۳9 هزار تومان فروخته شد. گزارش ها نشان می دهد 
در حال حاضر حباب س��که در بازار ۲6 هزار تومان اس��ت. در همین حال، 
هر گرم طالی 18عیار با یک هزار و 600 تومان کاهش قیمت روبه رو ش��د 
و 401 ه��زار و ۵00 توم��ان قیمت پیدا کرد. هر مثقال طال نیز یک میلیون 

و 7۳7 هزار تومان بود.

خوراکی ها 56درصد تورم داشتند
تورم 3۷درصدی در بهار امسال

طبق اعالم مرکز آمار، در فصل بهار امس��ال نرخ تورم ۳7.6درصد و تورم 
خوراکی ه��ا ۵6.4درصد بوده اس��ت که در میان خوراکی ها س��یب زمینی با 
90.6درص��د بیش��ترین افزای��ش قیمت و تخم م��رغ با منف��ی 18.۲درصد 

بیشترین کاهش قیمت را داشته اند.
به گزارش ایس��نا، براساس اطالعات منتشرشده در گزارش فصلی اقتصاد 
ایران توسط مرکز آمار در فصل بهار 1۳98 شاخص قیمت کاالها و خدمات 
مصرفی کل کشور )بر مبنای سال 1۳9۵( رقم 17۳.1 را نشان می دهد؛ به 
طوری که درصد تغییرات 1۲ ماه منتهی به خرداد 1۳98 نسبت به 1۲ ماه 

مشابه قبل برای این شاخص ۳7.6درصد بوده است.
همچنی��ن در این فصل نرخ ت��ورم برای خانوارهای ش��هری ۳6.9درصد 
و ب��رای خانوارهای روس��تایی 41درصد بوده اس��ت. نرخ ت��ورم گروه های 
»خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 

به ترتیب ۵6.4 و ۳0.1درصد بوده است.
در فصل بهار امس��ال درصد تغییرات شاخص کل قیمت کاالها و خدمات 
مصرفی مرب��وط به دهک دهم به میزان 40.۲درصد بوده اس��ت. همچنین 
ش��اخص نرخ تورم گ��روه »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« برای این 
دهک ۵6درصد و نرخ ت��ورم »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« ۳6.۳درصد 

ثبت شده است.
کمتری��ن میزان تغییرات ش��اخص کل قیمت کااله��ا و خدمات مصرفی 
ه��م مربوط به دهک اول با ۳7.1درصد بوده و همچنین ش��اخص نرخ تورم 
گروه »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« برای این دهک ۵۲.۲درصد و 

نرخ تورم »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« ۲۵.۲درصد برآورد شده است.
 ش��اخص کل قیمت تولیدکننده )برمبنای س��ال 1۳90( رقم 471.4 را 
نشان می دهد؛ به طوری که درصد تغییرات 1۲ ماه منتهی به خرداد 1۳98 
نسبت به 1۲ماه مشابه قبل برای این شاخص ۵8.6درصد بوده است. در این 

فصل گروه اصلی صنعت با 77.۲درصد باالترین نرخ تورم را داشته است.
شاخص کل قیمت کاالهای صادراتی برحسب ریالی رقم 441.4 و دالری 
رقم 140.۲ را نش��ان می دهد؛ به طوری که درصد تغییرات 1۲ ماه منتهی 
به خرداد 1۳98 نسبت به 1۲ ماه مشابه قبل برحسب ریالی 78.4 و دالری 
19.۳درصد بوده اس��ت. ن��رخ تورم ریالی و دالری کااله��ای وارداتی نیز به 

ترتیب 149.7 و ۲۵.1درصد بوده است.
بررس��ی درصد تغییرات متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب در مناطق 
ش��هری کل کشور نس��بت به دوره قبل نیز بیانگر آن است که در بهار سال 
جاری س��یب زمینی با 90.6درصد بیش��ترین افزایش قیمت و تخم مرغ با 

منفی 18.۲درصد بیشترین کاهش قیمت را داشته اند.

برای مقابله با سرقت های سایبری
دریافت رمز دوم برای گوشی های 

غیرهوشمند فراهم شد
ب��ا راه اندازی س��امانه ای جدی��د، از این پس دارندگان گوش��ی های تلفن 
همراه غیرهوشمند نیز امکان دریافت رمز دوم یکبار مصرف برای کارت های 
بانکی را خواهند داش��ت. با توجه به رواج فیش��ینگ و سرقت های سایبری 
از حس��اب های بانکی، استفاده از رمز دوم یکبار مصرف در دستور کار نظام 
بانکی کشور قرار گرفته است. از جمله انتقاداتی که نسبت به طرح استفاده 
از رم��ز دوم یکب��ار مص��رف وارد ش��ده، بی توجهی بانک ها به گوش��ی های 
غیرهوش��مند بوده اس��ت به طوری ک��ه تاکنون برای اس��تفاده از رمز دوم 
یکب��ار مصرف، بانک ها، اپلیکیش��ن ها و نرم افزارهایی را ارائه کرده بودند که 
قابلیت استفاده در گوشی های هوشمند را دارد.  به گزارش بانک ملی ایران، 
پی��ش از این تنها اپلیکیش��ن 60 رمز یکبار مص��رف را در اختیار دارندگان 
گوشی های هوش��مند قرار می داد، اما اکنون سامانه USSD طراحی شده، 
ش��رایطی ساده تر را برای دریافت رمز توسط گوشی های غیرهوشمند فراهم 
کرده اس��ت. در این روش، مشتری می تواند ابتدا با وارد کردن کد دستوری 
#60*7۳7* در س��امانه ثب��ت نام ک��رده و پس از دریافت کد فعالس��ازی، 
مراح��ل ثب��ت نام را ادامه دهد. س��پس تنها با یک بار مراجعه به دس��تگاه 
خودپ��رداز و انتخاب عملیات رمز، وارد منوی فعالس��ازی رمز یکبار مصرف 

دوم شده و مشخصات الزم را وارد کند.
از این پس، دارنده گوشی تلفن همراه غیرهوشمند می تواند به سادگی از 

طریق همین کد دستوری، هر بار یک رمز دوم یکبار مصرف دریافت کند.
اس��تفاده از کد دس��توری برای دریافت رمز دوم یکب��ار مصرف منحصر 
به گوشی های غیرهوشمند نیس��ت، اما دارندگان گوشی های هوشمند باید 
توجه کنند که اگر پیش از این اپلیکیشن 60 و رمزبان را نصب کرده باشند، 

با استفاده از کد دستوری، رمز دریافتی پیشین آنها نامعتبر خواهد شد.

بانکنامه

رش��د س��ریع و روزافزون حجم نقدینگ��ی در اقتصاد ای��ران به یکی 
از عل��ل اصل��ی افزایش تورم از یک س��و و ضعف تولید از س��وی دیگر 
تبدیل ش��ده است و تجدیدنظر اساس��ی در سیاست گذاری های پولی و 
بانکی را می طلبد. طبق دیدگاه کارشناس��ان اقتصادی، رش��د نقدینگی 
در اقتصاد کش��ور امری غیرقابل انکار اس��ت، اما کنترل و هدایت آن از 
مهمترین چالش های مدیران و سیاس��ت گذاران اقتصادی اس��ت. اینکه 
رش��د نقدینگی روندی قابل قبول داشته باش��د و بتوان آن را به سمت 
رونق تولید هدایت کرد، امری اس��ت که می توان��د پیامدهای مثبتی از 

نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد.
به گزارش ایرنا، حجم نقدینگی عبارت اس��ت از معیاری برای اندازه گیری عرضه  
پول. نقدینگی از مجموع »پول« و »شبه پول« در اقتصاد کشور تشکیل شده است. 
پول، ش��امل اس��کناس و مسکوک در دست اش��خاص حقیقی و حقوقی، به عالوه  

سپرده های دیداری است و شبه پول نیز شامل سپرده های غیردیداری است.
نقدینگ��ی به خودی خود پدیده ای منفی نیس��ت و می تواند گردش اقتصادی را 
موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه ای منطقی 
برقرار باش��د. در صورتی که حجم نقدینگی از رش��د اقتصادی بیشتر باشد تورم و 
افزایش قیمت ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز به نوبه  خود تولید 

را تحت تأثیر قرار می دهد.
به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی، در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت 
و کیفیت نقدینگی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد. این ضرورت، 
بیش از هر چیز ناشی از وضعیت نامناسب و تناقض آمیز حاکم بر بخش تولید است. 
زیرا با وجود رشد و حجم باالی نقدینگی در اقتصاد کشور بخش یادشده با کمبود 
نقدینگی مواجه اس��ت. یعنی نقدینگی کش��ور به جای بخش تولید به سمت سایر 

بخش ها در جریان است.
آمارها چه می گویند؟

مطابق با آمارهای منتشرش��ده رش��د نقدینگی کشور با اس��تانداردهای جهانی 
فاصله  زیادی داش��ته و با رش��د اقتصادی هماهنگ نیست؛ داده های جدول زیر که 
وضعیت اقتصاد کشور از نظر رشد نقدینگی طی پنج سال را نشان می دهد حکایت 
از این فاصله زیاد دارد. برای مثال وقتی رش��د اقتصادی از 1.6- در سال 1۳94 به 
1۲.۵درصد در س��ال 1۳9۵ می  رسد، ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در طول این 

یک سال هستیم.
در س��ال 1۳96 نیز در برابر رش��د اقتص��ادی ۳.7درصدی،  ۲۲.1درصد رش��د 
نقدینگی داریم. اما، سال بعد با اینکه رشد اقتصادی به 4.9- درصد کاهش می یابد 
10درصد رشد نقدینگی بیشتر می شود. همچنین طبق آخرین آمار مربوط به سال 
جاری تا آخر خرداد 1۳98 رشد نقدینگی ۲۵.1درصد است. این در حالی است که 

گزارش ها از رشد اقتصادی منفی خبر می دهند. البته، طبق گفته  عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی رش��د بدون نفت مثبت، ولی مقدار آن بسیار پایین است. 

بنابراین، می توان گفت که اقتصاد کشور حاوی »تناقض نقدینگی« است.
این در حالی است، که کشورهای توسعه یافته ، از جمله آمریکا، چین، ژاپن، کره 
جنوبی و انگلس��تان همگی دارای رش��د نقدینگی زیر 10درصد هستند. حتی، در 
برخی کشورها مانند ژاپن کمتر از ۳درصد است. مقایسه  این داده ها نشان می دهد 
که ارتباط مس��تقیمی بین رش��د نقدینگی و توس��عه جوامع وجود دارد. به اعتقاد 
کارشناس��ان نرخ باالی رش��د نقدینگی از ویژگی های اقتصادی کشورهای در حال 
توس��عه و یا توس��عه نیافته است. اکثر کشورهای توس��عه یافته در کنترل نرخ رشد 

نقدینگی و پایین نگه داشتن آن موفق عمل کرده اند.
در این میان، کارشناسان اقتصادی، سه راه حل را برای مدیریت، کنترل و هدایت 
رشد نقدینگی در نظر می گیرند: ابتدا باید بر رشد ترازنامه  بانک ها به ویژه بانک های 
مشکل دار محدودیت های الزم اعمال شود. به عبارت دیگر، جلوگیری از باالتر رفتن 

بدهی بانک ها از دارایی و سرمایه آنها؛
دومین اقدام به مش��کالت نظام بانکی کشور مربوط می شود. اصالح نظام بانکی، 
همواره یکی از خواس��ته های اصلی کارشناس��ان و حتی خود میران اقتصادی بوده 
است. به اعتقاد آنها، بسیاری از بانک ها، از طریق شرکت های زیرمجموعه  خود وارد 
فعالیت های سفته بازانه می شوند. بانک ها به جای تأمین سرمایه موردنیاز بنگاه های 
اقتصادی و کمک به تولید، به دالیلی جهت جبران بدهی های و یا پرداخت س��ود 
سپرده گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می شوند. این امر 
نوسانات شدید و نابسامانی های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می شود. 
از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف آن از مسیر و وظیفه  

اصلی شان جزو ضرورت های انکارناپذیر سیاست گذاری های پولی و بانکی است؛  
کنترل اعطای تس��هیالت کالن توس��ط مقام ناظر نیز س��ومین راهکار به شمار 
م��ی رود. در برخی موارد بانک ها به افراد و نهادهای خاصی تس��هیالت کالنی اعطا 

می کنند که ضرورتاً در تولید سرمایه گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی کنند.
حاکمیت شرکتی بانک ها را نقض نکنیم

یک��ی از ویژگی های خاص اقتصاد دولتی این اس��ت که در خیلی از موارد دولت 
وارد حیطه تصمیم گیری های اقتصادی ش��ده و به صورت دس��توری عمل می کند. 
سیاس��ت گذاری های پولی و بانکی نیز از این قاعده مس��تثنی نیست. ممکن اصت 
دولت در مواقعی دس��تورهایی صادر کند و تکالیف��ی برعهده  بانک ها قرار دهد که 
کاهش سوددهی آنها را در پی داشته باشد. کارشناسان این اقدام را نقض حاکمیت 

شرکتی بانک ها می نامند.
در این حالت بانک ها به جای هدایت نقدینگی به سمت تولید راه هایی را می روند 
که این کاهش سود را  جبران کنند. برای مثال، پژوهشگران اقتصادی نشان داده اند 

که تعیین دستوری نرخ سود سپرده ها و تسهیالت این قدرت را از بانک ها می گیرد 
که متناس��ب با شرایط اقتصاد کالن و اعتبارسنجی متقاضیان، نرخ سود تسهیالت 
را تعیین کنند. به عالوه، موضوع تورم نیز عملکرد بانک ها را در رابطه با تولید تحت 
تأثیر قرار می دهد. درواقع، به دلیل باال بودن نرخ تورم و نوسان های گاه شدید آن، 
بانک ها برای حفظ سرمایه ها و دارایی های خود به ناچار به بنگاه داری روی می آورند. 
البته این امکان نیز وجود دارد که برخی از بانک ها و موسسه های مالی نیز با هدایت 
نقدینگی خود به بازارهای مختلفی همچون، مسکن، طال، ارز و . . . موجب افزایش 

تورم، رکود و در نتیجه تضعیف تولید شوند.
ب��ه طورکل، صاحب نظران اقتصادی معتقدن��د که کنترل نقدینگی و هدایت آن 
در مس��یر درست، بستگی به سیاست گذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. تقریباً، 
می توان گفت در این مورد همه چیز از بانک ها ش��روع می ش��ود. در حالت عادی، 
بانک ه��ا اعتبار در اختی��ار بنگاه های متقاضی قرار می دهند؛ ل��ذا با افزایش عرضه 
پول)حجم نقدینگی( در اقتصاد، دسترسی بنگاه ها نیز به منابع نقد بهبود می یابد، 
ام��ا اگر بانک ها نتوانند وظیفه خود را به درس��تی انجام دهند، جریان نقدینگی به 
سمت بنگاه ها دچار اختالل می شود و نقدینگی به بازارهای مختلف سرازیر شده و 

آنچه نباید رخ دهد، اتفاق می افتد.

مقایسه رشد اقتصادی و رشد نقدینگی از سال 1393 الی 139۸
درصد رشد اقتصادی درصد رشد نقدینگی  سال 

۳   ۲۲  1۳9۳
- 1.6   ۳0  1۳94
1۲.۵   ۲۳.۲  1۳9۵
۳.7   ۲۲.1  1۳96

- 4.9   ۲۳.1  1۳97
-   ۲۵.1  1۳98

مقایسه درصد رشد نقدینگی در سال ۲01۸
درصد رشد نقدینگی نام کشور  
۲۳.1 ایران  
8 انگلستان     
7 چین      

6.7 کره جنوبی  
4.1 آمریکا  
4 منطقه یورو     

۲.4 ژاپن  

مقایسه رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در 5 سال گذشته

کنترل نقدینگی در گرو اصالح نظام بانکی

با وجود اینکه به نظر می رسید سامانه نیما به دلیل عدم موفقیت در سیاست های 
ارزی خیلی زودتر از اینها تعطیل می شود، اکنون این سامانه نقش موثری در تامین 

ارز مورد نیاز واردات کشور بازی می کند.
به گزارش ایس��نا، بانک مرکزی از اوایل سال گذشته با ابالغ سیاست های جدید 
ارزی تصمی��م گرفت که س��امانه ای را تحت عنوان نیما ب��رای فروش ارز حاصل از 
ص��ادرات و تامین ارز موردنیاز واردکنندگان راه اندازی کند. هرچند که در ابتدا این 
سامانه چندان موفق نبود و حجم بسیار کمی از مبادالت ارزی در آن انجام می شد، 
اما بانک مرکزی تالش کرد تا با سیاست های جدید استفاده از این سامانه را افزایش 
داده و در نهایت آن را به محل مشخصی برای تبادل ارز تجاری کشور تبدیل کند.

البت��ه بانک مرکزی در این راس��تا، تغییراتی را در نحوه بازگش��ت ارز حاصل از 
ص��ادرات داد و ب��ه نوعی با صادرکنندگان راه آمد تا آنها نیز تمایل بیش��تری برای 

برگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور باشند.
اکنون بانک مرکزی اعالم کرده که از ۲1 فروردین ماه س��ال گذشته یعنی زمان 
ابالغ سیاس��ت های جدید ارزی تا ۳1 اردیبهشت ماه س��ال جاری 71درصد از ارز 

صادراتی به کشور بازگشته است.
بر این اس��اس در مدت یادشده، صادرکنندگان کش��ور 4۵ میلیارد یورو ارز وارد 
کش��ور کرده اند و با این حال طبق توافق با کمیته بازگش��ت ارز صادراتی، گمرک 
۲0درصد پایه های صادراتی را پایین تر محاسبه کرده که در نتیجه صادرات یادشده 

به ۳۵ میلیارد یورو کاهش می یابد.
ب��ا در نظر گرفتن ۲میلی��ارد یوروی دیگر که در حقیقت صادرات ریالی اس��ت، 

71درصد از ارز صادراتی در مدت یادشده به کشور بازگشته است.
ای��ن در حالی اس��ت که عبدالناصر همتی، رئیس کل بان��ک مرکزی در روزهای 
گذشته نیز اعالم کرده بود که عرضه ارز در سامانه نیما بر تقاضای آن پیشی گرفته 

و به این ترتیب روند تامین ارز واردکنندگان از طریق نیما تسهیل خواهد شد.
البت��ه هن��وز بخش��ی از صادرکنن��دگان ارز صادراتی خود را ب��ه چرخه اقتصاد 
بازنگردانده اند که این موضوع نیز باید توسط بانک مرکزی پیگیری شود و با وجود 
اینکه بخش عمده ای از ارز صادراتی به کشور بازگشته، اما بانک مرکزی باید در پی 

این باشد که تمام ارز صادراتی به کشور برگردد.

در این راس��تا، فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتصاد نیز مسئولیت معرفی افرادی که ارز 
صادراتی خود را به کشور برنگرداندند به قوه قضائیه را برعهده بانک مرکزی دانسته 
و گفته قرار ش��د یک رایزنی با کمک اتاق بازرگانی انجام شود تا ارزها بازگردانده و 
مش��کل حل شود، ولی افرادی که ارز خود را به کشور برنگردانند باید توسط بانک 

مرکزی به قوه قضائیه معرفی شوند.
بهبود وضعیت س��امانه نیما در حالی اتفاق می افتد که بسیاری از کارشناسان در 
میانه راه، این سامانه را ناموفق خواندند و پیش بینی می کردند که به زودی تعطیل 
خواهد شد، اما بانک مرکزی با تاکید ویژه بر فعالیت این سامانه اکنون توانسته آن 

را به وضعیت قابل قبولی برساند.
ب��ه نظر می آید که برنامه بانک مرکزی برای س��امانه نیما، تامین ارز کل واردات 
کش��ور از این طریق است که می تواند شرایط را برای واردکنندگان تسهیل کرده و 
قیمت تمام شده را کاهش دهد. به این ترتیب می توان گفت که در مورد سامانه نیما 
اصرار بانک مرکزی جواب داد و سامانه ای که گفته می شد حدود شش ماه پیش باید 

جمع آوری شود، امروز نقش بزرگی در تامین ارز واردات کشور دارد.

میزان سرقت اینترنتی حساب های بانکی یا همان فیشینگ در ماه های اخیر رشد 
زیادی یافته اس��ت که قربانیان این نوع سرقت ها، امیدی به بازگشت پول های خود 
ندارند. میزان کالهبرداری های اینترنتی و فیشینگ )سایت های جعلی( در ماه های 
اخیر و به ویژه فصل تابستان جهش زیادی داشته و به وضعیت ناگواری رسیده به 
طوری که یک چهارم )۲۵درصد( فیشینگ یک سال منتهی به تیرماه در نخستین 

ماه فصل تابستان رخ داده است.
فیش��ینگ به تالش برای به دس��ت آوردن اطالعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، 
اطالعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب سایت، پیامک و آدرس ایمیل 
گفته می ش��ود. افراد س��ودجو پ��س از دریافت این اطالعات ب��ه راحتی می توانند 

حساب های بانکی افراد را خالی کنند.
ش��مار قربانیان فیش��ینگ در حالی رو به افزایش اس��ت که به دلیل ماهیت این 
نوع تخلفات، شناس��ایی عامالن سخت و پیچیده بوده و همچنین بازگرداندن پول 
سرقت ش��ده به قربانیان نیز تقریبا محال و ناممکن است. بررسی ها نشان می دهد 
که براساس طرحی که در صنعت بیمه در دست اجرا قرار دارد، ریسک هایی مانند 
بانکداری دیجیتال، امنیت داده ها، عدم قطعیت تراکنش ها، کالهبرداری های بانکی 
و فیشینگ تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. براساس این طرح، شرکت های 

بیمه با بانک ها قرارداد امضا می کنند که از طریق آن مشتریان بانک ها تحت پوشش 
بیمه خدمات بانکی قرار می گیرند.

در همی��ن زمینه، رئیس کل بیمه مرکزی ایران از طراحی مدلی برای پوش��ش 
بیمه ای حساب های بانکی در مقابل حمالت سایبری و فیشینگ خبر داد و گفت: به 
نظر می رسد تا آخر امسال، طرح و مدل مربوط به بیمه حساب های بانکی در مقابل 

فیشینگ به تایید برسد و سال آینده اجرایی شود.
غالمرضا س��لیمانی در گف��ت وگو با ایرنا، درباره بیمه حس��اب های بانکی در 
مقاب��ل تهدیدات فض��ای مجازی و حمالت فیش��ینگ، افزود: در س��ال 1۳9۵ 
پیش��نهادی تحت عنوان »پوش��ش بیمه امنیت فضای مجازی« مطرح ش��د که 
قرار ب��ود در قالب دس��تورالعمل »تدوین و عرضه محص��والت بیمه ای جدید« 
تنظیم و از طریق یکی از ش��رکت های بیمه به بیمه مرکزی ارس��ال ش��ود که 

تاکنون اقدامی انجام نش��ده اس��ت.
رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: همچنین در خردادماه سال 1۳98 نخستین 
کنفرانس بیمه ریسک های فضای مجازی در ایران با هدف بررسی و عملیاتی کردن 

طرح بیمه ریسک های فضای مجازی )ریسک های سایبری( برگزار شد.
س��لیمانی ادام��ه داد: محورهای این کنفرانس ش��امل چالش ه��ا و فرصت های 

ارائه بیمه ریس��ک های فضای س��ایبری، نقش بیمه ریس��ک های فضای سایبر در 
تامین امنیت تجارت الکترونیک، بررس��ی موان��ع حقوقی و کاربردی ارائه بیمه نامه 
ریس��ک های فضای سایبری، بررسی چالش های ورود شرکت های بیمه گر به عرصه 
بیمه ریس��ک های فضای سایبری و تاثیر متقابل بیمه ریسک های فضای سایبر در 

نظام بانکداری الکترونیک بود.
وی با اش��اره به پیچیدگی این نوع بیمه، اظهار داش��ت: جزییات این پوش��ش، 
شناسایی خس��ارت های مربوط به این حوزه، مخاطرات و چالش های مشترک بین 
بیمه گر و بیمه گذار، نرخ گذاری آن و فاکتورهای موثر بر نرخ، حدود تعهدات بیمه گر، 
بازاریابی خاص این رشته و نحوه نظارت بر این بیمه نامه نیازمند بررسی های دقیق 

و با اخذ آمار و اطالعات مربوطه از پلیس فتا خواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی به ویژگی های حمالت فیش��ینگ اشاره کرد و ادامه داد: 
پس از انجام مطالعات الزم، در حال طراحی مدل پوشش بیمه ای حساب های بانکی 

در مقابل این نوع حمالت هستیم.
س��لیمانی گفت: به نظر می رس��د تا آخر امس��ال، طرح و م��دل مربوط به بیمه 
حساب های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و احتمال دارد که سال آینده 

اجرایی شود.

 ۷1درصد ارز صادراتی برگشت

»نیما« سر به راه شد

رئیس کل بیمه مرکزی:

حساب های بانکی در مقابل حمالت سایبری بیمه می شوند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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سهامداران عدالت امسال چقدر سود 
می گیرند؟

سود سهام عدالت در سال مالی 1۳97 نسبت به سال مالی قبلش حدود 
۵0 تومان افزایش داش��ته اس��ت؛ به این ترتیب مشموالن سهام عدالت که 
یک میلیون تومان سهام دارند حدود ۲۲0 تا ۲۳0 هزار تومان سود خواهند 

گرفت.
به گزارش ایس��نا، در سال 1۳96 کسانی که به ارزش یک میلیون تومان 
س��هام عدالت داشتند بابت س��ود سال مالی 1۳9۵ معادل 1۵0 هزار تومان 
دریافت کردند. در س��ال گذشته نیز مشموالن سهام عدالت که یک میلیون 
تومان از این س��هام را داشتند به ازای سود پرتفوی سهام عدالت سال مالی 

1۳96 معادل 17۵ هزار تومان سود دریافت کردند.
اما س��ود س��ال مالی 1۳97 هنوز  به طور قطعی مش��خص نبود، چراکه 
مجام��ع تعدادی از ش��رکت های مهم که در پرتفوی س��هام عدالت بودند از 

جمله هلدینگ خلیج فارس هنوز برگزار نشده بود.
روز ۲9 مهرم��اه مجم��ع هلدینگ خلیج فارس برگزار ش��د. بدین ترتیب 
اگر این هلدینگ س��ود س��هام عدالت را حدود 1۲00 تومان شناسایی کند 
با توجه به برگزاری مجامع دیگر ش��رکت های سهام عدالتی که برگزار شده، 
س��ودی معادل ۲۲0 تا ۲۳0 هزار تومان برای مش��موالن س��هام عدالت که 

ارزش سهام شان یک میلیون تومان است، پیش بینی می شود.
گفتنی اس��ت که ارزش پرتفوی سهام عدالت در گذشته ۲6 هزار و 600 
میلیارد تومان بود که طی سال گذشته این عدد به حدود 170 هزار میلیارد 
تومان رس��ید. به این ترتیب ارزش پرتفوی سهام عدالت در این مدت بیش 

از شش برابر شده است.

قابل توجه بورسی ها
عرضه اولیه در راه است

امروز و در اولین روز آبان ماه، ۲۵درصد از س��هام سرمایه گذاری آوا نوین 
در ب��ازار دوم فرابورس ایران عرضه اولیه می ش��ود. هر س��هامدار حقیقی یا 

حقوقی می تواند حداکثر ۲۵0سهم ثبت سفارش کند.
به گزارش ایس��نا، امروز چهارشنبه 1۵0 میلیون سهام سرمایه گذاری آوا 
نوی��ن در بازار دوم فرابورس ایران عرضه اولیه می ش��ود. تعداد کل س��هام 
ش��رکت 600 میلیون س��هم است و حداکثر س��هم قابل خریداری برای هر 

شخص حقیقی یا حقوقی ۲۵0 سهم است.
این عرضه به روش ثبت س��فارش انجام می ش��ود و دامنه قیمت در ثبت 

سفارش از ۲10 تا ۲16 تومان است.
موضوع فعالیت این ش��رکت، س��رمایه گذاری در س��هام، سهم الش��رکه، 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها، اوراق بهادار، مسکوکات، فلزات گرانبها، 
گواهی های س��پرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها مشخص 

شده است.
س��هامدار عمده این ش��رکت 60 میلیارد تومانی، سازمان اقتصادی کوثر 
و ش��رکت های تابعه آن ب��وده که نزدیک به صد درصد از س��هام »وآوا« را 

در اختیار دارند.
دیروز به مناس��بت عرضه اولیه این شرکت در فرابورس نشستی با حضور 
مالک رحمتی، قائم مقام مدیرعامل س��ازمان اقتص��ادی کوثر، جواد وکیلی 
معاون اقتصادی و برنامه ریزی س��ازمان، علیرضا قدرتی مدیرعامل ش��رکت 
سرمایه گذاری آوا نوین، مسئوالن بازار سرمایه و اصحاب رسانه برگزار شد.

رحمتی در ابتدای این نشست با اشاره به رشد نقدینگی گفت: می توان از 
رش��د نقدینگی به عنوان یک فرصت استفاده کرد و تنها راه استفاده از این 
فرصت، بازار سرمایه است. نقدینگی به هر بازاری که وارد شود خسارت های 
س��نگینی را می تواند به بار بیاورد ولی بازار س��رمایه می تواند این س��یل را 

کنترل کند.
وی با اشاره به ابزارهای مالی در بازار سرمایه، تاکید کرد: بازار سرمایه به 
دو روش افزایش سرمایه و عرضه اولیه می تواند این نقدینگی را کنترل کند.
رحمت��ی ادامه داد: قول داده بودیم که بیش از 70درصد از ش��رکت های 
س��ازمان اقتصادی کوثر در بازار س��رمایه عرضه ش��ود که فردا با انجام این 

عرضه، وعده مان محقق خواهد شد.
وی یادآور شد: باید نگاه مردم را به بازار سرمایه تغییر دهیم. باید فعاالن 
بازار را عادت دهیم که سرمایه گذاری های شان آنی نباید باشد. از خریدهای 

احساسی و آنی باید پرهیز کرد.
رحمت��ی اضافه کرد: بنگاه اقتصادی که غیر از بازار س��رمایه تامین مالی 
کند در اش��تباه اس��ت. در این راس��تا ما تصمیم گرفتیم که از این فرصت 
استفاده کنیم. ما بهترین مسیری که اقتصاد را دست مردم دهیم این دیدیم 

که شرکت های خوب مان را در بورس و فرابورس عرضه کنیم.
علیرضا قدرتی - مدیرعامل سرمایه گذاری آوا نوین - در ادامه این نشست 
گفت:  در 17 دی ماه 1۳97 این ش��رکت به عنوان نهاد مالی نزد س��ازمان 
بورس پذیرفته و مطابق بند ۲1 قانون بازار سرمایه، به عنوان نهاد مالی نزد 

سازمان ثبت شد.
وی افزود: ترکیب هیات مدیره ما یکی از ترکیب های خوب است، چراکه 
هم��ه دکترای مدیریت مالی و اقتصاد دارند و س��هامدار عمده ما س��ازمان  
اقتصادی کوثر است که در شش ماه گذشته اسم آن زیاد شنیده شد، چراکه 

نیروگاه زاگرس، شریف آباد و مرغ ماهان را در بازار سرمایه عرضه کرد.
قدرت��ی ادامه داد: علی رغم میل باطنی ما فردا »۲۵ درصد« از س��هام آوا 
نوین عرضه خواهد ش��د. امید داریم این عرضه که با استقبال خوبی مواجه 
ش��ود. س��رمایه ما 60 میلیارد تومان اس��ت و قول داده ایم که سرمایه را به 
100 میلیارد تومان برس��انیم. این افزایش س��رمایه می تواند از محل آورده 

نقدی یا سود انباشته باشد.
مدیرعامل سرمایه گذاری آوا نوین افزود: پرتفوی ما در حال حاضر حدود 
80 میلیارد تومان اس��ت که عمده س��رمایه گذاری های آن در بازار سرمایه 
اس��ت ما حدود 6میلیارد تومان هم سهام غیربورسی داریم یکی از ارزش ها 
و پتانس��یل های نهفته در دل شرکتی که فردا قرار است عرضه شود همین 
6میلیارد تومان است. در دل این 6میلیارد، ۵۲درصد از شرکت پاک اندیشان 
امین و یک درصد از س��رمایه گذاری هلدینگ کش��اورزی، دیزباد و اش��راق 

قرار دارند.
وی ادامه داد: کلیه سرمایه گذاری پاک اندیشان امین بورسی است. شرکت 
سرمایه  گذاری هلدینگ کش��اورزی به عنوان بزرگترین هلدینگ کشاورزی 
است که مراحل عرضه و پذیرش این شرکت در بازار سرمایه در حال انجام 

است و تا یک ماه آینده این شرکت وارد بورس می شود.
قدرتی با اش��اره به اطالعات ش��رکت در شهریور سال جاری، گفت: سعی 
کردی��م انتخاب صنایع مان همراه با مدیریت ریس��ک باش��د. عمده صنایع 
ما مربوط به فلزات اساس��ی می ش��ود. بعد از آن ش��رکت های پتروش��یمی، 
فرآورده های نفتی، بانکی، کانه های فلزی، مخابرات، چند رش��ته ای صنعتی 
است که مورد آخر شامل شرکت های غدیر و صندوق بازنشستگی می شود.

نماگربازارسهام

مدیرعام��ل ب��ورس انرژی ایران گف��ت تمامی فرآورده های اصل��ی نفت مانند 
بنزین، گازوئیل، نفت سفید و . . . در بورس انرژی عرضه می شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، س��یدعلی حسینی ضمن بیان 
مطلب باال اظهار کرد: با هماهنگی خوبی که با س��ه ش��رکت اصلی تابعه وزارت 

نفت یعنی ش��رکت ملی نفت، ش��رکت ملی گاز و ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران انجام ش��ده اس��ت، مجموعه ای از فرآورده های نفتی در 
ب��ورس انرژی عرض��ه و خریداران صادرات��ی نیز تاکنون اس��تقبال خوبی از این 

عرضه ها داشته اند.

او در ادامه با اشاره به افزایش حجم این عرضه در بورس گفت: برای مثال گاز 
مایع یا ال. پی. جی که در گذش��ته فقط از س��وی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی عرضه می شد، از این به بعد شرکت ملی گاز ایران نیز ال. پی. 

جی خود را از طریق بورس عرضه خواهد کرد.
مدیرعام��ل بورس انرژی ایران اضافه کرد: هفته آینده 1۳ هزار تن گاز مایع از 

طرف شرکت ملی گاز در بورس عرضه می شود.
وی تصری��ح ک��رد: همچنی��ن در گذش��ته گازوئیل از طریق ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخ��ش فرآورده های نفتی در بورس عرضه می ش��د، اما با توجه به 
اس��تقبالی که شکل گرفت و دس��توری که وزیر نفت صادر کرد، گازوئیل نیز 
از طریق شرکت ملی نفت ایران به زودی برای مقاصد دریایی از مسیر بورس 
عرضه خواهد شد تا هم خریدارانی که مایل به تحویل دریایی هستند بتوانند 
از این فرصت اس��تفاده کنند و هم به لحاظ حجم عرضه ها بتوان توس��عه های 

خوب��ی در ای��ن ب��ازار انج��ام داد.
حس��ینی توضیح داد: همانطور که خریداران عالقه مند هس��تند، باید بتوانند 
در بورس و در یک محیط ش��فاف خرید خود را انجام دهند؛ برای حفظ حقوق 
کش��ور و عرضه کنندگان نیز باید راهکارهای مناس��بی داشت. به همین دلیل در 
مقررات بورس این مهم به درس��تی پیش بینی شده که خریداران برای اینکه در 
رقابت شرکت و بعدها بتوانند تعهدات خود را انجام دهند، باید مبلغی را به عنوان 

پیش پرداخت واریز کنند.
وی فرآورده ه��ای نفت��ی را مربوط به تمام ملت ایران دانس��ت و افزود: بر این 
اس��اس، همه موظفند از این فرآورده ها صیان��ت کنند، بنابراین ضرورت دارد در 

مقررات از خریداران نیز پیش پرداخت گرفته شود.
مدیرعامل بورس انرژی ایران دریافت پیش پرداخت را امری درست، قانونی و 

در جهت حمایت و صیانت از حقوق مردم و دولت عنوان کرد.
وی در ادامه افزود: باید این باور را بین تصمیم گیران، مردم و رس��انه ها ایجاد 
کرد که عرضه هایی که از طریق بورس انجام می ش��ود با توجه به رقابتی بودن و 

شفافیت، منافع مردم و کشور را بیشتر تامین می کند.
حس��ینی در پایان گفت: این موضوع همچنین کمک خواهد کرد تا به تدریج 
هم خریداران بیش��تری به این جرگه ملحق شوند و هم عرضه کنندگان که اغلب 
دولتی هس��تند و گاهی کارها را به کندی پیش می برند، س��عی کنند س��رعت 
بیشتری به کارها دهند؛ از این رو مهمترین مانع در این مسیر »ذهنی« است تا 

اینکه »عملیاتی و تکنیکی« باشد.

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد

عرضه فرآورده های اصلی نفت در بورس

فرصت امروز: درحالی که شاخص بورس تهران در روزهای گذشته با افت بی سابقه 
روبه رو شده و بسیاری از تازه واردان بورس را شوکه کرده بود، در آخرین روز مهرماه 
بیش از 6 هزار و 14۲ واحد رش��د کرد و در نهایت به رقم ۳08 هزار و ۳1۵ واحد 
رس��ید. در معامالت روز گذشته، بیش از ۳میلیارد و 64۵ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار به ارزش 16 هزار و 69۳ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. همچنین 
ش��اخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۵69 واحد افزایش به 81 هزار و 994 واحد 
و ش��اخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 49 واحد رش��د به ۵4 هزار و 8۵۵ واحد 
رسید. شاخص آزاد شناور نیز با 7هزار و 198 واحد افزایش به رقم ۳49 هزار و ۵0۵ 
واحد رس��ید، ش��اخص بازار اول 4هزار و 749 واحد و شاخص بازار دوم 11 هزار و 

۲06 واحد افزایش داشتند.
در بی��ن تمامی نمادها، پتروش��یمی پارس )پارس( ب��ا ۳41 واحد، فوالد مبارکه 
اصفه��ان )ف��والد( با ۲77 واحد، گ��روه مپنا )رمپنا( با ۲۳0 واح��د، مخابرات ایران 
)اخابر( با ۲۲6 واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با ۲۲6 واحد، خدمات 
انفورماتی��ک )رانفور( با 1۵9 واح��د و ملی صنایع مس ایران )فملی( با 1۵7 واحد، 
بیش��ترین تأثیر مثبت را بر ش��اخص کل داشتند. در مقابل نیز پاالیش نفت تهران 
)شتران( با 94 واحد، نفت سپاهان )شسپا( با 40 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارسان( با 40 واحد و سرمایه گذاری ساخت ایران )وساخت( با ۳۲ واحد از جمله 

گروه هایی بودند که افت شاخص بورس را در آخرین روز مهرماه رقم زدند.
همچنین نماد بانک تجارت، بانک ملت، سایپا، بانک اقتصاد نوین، بانک صادرات 
ایران، پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت بندرعباس ازجمله نمادهای پربیننده در 
معامالت دیروز بودند. در این میان، گروه خودرو صدرنشین برترین گروه های صنعت 
ش��د و در این گروه ۵81 میلیون و ۵4۲ هزار برگه سهم به ارزش یک هزار و ۵71 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز در آخرین روز مهرماه نزدیک به 100 واحد رشد کرد و بر 
روی کانال ۳هزار و 804 واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و 491 

میلیون برگه سهم به ارزش بیش از 9 هزار و ۳4۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها، پتروشیمی مارون )مارون(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، 
پتروش��یمی دماوند )دماوند(، س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو( و فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( بیش��ترین تأثیر مثبت 
را بر ش��اخص این بازار داش��تند. در مقابل، نماد پتروش��یمی زاگ��رس )زاگرس(، 
س��رمایه گذاری مس سرچشمه )سرچش��مه( و بانک دی )دی( مانع از رشد بیشتر 

این شاخص شدند.
رکود بازار طال و ارز در کنار دیگر بازارهای موازی

هرچند بورس تهران در اولین ماه پاییز با ریزش بی سابقه ای روبه رو شد، اما با این 
حال، وضعیت بازار سهام نسبت به دیگر بازارهای موازی همچنان بهتر و پربازده تر 

است؛ چنانچه بررسی ها نشان می دهد سکه امامی که قیمت تک فروشی آن از ۲0 
مهرماه به زیر 4میلیون تومان رسیده بود، در آخرین روز مهرماه ۳ میلیون و 94۵ 
تومان معامله شد. سکه بهار آزادی نیز ۳ میلیون و 9۳۵ تومان، نیم سکه ۲ میلیون 
و ۲۲ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و سکه گرمی هم 841 

هزار تومان به فروش رسید.
همچنی��ن در پایان مهرماه، قیمت دالر با 40درص��د کاهش در نیمه روز به 11 
هزار و ۳۵0 تومان رسید. یورو هم 1۲ هزار و ۵90 تومان به فروش رسید. بازار دیگر 
ارزه��ای جهانی در ایران هم باثبات بوده اس��ت، به طوری که قیمت درهم امارات، 
لیر ترکیه و یوآن چین در ایران کاهش و در مقابل نرخ روبل روس��یه و روپیه هند 

افزایش یافت.
باتوجه به خروج تقاضای سوداگرانه از بازارهای ارز و طال، تحلیلگران ثبات نسبی 
و حتی کاهش اندک قیمت ها در این دو بازار را پیش بینی کرده بودند. با این حال، 
هجوم سرمایه خرد به بازار سرمایه و رشد معامالت حقیقی در تاالر بورس، شاخص 
کل را دچار نوسان کرده است. هرچند شاخص کل بازار سرمایه در آخرین روز ماه 
مهر بیش��تر از 6هزار واحد رشد کرد اما این ش��اخص در ۲1مهرماه در کانال ۳۲6 
ه��زار واحد قرار داش��ت که در روزهای بعد به ۳19 ه��زار واحد، ۳08 هزار واحد و 
درنهایت ۳01 هزار واحد سقوط کرد و تا پایان نخستین ماه پاییز نتوانست به سطح 

قبلی بازگردد.
چه بالیی بر سر بورس آمده است؟

معموال بازارهایی که با رش��د شتابان همراه می ش��وند، زمانی که وارد فاز اصالح 
می شوند با همان شتاب روند نزولی را در پیش خواهند گرفت و اکنون بازار سرمایه 

در چنین موقعیتی قرار گرفته است.
ولید هالالت، کارش��ناس بازار س��رمایه در گفت وگو با ایرنا، با بیان این مطلب به 
تش��ریح وضعیت شاخص کل بورس پرداخت و گفت: شاخص بورس تا کانال ۲70 
هزار واحد به آرامی در حرکت بود و تا آن نقطه به صورت افتان و خیزان رشد کرد. 
س��پس شاخص از کانال ۲70 هزار واحد تا ۳۳0 هزار واحد رشد پرشتابی را تجربه 
کرد، بنابراین زمانی که ش��اخص روند نزولی را در پیش گرفت با همان شتاب وارد 

فاز اصالحی شد.
هالالت اظهار داش��ت: زمانی که ش��اخص بورس به کانال ۳۲0 هزار واحد رسید 
بس��یاری از فعاالن بازار سرمایه در انتظار خروج از این بازار بودند؛ هرچند برخی از 
این افراد رش��د ش��اخص بورس تا کانال 400 هزار واحد را پیش بینی می کردند اما 
همه این افراد دس��ت به ماشه و به دنبال فروش سهام خود به منظور جلوگیری از 

ضرر و زیان احتمالی بودند.
این فعال بازار سرمایه افزود: همین امر باعث ایجاد فشار فروش مضاعف در بازار 
ش��د. در این دوران، حضور س��رمایه گذاران با دید میان مدت در بازار بسیار کم بود؛ 

اکثر افراد چنین دیدی را در بازار داش��تند که س��ود خود را ذخیره کنند و از بازار 
خارج شوند.

وی با بیان اینکه سهامداران تازه وارد به ایجاد فشار فروش در بازار سرمایه دامن 
زدند، گفت: شاخص بورس در دو روز اخیر تا کانال ۳00 هزار واحد کاهش یافت و 
در دو هفته اخیر بسیاری از نمادها در بازار تا ۳0درصد افت قیمت را تجربه کردند. 
با وجود افت شاخص بورس، انتشار خبر گزارش شش ماه شرکت ها سیگنال مثبتی 

را در بسیاری از صنایع ایجاد کرد.
او به افت سنگین قیمت سهام برخی از صنایع اشاره و بیان کرد: به نظر می رسد 
که گزارش ش��ش ماهه ش��رکت ها در برخی از صنایع مانند سیمانی ها، دارویی ها، 
بیمه ای ها، پاالیش��گاه، پتروشیمی و فلزات اساسی بسیار مثبت باشد. عواملی مانند 
گزارش مثبت 6 ماهه شرکت ها، رشد مثبت شاخص بورس در تابستان 98 نسبت 
به سال 97 فضایی را ایجاد کردند تا شاخص در کانال ۳00 هزار واحد خود را نگه 

دارد و بیش از اینها کاهشی نشود.
این کارش��ناس بازار سرمایه گفت: اینکه چشم انداز بازار چگونه است 
موضوع چندان مطرحی نیست بلکه مهمترین مساله کنونی در بازار این 
اس��ت که آیا تعادل به بازار باز می گردد و در سطوح فعلی خود را حفظ 
می کند یا خیر؟ اگر بخواهیم بازار را به صورت تحلیلی و برمبنای س��ود 
مورد تحلیل قرار دهیم باید گفت به احتمال قوی از این به بعد شاخص 
و س��هم ها در تعادل به س��ر می برند و همچنین س��هم هایی که بتوانند 

دوباره با رشد همراه شوند زیاد است.
هالالت اظهار داش��ت: در ابتدا باید بازار به تعادل برس��د تا بتوان گفت با انتشار 
گزارش های جدید و همچنین با فضای سیاسی و اقتصادی حاکم در کشور شاخص 

ارزنده اینکه بیش از اینها با رشد همراه شود هست یا خیر؟
این کارشناس بازار سرمایه افزود: کلیت بازار به لحاظ ارزش و تعداد نمادها بیش 
از اینها افت نمی کند اگر از اینجا به بعد شاهد کاهش شاخص بورس باشیم می توان 

گفت بازار راه خود را اشتباه می رود.
به گفته وی، سهم های بزرگ چون گزارش بهتری داشتند بازار نگرانی کمتری را 
برای این سهم ها دارد و همانطور که این گروه ها کمتر رشد کردند در افت هم کمتر 

با اصالح و ریزش همراه می شوند.
هالالت خاطرنشان کرد: زمانی که اهالی بازار طعم ریزش را می چشند با احتیاط 
بیشتری وارد بازار می شوند؛ نمی توان گفت اقبال سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری 
در این بازار از بین رفته اما منابع جدید را با احتیاط و از طریق تحلیل های صورت 

گرفته وارد بازار خواهند کرد.
او در پایان گفت: رش��دهایی که با س��رعت در بازار اتفاق می افتد خطرناک است 

و بهتر است تا بازار در تعادل باشد و سهامداران براساس آن وارد این بازار شوند.

شاخص بورس تهران در آخرین روز مهرماه بیش از 6 هزار واحد رشد کرد

پایان سبز مهر برای بورس
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ذره بین نظارت بر فروش اینترنتی دست چه کسی است؟
 تیغ تیز کالهبرداران اینترنتی برای 

خالی کردن جیب مردم
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در سال های اخیر صنعت مد 
و پوش��اک ایران هر بار با هر بادی به سمت و سویی خاصی حرکت 
کرده اس��ت. از یک سو واردات بی رویه مافیای پوشاک در ایران و از 
طرف دیگر ورشکس��ته ش��دن تعداد زیادی تولیدکننده  که در این 
صنعت فعالیت می کردند از جمله عواملی اس��ت که منجر به هرج و 

مرج در بازار کشور شده است.
همچنین از طرفی دیگر جایگزینی کاالهای درجه پایین چینی به 
جای تولیدات با کیفیت ایرانی. ورود فرهنگ عجیب و غریب بیگانه 
و گاه��ی هم تلفیق فرهنگ ه��ای ایرانی ب��ا فرهنگ های بی معنای 

برون مرزی باعث شده تا این صنعت را نتوان کنترل کرد.
متاس��فانه این بی��ن اس��تفاده از کالس های بی محت��وای برخی 
آموزشکده های غیرقانونی مد و پوش��اک، سری دوزی های بی هدف 
و نصب برندهای خارجی بر دوخت های ایرانی بازار تولیدات ملی را 

آفت زده کرده است.
داس��تان فروش اینترنتی این محصوالت این روزها به شدت رواج 
پیدا کرده و به شیوه های مختلف برای فروش این محصوالت تالش 

می شود.
بحثی که در ف��روش محصوالت اینترنتی مطرح اس��ت قیمت و 
نحوه تحویل کاالست، بسیاری از این فروشگاه ها تخفیف های بسیار 
خوب��ی بر کاالهای خود اعمال می کنن��د اما زمانی که قیمت اصلی 
این کاالها مورد بررس��ی قرار می گیرد متوجه می ش��ویم که نه تنها 
کاال ش��امل تخفیف نبوده بلکه قیمت آن از محصوالت در بازار نیز 
گران تر محاس��به شده اس��ت و این تخفیف تنها برای انحراف افکار 

عمومی برای جذب مشتری بوده است. 
در تم��ام دنیا قیمت فروش��گاه های اینترنتی ب��ا مغازه ها متفاوت 
اس��ت چرا که برخی از واس��طه های ف��روش معم��وال در این بین 
حق دالل��ی را نمی گیرند ب��ه همین دلیل قیم��ت جنس با قیمت 
کارخانه تفاوتی ندارد اما در ایران متاسفانه دیده شده کاالیی که در 
فروشگاه های اینترنتی خریداری می شود هم قیمت اجناس مغازه و 

حتی از آن هم گران تر است.
این یعنی در ایران با مقوله ای به نام گران فروشی رو به رو هستیم 
که اخیرا همین موضوع یعنی فروش اینترنتی محصوالت به ویژه در 
اینس��تاگرام باعث بروز کالهبرداری های مختلفی شده است. فروش 
بیش از ۵0درصد محصوالت در فروشگاه های اینترنتی کالهبرداری 
اس��ت بدین گونه که شما جنسی را خریداری کرده سپس باید مبلغ 
را واری��ز کنید در غیر این ص��ورت کاالیی را دریافت نخواهید کرد، 
اما زمانی که حتی مبلغ واریز می ش��ود جنسی دریافت نمی کنید و 
از آنجای��ی ک��ه کاال قیمت کمی دارد فرد دیگ��ر پیگیر دریافت آن 

کاال نمی شود.
گون��ه ای دیگر از کالهبرداری اینترنتی این گونه اس��ت که پس از 
روی��ت و تحوی��ل کاال باید مبل��غ را واریز کنید اما قب��ل از آن باید 
بیعانه ای واریز کنید، پس از واریز بیعانه فروشنده اعالم می کند که 
گ��روه دیگری جنس را تحویل می دهن��د اما به هنگام دریافت کاال 
متوجه می ش��وید کاالی درخواستی با کاالی تحویلی کامال متفاوت 
اس��ت. در این صورت زمانی که قصد استرداد این کاالی ناخواسته 
را دارید پیک هزینه خود را دریافت سپس اقدام به بازگرداندن کاال 
می کند که البته در بسیاری از موارد فروشنده این استرداد را قبول 
نمی کند. موضوع قابل بررس��ی این است که چرا روی عملکرد این 

دسته از فروشگاه ها نظارتی وجود ندارد؟

پرداخت بیش از ۲10 میلیارد ریال از 
مطالبات کشاورزان گوجه کار

ش��یرزاد گف��ت تاکنون بی��ش از ۲10 میلیارد ری��ال بابت خرید 
حمایت��ی محصول گوجه فرنگی به کش��اورزان گوجه کار پرداخت 
ش��ده است. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از سازمان 
مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی 
تعاون روس��تایی از پرداخ��ت بخش اول مطالب��ات خرید محصول 
گوج��ه فرنگ��ی حمایتی به کش��اورزان خبر داد و گفت: براس��اس 
برنام��ه ریزی های صورت گرفته تاکن��ون بیش از ۲10 میلیارد ریال 
بابت خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی به کش��اورزان گوجه کار 

پرداخت شده است.
وی افزود: این کش��اورزان از استان های اردبیل، خراسان شمالی، 

اصفهان، قزوین، زنجان، سمنان، کرمانشاه و کردستان بودند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: در آینده نزدیک 

مرحله دوم مطالبات گوجه کاران به حساب آنان واریز می شود.

چین از پیشرفت در مذاکرات تجاری با 
آمریکا خبر داد

معاون وزیر امور خارجه چین گفت چین و آمریکا به پیشرفت هایی 
در مذاکرات تجاری خود دس��ت یافته اند و تا زمانی که هر دو طرف 

به یکدیگر احترام بگذارند هر مشکلی قابل حل است.
  به گزارش تس��نیم به نقل از رویترز، ل��ی یوچنگ، معاون وزیر 
امور خارجه چین گفت چین و آمریکا به پیشرفت هایی در مذاکرات 
تجاری خود دس��ت یافته اند و ت��ا زمانی که هر دو طرف به یکدیگر 

احترام بگذارند هر مشکلی قابل حل است.
ل��ی در مجمع ژیانگش��ان در پکن گفت هیچ کش��وری نمی تواند 

بدون همکاری با کشورهای دیگر موفق شود.
» دنیا می خواهد چین و آمریکا به این جنگ تجاری پایان دهند. 
ای��ن کار نیاز به ش��فافیت دارد نه قطع رابطه با کش��ورها یا ایجاد 
ی��ک جنگ س��رد جدید.«  چین نگ��ران بود که آمری��کا به دنبال 
محدودکردن رابطه اقتصادی بین دو کشور یا قطع کامل این رابطه 
باش��د.  هر دو کش��ور برای حل درگیری های تج��اری خود تالش 
می کنن��د و آمریکا اعالم کرده مرحله اول ق��رارداد تجاری با چین 
بس��ته شده و دور بعدی عوارض که قرار بود در اکتبر اجرا شود لغو 
شده است. لی گفت: » تا زمانی که به یکدیگر احترام بگذاریم و به 
دنبال همکاری متقابل باش��یم، هیچ اختالفی بین دو کشور نیست 

که حل نشده بماند.«

اخبـــار

رحمان��ی گفت ممنوعی��ت واردات کااله��ای تولید داخ��ل همچنان 
پابرجاست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا رحمانی وزیر صمت در مراسم 
انعقاد تفاهم نامه داخلی س��ازی تجهیزات صنایع پتروش��یمی، گفت: نوع 
نگاه مان به رونق تولید و ساخت داخل باید تغییر یابد و همه باید به این 
باور برس��یم که راه حل مشکالت کش��ور همین توجه به ساخت داخل و 
رونق تولید اس��ت. امروز تفاهم نامه 60 میلیون یورو س��اخت داخل امضا 
می کنیم و این نشان دهنده این است که زنده هستیم و با وجود تحریم ها 

همچنان خوب عمل می کنیم و تمام وزارت خانه ها خوب عمل می کنند.
وزیر صمت ادامه داد: خودرو، فوالد و مس ش��رکتی است یعنی شرکت 
مس ساخت داخل کار خود را شروع کردند و در برخی از کارها انجمن ها 
ورد کار ش��دند؛ چند کار ش��روع کردیم که یک بخش آن ساخت داخل 
اس��ت. رحمانی افزود: هر کاالیی در داخل تولید شود و حتما واردات آن 

ممنوع شده است، ما می خواهیم تولید رونق بگیرد و اگر غیرواقعی باشد 
حمایت نمی کنیم.

وزی��ر صمت گف��ت: همزمان با س��اخت داخل ش��رکت های فناوری و 
دانش بنیان مطرح اس��ت و باید با یکدیگر توام ش��وند. این استارت آپ ها 
در بیشتر مواقع بسیار بهتر از شرکت های مطرح دنیا کار می کنند و باید 

از آنها حمایت کنیم.
او افزود: اگر کاالی ایرانی مثال 10درصد هم گران باشد با فرهنگ سازی 

باید مردم را به خریداران متمایل کنیم.
او بیان کرد: به ش��رکت های بزرگ ب��رای جذب نیروهای نخبه تکلیف 
کردیم، برای صنعت سهمیه جذب سرباز نخبه گرفتیم و درست است که 
در وزارت خانه ها جذب نداریم و جذب نیرو کم اس��ت اما در شرکت ها که 

مشکل نداریم و می توانیم اینگونه مشکل اشتغال را رفع کنیم.
رحمانی گفت: تا پایان س��ال باید چندت��ا میز در حوزه های مختلف به 

همین نحو برگزار ش��ود، در شش ماه نخست امس��ال 1۵درصد افزایش 
تولید داشتیم و باید پیگیری کنیم که بیشتر شود.

وزیر صمت افزود: از انجمن ها خواهش دارم که پرچم را به دست بگیرند، 
در صنایع باید ۲ میلیارد و 700 میلیون یورو تا سال 1400 داخلی سازی 

کنیم و باید هدف گذاری و برنامه ریزی کنیم و باید محقق شود.
او بیان کرد: در صنعت پتروش��یمی 9 میلیارد دالر طرح در حال اجرا 
داریم و به فرمایش مقام  معظم رهبری که اگر تولید رونق بگیرد بیکاری 

رفع می شود، با جدیت معتقد هستم.
وزیر صمت تصری��ح کرد: با رونق تولید، ارزش پول ملی باال می رود، از 

اقتصاد نفتی رهایی می یابیم و بسیاری از معضالت جامعه رفع می شود.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه راه جلوگیری از رکود  توجه به س��اخت داخل 
و رونق تولید اس��ت،  گفت: کار در حوزه تولید مقدس و جهادی اس��ت، 

مدیران باید این را باور داشته باشند.

ممنوعیت ادامه دار واردات کاالهای تولید داخل

قرارداد داخلی سازی صنعت پتروشیمی امضا شد

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی گفت آب 
آشامیدنی اولین محصولی است که از لیست خرید مردم خط می خورد.
پیمان فروه��ر دبیر انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان آب های 
معدنی و آش��امیدنی ای��ران در گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، 
گفت: مهمترین مشکل در صنعت آب های معدنی و آشامیدنی این است 
که بیش از 9۵ درصد مردم دنیا دسترس��ی به آب شرب شهری دارند و 

این موضوع مردم را بی نیاز از خرید آب معدنی می کند.
او بی��ان کرد: به محض اینک��ه اقتصاد دچار تنش می ش��ود می توان 
گفت آب آش��امیدنی اولین محصولی اس��ت که از لیس��ت خرید مردم 

خط می خورد.
فروهر ادامه داد: در یک الی دو س��ال گذش��ته که اقتصاد کش��ور با 
چال��ش روبه رو بوده،  صنعت تولید آب آش��امیدنی بس��یار لطمه دیده 
اس��ت. در حوزه قیمت گذاری بیشتر مواقع دچار مشکل بوده ایم؛ چراکه 

بسیاری از نظارت ها صنعتگراست و آن را دچار مشکل می کند.

دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان آب ه��ای معدنی و 
آش��امیدنی ایران گفت: تعادل برقرار کردن بین تورم و تولید کاری مهم 
است که بیش��تر مواقع این اتفاق رخ نمی دهد؛ چراکه این تعادل برقرار 
ک��ردن نیاز به بازرس��ی نهاد های نظارتی دارد که بیش��تر مواقع در آن 

مشکل دارند، اما مدتی است که این تعامل بهتر شده است.
میزان صادرات آب های آشامیدنی

او با اش��اره به حوزه صادرات آب های آش��امیدنی، اظهار کرد: صنعت 
آب ه��ای معدنی ب��ه دالیل متعددی صادرات بس��یار مطلوب��ی ندارد و 

همواره این صادرات سیر نزولی داشته است.
فروه��ر گفت: آب معدنی، محصول س��نگین و حجیم ب��وده و کرایه 
حمل بار بس��یار بر قیمت آن اثرگذار است و با افزایش هزینه های حمل 
و نق��ل این محص��ول تحت تأثیر قرار می گی��رد. از طرفی برای افزایش 
صادرات نی��از به حضور در بازار های صادرات��ی را داریم که باید جدول 
نمایش��گاه های بین المللی را تهیه و در آنج��ا تبلیغات کنیم که این کار 

مستلزم هزینه زیادی است و نیاز به نقدینگی دارد.
فروهر ادام��ه داد: یکی از مهمترین عوام��ل کاهش صادرات آب های 
معدنی را می توان کمبود نقدینگی و عدم حضور در نمایشگاه ها دانست. 
بس��یاری از کش��ور هایی که در گذش��ته به آنها آب ه��ای معدنی صادر 
می کردیم اکنون تمایلی به ادامه همکاری با ما ندارند و تعامالت تجاری 
خوب��ی دیگر نداریم؛ در صورتی ک��ه ترکیه یکی از رقیب های ما در این 

صنعت به خوبی فعالیت می کند.
دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان آب ه��ای معدنی و 
آش��امیدنی ای��ران تش��ریح ک��رد: تولید آب ه��ای معدنی ب��ا یک افت 
۲0درصدی مواجه بوده اس��ت و اکنون حدود یک میلیارد و 700 لیتر 
تولید انجام می دهیم که سال گذشته پیش بینی شد به آستانه ۲ میلیارد 

لیتر تولید برسیم، اما رکود در بازار منجر به کاهش تولیدات شد.
او تصریح کرد: رقم صادرات در سال 97 حدود 6 میلیون و 900 هزار 

دالر بوده و در مقایسه با صادرات صنایع دیگر بسیار کم  است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کش��ور گفت اگرچه س��خنگوی دولت 
اذع��ان می کن��د که مس��ئوالن امر ب��رای تعیین نرخ گندم به س��بب 
اثرگذاری بر قیمت نان کل جامعه را در نظر می گیرد، اما این دو هیچ 

ارتباطی به یکدیگر ندارد.
 عطااهلل هاشمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش 
به اظهارات س��خنگوی دولت مبنی منطق��ی بودن قیمت گندم اظهار 
کرد: سال گذشته، شورای اقتصاد در ابتدا نرخ یک هزار و ۳70 تومانی 
را ب��رای خری��د تضمینی هر کیلو گندم اعالم کرد و تصور مس��ئوالن 
ب��ر آن ب��ود که این نرخ منطقی و عادالنه اس��ت و مج��دد با اعتراض 
گندمکاران و تش��کل های بخش کش��اورزی، قیمت خرید تضمینی به 

یک هزار و 700 تومان افزایش یافت.
وی اف��زود: س��خنگوی دولت اذعان می کند که مس��ئوالن امر برای 

تعیی��ن نرخ گندم به س��بب اثرگذاری بر قیمت ن��ان کل جامعه را در 
نظر می گیرد، در حالی که اثرگذاری قیمت گندم بر نرخ نان مش��کل 
سازمان حمایت است چراکه قیمت خرید تضمینی مطابق با هزینه های 

تولید و تورم باید اعالم شود.
هاش��می قیمت منطق��ی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای س��ال 
زراع��ی جدید را ۲ هزار و ۵00 تومان اع��الم کرد و گفت: اگر تجدید 
نظ��ری در قیمت تضمینی گن��دم صورت نگیرد، بدون تردید س��طح 
زیرکشت گندم کاهش می یابد که این امر مشکالت متعددی در تامین 

امنیت غذایی و خودکفایی گندم ایجاد می کند.
رئی��س بنیاد مل��ی گندم��کاران درب��اره آخرین وضعیت ش��کایت 
گندمکاران به س��ازمان بازرسی کل کشور افزود: با توجه به اعالم نرخ 
۲ ه��زار و ۲00 تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم، بنیاد ملی 

گندمکاران به نمایندگی از جامعه کش��اورزان به سازمان بازرسی کل 
کش��ور ش��کایت کرد که هم اکنون سازمان بازرس��ی در حال پیگیری 

شکایت کشاورزان است.
وی ادامه داد: با توجه به تاثیر اصالح نش��دن قیمت خرید تضمینی 
گندم ب��ر آینده تولی��د و خودکفایی به دیوان عدالت اداری ش��کایت 
خواهیم کرد و همواره از نمایندگان مجلس تقاضا داریم تا با فش��ار بر 

دولت، آنها را مجبور به اجرای درست قانون کند.
هاش��می در پایان تصریح کرد: دولت حداکثر ت��ا 1۵روز آینده باید 
درباره قیمت گندم تجدیدنظر کند، در غیر این صورت سطح زیرکشت 
گندم ح��دود ۲0درصد کاهش می یابد که با ای��ن وجود امکان خرید 
گندم در حد 8 میلیون تن گندم در س��ال آینده از کش��اورزان وجود 

ندارد.

6 میلیون و 900 هزار دالر صادرات آب معدنی در سال 9۷

قیمت گذاری گندم هیچ ارتباطی به نرخ نان ندارد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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مدیرعامل ایران خودرو خبر داد
آمادگی ایران خودرو برای نوسازی 6 هزار 

خودروی فرسوده
مدیرعام��ل ایران خ��ودرو گفت اگر وزارت کش��ور هم��کاری کند زمینه 

نوسازی 6 هزار خودرو فرسوده در تهران توسط ایران خودرو وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری میزان، فرشاد مقیمی در مراسم توافقنامه نوسازی 
ناوگان حمل ونقل عمومی اظهار کرد: امیدواریم مجموعه اقداماتی که انجام 
می دهیم مجموعه تفاهم نامه ها را اجرا کنیم و امروز ۵00 دس��تگاه تاکسی 

آماده تحویل است.
مدیرعامل ایران خودرو افزود: در بخش خودرو های تجاری س��نگین طی 
جلس��اتی که برگزار شد به این جمع بندی رس��یدیم از ظرفیت های داخل 

کشور این خدمات را به ناوگان حمل و نقل کشور ارائه کنیم.
وی گف��ت: در بخش اتوبوس اگ��ر بتوانیم در قالب کارگروه طی دو هفته 

قرارداد را به امضا برسانیم هفته ای پنج دستگاه تحویل دهیم.
مقیمی با اش��اره به وجود 7 هزار ون فرسوده در تهران خاطرنشان کرد: 
توانس��تیم موتور F7 را قابل اس��تفاده برای ون کنیم ک��ه به زودی عرضه 
خواهد ش��د. مدیرعامل ایران خودرو ادامه داد: اگر وزارت کش��ور همکاری 
کند زمینه نوس��ازی 6 هزار خودرو فرس��وده در تهران توسط ایران خودرو 
وج��ود دارد. وی تصریح کرد: در بخش مینی بوس نیز 100 دس��تگاه آماده 
تحویل است که قابلیت افزایش به ۲00 دستگاه در کوتاه مدت وجود دارد.

گفتنی است صبح روز گذشته، مراسم امضای تفاهم نامه نوسازی ناوگان 
حم��ل و نقل عمومی و تحویل خودرو های تاکس��ی، مطابق ماده 1۲ قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و تس��هیالت قرض الحسنه با حضور مدیرعامل 

ایران خودرو برگزار شد.

ثابت کنید خودروسازان فشل هستند
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت رئی��س کل بانک مرکزی باید ثابت 

کند که خودروسازی فشل است.
به گ��زارش پرش��ین خودرو، رض��ا رحمانی در حاش��یه مراس��م انعقاد 
تفاهم نامه داخلی س��ازی تجهیزات صنایع پتروشیمی در پاسخ به این سوال 
ک��ه رئی��س کل بانک مرکزی اعالم کرده که چرا بای��د بانک مرکزی تاوان 
خودروس��ازی فش��ل را بدهد، گفت: رئیس کل بانک مرکزی خودش اعالم 

کرده و خودش نیز باید این موضوع را ثابت کند.
 اخی��را رئی��س کل بان��ک مرکزی در نشس��ت ات��اق بازرگان��ی درباره 
درخواس��ت های مکرر خودروسازان گفته بود: »در مورد خودرو سازی ها، به 
ش��خصه در ابتدا قبول نداشتم که نقدینگی را در اختیار خودروسازان قرار 
بدهیم. به دلیل اینکه مطمئن بودم مانند س��ال های گذش��ته نقدینگی ها را 
ه��در می دهند، اما آنها به ما قول دادند ش��ش ماه بعد همه چیز درس��ت 

می شود. آنها 10 بار گفته اند، شش ماه دیگر درست می شود.
اما نه تنها درست نشده، بلکه بدتر هم شده است، ولی پارسال برای اینکه 
حسن نیت خودم را نشان دهم، 4 هزار میلیارد تومان ریالی و 840 میلیون 
یورو به  صورت ارزی ب��ه آنها اختصاص دادیم. بعضی  بی انصافی می کنند و 
ما را مورد نقد قرار می دهند، اما من آن زمان به خودروس��ازان گفتم 840 
میلیون یورو را به ش��ما مانند ال سی خارجی می دهم و شما سال دیگر این 

مبلغ را یا ریالی یا ارزی برگردانید.
اما آنها گفتند چرا ما ریس��ک نرخ ارز یک س��ال آینده را بپذیریم؟ شاید 
ارز گران ش��ود. به آنها گفتم ش��ما که هر روز قیمت خودرو را باال می برید، 
ریسک نرخ ارز را هم نمی خواهید بپذیرید؟ آن ریسک را هم بانک مرکزی 
باید بپذیرد؟ یک س��ال معطل کردند و این ارز را نگرفتند. ارز را ما به عنوان 
بانک مرکزی نمی فروشیم. ارز را به بانک عامل می دهیم و آنها می فروشند. 

بانک عامل هم می خواهد ریال را به نرخ روز به بانک مرکزی بدهد.
در نتیجه ارز را فروخت؛ بنابراین، این خودروس��ازان بودند که ریسک را 
نپذیرفتند. مقصر بانک مرکزی نبود. آنها خودشان می خواهند همه چیز به 
نفع ش��ان باش��د و هر چه گفتند بانک مرکزی بگوید چشم. تا صحبتی هم 
می کنیم می گویند این همه کارگر داریم و اگر آس��یب ببینیم بحران ایجاد 
می ش��ود. تا کی می خواهیم این خودروسازی فش��ل را ادامه دهیم؟ بانک 

مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟«

صنعت خودرو با پشتیباني دولت و مردم رونق 
مي گیرد

ای��ن صنعت در ایران ۲0درص��د از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود 
اختصاص مي دهد و در ش��اخص تولید ناخالص داخل��ي نیز داراي اهمیت 
است. برهمین اس��اس، خودروسازي کشور به ویژه در شرایط بحراني براي 
ادام��ه حیات اش��تغال و حفظ مناف��ع ملي همواره م��ورد حمایت دولت و 

پشتیباني مردم بوده است.
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، کمبود خ��ودرو در ب��ازار، قیمت ه��اي کاذب، 
میدان داري دالالن در بازار، کاهش عرضه توس��ط خودروساز، برهم خوردن 
نظام عرضه و تقاضا و... اینها تصویري از وضعیت نابس��امان بازار خودرو در 
س��ال گذشته اس��ت. عالوه بر اینکه خودروسازان به واسطه کمبود قطعه و 
مش��کالت ناشي از تحریم با کاهش ظرفیت تولید مواجه بودند،  سودجویان 
بازار نیز از این فرصت بهره جسته و با افزایش قیمت در بازار سودهاي چند 
میلیاردي را نصیب خود کردند. از س��وي دیگر افزایش نرخ ارز سبب ایجاد 
دیدگاه تورم انتظاري در جامعه و س��وق یافتن س��رمایه هاي س��رگردان به 
س��مت خودرو شد. تکلیف خودروسازان از سوي وزارت صنعت براي اجراي 
برنامه ه��اي متعدد پیش فروش با هدف کاهش التهابات بازار نه تنها تاثیري 
در روند افزایش��ي قیمت در بازار نداش��ت بلکه خودروسازان را با انبوهي از 
تعه��دات مواجه کرد که در حال حاضر نی��ز عرضه کنندگان ناچار به امهال 
در تاریخ به روزرس��اني تعهدات خود هس��تند.  کمب��ود نقدینگي و ناتواني 
تولیدکنن��دگان در تزری��ق نقدینگي ب��ه زنجیره تامی��ن قطعات موضوعي 
اس��ت که از سال گذشته گریبانگیر خودروسازان بوده و به ویژه در شرکت 
ایران خودرو این موضوع به س��بب برخي مش��کالت مدیریتي در گذش��ته 
پررنگ تر بوده اس��ت. مدیرعامل سابق ایران خودرو در مراسم معارفه خود 
در س��ال 9۲ با متهم کردن س��لفش در ناتواني مدیریت شرایط تحریمي، 
تنها ۳0درصد از مش��کالت ایجاد شده را ناشي از تحریم و 70درصد آن را 
ناش��ي از ضعف مدیریتي دانست، این درحالي است که شکل گیري شرایط 
مش��ابه تحریمي 91 و 9۲ در سال 97 نش��ان داد که مسائل ایجادشده در 
حاش��یه تحریم ها به مراتب جدي ت��ر از تحریم هاي خارجي بوده که »مدیر 
بحران هاي خودروس��ازي« را نیز در آن درمانده و مس��تأصل کرده اس��ت. 
ب��ه گونه اي که تعداد خودروهاي ناقص و داراي قطعه کس��ري در کف این 

کارخانه در خردادماه امسال به بیش از 100 هزار دستگاه رسید. 

هر یک از دو خودروس��از بزرگ کشور )ایران خودرو و سایپا( بین 80 تا 90 هزار 
دستگاه خودروی ناقص دارند که دلیل اصلی این مسئله کمبود نقدینگی است.

یک روز بعد از س��خنان صریح عبدالناصر همتی علیه خودروس��ازان و »فشل« 
خواندن آنها، دبیر انجمن خودروس��ازان سخنان همتی را »بسیار غیرکارشناسی و 

عوام گرایانه« توصیف کرد.
احمد نعمت گفت اگر صنعت خودرو از بین برود سالیانه بین 1۲ تا 1۵ میلیارد 

دالر ارز برای واردات خودرو هزینه خواهد شد.
همتی گفته بود خودروسازان نقدینگی خود را »به باد داده اند« و در ادامه اظهار 

داشت »تا کی می خواهید به این خودروسازی َفَشل  ادامه دهید؟«
اظه��ارات وی در واکن��ش به انتقاداتی بود که از ع��دم تامین نقدینگی موردنیاز 
صنعت خودرو توسط بانک مرکزی ایراد شده بود. وی گفت با 4هزار میلیارد تومان 
نقدینگی ریالی و 844 میلیون یورو نقدینگی ارزی برای قطعه سازان موافقت کرده، 
اما خودروس��ازان زیر ریس��ک نوس��انات ارزی برای بازپرداخت ای��ن پول در آینده 

نرفته اند.
داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان ایران نیز همزمان با رد ادعای 

همتی درباره تس��هیالت ارزی همزمان اعالم کرده است »چرا همتی گفته صنعت 
خودرو فشل است؟ مگر بانک مرکزی فشل نیست؟ مگر نقدینگی به شدت باال نرفته 
اس��ت؟ بانک مرکزی نتوانس��ت نرخ تورم، نقدینگی و نرخ ارز را کنترل کند. بانک 
مرکزی باعث ش��د که خودروسازان به این روز بیفتند. اگر خودروسازی فشل است 

اول باید بانک مرکزی فشل بودنش را برطرف کند.«
وی در ادامه گفت اگر به خودروس��ازان تس��هیالت پرداخت نشود، تولید داخل 

تعطیل می شود و باید 1۵ میلیارد دالر بابت واردات خودرو هزینه شود.
در رابط��ه ب��ا کمبود نقدینگی، نعمت چن��د ماه پیش نیز گفته ب��ود هر یک از 
دو خودروس��از بزرگ کش��ور )ایران خودرو و س��ایپا( بین 80 تا 90 هزار دس��تگاه 
خودروی ناقص دارند که دلیل اصلی این مس��ئله کمبود نقدینگی است. وی گفته 

بود خودروسازان ۲0 هزار میلیارد تومان به قطعه کاران بدهکارند.
میرخانی رشتی نیز می گوید سال گذشته هر کدام از شرکت های بزرگ خودروساز 
7 تا 8 هزار میلیارد تومان زیان داش��ته اند. وی گفت طی شش ماهه امسال نیز هر 

کدام از این شرکت ها 4 تا ۵ هزار میلیارد تومان زیان دیده اند.
نعمت با اشاره به کاهش ۳۵درصدی تولید خودرو در نیمه نخست امسال گفت 

در این مدت ش��اهد افت ۲6درصدی تولید خودروی س��واری بودیم که این افت به 
قیمت گذاری دستوری باز می گردد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت و کمیته 
خودرو واگذار شد، افزود: سازمان حمایت با استخراج هزینه ها و ارائه آن در کمیته 

خودرو نشان داد همه خودروها با زیان به فروش می رسند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت با این وجود به دلیل عقب افتادن تعهدات، 
به دس��تور وزیر صنعت، خودروها با قیمت قبل به فروش رس��ید و این امر منجر به 
س��رکوب مالی و زیان 8 هزار میلیارد تومانی هر کدام از خودروس��ازان شد، این در 
حالی است که در نیمه نخست امسال نیز هر یک از خودروسازان در حدود ۵ هزار 

میلیارد زیان دیدند.
نعمت در ادامه گفت قیمت ارز رشد سه برابری و هزینه های حمل کاال از ابتدای 
پارسال تا امروز رشد بیش از سه برابری داشته است و قطعه ای همچون کاتالیست 
از ۳00 هزار تومان به بیش از ۲ میلیون تومان افزایش داشته است، به همین دلیل 
خودروسازان قادر به پرداخت پول قطعه سازان نیستند و در نتیجه تولید به وضعیت 

امروز مبتال شده است.

حمله خودروسازان بی کیفیت به رئیس بانک مرکزی

تسهیالت ندهید، باید 15 میلیارد دالر صرف واردات کنید

بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو اعالم کرد در حال حاضر 
خودروهای ترخیص ش��ده از گمرک و به طور کل��ی خودروهای خارجی بازاری 
ندارند و بازار این دس��ته از خودروها در رکود مطلق به س��ر می برد؛ به عبارتی، 
ب��ا توجه به خروج دالالن از ب��ازار خودرو و نیز توان مح��دود مردم برای خرید 
خودروهای خارجی، بازار این دسته از خودروها در رکود به سر می برد و در حال 

حاضر تنها بازار خودروهای داخلی تا حدی مشتری دارد.
نعم��ت اهلل کاش��انی نس��ب در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
وضعیت بازار خودرو اظهار داش��ت: بازار خودرو همچنان بی مش��تری است و در 
رکود به سر می برد و تنها تحول روزهای اخیر بازار خودرو، افزایش قیمت برخی 

خودروهای تولیدی کارخانجات سایپا و ایران خودرو بوده است.
وی اف��زود: این افزایش قیمت، رفته رفته فروکش خواهد کرد و دلیلی منطقی 
ب��رای افزایش قیمت اخی��ر وجود ندارد زیرا تولید خودروس��ازان کاهش نیافته، 
همچنین دالل ب��ازی نیز در بازار خودرو وجود ن��دارد که موجب افزایش قیمت 

خودرو در روزهای اخیر شده باشد. 
بازرس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو افزود: البته نظارت کافی 
از سوی تمام نهادهای ذی ربط وجود دارد؛ اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 

خودرو نیز به نوبه خود نظارت کافی و لحظه ای روی بازار دارد.
کاشانی  نس��ب درخصوص برخی مطالب مطرح شده در مورد حضور دالالن در 

بازار گفت: برخالف آنچه گفته می ش��ود بازار هیچ خودرویی از جمله خودرو پژو 
۲008 در دست دالالن نیست، درواقع مدتی است که هیچ داللی در بازار خودرو 
وج��ود ندارد. بازرس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو درخصوص 
اس��تقبال مردم از خودروهای ترخیص ش��ده از گمرک گفت: این خودروها و به 
ط��ور کلی خودروهای خارجی در حال حاضر بازاری ندارد و بازار این دس��ته از 
خودروها در رکود مطلق به س��ر می ب��رد؛ به عبارتی، با توجه به خروج دالالن از 
ب��ازار خودرو و نیز توان محدود مردم برای خری��د خودروهای خارجی بازار این 
دس��ته از خودروها در رکود به سر می برد و در حال حاضر تنها بازار خودروهای 

داخلی تا حدی مشتری دارد.

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی علت تاخیر در تکمیل 
خودروه��ای ناق��ص ک��ف کارخان��ه را کمب��ود نقدینگی اع��الم کرد و 
گفت قطعات واس��طه ای بیش��تر خودروهای ناقص در گمرک است اما 

قطعه سازان توان ترخیص آنها را ندارند.
امیرحس��ین جالل��ی در گفت و گو با خبرن��گار اقتصادآنالین، با بیان 
اینکه خودروس��ازان منابع کافی برای پرداخت بدهی قطعه سازان ندارند 
با گالیه از عدم حمایت دولت اظهار کرد: دولت هیچ تس��هیالت و خط 
اعتباری که بتواند خودروس��ازان را از وضعیت فعلی نجات دهد در نظر 
نگرفته، البته در جهت افزایش قیمت خودرو مذاکراتی با شورای رقابت 

و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده انجام شده اما فعال هیچ 
منابع جدیدی برای خودروسازی ها در نظر گرفته نشده است.

این فعال صنعت قطعه با تاکید بر اینکه معوقات قطعه س��ازان تاثیر بس��یاری 
بر کیفیت قطعات خواهد گذاش��ت، تصریح کرد: اگر قطعه س��از دغدغه نقدینگی 
نداش��ته باش��ند به طور حتم قطعه با کیفیت تولید خواهد کرد اما متاسفانه در 
حال حاضر به دلیل نبود نقدینگی و بدهی به کارگران و مش��کالت متعدد دیگر، 
بیش از اینکه به فکر کیفیت قطعات باشیم درگیر تامین معیشت خود هستیم.

جاللی درباره علت تاخی��ر در تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه نیز بیان 
ک��رد: قطعه س��ازان در گمرک مواد اولی��ه دارند اما ترخیص آنه��ا به دلیل نبود 

نقدینگی امکانپذیر نیس��ت و یکی از دالی��ل تاخیر در تکمیل خودروهای ناقص 
کف کارخانه همین موضوع است.

او اضافه کرد: وضعیت فعلی خودروسازان و قطعه سازان مانند یک دور باطل و 
چرخه معیوب اس��ت؛ خودروساز پول قطعه ساز را نمی تواند بدهد، قطعه ساز هم 

نقدینگی کافی برای ترخیص قطعات و تکمیل خودروهای ناقص ندارد.
جاللی در پایان به میزگردهای تعمیق س��اخت داخل نیز اش��اره کرد و گفت: 
اجرای طرح داخلی سازی قطعات شش ماه تا یک سال زمان می برد و فعال محقق 
نخواهد ش��د، این اقدام ما را 100درصد از واردات بی نیاز نمی کند اما روند تولید 

قطعه را تسهیل خواهد کرد.

بازار بی مشتری خودروهای وارداتی ترخیص شده

کمبود نقدینگی مانع تکمیل خودروهای ناقص

 قطعه ساز و خودروساز در یک چرخه معیوب دست و پا می زنند
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س��عیدی با اش��اره به لزوم برگزاری مدارس خالقی��ت و ایده پردازی، گفت 
ذهن خالق و ایده پرداز مهمترین ضامن شغلی افراد متخصص در آینده است.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان،محمدعلی دهقان؛ معاون 
استاندار کرمان در مراس��م اختتامیه مرحله اول 
مدرس��ه فصلی خالقیت و ایده پردازی رفسنجان 
برگزاری این قبلی برنامه ها را حرکتی ارزش��مند 
در راستای شناس��ایی استعدادهای برتر دانست و 
گفت: پرورش استعدادها و هدایت آنان به سمت 
نیازها و چالش های واقعی کش��ور، اقدامی درخور 

ارزش و تقدیر است.
وی با اشاره به لزوم پرهیز از غرور، افزود: یکی 
از آفت های عبادت ُعجب است؛ همین مسئله در 
علم نیز مصداق دارد؛ به عبارت دیگر، غرور مانع 
پیش��رفت و تأثیرگذاری افراد مس��تعد در جامعه 

می شود.
دهق��ان با اش��اره به تالش مس��تمر بزرگان و 

مفاخر بومی، ادامه داد: پش��تکار  خستگی ناپذیری یکی از ویژگی های بسیاری 
از بزرگان و اندیشمندان کشور است که توانسته اند تأثیرگذاری باالیی در روند 
حرکتی جامعه داشته باشند. به عنوان نمونه، مرحوم عالمه طباطبائی فقط یک 

روز در سال )روز عاشورا( فعالیت های خود را متوقف می کرد.
در بخش دیگری از این مراسم، علیرضا سعیدی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان 
کرمان به تعریف نخبه و اس��تعدادبرتر از نگاه س��ند راهبردی کش��ور در امور 
نخبگان پرداخت و مهمتری��ن ویژگی نخبگان 
را تأثیرگ��ذاری بی نظیر آن��ان در جامعه بومی 
دانست و یادآور ش��د: مدرسه خالقیت یکی از 

پایگاه های اولیه مسیر نخبگی است.
وی با اش��اره به اینکه ش��روع این مدارس از 
استان فارس بود، ادامه داد: اولین دوره مدرسه 
خالقیت در س��طح اس��تان فارس اجرا ش��د و 
همزم��ان با برگ��زاری مرحله اول ای��ن برنامه، 
هم��کاران بنیاد نخبگان اس��تان کرمان و اتاق 
بازرگانی اس��تان نیز آموزش ه��ای الزم را برای 

برگزاری این مدرسه فراگرفتند.
س��عیدی در ادام��ه با اش��اره ب��ه تفاوت ها و 
شاخصه های اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد نفتی، 
اظهار داش��ت: در اقتصاد نفتی، متخصص برای فعالیت در صنایع دولتی تربیت 
می ش��ود و آم��وزش می بیند؛ به همی��ن دلیل خالقیت و ن��وآوری را به خوبی 

نیاموخته است؛ این موضوع یکی از عوامل ظهور پدیده مدرک گرایی شد.

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه حرکتی جدید در ش��هر 
مشهد آغاز شده است تا تبدیل به شهری هوشمند و نوآور شود، گفت با این کار از 

جوانان و توانمندی های آنها برای اداره شهر بهره برده می شود.
 ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، رئیس بنیاد ملی نخب��گان با بیان اینکه 
ش��رکت های دانش  بنیان نیز به خوبی در این شهر 
در حال فعالیت هس��تند و مشکالت آنها بررسی و 
حل می ش��ود اظهار کرد: اما نکته مهم زیست بوم 
ایجادشده در این استان است که باعث به کارگیری 
این سرمایه ها می شود. س��تاری در ادامه به قانون 
حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان اشاره 
کرد و گفت: در قالب این قانون بیش از 140 خدمت 
به شرکت های فناور و دانش بنیان ارائه می شود. این 
خدمات متنوع است و از صادرات تا معافیت مالیاتی 
و کمرگی را شامل می شود. با این قانون زمینه برای 
فعالیت گسترده تر این شرکت ها فراهم می  شود. این 

شرکت ها س��ال گذشته بیش از ۲0 هزار میلیارد تومان از بانک ها تسهیالت دریافت 
کردند البته این رقم به جز تسهیالت دریافت شده از صندوق های پژوهشی است. وی 
در پایان تاکید کرد: باید این نکته را در نظر داش��ت که این ش��رکت ها با وام ش��کل 

نمی گیرند و س��رمایه گذاری خطرپذیر آن چیزی است که باعث توسعه استارت آپ ها 
می شود. سورنا ستاری در ادامه سفر یک روزه اش به استان خراسان رضوی از کارخانه 
نوآوری مش��هد دیدن کرد. این کارخانه با هدف کمک به شناس��ایی افراد توانمند و 
فعاالن حوزه فناوری ه��ای نوین و مرجعی برای 
معرف��ی فناوری ه��ا و اس��تارت آپ های توانمند 
به س��رمایه گذاری در شرق کش��ور شکل گرفته 
اس��ت. ایجاد ارتباط با متخصصی��ن در فازهای 
توسعه ای، تعامل صاحبان اس��تارت آپ ها با هم، 
تجمیع منابع شهری در یک مرکز، ایجاد فضای 
تعاملی زیس��ت بوم کارآفرین��ی و نزدیک کردن 
ش��تاب دهنده ها از دیگ��ر مأموریت های کارخانه 
نوآوری مش��هد اس��ت.  معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری همچنین از مرکز رشد فرهنگی 
پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی دیدن 
کرد. این مرکز رشد با اولویت قرار دادن هنرهای 
تصویری، رس��انه های مجازی، ورزش و سرگرمی 
و میراث فرهنگی ۲9 تیم را در دل خود جای داده اس��ت. ش��تابدهنده هاوش که در 
این مرکز رشد قرار دارد با هدف تقویت زیست بوم استارت آپی منطقه با توانمندی و 

تاثیرگذاری در حوزه صنایع خالق ایجاد شده است.

مشهد به شهری هوشمند تبدیل می شودمدرسه خالقیت؛ پایگاه  اولیه مسیر نخبگی

بنی��اد مل��ی کارآفرینی محت��وای دیجیت��ال صبح روز گذش��ته با 
حضور سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، محمد 
ش��ریعتمداری وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی و پی��روز حناچی 
ش��هردار تهران افتتاح شد تا شاهد هم افزایی بیشتر بازیگران و فعاالن 
اصل��ی حوزه محتوای دیجیتال باش��یم.  به گ��زارش مرکز ارتباطات و 
اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، بنیاد ملی 
کارآفرینی محتوای دیجیتال صبح دیروز با حضور سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و پیروز حناچی شهردار تهران افتتاح شد. این مرکز به 
عنوان نخستین نهاد و مرجع کسب و کارهای حوزه محتوای دیجیتال 
فعالی��ت خود را آغ��از کرد تا فعالیت ه��ا در این ح��وزه را رونق دهد. 
کس��ب و کارها بر پایه محتوای دیجیتال در این مرکز رش��د می کنند 
و هم افزایی بازیگران و فعاالن اصلی این حوزه در آن ش��کل می گیرد. 
ع��الوه بر ای��ن فعالیت آن رونق زیس��ت بوم حوزه محت��وای دیجیتال 
اش��تغال زایی و کارآفرینی را به دنبال دارد. این مرکز با حمایت س��تاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنی��ان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( و وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی راه اندازی ش��د.  بنیاد مل��ی کارآفرینی محتوای 
دیجیتال همچون چتری اس��ت تا تمام بازیگ��ران و فعاالن این حوزه 
در زی��ر آن قرار می گیرند و به توانمندش��دن فناوران و ش��رکت های 
دانش  بنیان کمک می کنند تا بازار داخلی و خارجی مناسبی برای آنها 
ایجاد ش��ود. در این مرکز در آغاز فعالی��ت 4 مگا پروژه »گیگول دات 
کام«، »ایران ۳60«، »بلوچ باکس« و »دوزلفون« اجرایی می  شود و در 

سطح کشور گسترش می یابد.
 داستان کارآفرینان بزرگ از یک محیط کوچک شروع شده است

در مراس��م افتتاح این مرکز س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری با بیان اینکه داس��تان کارآفرینی تمام اس��تارت آپ ها 
از گوگل و مایکروس��افت تا اس��تارت  آپ های داخلی  مانند دیجیکاال و 
اسنپ یکی است، بیان کرد: همه آنها از یک زیرزمین و محیط کوچک 
فعالیت خود را ش��روع کردند . این نش��ان می دهد توس��عه مراحل کار 
برای گسترش فعالیت ها و رسیدن به کسب و کار موفق باید طی شود.
 س��تاری در ادامه با اش��اره به اینکه اگر در بازار محصوالت فرهنگی 
چین��ی و آمریکایی فروش می رود بدین معنا اس��ت که ش��رکت های 
داخلی در حال باخت هستند، ادامه داد: باید استارت آپ های این حوزه 
را توسعه دهیم تا ش��رکت های دانش بنیان هم گسترش یابند. در این 
زمینه حوزه فناوری های نرم و توسعه کسب و کارهای این حوزه یکی 

از اولویت های معاونت علمی و فناوری است.
رئیس س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان در ادامه زبان فارسی 
را مورد اشاره قرار داد و گفت: نهمین زبان اینترنت متعلق به کشورمان 
است در صورتی که از نظر جمعیت این مزیت را نداریم. آپارات با زبان 
فارسی جزو 100 سایت پربیننده دنیا است. پس این حوزه محلی برای 

توسعه زبان فارسی است.
 تفکر حاکم بر نوآوری بر صنعت کشور حاکم شده است

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز که در این 
مراسم حضور داشت با بیان اینکه تفکر نوآوری بر صاحبان کارخانه های 
قدیمی حاکم شده است، گفت: تقاضاها برای ایجاد کارخانه هایی با این 
نوع تفکر آغاز ش��ده است و هر روز بر تعداد افرادی که با نگاه فناورانه 

و نوآورانه به کسب و کار نگاه می کنند، اضافه می شود .
ش��ریعتمداری در ادام��ه با بیان اینکه افتتاح بنی��اد ملی کارآفرینی 
محتوای دیجیتال بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است، گفت: این حوزه که 
دایره گس��ترده ای از صنعت سرگرمی و رسانه ها را دربر می گیرد حجم 
بزرگی از اقتصاد را در دل خود جای داده اس��ت و افتتاح این مرکز به 

رشد آن کمک می کند.
 اقدام های خوبی برای توسعه زیست بوم نوآوری انجام شده 

است
در ادامه نیز پیروز حناچی ش��هردار تهران  هم  که در آیین افتتاح 
بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال حضور داش��ت، گفت: امروز با 
فعالیت های معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به راحتی می توان 
درباره توس��عه کس��ب و کاره��ای دانش بنی��ان در حوزه های مختلف 
صحبت کنیم. حناچی با بیان اینکه 4۵ میلیون نفر در س��ال 96 برای 
انتخابات متصل به اینترنت بودند که خود اهمیت این حوزه را نش��ان 
می دهد اظهار داش��ت: در دوره حاضر در فضای شهری سرمایه های ما 
س��اختمان ها نیستند بلکه باید به زیرس��اخت ها و فراهم کردن فضای 

کسب و کار فعاالن حوزه محتوای دیجیتال توجه کنیم.
شهردار تهران در ادامه گفت: با اقدامات صورت گرفته و حمایت های 
معاونت علمی و فناوری در حوزه های مختلف اقدامات تاثیرگذار خوبی 
برای توس��عه زیس��ت بوم نوآوری انجام شده است که در بخش کنترل 

مدیریت شهری هم می توان از آن بهره برد.
حناچی در پایان گفت: اس��تارت آپ ها با فعالیت های هوش��مندانه و 
نوآورانه خود در فضای ش��هری می توانند تاثیرگذار باش��ند. شهرداری 

نیز از این اقدامات حمایت می کند.
 6 تفاهم نامه همکاری امضا شد

یکی از بخش های دیگر این مراسم امضای شش تفاهم نامه همکاری 
برای توسعه فعالیت کسب و کارهای حوزه محتوای دیجیتال بود.

یکی از این تفاهم نامه ها با عنوان »همکاری در توس��عه زیس��ت بوم 
کارآفرین��ی محت��وای دیجیتال« ب��ه امضای پرویز کرمی دبیر س��تاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری، اسماعیل 
قادری ف��ر رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهب��ردی معاونت علمی، 
عیس��ی منصوری معاون توس��عه و اش��تغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و عبدالحس��ین ابوالحس��نی مدیرعامل بنیاد ملی کارآفرینی 
محتوای دیجیتال رس��ید. حمایت از گسترش کسب و کارهای مبتنی 
بر محتوای دیجیتال و ایجاد هم افزایی و مشارکت بین بخش خصوصی 
و دولتی در قالب برنامه مشترک میان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، وزارت تعاون، کار و رفاه و بنی��اد ملی کارآفرینی محتوای 
دیجیتال از اهداف این توافق نامه مش��ترک اس��ت. توس��عه زیست بوم 
کس��ب و کارهای فناورانه محتوای دیجیتال از طریق ایجاد و توس��عه 
مراکز نوآوری و شتابدهی محتوای دیجیتال از موضوعات این توافق نامه 
است. ترویج اقتصاد دانش بنیان و شکل دهی و به روز رسانی زیست بوم 
توسعه کسب و کارهای مبتنی بر محتوای دیجیتال و انجام رویدادهای 

کارآفرینانه از دیگر موضوعاتی است که در آن دنبال می شود.
همچنین در این مراسم نشان بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال 
با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، محمد 
ش��ریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیروز حناچی شهردار 

تهران رونمایی شد.

انتصاب تیم کوک به عنوان رئیس هیأت مشـاور مدرسـه اقتصاد دانشـگاه چینهوا در 
گرماگرم اعتراضات هنگ کنگ، اپل را آماج انتقاد قرار داده است.

به گزارش دیجیاتو، دانشـگاه دولتی چینهوا یکی از بهترین مراکز آموزشی آسیاست و 
بیـش از یک قرن از تاسـیس آن می گذرد. این مرکز در زمینـه تحقیقات علوم و فناوری 
دسـتاوردهای برجسته ای داشته و ساالنه هزاران دانش آموز چینی برای راهیابی به آن با 

هم رقابت می کنند.
همین عوامل باعث شده تیم کوک عضویت در هیأت مشاور دانشگاه چینهوا را برای سه 
سـال بپذیرد و ظاهرا ریاست این هیأت را نیز برعهده خواهد داشت. پیش از این بسیاری 

از مقامـات بلندپایـه حکومت پکـن، مارک زاکربـرگ و »جیم بریر«، بنیانگذار موسسـه 
سرمایه گذاری »بریر« هم در این هیأت حضور داشته اند.

تیم کوک تنها فرد شاخص دنیای فناوری نیست که به عضویت هیأت مذکور درآمده اما 
این ریاسـت وی است که باعث شـده صدای انتقادها از هر سو بلند شود. اپل ماه گذشته 
هم اپلیکیشـن ردیابی HKmap.live را که دریافتن مکان پلیس و مسـیرهای بسته به 
معترضان هنگ کنگی کمک می کرد، بر اثر فشـار چینی ها از اپ اسـتور حذف کرده بود و 

حاال اقدام تیم کوک باعث شده کاسه صبر منتقدان حکومت چین لبریز شود.
اعتراض هـا تا جایی بـاال گرفته که گروهـی از نمایندگان هر دو حـزب جمهوریخواه و 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال افتتاح شد

بی تفاوتی دوباره اپل به اعتراضات هنگ کنگ

 تیم کوک به دانشگاه دولتی چین پیوست

دریچــه

نشس��ت هم اندیش��ی مس��تعدان برتر و مرکز بهزیس��تی و اورژانس اجتماعی استان 
چهارمحال وبختی��اری برگزار ش��د.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، 
در راس��تای افزایش تعامل و هم افزایی مس��تعدان برتر و زمینه سازی برای ایجاد شبکه 
نخبگانی، نشست هم اندیشی مستعدان برتر و مرکز بهزیستی و اورژانس اجتماعی استان 
چهارمحال وبختیاری برگزار ش��د. در این نشس��ت که با هدف ارائه راهکارهای مناسب 
جهت پیش��گیری از آسیب های اجتماعی و آشنایی مستعدان برتر با خدمات بهزیستی 
و اورژانس اجتماعی برگزار ش��د، غالمرضا روحی؛ رئیس س��ازمان بهزیستی شهرستان 
ش��هرکرد، گفت: طرح اورژانس اجتماعی برای حل مش��کالت مردم توس��ط دفتر امور 

آسیب دیدگان سازمان بهزیستی در حال اجرا است.

رئیس سازمان بهزیستی شهرکرد:

کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند 
اندیشه و ایده نخبگانی است

چهار شنبه
اول آبان 1398

شماره 1418
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کارگاه آموزشی اخالق نخبگی به همت بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی 
و با همکاری مرکز تبلیغات اسالمی استان برگزار شد.

 به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در ادامه برگزاری کارگاه  ها 
مهارت آم��وزی  و  توان افزای��ی  نشس��ت های  و 
مس��تعدان برتر، کارگاه آموزش��ی اخالق نخبگی 
به همت بنیاد نخبگان اس��تان خراسان رضوی و 
با همکاری مرکز تبلیغات اس��المی استان برگزار 

شد.
حجت االسالم والمس��لمین  کارگاه،  ای��ن  در 
مجتبی الهی خراس��انی؛ مدرس حوزه و دانشگاه 
با بیان اینکه نخب��ه مفهومی متمایز با تیزهوش، 
استعداد درخشان و متخصص است، گفت: اخالق 
نخبگی ش��اخه ای از اخ��الق کاربردی و حرفه ای 
اس��ت که با توجه ب��ه اص��الح درک از نخبگی، 
باید روی حوزه کنش��گری نخب��گان و محرک ها 
و همچنی��ن بینش ه��ای پایه در این کنش��گری 

متمرکز باشد.
حجت االسالم والمس��لمین اله��ی خراس��انی در ادامه س��رفصل های اخالق 
نخبگی با رویکرد اس��المی از قبیل نگرش به خ��ود، نگرش  نخبگان به جامعه 

و دیگ��ران، نگرش نخب��گان به دیگر نخب��گان و اص��ول و مهارت های ارتباط 
اخالق��ی ب��ا محیط و دیگران را تش��ریح کرد و اظهار داش��ت: نگرش به خود، 
اتکا به حقیقت متعالی، توجه به نعمت ها و آال )س��رمایه ها(، توکل و تسلیم، به 
جای خوداتکایی،  احس��اس مسئولیت به جای 
احس��اس مزیت، توجه به داشته های بالفعل به 
جای فریب س��رمایه های بالقوه، زکات سرمایه 
و عل��م به جای تکاث��ر، فضیلت تحرک به جای 
س��کون از مهمترین ارکان اخ��الق نخبگی در 

نگرش به خود است.
وی با اش��اره به موضوع نگ��رش نخبگان به 
جامع��ه و دیگران، اضافه ک��رد: نخبه، محصول 
جامعه اس��ت نه تافته جدابافت��ه و حاکم بر آن 
)کب��ر یا تواضع(، دغدغه خدمت کردن به جای 
خدمت شدن )قضا، حوائج یا کل بر دیگران(، به 
رسمیت ش��ناختن و احساس مسئولیت نسبت 
به دیگران )مودت و مواس��ات و...(، نگاه واقعی 
به جای کلیش��ه ذهنی به اصناف اجتماعی )عدم قض��اوت و واقع گرایی و عدم  
س��وءظن(، احترام به فضیل��ت، تخصص و تجارب دیگ��ران )رعایت معیارهای 

فضیلت( از مهمترین موضوعات این محور است.

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری با بیان اینکه مراکز رش��د، پارک های 
علم و فناوری وکارخانه نوآوری باید در ش��هرها ایجاد ش��وند، گفت با تمام توان از 
تجهی��ز نواحی نوآوری حمایت می کنیم. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 

نخبگان، سورنا ستاری در آخرین بخش از سفر یک 
روزه به استان خراسان در جلسه کارگروه اقتصادی، 
اشتغال و سرمایه گذاری ش��رکت کرد. رئیس ستاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه نگاه 
اس��تخدامی از ب��روز خالقیت جلوگی��ری می کند، 
گفت: روحیات جوان مبتن��ی بر خالقیت نوآوری و 
ریس��ک پذیری اما نگاه استخدامی با این موضوع در 
تضاد است. ما باید نگاه کارآفرین داشته باشیم و در 
این زمینه نیز فرهنگ سازی بیشتری انجام دهیم و 
اس��تخدام را به عنوان یک ام��ری بدانیم که از بروز 
خالقیت و شکوفایی جلوگیری می کند. رئیس بنیاد 
ملی نخبگان در ادامه تفکر اش��تباه خام فروش��ی را 
مورد توجه قرار داد و گفت: از سال های قبل این رویه 

اشتباه وجود داشته اس��ت که می تواند تکنولوژی را با خام فروشی به دست آورد اما 
این تفکر با یک کار فرهنگی باید اصالح شود و بدانیم که تکنولوژی خریدنی نیست. 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه ظرفیت های انسانی استان خراسان 

رضوی را مورد توجه قرار داد و اظهار داش��ت: این اس��تان از لحاظ علمی از پیشینه 
بزرگی برخوردار اس��ت و البته زیس��ت بوم علمی و فناوری این اس��تان در سال های 
اخیر از پیش��رفت چشمگیر برخوردار بوده است. ستاری در ادامه این جلسه رویکرد 
شرکت های دانش بنیان درباره تامین نیازهای مردم 
گفت: شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی با 
همکاری یکدیگر و از طریق مس��یرهایی که خود 
آن را به دس��ت آوردند می توانند نیازهای مردم را 
به طور کامل پاس��خ دهند. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در ادامه این جلسه با بیان اینکه با 
تمام توان از جوانان خالق و فناور و اس��تارت آپ ها 
و شرکت های دانش بنیان حمایت می کنیم، گفت: 
بیش از 140 خدمت برای آنان در نظر گرفته ایم و 
این خدمات حوزه های گوناگونی را در بر می گیرد. 
م��ا به ای��ن روند حمایت��ی خود ادام��ه می دهیم. 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در ادامه 
این جلس��ه نگاه حاکم بر نوآوری در مشهد را قابل 
مالحظه دانست و گفت: خوشبختانه دیدگاه خوبی بر فضای شهر درباره نو آوری وجود 
دارد. پارک علم و فناوری، مراکز رش��د و ش��رکت های دانش بنیان با سرمایه گذاری 

بخش خصوصی می تواند به زیست بوم نوآوری این استان رونق بخشند.

تجهیز نواحی نوآوری را با تمام توان حمایت می کنیماخالق نخبگی باید برمبنای کنشگری نخبگان متمرکز شود

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی، ایجاد این معاونت 
را محصول تفکر و احساس ضرورت برای پاسخگویی به نیاز جامعه دانست.

به گزارش ایسنا، دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، معاون تحقیقات، فناوری 
و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی در نخستین همایش فناوری و نوآوری که روز 
گذشته در سالن همایش فرهیختگان برگزار شد، گفت: فلسفه برگزاری چنین 
همایشی، حرکت جدی به سمت حوزه فناوری و نوآوری است که الزمه آن 

ایجاد فرهنگ، تبیین مفاهیم و مسائل این حوزه است.
وی با تاکید بر عملیاتی کردن سیاس��ت های معاونت تحقیقات، فناوری و 
نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی، اظهار کرد: در همایش فناوری و نوآوری، پنج 
کارگاه اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان، امور کارآفرینی 
و مراکز رش��د، کارگاه سیاس��ت گذاری و نظارت راهبردی، ایجاد و توس��عه 
آموزش ه��ای فن��اوری و خالقیت و امور پارک علم و فناوری و ش��رکت های 

دانش بنیان برگزار می شود.
دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه دانش��گاه ها با دو هدف عمده تاس��یس 
ش��دند، افزود: آماده س��ازی نیروی انس��انی برای اش��تغال حرفه ای و تربیت 
انس��ان ها برای زندگی اجتماعی و ارتقای ش��خصیت آنها از اهداف اساس��ی 

تاسیس دانشگاه هاست.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اس��المی به روند تحول 
نسل های دانش��گاهی در کشور اش��اره و تصریح کرد: رویکرد دانشگاه ها در 
نس��ل اول آموزشی، نسل دوم پژوهشی، نسل سوم کارآفرینی و نسل چهارم 

فناوری است.
وی ادامه داد: دانش��گاه آزاد اس��المی در ابتدا ب��رای پرورش نیروی دیوان 
س��االر که نیاز مبرم ادارات، کارخانه ه��ا و وزارتخانه ها در دهه 60 و 70 بود، 

تاسیس شد.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی ادامه داد: با شروع 
دوران توسعه و سازندگی در کشور نیاز به افراد تحصیلکرده ای که به تحقیق و 
پژوهش نیز آشنا باشند، احساس شد. بنابراین باید دانشگاه های نسل اول که 

آموزش محور بودند، در پاسخ به این نیاز به دانشگاه های نسل دوم با رویکرد 
پژوهش محوری تغییر می کردند.

وی ادام��ه داد: ماموری��ت معاونت تحقیق��ات، فناوری و ن��وآوری ایجاد و 
ساماندهی موسسات فناوری و س��ایر زیرساخت های موردنیاز جهت تبدیل 
دانش��گاه آزاد اسالمی به دانشگاهی با مس��ئولیت اجتماعی و نقش موثر در 

پیشرفت کشور است.
دهقانی فیروزآبادی تاکید کرد: ایجاد معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری 
محصول یک تفکر ش��یک و الکچری نیس��ت، بلکه نتیجه تفکر و احساس 
ضرورت برای پاس��خگویی به نیاز جامعه اس��ت، بنابراین باید نیروی انسانی 

کارآفرین و خالق در دانشگاه آزاد اسالمی تربیت کنیم.
براساس اعالم روابط عمومی دانشگاه آزاد، نخستین همایش فناوری 
و نوآوری دانش��گاه آزاد اس��المی صبح روز گذش��ته ب��ا حضور دکتر 
علی اکب��ر والیتی رئیس هیأت موس��س و هیأت امنای دانش��گاه آزاد 
اس��المی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی، 
دکتر بیژن رنجبر قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسالمی و دکتر روح اهلل 
دهقان��ی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه در 
سالن همایش هتل فرهیختگان سازمان مرکزی آغاز شد. این همایش 
با محوری��ت تبیین و عملیاتی کردن سیاس��ت های معاونت تحقیقات، 

فناوری و نوآوری برگزار می شود.
در این همایش رؤسای مراکز، اس��تان ها، معاونت های پژوهش و فناوری، 
معاونت های توس��عه مدیریت و منابع و مدیران مراکز رشد واحدهای سراسر 

کشور دانشگاه آزاد اسالمی حضور دارند.
در طول سه روز برگزاری این همایش، کارگاه های تخصصی متعدد ازجمله 
کارگاه »اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان«، کارگاه »امور 
کارآفرینی و مراکز رشد«، کارگاه »سیاست گذاری و نظارت راهبردی«، کارگاه 
»ایجاد و توسعه آموزش های فناوری و خالقیت« و کارگاه »امور پارک علم و 

فناوری و شرکت های دانش بنیان« برگزار خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش مالی صنعت رس��انه و س��رگرمی 
را ۲۲00 میلی��ارد دالر ذک��ر کرد و گفت 10 هزار میلی��ارد تومان از حجم 

فعالیت های کشور در بخش کسب و کار مربوط به حوزه دیجیتال است.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در مراسم افتتاح بنیاد ملی کارآفرینی 
تولید محتوای دیجیتال اظهار کرد: این بنیاد ش��روع مبارکی است و تالش 
می کنیم هر ماه از کارهای جدید در یک زیست بوم مناسب پرده برداری کنیم 
تا به جایگاه مناسب خود در این عرصه برسیم. شاید به عنوان دولت نتوانیم 
زیس��ت بوم دیجیتال ایجاد کنیم اما می توانیم در ایجاد فضای مناسب برای 

گسترش این قبیل کسب و کارها اقدام کنیم.
وی گردش مالی صنعت رسانه و سرگرمی را ۲۲00 میلیارد دالر ذکر کرد 
و گفت: از این میزان 1۲00 میلیارد دالر در اختیار رسانه های دیجیتال، ۲60 
میلیارد دالر در بخش انیمیشن و ۲40 میلیارد دالر به بازار تبلیغات دیجیتال 

اختصاص دارد.
وزیر کار با بیان اینکه باید به س��هم 40 برابری در بخش انیمیش��ن و 14 
برابری در بخش تولید محتوای دیجیتال برس��یم، افزود: اگر ایران بتواند به 
اندازه سهم جمعیتی یک درصدی خود از بازار محتوا و رسانه های دیجیتال، 
بازار خلق کند باید بازارهای موجود در حوزه محتوا و رس��انه دیجیتال بیش 
از 1۳ براب��ر و در حوزه انیمیش��ن بیش از 40 برابر ش��ود که این امر بیانگر  

وجود ظرفیت باال برای ایجاد هزاران کس��ب و کار و توس��عه بازار در داخل 
و خارج است.

شریعتمداری تاکید کرد: امروز در مراسم تاسیس بنیاد ملی کارآفرینی با 
محتوای دیجیتال از این اقدام مبارک اس��تقبال می کنیم و آن را یک اتفاق 
اقتصادی خوب می دانیم. همچنان که در اجالس سازمان جهانی کار موضوع 
بازار کار مطرح ش��د و نش��ان داد که دنیا به سمت فضای جدید کسب و کار 

حرکت می کند.
وزیر کار همچنین در جمع خبرنگاران درباره انتخاب رئیس جدید صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری توضیح داد: وزی��ر کار می تواند به ش��کل قانونی در 
کل صندوق ه��ا مدیران را تا ش��ش ماه به عنوان سرپرس��ت منصوب کند و 

سرپرست ها کلیه اختیارات مدیران را دارند.
وی تاکید ک��رد: به دلیل  آنکه در اجرای تبصره یک ماده 17 قانون جامع 
ساختار نظام تأمین اجتماعی کشور اختالف نظر وجود داشت برای رسیدگی 
ب��ه این اخت��الف نظرها بین دو معاونت اداری اس��تخدامی و حقوقی رئیس 
جمه��وری مذاکراتی ص��ورت گرفت که هفته پیش در جلس��ه دولت برای 
این موضوع تصمیم گیری و مقرر ش��د سازمان اداری-استخدامی از بین 14 
پیش��نهادی که برای معاونت ها و ریاست صندوق بازنشستگی کشوری ارائه 

کردیم بررسی های الزم را صورت داده و نتیجه نهایی را اعالم کند.

گردش مالی رسانه های دیجیتال در جهان چقدر است؟

از مقامـات بلندپایـه حکومت پکـن، مارک زاکربـرگ و »جیم بریر«، بنیانگذار موسسـه 
سرمایه گذاری »بریر« هم در این هیأت حضور داشته اند.

تیم کوک تنها فرد شاخص دنیای فناوری نیست که به عضویت هیأت مذکور درآمده اما 
این ریاسـت وی است که باعث شـده صدای انتقادها از هر سو بلند شود. اپل ماه گذشته 
هم اپلیکیشـن ردیابی HKmap.live را که دریافتن مکان پلیس و مسـیرهای بسته به 
معترضان هنگ کنگی کمک می کرد، بر اثر فشـار چینی ها از اپ اسـتور حذف کرده بود و 

حاال اقدام تیم کوک باعث شده کاسه صبر منتقدان حکومت چین لبریز شود.
اعتراض هـا تا جایی بـاال گرفته که گروهـی از نمایندگان هر دو حـزب جمهوریخواه و 

دموکرات از جمله »الکسـندریا اکاسـیو کورتز« و تد کروز با ارسال نامه ای اقدام کوک را 
نکوهش کرده اند:

مصرانـه از اپل می خواهیم برای اثبات اینکه به ارزش هایی باالتر از حضور در بازار چین 
پایبند اسـت و همچنین ایسـتادن در کنار زنان و مردان شجاعی که در هنگ کنگ برای 

حقوق اولیه و کرامت خود مبارزه می کنند، از این کار صرف نظر کند.
تیم کوک با ارسـال نامـه ای به کارکنان اپل از حذف اپلیکیشـن دفاع کـرده و ردیابی 
نیروهـای پلیس را عملی خطرناک خوانده بـود، بنابراین احتمال انصراف وی از حضور در 

هیأت دانشگاه چینهوا هم چندان زیاد نیست.

در اولین همایش فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد مطرح شد

باید نیروی انسانی کارآفرین و خالق در دانشگاه آزاد تربیت کنیم

بی تفاوتی دوباره اپل به اعتراضات هنگ کنگ

 تیم کوک به دانشگاه دولتی چین پیوست

یادداشـت

ایران با تالش یک شرکت دانش بنیان داخلی به لیست کشورهای دارای فناوری موتور رم جت 
که یک فناوری پیچیده در حوزه صنعت هوافضا اس��ت پیوس��ت.  ایران هنوز روزهای وابستگی 
واردات��ی ب��ه ملزومات و قطعات هواپیما را در خاط��ر دارد. روزهای پرتالطم جنگ که تمام دنیا 
مقابل ایران قد علم کرده بودند و فکر پا گذاشتن به خاک ایران را در سر می پروراندند بی خبر از 
اینکه در این بحبوحه جنگ و کمبود امکانات جوانان ایرانی در خفا و زیر آتش دش��من در حال 
طراحی تجهیزات جنگی و هوایی هس��تند. نس��ل این جوانان پرتالش و امیدوار کشور در تاریخ 
امتداد یافت تا به امروز. امروز کش��ورمان در زمینه های مختلف علمی و فناوری پرچمی باالتر از 
برخی کشورهای دیگر دارد و قدم های بلندتری در این عرصه برداشته است. تاریخ هرگز فراموش 
نمی کند که جوانان ایران زمین در مقابل سدهای محکم تحریم و احتکار دیگر کشورها ایستادند و 

با تالشی مضاعف توانستند صنایع کشور را با ابتکاران و ایده های خالقانه سرپا نگه دارند.

پرواز در سرعت های مافوق صوت با 
موتور رم جت ایرانی



بازاریابی دیجیتال یکی از مفاهیم مهم در توس��عه هر کس��ب و کاری محسوب 
می ش��ود. امروزه بدون اس��تفاده مناس��ب از بازاریابی دیجیتال فرصت های طالیی 
زیادی از دس��ت برندها می رود. به همین خاطر اغلب برندها در کس��ب و کارهای 
مختلف س��رمایه گذاری عظیم��ی بر روی بخش بازاریابی دیجیت��ال دارند. این امر 
موجب افزایش رونق فعالیت بازاریاب ها، به ویژه بازاریاب های دیجیتال، شده است. 

بدون شک فعالیت مناسب در زمینه بازاریابی دیجیتال به هیچ وجه امر نامطلوبی 
نیست. نکته مهم در اینجا درک درست و عمیق از مفهوم بازاریابی دیجیتال است. 
ای��ن الگو از بازاریاب��ی به طور طبیعی با تکنولوژی پیوند عمیق��ی دارد. همین امر 
موجب تغییر و تحول س��ریع و پی در پی بازاریابی دیجیتال می شود. نگاهی کوتاه 
ب��ه روند تغییر تکنیک های بازاریابی دیجیتال در طول یک دهه اخیر به خوبی این 
ادعا را تایید خواهد کرد. اش��تباه بس��یاری از برندها بی توجهی به بنیادها و اصول 
اساس��ی بازاریابی دیجیتال است. وقتی این امر در کنار عدم تالش برای استفاده از 
تکنیک های بازاریابی جدید قرار گیرد، فاجعه ای تمام عیار را خواهد ساخت. با توجه 
به این نکات مش��اهده خیل عظیمی از برندهای ناموفق در زمینه استفاده بهینه از 

بازاریابی دیجیتال تعجب برانگیز نخواهد بود. 
خوش��بختانه در حوزه بازاریابی دیجیتال افراد ماهر و متخصص بسیار زیادی در 
حال فعالیت هس��تند. یکی از این افراد دوانی هارمون اس��ت. وی عالوه بر فعالیت 
موفق در دنیای بازاریابی به عنوان بازاریاب دیجیتال ش��رکت مشاوره متانویا را نیز 
مدیریت می کند. موفقیت ش��رکت مشاوره ای دوانی در زمینه همکاری با برندهای 
بزرگ به خوبی اعتبار توصیه های وی را تضمین می کند. به همین خاطر در مقاله 
فعلی ما به سراغ استفاده از هفت تکنیک برتر و توصیه کاربردی دوانی رفته ایم. این 
امر با هدف بررس��ی نحوه موفقیت برندها در زمینه اس��تفاده از بازاریابی دیجیتال 
به ش��یوه اصولی صورت گرفته اس��ت. به این ترتیب ش��انس برندها برای کاهش 

اشتباهات شان در حوزه بازاریابی  افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
پیش از پرداختن به توصیه های دوانی باید به یک نکته مهم اشاره کنم. بی تردید 
تکنیک های مدنظر دوانی کامال جدید و ابداعی نیس��تند. این ایده های پیش از این 
نیز در دنیای بازاریابی دیجیتال حضور داشته اند. خالقیت دوانی در کاربست متفاوت 
این ایده های به ظاهر قدیمی و کالس��یک است. نتیجه این کار کسب نتایج بهتر و 

توانایی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
1. مدیریت سئو )بهینه سازی موتور جست وجو(

مدیریت سئو نقطه پیوند هنر و علم محسوب می شود. این مفهوم از ابتدای هزاره 
جدید راه درازی را طی کرده اس��ت. من هیچ مفهومی و بخشی در حوزه بازاریابی 
را مانند مدیریت سئو پر از تغییر و تحول سراغ ندارم. همین امر ویژگی خاصی به 
مدیریت سئو می دهد. برندها به طور معمول برنامه مشخص و از پیش تعیین شده ای 
برای مدیریت س��ئو دارند. بر این اس��اس تیم بازاریابی شرکت اقدام به جمع آوری 
تعدادی کلیدواژه در زمینه کسب و کار تخصصی شرکت می کند. پس از این نوبت 
به استفاده خالقانه از کلمات موردنظر در محتوای برند خواهد بود. پس از این مرحله 

کار مدیریت سئو برندها به پایان می رسد. 
ش��اید در نگاه نخس��ت فرآیند مذکور در س��طر باال ایراد چندانی نداشته باشد. 
ب��ه ه��ر حال برندها اس��تفاده از کلمات کلیدی با هدف جلب نظ��ر مخاطب را در 
دس��تور کار قرار می دهند. نکته اصلی در اینجا غفلت اغلب برندها از آپدیت مداوم 
کلیدواژه هاست. وقتی ما کلیدواژه های خود را به طور مداوم اصالح نکنیم، به تدریج 
تاثیرگذاری آنها از بین می رود. این امر به خوبی در مورد برندهای کوچک و تازه کار 

قابل مشاهده است. 
پرس��ش اصلی در زمینه آپدی��ت مداوم کلیدواژه ها دلیل ضرورت آن اس��ت. به 
راس��تی آیا چنین فرآیند و تالش��ی ارزش اش را دارد؟ پاسخ من به چنین پرسشی 
کامال مثبت است. اثبات این ادعا از طریق مشاهده روند رو به رشد و تحوالت سریع 
دنیای کسب و کار امکان پذیر خواهد بود. امروزه تقریبا تمام حوزه های کسب و کار 
دس��تخوش تغییر و تحول هستند. همین امر ضرورت به روز رسانی مداوم محتوای 
بازاریاب��ی و تبلیغاتی برندها را ایجاب می کند. اگر ما به این نکته بی توجه باش��یم، 

چنانکه اغلب برندها هستند، به سرعت جایگاه مان در بازار متزلزل خواهد شد. 
اس��تفاده از راهکارهای عمومی و س��اده در زمینه مدیریت س��ئو مطالب سایت 
همیشه امکان پذیر است. در اینجا من قصد بحث تخصصی تر پیرامون مدیریت سئو 
 HTTP را نیز دارم. یکی از الزامات این فرآیند تغییر الگوریتم س��ایت برندمان از
به HTTPS اس��ت. بدون اس��تفاده از الگوی HTTPS گوگل سایت ما را ناامین 
شناسایی خواهد کرد. به این ترتیب همیشه پیام اخطار برای کاربران مبنی بر عدم 
امنیت کافی سایت ما نمایش داده می شود. بدون شک مشاهده چنین پیامی تاثیر 

انکارناپذیری بر روی داوری کاربران از برند ما خواهد داشت. به همین خاطر توصیه 
من تغییر الگوی س��ایت مان از HTTP به HTTPS است. این کار اندکی حالت 
تخصصی دارد. به همین خاطر همکاری با افراد حرفه ای بهترین گزینه خواهد بود. 

۲. بازاریابی با استفاده از موتورهای جست وجو
استفاده از موتورهای جست وجو در حوزه بازاریابی فقط معطوف به مدیریت سئو 
نیس��ت. الگوی بازاریابی با اس��تفاده از موتورهای جست وجو یا SEM طرفدارهای 
بس��یار زیادی در سراسر جهان دارد. این شیوه شامل تولید محتوای تبلیغاتی برای 
نمایش در نتایج موتورهای جست وجو برای کاربران است، بنابراین نیازمند اختصاص 
بودجه نس��بتا کالنی نیز خواهد بود. به همین خاطر اغلب برندهای میان رده هرگز 
به سراغ آن نمی روند. نکته مهم در اینجا سطح باالی تاثیرگذاری چنین الگویی بر 

روی مخاطب هدف برندهاست. 
گوگل در طول چند سال اخیر به طور مداوم هزینه تبلیغات در موتورش را کاهش 
داده اس��ت. همچنین راه اندازی بخش تبلیغات محلی گام بلندی در راستای جلب 
نظر برندهای کوچک محسوب می شود. همین امر بسیاری از برندهای غیرفعال در 
زمینه تبلیغات را به سوی اختصاص بودجه های کالن کشانده است، با این حساب 
فعالیت گوگل در زمینه پذیرش تبلیغات تاثیر عمیقی بر روی نحوه عملکرد برندهای 

کوچک داشته است. 
3. اهمیت جست وجوهای محلی

امروزه دنیای آنالین دسترس��ی برندها به مشتریان را بسیار ساده کرده است. تا 
پیش از این ما فقط در بازار مشتریان را مالقات می کردیم، اما اکنون برند علی بابا 
در چنین امکان جذب مش��تری در قلب نیوی��ورک را دارد. این امر به طور معمول 
فروپاشی دیوارهای تجارت بین الملل خوانده می شود، بنابراین اکنون برندها به دنبال 
جذب مش��تریان بین المللی نیز هس��تند. این امر در بس��یاری از موارد با دشواری 
همراه اس��ت. به هر حال هیچ برندی در زمینه بازاریابی بدون اشتباه نیست. وقتی 
پای مشتریان جهانی به برند ما باز می شود، جلب رضایت همه آنها بدل به چالشی 

اساسی خواهد شد. 
توصیه بس��یاری از کارشناس ها در این زمینه استفاده از الگوی برندهای بزرگ و 
موفق اس��ت. این امر مسیر مشخصی پیش روی برندها کوچک تر قرار می دهد. من 
نی��ز بر روی این نکته تاکید دارم. در عین حال یکی از مس��ائل مهم در اینجا عدم 
ضرورت توسعه در مقیاس جهانی برای برخی از برندهاست. به عبات دیگر، برخی از 
برندها به طور طبیعی در مقیاس محلی فعالیت دارند. هیچ انگیزه ای هم برای توسعه 
سطح کسب و کار در آنها دیده نمی شود. وضعیت آنها در دنیای بازاریابی دیجیتال 
چگونه خواهد بود؟ پاسخ مدنظر در اینجا بازاریابی محلی است. شاید این اصطالح 
برای شما عجیب به نظر برسد. در این صورت حق با شماست، چراکه این اصطالح 
بسیار تازه محسوب می شود. بازاریابی محلی در پی استفاده از ابزارهای بازاریابی در 
راستای توسعه کسب و کار در مقیاس محلی است. به این ترتیب با صرف هزینه ای 

کمتر امکان تحقق اهداف در دامنه ای محدود و دقیق تر فراهم می شود. 
یکی از اش��تباهات اصلی کارش��ناس ها و برنده��ا در تحلیل کمپین 
بازاریابی ارجاع مداوم به برندهای بزرگ است. بی تردید برندهای بزرگ 
داستان کامال متفاوتی از برندهای کوچک دارند. به همین خاطر بخش 
گس��ترده ای از تجربیات آنها در زمینه بازاریابی جهانی به کار برندهای 
کوچک نخواهد آمد. به عنوان مثال، اگر برند ما در حوزه تولید پوشاک 
ورزش��ی در یک ش��هر کوچک فعالیت دارد، تالش برای تقلید از الگوی 
بازاریاب��ی و تبلیغات نایک امر بیه��وده ای خواهد بود. در بهترین حالت 
چنین امری موجب اتالف بودجه و دریافت نتیجه شانس��ی خواهد شد، 
بنابراین ما باید برنامه ای مناسب با شرایط برندمان داشته باشیم. برنامه 
مدنظر من اس��تفاده از موتورهای جس��ت وجو برای توسعه کسب و کار 
در مقیاس محلی اس��ت. در این راس��تا ثبت برندمان بر روی نقشه های 
پرکاربرد ضروری خواهد بود. امروزه مهم ترین نقش��ه های آنالین جهان 
گ��وگل مپ و اپل مپ اس��ت. دوان��ی در این مورد به تجربه مش��ترک 
تم��ام کاربران گوش��ی های همراه در جس��ت وجو آدرس های مختلف با 
استفاده از دو نرم افزار فوق اشاره می کند. بدون تردید ما بارها و بارها از 
این نرم افزارها اس��تفاده خواهیم کرد. هماهنگی برندها با این نرم افزارها 
اهمیت بسیار باالیی دارد. به ویژه برندهای فعال در زمینه خرده فروشی 
از این طریق امکان جلب مشتریان به فروشگاه شان را خواهند داشت. 

4. توجه به نقطه نظرات آنالین کاربران
ام��روزه امکانات خرید آنالین بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته اس��ت. این 
امر به لطف ظهور غول هایی نظیر آمازون و علی بابا ممکن ش��ده اس��ت. تا پیش از 
این عادت جمعی همه ما مراجعه به فروش��گاه های زنجی��ره ای یا خرد برای خرید 
محصوالت بود، با این حال امروزه ماجرا به طور کلی متفاوت ش��ده اس��ت. اکنون 

کمتر کسی زحمت مراجعه حضوری به فروشگاه ها برای خریدهای پیش پا افتاده را 
می دهد. البته این امر به نوع متفاوتی بر روی بازاریابی و تبلیغات خرده فروشی های 
فیزیکی تاثیر گذاشته است. به هر حال در حوزه فروش آنالین و بازاریابی دیجیتال 
بای��د به نظرات کاربران اهمیت داد. اغلب س��ایت های فروش آنالین بخش نظرات 
کاربران دارند. این امر به کاربران فرصت اظهار نظرات ش��ان را می دهد. جالب اینکه 
اغلب خریدارهای محصوالت نیز در ذیل پست محصول در خرده فروشی های بزرگ 
کامنت می گذارند. امروزه یکی از اس��تفاده های اصلی از آمازون، نه خرید محصول، 

بلکه بررسی آن براساس نظرات خریدارهای قبلی است. 
بی تردید محصوالت همیشه با نظرات مثبت مواجه نیستند. دریافت نظرات منفی 
بخش��ی از ماهیت کسب و کار محسوب می شود. به همین خاطر باید به آنها توجه 
ویژه ای داش��ت. نحوه برخورد ما با نظرات منفی باید براس��اس درک هس��ته اصلی 
انتقادات و تالش برای پاس��خگویی به آنها باش��د. این امر فقط پاسخگویی زبانی را 
شامل نمی شود. نمایش اراده قوی برندمان برای تغییر شرایط اهمیت بسیار باالیی 
خواهد داش��ت. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به بهترین وجه 

فراهم می شود. 
5. اهمیت بازاریابی محتوایی

دنیای بازاریابی دارای زیرش��اخه ها و الگوهای بسیار زیادی است. متاسفانه اغلب 
برندها نسبت به این الگوهای مختلف شناخت کافی ندارند. به همین خاطر در عمل 
فقط به یک شیوه، آن هم ناقص، اکتفا می کنند. وقتی از بازاریابی محتوایی صحبت 
می کنیم، باید پیوند نزدیک آن با بازاریابی دیجیتال را مدنظر داشته باشیم. عضویت 
فعال در شبکه های اجتماعی و مدیریت سایت رسمی پیش نیازهای اساسی در این 
حوزه محس��وب می شود. این امر امکان بارگذاری محتوای تولیدی برندمان و جلب 

نظر مخاطب را می دهد. 
مهم ترین نکته مدنظر من درباره بازاریابی محتوایی توجه به س��لیقه مش��تریان 
است. در این میان چند امر باید مدنظر قرار گیرد. نخست اینکه بازاریابی محتوایی 
شامل شیوه هایی برای بهبود وضعیت کلی برندمان است. به همین خاطر شناخت 
دقیق مخاطب هدف و س��لیقه وی اهمیت پی��دا می کند. تا اینجا من بحث تازه ای 
طرح نکرده ام. نکته تازه ماجرا ضرورت به روز رس��انی مداوم شناخت ما از مشتریان 
اس��ت. فقط در این صورت امکان تاثیرگذاری مداوم بر روی آنها فراهم خواهد شد. 
در غیر این صورت فعالیت برند ما حالت شانسی به خود خواهد گرفت. بحث دوم، 
توجه به عدم ساختار یکدست مشتریان است. مشتریان هر برندی طیف وسیعی از 
افراد را شامل می شود. به همین خاطر باید توجه ویژه ای به سلیقه آنها داشت. بخش 
توسعه و تحقیق هر برند وظیفه طبقه بندی مشتریان مختلف و شخصی سازی محتوا 

برای هر کدام از آن گروه ها را خواهد داشت. 
6. ضرورت سازگاری محتوا با گوشی های هوشمند

امروزه همه ما با گوش��ی های هوش��مندمان پیوند یافته ایم. بر این اساس برندها 
و بازاریاب ها باید به فکر اس��تفاده از گوشی های هوش��مند در راستای اهداف شان 
باشند. براساس آمار موسسه Inc اکنون 60درصد از کاربران اینترنت با استفاده از 
گوشی های هوشمند وارد این فضا می شوند. همین امر دامنه مسئولیت برندها را به 

شدت افزایش می دهد. 
توصیه من در این بخش به طور مش��خص معطوف به سایت رسمی برندهاست. 
هنوز هم بسیاری از سایت ها سازگاری الزم با گوشی های هوشمند را ندارند. این امر 
به معنای از دست رفتن بخش وسیعی از مخاطب بالقوه برندها خواهد بود، بنابراین 
اقدام فوری و حیاتی برند ما باید ایجاد سازگاری با شرایط نمایش مطلوب محتوای 
سایت در گوشی های هوشمند باشد. این امر به سادگی با استفاده از توصیه های یک 
مش��اور توسعه سایت امکان پذیر خواهد بود، بنابراین نیازی به انجام کارهای دشوار 

و پیچیده نیست. 
۷. مفهوم بازاریابی دوباره

بازاریابی دوباره مفهومی س��اده ای است. این امر شامل شناسایی بازدیدکنندگان 
اخیر س��ایت مان و تالش برای نمایش تبلیغات برندمان به آنها از طریق سایت های 
دیگر اس��ت. در اینجا هدف اصلی بازگرداندن مخاطب های از دس��ت رفته برندمان 
است. به همین خاطر نیز نام آن بازاریابی دوباره است. گاهی اوقات بازاریابی دوباره 
نه با هدف جلب نظر مخاطب، بلکه یافتن ایرادهای برنامه بازاریابی دیجیتال برندها 
انجام می شود. در این حالت هدف اصلی پیشگیری از بروز اشتباهات مشابه در آینده 
اس��ت. خوش��بختانه کاربران در چنین مواردی با روی باز پذیرای برندها هس��تند، 

بنابراین از خوش برخوردی کاربران نهایت استفاده را ببرید. 
فهم نقاط ضعف برندمان در تعامل با مشتریان اهمیت بسیار باالیی دارد. این امر 
به ما اعتماد به نفس الزم برای تالش بیش��تر و کسب رضایت مخاطب را می دهد. 
به عالوه، شاید مخاطب موردنظر نیز دوباره در دامنه مشتریان برند ما قرار گرفت. 
noobpreneur :منبع

ترندها در فعل و انفعاالت اجتماعی
رس��انه های اجتماعی ب��ا ارائه روش ه��ا و پلتفرم ه��ای جدید برای 
بهره ب��رداری از خدمت خود، همواره در مس��یر تکامل و س��ازگاری با 
ش��یوه اس��تفاده کاربران از آن حرکت می کنند. صرف نظر از استفاده 
شخصی، رسانه های اجتماعی برای کسب و کارهای خواستار شناسایی، 
به رسمیت شناختن و دسترسی گس��ترده تر، سودمند هستند. ادغام 
با فناوری هوش مصنوعی )AI( به منظور توس��عه تجربه اس��تفاده از 
رس��انه های اجتماعی از طریق ابزارهای مختلفی برای هدف قرار دادن 
مخاطبان مناسب انجام می  شود. در واقع، هوش مصنوعی با ایجاد امکان 
کسب یک تجربه کاربری بهتر در پلتفرم های رسانه های اجتماعی، این 

سفر را برای کسب و کارها آسان می کند.
اتوماسیون و چت بات ها

کس��ب و کارها دیگر بی��ش از این نمی توانن��د از ارزش افزوده و 
خدمات چت بات ها چشم پوش��ی کنند زیرا آنها فرصت مناس��ب را 
برای پاسخ ها و جواب های خودکار به عنوان شکلی از یک مکانیسم 
بازخورد پیش��نهاد می دهند. امروز مش��تریان هن��گام انتخاب یک 
محص��ول یا خدمت خاص، گزینه های متنوع��ی را در اختیار دارند 
و هرچه زمان پاس��خگویی یک کسب و کار طوالنی تر باشد، شانس 
تغیی��ر آن نیز کاهش می یاب��د. به لطف پاس��خ دهندگان خودکار، 
نسبت به گذشته، تعداد بیشتری از تراکنش ها بدون هرگونه تعامل 
انس��انی انجام می شوند و هنگام خواب به طور موثری محصوالت یا 

خدمات شما به فروش می رسند.
اتخاذ و پذیرش واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

 Silicon Valley اخیرا بیش از ۵0درصد س��رمایه گذاری ها در
با فناوری واقعیت مجازی )VR( ارتباط دارد که نش��انه روش��نی از 
تاثیر و اهمیت آن اس��ت، به خصوص وقتی که ادغام س��ریع آن با 
رس��انه های اجتماعی به عنوان ابزاری برای کاوش بیشتر در قلمرو 
ارتباطات محس��وب می شود. کنار آن واقعیت افزوده وجود دارد که 
ب��رای کمک به کس��ب و کارها به آنها پیش��نهاد یک نگاه فوری به 
محصول، خدمت یا تجربه ش��ان را داده است. با ایجاد تعادل، بخش 
اوقات فراغت و سرگرمی بیشترین منفعت را از فناوری های واقعیت 

افزوده )AR( و واقعیت مجازی )VR( می برد.
همه چیز درباره جذابیت است

با توجه به نتایج یک نظرس��نجی در س��ال ۲017، اینس��تاگرام 
به عنوان بدترین ش��بکه رس��انه های اجتماعی برای س��المت روان 
و تندرس��تی ارزیابی شد و این پلتفرم س��طح اضطراب و نگرانی را 
در اف��راد باال می برد. به گفته کارشناس��ان نمایش عمومی الیک ها 
تاثیرات منفی قابل توجهی را بر روی اشخاص می گذارد. در واکنش 
به این تحقیقات، اینس��تاگرام دیگر بعد از این، تعداد الیک ها را در 
قالب یک طرح آزمایش��ی نش��ان نخواهد داد. ب��ه این ترتیب روش 
استفاده از پلتفرم فوق تغییر خواهد کرد که این موضوع به خصوص 
در مورد اینفلوئنسرها مصداق دارد. معیار اصلی برای محبوبیت آنها 
تعداد افرادی هس��تند که به سوی آنها جذب می شوند. به هر حال، 
این موضوع بر روی اهمیت اظهارنظرها تاکید می کند و جایگاه آنها 
را به عنوان منبع اصلی تاثیر واقعی یک شخص یا برند باال می برد.

تبلیغات تاثیرگذار؛ پیمان پاالئو
پاالئ��و، که در ق��اره  اقیانوس��یه قرار دارد، س��یزدهمین کش��ور 
کوچک دنیاس��ت، اما همین کش��ور بس��یار کوچک همیشه مورد 
توجه گردش��گران بوده اس��ت. همین موضوع مردم کشور را نگران 
محیط زیست شان کرده بود، آنها می خواستند کشورشان سالم بماند. 
منابع آب کشور بسیار محدود بود و همچنین خدمات درمانی برای 
گردش��گرانی که وارد می شدند کافی نبود، در عین حال صخره های 

مرجانی و حیات وحش کشور در معرض خطر قرار داشتند.
8۵ درصد تولید ناخالص ملی کش��ور از صنعت گردشگری تامین 
می ش��د، پس می بایست ضمن حمایت از این صنعت، به روش هایی 
پایدار برای حفاظت از کشورش��ان می اندیش��یدند. در کمتر از سه 
س��ال قبل گروهی از داوطلبان با نمایندگان دولت جلسه گذاشتند 
و پروژه  میراث پاالئو را برای تغییر رفتار 160هزار گردش��گری آغاز 

کردند که ساالنه به آنجا می آمدند.
 )Host/Havas( آنها با همکاری آژانس هاس��ت/ هواس استرالیا
کمپینی طراحی کردند که مطابق با آن هر گردش��گر می بایست از 

محیط زیست و فرهنگ پاالئو محافظت می کرد: پیمان پاالئو.
بری��ف کمپین برای ش��رکت هاس��ت / هواس چی��زی نامتعارف 
بود و در قلم��رو فعالیت های تبلیغاتی نمی گنجید. ش��رکت هواس 
تحقیقاتش را در مورد بازار هدف که بیش��تر گردش��گرانی از چین، 
کره جنوبی و ژاپن بودند، آغاز کرد. رفتارهای فرهنگی متفاوتی بین 
این مسافران دیده می شد، اما تیم هواس باور داشت که برای تغییر 

رفتار آنها باید به نقطه  اشتراکی برسد؛ انسان دوستی.
آنه��ا به این نتیجه رس��یدند که از بازدیدکنن��دگان پاالئو بخواهند 
کاری برای بچه های این کش��ور انجام دهند. همه دل شان می خواهد 
دنیای بهتری برای بچه ها باقی بگذارند و این مفهوم در تمام فرهنگ ها 
ارزشمند است. پس از این مرحله بود که دریافتند باید کاری کنند تا هر 
کسی که وارد کشور می شود، در این کمپین شرکت کند. به این ترتیب 
تمام گردشگرانی که وارد پاالئو می شدند، در پاسپورت های شان مهری 
می خورد که آنها را متعهد به انجام برخی کارها می کرد. آنها زیر نوشته  
مهر را امضا می کردند و در کنار این توافق نامه آموزش ها و راهکارهای 
عملی ای نیز برای مدت اقامت شان در این کشور دریافت می کردند تا به 

منابع طبیعی این کشور آسیب نرسانند.
سلبریتی ها )مانند دی کاپریو( و فعاالن محیط زیست زیادی از این 
 D&AD طرح استقبال کردند و کمپین توانست جایزه  مداد سیاه

و سه جایزه  بزرگ کن الین را از آن خود کند.
پیمان شاعرانه  پاالئو از این قرار است:

بچه های پاالئو،
من پیمان می بندم که از س��رزمین منحصربه فرد و زیبای ش��ما 

محافظت کنم.
عه��د می بندم که به آرام��ی گام بردارم، با مهربانی عمل کنم و با 

فکر سیاحت کنم.
چیزی را که به من تعلق ندارد از آن خود نمی کنم.
به چیزی که آسیبی به من نمی زند، آسیب نمی زنم.

تنها ردپای من در اینجا، چیزی ا ست که پاک خواهد شد.
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اکن��ون بیش از هر زمان دیگری فعالیت مناس��ب در فضای آنالین اهمیت دارد. 
با توس��عه هرچه بیش��تر دنیای آنالین برندها روز به روز به آن وابسته تر می شوند. 
مش��تریان مدرن دیگر از راهکارهای س��نتی ب��رای یافتن برندهای تازه اس��تفاده 
نمی کنند. به این ترتیب جست وجوی اینترنتی بدل به مهم ترین ابزار ما برای یافتن 
برندهای تازه شده است. چنین امری ضرورت فعالیت مناسب برندها برای جلب نظر 

مخاطب را افزایش می دهد. 
وقت��ی از فعالیت در زمینه تولید محت��وا در اینترنت صحبت می کنیم، نظرات و 
توصیه های بس��یار زیادی مطرح می شود. هر کارشناسی دست کم یک نظر خاص 
دارد، بنابراین انتخاب میان نظرات و توصیه های مختلف بدل به کاری دشوار خواهد 
شد. به همین خاطر اغلب برندها در عمل با موانع بسیار زیادی برای انتخاب الگوی 
تولید محتوای آنالین مواجه هس��تند. ش��ما یک محتوای مطلوب آنالین را چگونه 
توصیف می کنید؟ بی تردید تالش برای تولید محتوای آنالین شباهت بسیار زیادی 
به جنگ تمام عیار با برندهای دیگر دارد. به هر حال در دنیای آنالین برندهای بسیار 
زیادی مشغول به فعالیت هستند. نکته منفی این جریان برای برند ما حضور شمار 
باالیی از رقبا در کنارمان اس��ت. به این ترتیب تالش برای جلب نظر مخاطب هدف 
بدل به امری ضروری برای ادامه حیات و فعالیت برندمان خواهد ش��د. در غیر این 

صورت رقبا به سرعت مشتریان هدف ما را جذب خواهند کرد. 
امروزه بس��یاری از برندها برای تولید محتوای آنالین مطلوب به س��راغ همکاری 
با بازاریاب ها و طراح های تبلیغات حرفه ای می روند. بی ش��ک این اقدام مزیت های 
خ��اص خود را دارد. نکته مهم بودجه نس��بت باالی موردنی��از برای اجرای چنین 
طرح هایی اس��ت. همین امر در کنار محدودیت بودجه بس��یاری از برندها موجب 
جهت گیری در راستای استفاده از شیو ه های جایگزین می شود. در این مقاله الگوی 
اصلی من بررس��ی شیوه های تولید محتوای جذاب در فضای آنالین بدون استفاده 
از بازاریاب ه��ای حرفه ای اس��ت، بنابراین باید برخی از مهارت های ش��خصی مان را 

تقویت کنیم. 
1. اهمیت هدف محوری

ه��ر برندی از تولید محتوا هدف خاصی را دنبال می کند. اگر برند ما بدون هدف 
در دنیای کس��ب و کار حضور داشته باش��د، امکان موفقیتش کاهش چشمگیری 
خواهد یافت. امروزه با نگاهی س��اده به دنیای کس��ب و کار امکان مش��اهده شمار 
باالی��ی از برندهای بی هدف وجود دارد. نکته مه��م درخصوص این برندها طراحی 
برنامه مش��خص برای کسب و کارشان و سپس فراموشی اش است. اگر ما به دنبال 
کس��ب موفقیت هس��تیم، باید از همان ابتدا برنامه ای دقیق برای برندمان داش��ته 
باش��یم. گام بعدی تعهد به برنامه برندمان است. در غیر این صورت هویت برندمان 

به خطر خواهد افتاد. 
در حوزه تولید محتوای آنالین باید اهداف و ارزش های مرکزی برندمان را مدنظر 
داش��ته باش��یم. این امر به فعالیت هدفمند برندمان کمک شایانی خواهد کرد. من 
انتخاب هدف را نه تنها برای دس��تیابی س��ریع به نتیجه، بلکه در راس��تای ارزیابی 
وضعیت محتوا نیز مناس��ب می دانم. به عبارت دیگر، وقتی ما هدف مش��خصی در 
اختیار داریم، امکان سنجش میزان پیشرفت برنامه مان فراهم می شود. بدون شک 
این هدف در حالت بی برنامگی به سختی محقق خواهد شد. طراحی محتوای آنالین 
باید هدفمند باش��د. این امر تمرکز ما بر روی یک المان را به همراه خواهد داشت. 
به عنوان مثال، اگر هدف اصلی ما فروش بیش��تر محصوالت ش��رکت باش��د، باید 

محصوالت مان را در مرکز محتوای مان قرار دهیم. 
۲. طراحی محتوا برای مشتری هدف

برندها در دنیای کس��ب و کار و بازاریابی دارای مش��تریان خاص خود هس��تند. 
یکی از اش��تباه های رایج برندها تالش برای دس��تیابی به تمام مشتریان حاضر در 
بازاری خاص اس��ت. در این میان چند نکته مهم را باید مدنظر داش��ت. نخس��ت 
اینکه مش��تریان حاضر در یک بازار خاص همگی جزو عالقه مندان به کسب و کار 
ما نخواهند بود. این امر دشواری های زیادی پیش روی برنامه جذب تمام مشتریان 
ما ایجاد خواهد کرد. با دس��ته بندی مشتریان و انتخاب مشتریان هدف برند امکان 
س��رمایه گذاری موفق تر فراهم می شود. امروزه بسیاری از برندها بودجه های کالنی 
به بخش بازاریاب��ی و تولید محتوا اختصاص می دهند، اما در عمل توانایی چندانی 
برای جلب نظر مش��تری هدف شان پیدا نمی کنند. همین امر موجب دلسردی آنها 

خواهد شد. 
بهترین ش��یوه برای طراحی محتوا به صورت اختصاصی برای مش��تریان هدف 
تالش برای شناخت آنهاست. این امر به شیوه های مختلفی قابل تحقق است. توصیه 
من در این میان تالش برای نگاه به برندمان از چش��م انداز مش��تریان است. به این 

ترتیب امکان یافتن مش��تریان هدف مان به شیوه ای س��اده فراهم می شود. پس از 
این مرحله باید تولید محتوای برندمان براساس سطح نیاز و عالقه مشتریان هدف 

ساماندهی شود. 
3. پیشنهاد ارزشی منحصر به فرد

ام��روزه دنیای کس��ب و کار پیرامون امری به مرات��ب مهم تر از صرف کیفیت یا 
قیمت محصوالت جریان دارد. مش��تریان مدرن تمایل به پرداخت هزینه های باالتر 
برای محصوالت باارزش دارند. وقتی از ارزش صحبت می کنیم، امری فراتر از کیفیت 
صرف محصوالت مدنظرمان اس��ت. به عنوان مثال، وضعی��ت برند نایک را مدنظر 
قرار دهید. این برند نزدیک به س��ه دهه در زمینه تولید لوازم ورزشی، به طور ویژه 
کفش های ورزشی، فعالیت دارد. بی تردید برندهای متعدد دیگری نیز مانند نایک در 
حال فعالیت در حوزه ورزش هستند. نکته تمایز میان نایک و تمام آنها ارزش های 
محوری این برند است. در حقیقت نایک عالوه بر محصوالت باکیفیت در حال ارائه 
مجموعه ارزش های جذاب و تاثیرگذاری نیز هس��ت. همین ارزش ها موجب توجه 

جهانی و گسترده مشتریان به این برند شده است. 
نمونه مش��خص پیش��نهاد ارزش منحصر به فرد در کار نایک مربوط به ش��عار 
تبلیغاتی مش��هورش است. منظور من ش��عار »فقط انجامش بده« است. این شعار 
مدت زمان زیادی به عنوان ارزش اصلی نایک حاضر است. به این ترتیب تقریبا تمام 
مشتریان و عالقه مندان به این برند این شعار را حفظ هستند. بی شک چنین امری 
حاکی از تاثیرگذاری باالی شعار نایک در رابطه با مشتریان است. وقتی ما بر روی 
یکی از نقاط کلیدی مدنظر مش��تریان تمرکز کنیم، آنها واکنش بسیار مطلوبی به 
محتوای ما خواهند داشت. امروزه تقریبا تمام محتوای آنالین نایک براساس همین 
ارزش محوری در حال طراحی و تولید اس��ت. با توجه به همین امر تداوم طوالنی 

موفقیت نایک در حوزه ورزش و کسب و کار قابل توجیه خواهد بود. 
4. ضرورت جلب توجه مخاطب

محتوای آنالین در زمینه جلب نظر مخاطب راه دشواری در پیش خواهد داشت. 
محتوای برند ما عالوه بر اختصاص به مشتریان خاص و پرداختن به ارزش هایی ویژه 
باید چشم نواز نیز باش��د. معنای این امر ضرورت توجه به المان هایی غیرکلیشه ای 
است. امروزه بسیاری از برندها برای جلب نظر مخاطب به محتوای شان از راهکارهای 
کلیشه ای استفاده می کنند. هنر یک برند موفق در جلب نظر مخاطب بدون توسل 
به چنین راهکارهایی است. به این ترتیب امکان موفقیت برند ما در دنیای کسب و 

کار تضمین خواهد شد. 
توصیه من در این بخش استفاده از تصاویر جذاب در کنار محتوای برندمان است. 
به ای��ن ترتیب تمایل مخاطب به مطالعه محتوای ما افزایش چش��مگیری خواهد 
یاف��ت. این امر به ط��ور معمول مورد بی توجهی برندها قرار می گیرد. اگر ش��ما به 
دنبال موفقیت در جلب نظر مخاطب هدف هستید، الگوی فعالیت برندهای بزرگ 
را مدنظر قرار دهید. به این ترتیب از ش��یوه های کلیشه ای برای جلب نظر مخاطب 

دور خواهید شد. 
5. استفاده هوشمندانه از فرآیند مدیریت سئو

یک��ی از نکات مهم در زمینه توس��عه محتوای آنالین توج��ه به فرآیند مدیریت 
سئو است. ایجاد س��ازگاری میان محتوای آنالین برندمان و موتورهای جست وجو 
تحت عنوان س��ئو شناخته می شود. این فرآیند معطوف به استفاده از تکنیک های 
کاربردی برای کس��ب رتبه های برتر در نتایج جست وجوی موتورهایی نظیر گوگل 
است. بی تردید امروزه موتورهای جست وجوی بسیار زیادی در سطح اینترنت وجود 
دارد، ب��ا این حال هیچ کدام به اندازه گوگل ش��هرت و دامنه جذب کاربر ندارند. به 

همین خاطر در اینجا تمرکز من به طور صرف بر روی گوگل خواهد بود. 
یک��ی از نکات مه��م در زمینه مدیریت بهینه موتورهای جس��ت وجو اس��تفاده 
هوش��مندانه از کلیدواژه هاس��ت. در ه��ر ح��وزه تخصصی کس��ب و کار برخی از 
کلیدواژه های مه��م وجود دارد. این امر موجب توجه برندها به اس��تفاده کاربردی 
از آن کلیدواژه ها خواهد ش��د. وقتی ما در محتوای برندمان از کلیدواژه ها اس��تفاده 
می کنیم، به هنگام طبقه بندی محتوا از سوی الگوریتم گوگل شانس بیشتری برای 
کسب رتبه های برتر خواهیم داشت. شیوه دستیابی به کلیدواژه های مناسب بسیار 
س��اده اس��ت. در این زمینه باید نحوه فعالیت و جست وجوی کاربران هدف مان در 
گوگل را ارزیابی کنیم. به این ترتیب امکان فهم کلیدواژه های آنها فراهم خواهد شد. 
برندها عالوه بر اس��تفاده از کلیدواژه های کلی و عمومی باید به سراغ استفاده از 
کلیدواژه ه��ای اختصاصی نیز بروند. به این ترتیب کاربران کلی حوزه کس��ب و کار 
و عالقه من��دان خاص حوزه ویژه کس��ب و کار آن برندها جذب محتوای موردنظر 

خواهند شد. 
6. اهمیت سهولت مطالعه محتوا

دنیای بازاریابی و تبلیغات محل بیان ایده های پیچیده و س��خت فهم نیست. ما 
باید به ساده ترین شیوه ممکن با مشتریان هدف مان ارتباط برقرار کنیم. در غیر این 

صورت جلب نظر آنها امر دشواری خواهد بود. در همین راستا بسیاری از برندها به 
اشتباه بیان ایده های پیچیده و چندوجهی را مزیتی برای خود تلقی می کنند. نکته 
مهم در این می��ان عدم عالقه مخاطب به مطالعه محتوای دارای ایده های پیچیده 
اس��ت، بنابراین ما باید نظرات و محتوای مان را در قالبی س��اده و روان به مخاطب 

منتقل کنیم. 
صرف نظر از ایده اصلی محتوا، باید به متن آن نیز توجه داش��ت. در این زمینه 
ساده نویسی اهمیت خاصی دارد. شاید در ابتدا مفهوم ساده نویسی برای شما کامال 
قابل فهم نباش��د. توصیه من در این زمینه مشاهده محتوای آنالین و تبلیغات برتر 
دنیای کسب و کار است. این امر چشم انداز مناسبی به ما خواهد داد. به این ترتیب 
امکان تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد شد. متن ساده 
همیشه امکان جلب نظر مخاطب را افزایش می دهد. به همین خاطر برندها باید به 

دنبال تقویت مهارت ساده نویسی باشند. 
۷. تناسب محتوا با برند

وقت��ی ما در پی تولید محتوا برای بازاریابی و توس��عه برندمان هس��تیم، باید از 
هماهنگی و تناس��ب آن با ماهیت برندمان نیز اطمینان حاصل کنیم. ضرورت این 
امر بازبینی نهایی محتوا پیش از انتش��ار رس��می اش اس��ت. در بخش های قبل به 
اهمیت برنامه ریزی پیش از تولید محتوا اشاره کردیم. در اینجا بخش بازبینی نهایی 
به عنوان مرحله کس��ب اطمینان نهایی از هماهنگی میان کیفیت محتوا و ماهیت 
برندمان مدنظر اس��ت. پس از این مرحله امکان انتش��ار محتوا بدون دغدغه وجود 
خواهد داش��ت. البته باید برخی نکات دیگر را نیز مدنظر داش��ت. توصیه های باقی 

مانده به این نکات اختصاص دارد. 
۸. ضرورت محوریت عمل

هر محتوایی باید مخاطب را به سوی هدفی خاص هدایت کند. این امر ضرورت 
بس��یار زیادی دارد. بهترین نوع محتوا نیز در صورت بی توجهی به ترغیب مخاطب 
به سوی عملی خاص با شکست مواجه خواهد شد. در اینجا هدف اصلی برند ما از 
تولید محتوا اهمیت دارد. در حقیقت عمل خاص مخاطب باید براس��اس نوع هدف 

برندمان باشد. 
خوشبختانه امروزه راهکارهای زیادی برای ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص 
وجود دارد. توصیه من در اینجا اس��تفاده از تخفیف های مناس��بتی برای جلب نظر 
مخاطب هدف اس��ت. به این ترتیب امکان دستیابی به اهداف موردنظر برندمان به 
ش��یوه ای تاثیرگذار فراهم خواهد شد. بس��یاری از برندها در این زمینه راهکارهای 
عجیب و غریبی را دنبال می کنند. پیشنهاد من صرفه جویی در هزینه های ناشی از 
راهکارهای عجیب و اختصاص آن به ارائه تخفیف های مناسب به مشتریان است. به 

این ترتیب توجه مخاطب به شیوه ای تاثیرگذار جلب خواهد شد. 
9. اهمیت پشتیبانی سایت برند

امروزه تولید محتوا تنها گام ضروری در بخش تعامل با مخاطب نیس��ت. اهمیت 
فرآیند انتقال محتوا به مخاطب همیشه چالش برانگیز بوده است. بسیاری از برندها 
پ��س از تولید محتوای جذاب کار را تمام ش��ده می انگارند. از نظر من پس از تولید 
محتوا بخش مهم کار ش��روع می ش��ود. نحوه انتقال محتوا به مخاطب حساس��یت 
باالیی دارد. بهترین نوع محتوا در جهان نیز در صورت انتقال نادرس��ت به مخاطب 
توان تاثیرگذاری اش کاهش می یابد. بنابراین انتخاب شیوه انتقال درست محتوا به 

مخاطب اهمیت دارد. 
پیش��نهاد من در این بخش انتقال محتوا براس��اس الگوی سایت محور است. به 
عبارت بهتر، محتوای اصلی برند ما باید در س��ایت رس��می شرکت بارگذاری شود. 
س��پس امکان استفاده از س��ایر الگوهای توس��عه محتوا مانند بارگذاری در اکانت 
رسمی مان در شبکه های اجتماعی وجود خواهد داشت. اهمیت بارگذاری محتوا در 
سایت اعطای جلوه ای رسمی به آن است. به این ترتیب برندمان امکان دستیابی به 

موقعیتی برتر را خواهد داشت. 
10. تقویت و اصالح مداوم به عنوان گام پایانی

تقویت تاثیرگذاری محتوای آنالین به چند صورت امکانپذیر است. نخست اینکه 
باید به بهترین شیوه آن را مخاطب هدف به اشتراک گذاشت. این امر کامال بدیهی 
به نظر می رس��د. به هر حال ما محتوای موردنظرمان را برای مخاطب هدف تولید 
کرده ای��م. در گام بعدی بای��د محتوای مدنظر برند ما هماهنگی باالیی با س��لیقه 
مخاطب داش��ته باشد.  صرف نظر از اشتراک گذاری و هماهنگی با سلیقه مخاطب، 
گام پایانی کار ما تقویت و اصالح مداوم محتواس��ت. اصالح محتوا به معنای به روز 
رسانی محتوا با اطالعات تازه است. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بیشتر بر روی 
مخاطب فراهم می ش��ود. همچنین نیاز به تولید محتوای ت��ازه نیز کاهش خواهد 
یافت. به هر حال اصالح و بازآفرینی یک محتوای قدیمی هزینه های بسیار کمتری 

در مقایسه با تولید یک محتوا تازه خواهد داشت. 
allbusiness :منبع

بازاریابی دنج یا نیچ مارکتینگ و تکنیک های 
niche market

بازاریابی دنج یا نیچ مارکتینگ niche market در بیشتر منابع 
به معنای بازاریابی کنج، گوشه ای یا متمرکز ترجمه شده است.

در نی��چ مارکتینگ ب��ا اینکه روی بخش کوچک��ی از بازار تمرکز 
می ش��ود ولی ظرفیت این را دارد که به س��رعت موجب رش��د یک 
کسب و کار شود. چراکه در این روش از بازاریابی، شما به دنبال بازار 
و بخشی از آن هستید که پتانسیل بسیار باالیی در پذیرفتن کاال یا 
محصول موردنظر ش��ما دارد. شما با هوشمندی در شناسایی کردن 
بخش��ی از بازار که رقیب های ش��ما کمتر آن را مورد شناسایی قرار 
داده اند یا در آن س��رمایه گذاری کرده اید می توانید خودتان را در آن 

بخش از بازار بدون رقیب فرض کنید.
البت��ه ای��ن شناس��ایی و نح��وه بازاریاب��ی در آن بخش، توس��ط 
متخصصین مش��اوره بازاریابی انجام می ش��ود. امروزه، بس��یاری از 
شرکت ها و سازمان های بزرگ در ایران یا در جهان حضور دارند که 
برای نفوذ در یک بخش کوچکی از بازار و به دست آوردن مشتریان 
وف��ادار و دائمی از نیچ مارکتینگ اس��تفاده می کنن��د. گاهی اتفاق 
می افتد که هدف از نیچ مارکتینگ، بازاریابی برای بخش به خصوص 
یا کوچکی از بازار بوده است ولی در روند بازاریابی شما با مشتریان 

زیادی از سایر بخش ها نیز مواجه می شوید.
نیچ مارکتینگ، روند بازاریابی را برای شما بسیار صریح و راحت تر 

می کند، زیرا:
1- صرفه جویی در تبلیغات

از آنجای��ی ک��ه در نیچ مارکتین��گ، گروه هدف ش��ما به خوبی 
مش��خص اس��ت و پراکندگی ندارد، ش��ما دقیقاً می دانید برای چه 
گروهی در حال تبلیغات هس��تید. بنابراین، تبلیغات شما هدفمندتر 

پیش می رود و نیاز به صرف هزین های هنگفت یا سنگین ندارد.
۲- موفقیت به سرعت اتفاق می افتد

از آنجای��ی که ش��ما بخش کوچکی از بازار ک��ه رقیبی نیز در آن 
ندارید انتخاب کرده اید بنابراین، مس��یر موفقیت برای شما هموارتر 
اس��ت و به س��رعت می توانید خودتان را به عن��وان یک برند در آن 

زمینه معرفی کنید.
3- بازاریابی سرایتی یا دهان به دهان

هدف شما از بازاریابی نیچ، گروه کوچکی از بازار است اما کم کم 
خود مشتریان برای شما تبدیل به عامل تبلیغ می شوند و مشتریان 

بیشتری را به سمت خرید محصول شما سوق می دهند.
4- دستیابی سریع به مشتریان

در بازاریابی نیچ به خوبی می دانید که مشتریان و مخاطبان اصلی 
ش��ما کجا هستند و کجا باید به دنبال آنها بگردید. پس به راحتی و 

با سرعت به مشتریان خود دسترسی پیدا می کنید.
5- سوددهی باال

بس��یاری از اف��راد و صاحب��ان محصوالت و برنده��ا چنین تصور 
می کنن��د که نیچ مارکتینگ نمی تواند برای آنها س��ودآور باش��د و 
میزان فروش آنها را باال ببرد. در حالی که تجربه نش��ان داده اس��ت 

نیچ مارکتینگ جزو یکی از روش های پرسود بازاریابی است.
برنامه ریزی برای شروع نیچ مارکتینگ

قب��ل از اینک��ه ش��روع ب��ه نی��چ مارکتین��گ کنید بهتر اس��ت 
برنامه ریزی های الزم در ای��ن زمینه را به صورت دقیق انجام دهید 
تا زودتر به نتیجه برس��ید. این برنامه ریزی ها و اقدامات الزم، شامل 

موارد زیر است. مارکتینگ را به هر نحو باید توسعه دهید.
1- یافتن حوزه منحصر به فرد

سعی کنید قبل از هر چیز، حوزه ای که قصد دارید در آن فعالیت 
کنی��د به صورت منحصربه فرد انتخاب کرده و در آن زمینه فعالیت 
کنی��د را انتخاب کنید. ب��ه عنوان مثال، اگ��ر در زمینه محصوالت 
بهداشتی قصد فعالیت دارید، می توانید یک یا دو محصول بهداشتی 
که فقط افراد یا گروه های خاصی از آن اس��تفاده می کنند را انتخاب 

کنید.
۲- سلیقه و ارز ش ها

گروه��ی که برای نی��چ مارکتینگ انتخاب کرده ای��د را به خوبی 
بشناس��ید. یکی از مواردی که حتماً باید نس��بت به ش��ناختن آن 
تالش کنید س��لیقه افرادی اس��ت که در این گروه های خاص قرار 
دارند. همچنی��ن ارزش ها و باورهای این اف��راد نیز تأثیر زیادی در 

بازاریابی شما می تواند داشته باشد.
qmpmarketing :منبع
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۲۲ خصوصیتی که شما را رهبری موفق و 
برجسته می کند)۲(
تشخیص موارد غیرعادی

رهب��ر مؤث��ر و برجس��ته می تواند به درس��تی م��وارد غیرعادی 
را تش��خیص دهد و مفاهیم پنهان را شناس��ایی و معن��ا کند. باید 
بتوانید با دقت روی شواهدی که در اختیار دارید، موارد غیرعادی را 

پیش بینی کنید و به دنبال راهی برای رفع آنها باشید.
منحصر به فرد بودن

تقلید و عبرت گرفتن از کارهای دیگران ایده  بسیار خوبی است، اما 
اگر می خواهید رهبری تأثیرگذار و فوق العاده باشید، باید منحصر به فرد 
باشید. توصیه می کنیم تمام خصوصیات، رفتارها و موفقیت های دیگران 
را زیر نظر گرفته و از آنها درس و الهام بگیرید. در واقع تقلید کردن کار 
درستی نیست، پس سعی کنید تمام درس هایی که از دیگران می گیرید 

را به زبان خود ترجمه کنید و منحصر به فرد باشید.
داشتن ذهنیت باز

برخی تفکرات اش��تباه وجود دارد ک��ه می گوید: یک رهبر خوب، 
ف��رد قاطعی اس��ت ک��ه هیچ وق��ت از عقاید و نظرات خود دس��ت 
برنمی دارد. این تفکر کاماًل اش��تباه است. رهبران قوی و شایسته، با 
انعطاف پذیری و دوراندیشی، چشم انداز خود را با شرایطی که در آن 

قرار دارند مطابقت می دهند.
قدرت تصمیم گیری

تصور کنید داوری یک مس��ابقه  ورزش��ی را برعهده دارید. در این 
ش��رایط باید بتوانید در آن واحد تصمیماتی درس��ت بگیرید و شک 
و گمان را در لحظات حس��اس رها کنید. به عنوان یک رهبر بزرگ 
بای��د با تکیه بر اطالعاتی که در دس��ت دارید قاطعانه عمل کنید و 
تصمیم بگیرید. پس تصمیمات تان را بدون ش��ک و شبهه بگیرید و 

آنها را صریح بیان کنید.
برخورداری از شخصیتی دوست داشتنی و جذاب

هر فردی خصوصیات منحصر به فرد دارد و وجودش تکمیل کننده 
این جهان اس��ت. پس باید س��عی کنید خوِد خوِد واقعی تان باشید. 

نیاز نیست دروغ بگوییم و فیلم بازی کنیم.
به عنوان یک رهبر ارتباطاتی واقعی با دیگران داش��ته باش��ید تا 
فردی ش��اخص و دوست  داش��تنی به نظر برس��ید. رهبران بزرگ و 
دوست  داش��تنی، ارتباط��ی واقعی با دیگران برق��رار می  کنند و این 

ارتباط روی عملکرد تیم شان نیز تأثیرگذار است.
مثبت اندیشی

برای دس��تیابی به نتایج خوب و ش��گفت انگیز، مثبت اندیش��ی و 
خوش بین��ی را در رفت��ار و حرف های تان اعمال کنید. همیش��ه در 
مس��یر دستیابی به اهداف، فراز و نشیب هایی وجود دارد که فقط با 
داشتن انرژی مثبت می توان از آنها گذر کرد. البته مثبت نگری برای 
مواجهه با چالش های مختلف، غلبه بر ترس ها و دستیابی به اهداف 

و آرمان ها نیز الزم است.
بخشندگی

یک رهبر شایسته و برجسته همیشه به دنبال ارائه بهترین هاست. 
اگر بخشنده باش��ید و در کمک به دیگران بدون چشمداشت عمل 
کنید، خودتان هم س��ریع تر مسیر رشد و پیشرفت را می پیمایید و 

به موفقیت خواهید رسید.
پشتکار

برای رس��یدن به موفقیت، تالش و پش��تکار نیاز است. شاید این 
جمله تکراری باش��د اما واقعی و درست است. در واقع، تفاوت اصلی 
رهبران بزرگ و برجسته در همین ویژگی است. رهبران بزرگ هیچ 
وقت دس��ت از کار نمی کش��ند و تمام س��ختی ها را تا انتهای مسیر 
پشت س��ر می گذارند. پس الزم است پشتکار را یکی از خصوصیات 

الزم برای دستیابی به موفقیت بدانیم.
داشتن بینش درست

باید در تصمیمات و کارهای خود روشنفکری را دنبال کنید. البته 
این خصوصیات ش��خصی اس��ت اما می توان با تمری��ن آن را ایجاد 
کرد. باید بتوانید کارها و مس��ائل مهم زندگی تان را با روش��نفکری 
اولویت بندی کنید. بینش ش��ما س��بب می ش��ود مس��یر مقابل تان 

مشخص شود.
توانمندسازی

نبای��د تصور کنید گروه هایی به موفقیت می رس��ند که بهترین و 
مس��تعدترین اعضا را دارند. بلکه این توانایی رهبر اس��ت که بتواند 
گ��روه خ��ود را با در نظر گرفتن اس��تعدادها و توانایی های ش��ان به 
سمت جلو هدایت کند. رهبر خوب و شایسته باید به توانمندسازی 
اعضای��ش توجه کند. ایجاد حس مس��ئولیت پذیری و پاس��خگویی 

درباره اختیارات افراد بسیار مهم است.
شاید فکر کنید واگذاری مسئولیت به افراد کار ساده ای است، اما در 
حقیقت اینطور نیست. تنها رهبران شایسته و برجسته توانایی مدیریت 
این مس��ئله را دارند. رهب��ران بزرگی که می دانند چط��ور به دیگران 

مسئولیت بدهند و استعدادها و توانایی های شان را شکوفا کنند.
ارتباطات

اگ��ر به عنوان یک رهب��ر انتظارات تان به خوبی برآورده نمی ش��ود، 
احتماالً ارتباط درستی با اعضای گروه تان ندارید. باید بتوانید انتظارات 
خود را با برقراری ارتباطی درس��ت به دیگران انتقال دهید. باید بدانید 
ارتباطات دوطرفه اس��ت؛ یعنی هم شما باید نظرات و انتظارات خود را 
به طرف مقابل انتقال دهید و هم او توانایی انتقال این موارد را داش��ته 
باشد. به همین خاطر داشتن گروهی مسئول و باهوش در رهبری کمک 

زیادی برای موفقیت سازمان تان خواهد بود.
پاسخگویی

برای دستیابی به موفقیت و کسب اعتبار باید پاسخگو باشید و در 
مقابل اشتباهاتی که مرتکب می ش��وید، شانه خالی نکنید. همیشه 
بهانه تراشی و فرار کردن از زیر بار مسئولیت ها آسان تر از پاسخگویی 
است، اما حقیقت چیز دیگری است. اگر بتوانید پای اشتباهات خود 
بایس��تید، رهبری موفق و فوق العاده خواهید ب��ود و بهتر می توانید 

مشکالت خود را رفع کنید.
کنجکاوی

به عنوان یک رهبر شایس��ته باید بتوانی��د توانایی ها و نقاط قوت 
اعضای گروه تان را بشناس��ید. ش��اید کمی زمان بر باش��د، اما نتایج 
خوب��ی ب��ه هم��راه دارد. باید بدانید گروه ش��ما از تم��ام توانایی ها 
برخوردار نیست. اگر فکر کنید همه چیز در انحصار گروه شماست و 
نیاز نیست کنجکاوی به خرج دهید و ظرفیت ها و فرصت های پنهان 

را شناسایی کنید، هیچ وقت به موفقیت نخواهید رسید.
Entrepreneur/ucan :منبع 
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بسیاری از مدیران ممکن است تصور کنند که از سطح خوبی برخوردار بوده و 
همین امر باعث می ش��ود تا به دنبال بهبود در وضعیت خود نباشند، با این حال 
آیا تاکنون صادقانه نسبت به این امر که مدیر خوبی هستید، فکر کرده اید؟ نتایج 
تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که در حدود بیش از 60درصد مدیران، 
ابدا چنین کاری را انجام نداده و عدم وجود اعتراض را به معنای مناس��ب بودن 
خود می دانند. این امر در حالی است که کارمندان، به علت این امر که موقعیت 
ش��غلی خود را از دس��ت ندهند، معموال در این رابطه نظ��ر واقعی خود را اعالم 
نمی کنند. در این رابطه بس��یار مهم است که با نشانه هایی که اثبات می کند که 
ش��ما یک مدیر بد بوده و نیاز به بهبود دارید، آش��نا باشید. در همین راستا و در 

ادامه به بررسی 1۲ مورد منتخب، خواهیم پرداخت. 
1-دروغ گفتن را عادی تلقی می کنید 

واقعیت این است که بسیاری از مدیران دروغ هایی را می گویند. اگرچه ممکن 
اس��ت در ابتدا این امر چندان مهم به نظر نرسد، با این حال توجه داشته باشید 
که کارمندان ش��رکت باید بتوانند به ش��ما اعتماد الزم را داش��ته باشند. بدون 
شک اگر دروغ گفتن، عادت رفتاری شما باشد اعتماد الزم شکل نخواهد گرفت. 
تحت این ش��رایط میزان وفاداری کارمندان به پایین ترین س��طح خود رسیده و 
موفقیت ش��رکت در آینده در هاله ای از ابهام ق��رار خواهد گرفت. در این رابطه 
فراموش نکنید که این عادت بد، باعث خواهد ش��د تا ش��ما به شرکای تجاری و 
حتی مش��تریان نیز دروغ بگویید که این امر امکان موفقیت درازمدت را از ش��ما 
خواهد گرفت. به همین خاطر ضروری اس��ت تا این امر را یک خط قرمز اخالقی 
دانس��ته و همواره توجه داش��ته باشید که ش��ما باید خود را به عنوان عضوی از 
تیم ش��رکت تلقی کنید. درواقع با تغییر نگرش و تصورات خود، عمال پی به این 
نکت��ه خواهید برد که هیچ دلیل برای دروغ گفتن وجود نداش��ته و این امر تنها 
یک آسایش موقتی را برای شما به همراه خواهد داشت. به همین خاطر یکی از 
نش��انه-های مدیران موفق، شجاعت راستگویی آنها محسوب می شود. در نهایت 
فراموش نکنید که ش��ما به عنوان الگوی شرکت و مهم ترین فرد در شکل گیری 
فرهنگ نانوشته محسوب می شوید. به همین خاطر به هر نحوی که رفتار کنید، 

سایرین نیز آن را در دستور کار خود قرار خواهند داد. 
۲-تصور می کنید که هیچ گاه مرتکب اشتباه نشده اید 

اب��دا حتی یک درص��د نیز احتمال ندارد که ش��ما در ط��ول فعالیت خود، با 
اشتباهی مواجه نشوید. در این رابطه حتی محتاط ترین افراد نیز مرتکب این امر 
می شوند با این حال اشتباه کردن، علی رغم باور عموم یک اقدام منفی محسوب 
نشده و یکی از الزامات موفقیت است. به همین خاطر مدیران موفق، باید روحیه 
ریس��ک پذیری را در تیم خود افزایش داده و از اش��تباهات آنها پشتیبانی کنند. 
ای��ن امر باعث خواهد ش��د تا خالقیت و نوآوری که برگ برنده هر ش��رکتی در 
بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر محس��وب می-شود، به خوبی در شرکت شما 
ش��کل گیرد. نتایج آمارها در این زمینه حاکی از آن اس��ت که بیش از 9۵درصد 
کارمندان، نس��بت به اعتراف به اش��تباه از س��وی مدیران شرکت واکنش بسیار 
خوبی را داش��ته و ای��ن امر را ابدا یک م��ورد منفی تلق��ی نمی کنند. به همین 
خاط��ر دلیلی برای پنهان کاری وجود نخواهد داش��ت. درواقع کارمندان خواهان 
آن هس��تند که شما با آنها کامال محترمانه رفتار کنید که بدون شک شفافیت و 
صداقت ش��ما، یکی از مصداق های آن خواهد بود. در نهایت همواره این نکته را 
به خاطر داشته باشید که غرور بیش از حد، زمینه نابودی را فراهم خواهد کرد.

3-وعده هایی بدون برنامه برای تحقق آنها را می دهید 
بس��یاری از مدیران برای آرام کردن س��ریع اوضاع، وعده هایی را می دهند که 
عمال هیچ برنامه ای از قبل برای تحقق آنها وجود نداشته و تنها به دنبال این امر 
هس��تند که اوضاع را بهبود بخشند. فراموش نکنید که اگر تحقق وعده ها صورت 
نگیرد، نه تنها اوضاع از قبل بدتر خواهد شد بلکه اعتماد شرکا به شما نیز کاهشی 

شدید را پیدا کرده و تحت این شرایط دیگر نمی توانید خود را مدیر شرکت تلقی 
کنید. در این رابطه توصیه می-شود که هیچ گاه به صورت لحظه ای تصمیم گیری 
نکرده و از افراد تیم خود زمانی برای فکر کردن را بخواهید. این امر باعث خواهد 
ش��د تا فرصت کافی برای انتخاب بهترین راه وجود داش��ته باش��د. برای این امر 
ش��ما حتی می توانید از توصیه های کارمندان خود نیز استفاده کرده و شرکت را 

به سمتی سوق دهید که در آن مشورت، یک ارزش تلقی شود. 
4-فردی سرزنشگر هستید 

بدون ش��ک منتقد بودن، ساده ترین کاری اس��ت که هر فردی می تواند انجام 
ده��د. درواقع این امر تنها زمانی کاربردی خواهد بود که ش��ما راهکاری را برای 
آن ارائه کنید. برای مثال ممکن اس��ت از ش��یوه بازی یک تیم نارضایتی باالیی 
را داش��ته باشید با این حال اگر بتوانید ایرادات را شناسایی کرده و شیوه اصالح 
آنها را مطرح س��ازید، بدون ش��ک اقدامی س��ودمند را انجام داده اید. این امر در 
حالی است که بسیاری از مدیران، اشتباهات را بر گردن کارمندان خود انداخته 
و تصور می کنند که با تحت فش��ار قرار دادن آنها، اوضاع بهبودی چش��مگیر را 
پی��دا خواهد کرد. این امر در حالی اس��ت که واقعی��ت کامال متفاوت بوده و این 
امر تنها باعث خواهد ش��د تا یک مش��کل برای همیشه در شرکت باقی بماند. به 
همین خاطر بسیار مهم است همانگونه که خود را به عنوان نفر اول موفقیت های 
ش��رکت معرفی می کنید، در رابطه با شکس��ت ها نیز چنین باوری را داش��ته و 
تنها به دنبال شناس��ایی دالیل و ارائه راهکارهایی برای خارج شدن از این اوضاع 
باشید. در نهایت این امر باعث خواهد شد تا محبوبیت باالیی را در بین کارمندان 

شرکت پیدا کنید.  
5-تمایل دارید که همه کارمندان به مانند شما باشند 

یکسان سازی یکی از اشتباه ترین اقدامات در تمامی زمینه ها محسوب می شود. 
درواقع تمامی افراد با یکدیگر متفاوت بوده و نباید آنها را برای ش��بیه ش��دن به 
خود، تحت فش��ار قرار دهید. این امر نه تنها فایده ای را به همراه نخواهد داشت، 
بلکه فش��ار روانی زی��ادی را نیز به همراه دارد. این امر در حالی اس��ت که برای 
موفقیت، ش��ما به کارمندانی سرحال، سالم و شاد نیاز خواهید داشت. به همین 
خاط��ر تفاوتی ندارد که تا چه حد تیپ ش��خصیتی خود را عالی تصور می کنید، 
هرگز نباید در تالش برای عوض کردن کارمندان خود باشید. با این حال همواره 
ارائه توصیه هایی برای بهبود عملکرد کارمندان، از جمله وظایف ش��ما محسوب 
می شود با این حال توصیه های شما تنها باید در رابطه با بهبود وظایف آنها باشد 

و آزادی طبیعی آنها را محدود نکند. 
6-کارمندان خود را زیر ذره بین قرار می دهید 

میک��رو منیجینگ یا ریز مدیریت، زمان��ی اتفاق می  افتد که مدیران کارمندان 
خود را به صورت کامل زیر ذره بین قرار داده و در تالش برای نظارت بر روی همه 
چیز هس��تند. این امر بدون شک فش��اری بی مورد را بر روی کارمندان به همراه 
خواهد داش��ت. به همین خاطر ضروری است که تنها وظایف را مشخص کرده و 
افراد را در نحوه انجام آن کامال آزاد بگذارید با این حال در صورتی که نقصی در 
انجام کارها وجود دارد، الزم اس��ت تا به مانند یک مربی دلس��وز و نه یک منتقد 
سرزنشگر رفتار کرده و به دنبال کمک کردن به کارمند خود باشید. درواقع شاید 

بتوان مهم ترین ویژگی یک مدیر را در میزان حمایت او از تیم شرکت دانست.
۷-بین کارمندان تبعیض قائل می شوید 

اگرچ��ه طبیعی اس��ت که فرصت ها و حمایت  های بیش��تری از کارمندان برتر 
شرکت صورت گیرد با این حال اگر در این رابطه بخواهید تا بدون دلیل درستی 
رفتار کنید، بدون ش��ک با صدای نارضایتی کارمندان خود مواجه خواهید ش��د. 
فراموش نکنید که چنین رفتارهایی باعث می شود تا تیم شرکت، انگیزه ای برای 
س��خت تالش کردن نداشته باشد. این امر در نهایت به ضرر شرکت شما خواهد 
بود. درواقع در صورت بروز مش��کل، ش��ما همواره مقصر اصلی شناخته خواهید 
شد و این امر می تواند سهامداران و هیأت مدیره را به کنار گذاشتن شما مجاب 
کند. به همین خاطر ضروری اس��ت تا رضایت کارمندان خود را حفظ کرده و با 

اقدامات غیرحرفه ای، جو دوستانه و درست شرکت را نابود نسازید. 

۸-توجهی به انتقادات ندارید 
یک شرکت مناسب باید به نحوی باشد که حتی ساده ترین کارمند شرکت نیز 
بتواند به سادگی اعتراض خود را اعالم کند، با این حال تنها اجازه صحبت کردن 
کافی نبوده و ش��ما باید خ��ود را متعهد به رفع تمامی مش��کالت موجود کنید. 
همواره این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید که بس��یاری از اتفاقات اگر در زمان 
مناس��ب با واکنش شما همراه باش��د، منجر به پیش��گیری از بحران های جدی 

خواهد شد. 
9-عقاید و گفته های خود را به صورت مکرر تغییر می دهید 

بس��یاری از مدی��ران، حتی پ��س از یک س��اعت، کامال حرف خ��ود را تغییر 
می دهند. بدون ش��ک کار کردن تحت مدیریت چنین افرادی یک عذاب واقعی 
خواهد بود. درواقع انتظار می رود که ش��ما از ثبات ش��خصیتی برخوردار باش��ید 
که این امر بدون ش��ک گفته های شما را نیز ش��امل خواهد شد. فراموش نکنید 
که ش��ما به عنوان مهم ترین فرد ش��رکت تلقی می ش��وید و الزم است تا اصول 
اخالقی درس��تی را داشته باش��ید و رفتاری مناسب با جایگاه خود را ارائه دهید. 
ب��ه همین خاطر توصیه می ش��ود که تنها چیزی را بی��ان کنید که کامال عقیده 
ش��ما بوده و قصد تغییر دادن آن را حداقل در کوتاه مدت، نخواهید داش��ت. در 
این رابطه ممکن اس��ت قصد خاصی نیز وجود نداش��ته باشد. تحت این شرایط 
توصیه می ش��ود تا همه چیز را در جایی یادداش��ت کنید تا با چنین مش��کالتی 

مواجه نشوید.
10-به پیشرفت مداوم خود و افراد تیم شرکت توجهی ندارید 

برای این امر که بتوانید هر ساله عملکرد درخشانی را به ثبت برسانید، ضروری 
اس��ت تا برنامه ریزی دقیقی برای پیشرفت خود و تمامی افراد تیم شرکت داشته 
باش��ید. در این رابطه فراموش نکنید که بسیاری از کارمندان، به موقعیت شغلی 
فعلی خود، تنها به عنوان نقطه ش��روع نگاه کرده و خواهان رش��د هستند. تحت 
این ش��رایط در صورتی که امکانات الزم وجود نداشته باشد و شما فرصت کافی 
را به آنها ندهید بدون ش��ک در اندیش��ه همکاری با برن��دی دیگر خواهند بود. 
فرام��وش نکنی��د که از دس��ت دادن حتی یک نیروی باانگیزه، شکس��تی بزرگ 
محس��وب می ش��ود. به همین خاطر ضروری اس��ت تا به دنبال برنامه ای اصولی 
و کارآمد باش��ید. در آخر به خاطر داشته باش��ید که امروزه شیوه-های آموزش، 
بس��یار متنوع ش��ده و ای��ن امر می تواند هزین��ه به مراتب کمتری را نس��بت به 

تصورات شما داشته باشد. 
11-در رابطه با آینده صحبت نمی کنید 

ع��دم آینده نگری و توجه بی از حد به اوض��اع فعلی، بیانگر آن خواهد بود که 
ش��ما هیچ برنام��ه ای برای آن نداری��د. درواقع اگر کارمن��دان در رابطه با آینده 
ش��رکت، چندان خوش بین نباشند، بدون شک تمایلی برای حضور طوالنی مدت 
را نیز نخواهند داش��ت. به همین خاطر ضروری اس��ت ک��ه حداقل ماهی یکبار، 
برنامه ه��ای خ��ود برای آینده ش��رکت را ش��رح داده و در رابطه ب��ا آن با تمام 

کارمندان خود به گفت وگو بپردازید. 
1۲-رفاه کارمندان برای شما اهمیتی ندارد 

ب��ا نگاهی به ش��رکت هایی نظیر گوگل، پ��ی به این امر خواهی��د برد که آنها 
اقدامات متعددی را برای افزایش رفاه کارمندان خود در دستور کار قرار داده اند. 
همی��ن ام��ر نیز باعث می ش��ود تا کار کردن در این ش��رکت، روی��ای هر فردی 
محس��وب شود. فراموش نکنید که حتی پیشنهادات مالی باال، باعث نخواهد شد 
تا بهترین ها به س��مت ش��رکتی جذب ش��وند که کار کردن در آن بسیار سخت 
خواهد بود. تحت این شرایط رقبای شما همواره بهترین ها را جذب کرده و قادر 
خواهند بود تا به راحتی ش��ما را از دور بازار حذف کنند. به همین خاطر یکی از 

اولویت های مهم مدیریتی شما باید افزایش رفاه تمامی کارمندان باشد. 
در نهایت فراموش نکنید که تمامی موارد معرفی شده، منتخب رفتارهای غلط 
مدیران محس��وب می شود. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا تمامی رفتارهای 

خود را مورد بازبینی قرار داده و به دنبال بهبودی همیشگی باشید. 
businessinsider :منبع

آیا مدیر خوبی هستید؟
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اخبار

قم -خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم گفــت: اخیرا فعالیت هایی 
می بینیم که شــهر را دچار حاشــیه می کند و کندی کار در شهر را محقق 
خواهد کرد؛ ممکن اســت برخی مسائل در سلیقه ما نباشد که باید بخاطر 
مردم سلیقه ها را کنار بگذاریم. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ، دکتر 
سیدمرتضی سقائیان نژاد با اشاره به برپایی عزتمندانه و باشکوه آیین پیاده روی 
اربعین حســینی اظهار کرد: از تمام کسانی که در مسیر برپایی باشکوه این 
مراسم تالش کردند باید تقدیر کنیم. شهردار قم با تاکید بر اینکه مطالبات 
مردم باید در قالب ظرفیت های خودمان تراز کنیم، تصریح کرد: اگر مطالبات 
مردم ورای از ظرفیت های شــهرداری ترسیم شــود تبدیل به نقطه منفی 
می شود، اولویت بندی در پروژه ها مهم است، تمام پروژه هایی که فعال است 
بودجه نیاز دارد و قبل از اجرای آنها خریداری امکانات و ملزومات انجام شده 
تا به سرانجام رسیده است. سقائیان نژاد با اشاره به درآمدهای شهرداری، گفت: 
ما می دانیم که اگر بخواهیم تمام مشکالت شهرداری را دسته بندی کنیم هر 
روز مواجهیم با درخواست های متعدد که عمدتا از توان شهرداری خارج است؛ 

درست است که مدیریت شهر با شهرداری است اما همه باید کمک کنند.
وی ادادمه داد: مباحث ترافیکی تنها در حیطه شهرداری نیست، باید پلیس 
در مدیریت ترافیک کمک کند و باید رســانه ملی در جهت فرهنگ سازی 
ترافیکی تالش کند. شهردار قم با اشاره به بیش از ۳۰ کیلومتر حفاری انجام 
شده در پردیسان، اظهار کرد: ۳۰ میلیارد هزینه صورت گرفته و ۱۵ میلیارد 
بخشش صورت گرفته و ۱۵ میلیارد تومان تعهدات بوده که اجرایی نشده و 
شــهرداری باید با این مطالبات چه کند در صورتی که معبری تازه آسفالت 
شده و تخریب شده است. ســقائیان نژاد کار شهری را نیازمند هماهنگی و 
وحدت دانســت و افزود: در این پنج ســال که مدیریت جدید شهرداری در 
میدان بوده همیشه اولویت حرکت در چارچوب وحدت و همکاری بوده است.

وی گفت: اخیرا فعالیت هایی می بینیم که شهر را دچار حاشیه می کند و 
کندی کار در شهر را محقق خواهد کرد؛ پایان سال انتخابات است و ممکن 
است برخی مسائل در سلیقه ما نباشد که باید بخاطر مردم سلیقه ها را کنار 
بگذاریم. شهردار قم با تاکید بر اینکه شرط  هایی در بودجه ۹۸ مطرح شده 
که اعتبارات استانی باید ۵۰-۵۰ باشد، گفت: شرط این است که ۵۰ درصد 
اختصاص از ســوی دولت و ۵۰ درصد از ســوی نهادها صورت گیرد که در 
اعتبارات ســفر رهبری هم این گونه بوده است؛ ما این مساله را در پروژه های 
اســتانی قبول داریم اما برخی پروژه ها در حیطه مصوبات شورا و شهرداری 
نبوده و ۵۰ درصد سهم شهرداری  را خواسته اند و از طرف دیگر گفته اند که 
شهرداری باید ابتدا ۵۰ درصد خود را وارد پروژه کند و ۵۰ درصد سهم دولت 

به مرور آن هم به صورت اوراق پرداخت خواهد کرد.
ســقائیان نژاد گفت: درصدی از بودجه شــهرداری از منابع استانی وارد 

می شود که اگر این گونه باشد عطای این بودجه ها را به لقایش می بخشیم.
وی بیان کرد: تا این لحظه از سال ۹۸ یک ریال اعتبارات دولتی به ما داده 
نشده و نامه ای هم از دیوان محاسبات آمده که شهرداری باید اول بودجه وارد 

پروژه کند و سپس منتظر پول دولت باشد؛ اگر شهر فعال است و تنها جایی 
که کار عمرانی انجام می دهد شــهرداری است باید کمکش کنیم نه اینکه 
تک تک دست ها را ببندیم و نگذاریم کار انجام شود. شهردار قم با اشاره به 
پروژه پیاده راه چهارمردان، گفت: نامه رســمی به ما داده شده که این پروژه 
متوقف شود که غیرقانونی است، ما پروژه هایی که عوارض اجتماعی دارد باید 
با برنامه ریزی پیش  رویم؛ به دلیل اینکه خیابان بهار، اراک و ورودی پارکینگ 
زائر و چهارمردان یک مرتبه مســائلش مطرح شده نه بگوییم درست نیست 
بلکه باید به مرور پروژه ها اجرا شــود. وی افزود: ما پروژه های دیگر را متوقف 
کردیم اما چرا باید چهارمردان که تمام کارهای آن انجام شده متوقف شود؛ 
چهارمردان در حال حاضر مسدود است و چرا نباید اجازه دهند کار شهرداری 
پیش رود. سقائیان نژاد با بیان اینکه برخی عنوان می کنند که برای رفاه مردم 
نباید این پروژه اجرا شود، خاطرنشان کرد: ما شهادت می دهیم که می خواهیم 
مردم در رفاه باشیم البته هر پروژه ای در ابتدا مشکالتی ایجاد می کند اما با 
اتمام پروژه گره گشــایی صورت می گیرد همچون پیاده راه ارم؛ البته معاونت 
عمرانی باید بســتر تردد آسان مردم به حرم مطهر را فراهم کنند و اینطور 
نباشد که مردم با مشکل به حرم مطهر دسترسی داشته باشند. وی با تاکید 
بر اینکه مردم باید در خصوص پروژه های عمرانی توجیه شده و اطالع رسانی 
الزم به آنها صورت گیرد،اظهار کرد: باید مستمر اطالع رسانی صورت گیرد تا 
مردم آگاه باشــند. شهردار قم با اشاره به پروژه تقاطع شهید کیوانفر گفت: 
شورای شهر در این پروژه مجبور شد شهرداری را ملزم به اجرای پروژه کند 
که مصوبه به فرمانداری رفت و نهایتا شورای حل اختالف رای داد که طرح 
تفصیلی و طرح جامع ترافیک رعایت شود، من خواهش می کنم که همه کنار 
ما قرار گیرند تا کارها پیش روند و اگر دســت به دست هم داده شود تعداد 

پروژه ها بسیار بیشتر خواهد شد.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل نیروگاه شــهید رجایی: با 
توسعه زیرساخت های صنعت برق کشور در بعد از انقالب اسالمی، ظرفیت 

تولید انرژی الکتریکی بیش از ۱۰ برابر افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی 
فرهور مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی با حضور در حوزه علمیه خواهران 
زینبیه شهرستان آبیک، به نزدیک شدن به فصل گرم سال و لزوم رعایت 
مصرف صحیح انرژی الکتریکی توســط مصرف کنندگان اشاره کرد و از 
بانوان طلبه و مبلغان دینی درخواست نمود در خطابه ها و تبلیغات دینی، 
ُمبلّغ مصرف صحیح انرژی باشــند تا با رعایت مصرف از سوی مردم، در 
طول فصل گرم سال از نعمت برق بهره مند باشیم.    علی فرهور با اشاره 
به توسعه صنعت برق کشور در بعد از انقالب اسالمی گفت: جمعیت کشور 
در ایتدای انقالب اسالمی در حدود ۳۵ میلیون نفر بوده است که این مقدار 
در حال حاضر 2/2 برابر افزایش یافته است؛ این در حالی است که توسعه 
برق کشور از حدود ۸ هزار مگاوات به ۸۰ هزار مگاوات افزایش داشته است 
که نشان دهنده رشد ۱۰ برابری زیرساخت های صنعت برق کشور است. 
مدیرعامل نیروگاه شــهید رجایی در ادامه به تالش دولت ها در توســعه 
صنعت برق اشاره داشــت و افزود: بعد از پیروزی انقالب اسالمی، تالش 
تمامی دولت ها با پیروی از سیاست یکسان در توسعه کشور، بر افزایش 

ظرفیت صنعت تولید برق و برق رسانی به مناطق محروم استوار بوده است 
که گواه این ســخن، حضور نعمت برق در تمامی روســتاهای باالی 2۰ 
خانوار با چشم انداز روشن توسعه این صنعت در آینده است. علی فرهور 
بیان داشت: علی رغم توسعه گســترده ای که از ابتدای انقالب اسالمی 
تاکنون در صنعت برق داشــته ایم، به دلیل رشد فزاینده جمعیت کشور 
و افزایش تقاضای مصرف انرژی الکتریکی، ضرورت توســعه این صنعت 
به چشــم می آید، بنابراین با مدیریت صحیح مصرف برق از سوی مردم 
شریف می توان به توسعه نیروگاه ها و زیرساخت های این صنعت کمک 
نمود. سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی و جایگاه این 

نیــروگاه در صنعت برق، موضوع دیگری بود که مدیرعامل نیروگاه به آن 
پرداخت و اظهار داشت: نیروگاه شهید رجایی با دارابودن ۱۳ واحد بخاری و 
سیکل ترکیبی، یکی از بزرگترین نیروگاه های کشور است که با سهم تولید 
ساالنه حدود ۱2 میلیارد کیلووات ساعت انرژی، برق حدود 4 درصد از نیاز 
شبکه سراسری تولید را تامین می کند و این میزان تولید، حاصل تالش 
شــبانه روزی کارکنان این نیروگاه است. علی فرهور در پاسخ به پرسشی 
در خصوص تاثیر نیروگاه شهید رجایی بر میزان بارش ها در استان گفت: 
ارتباط سوخت مصرفی نیروگاه با میزان بارندگی در استان، موضوعی است 
که به صورت مســتقل و با تکیه بر دانش روز از سوی متخصصان حوزه 
محیط زیســت انجام شده است که در یافته های این تحقیقات، به هیچ 
گونه ارتباطی در این باره، اشــاره نشده است. علی رغم این موضوع برای 
پاســخ به دغدغه های زیست محیطی در استان، رایزنی های مختلفی با 
مسئوالن استانی و کشوری داشته ایم که خوشبختانه در سال ۹7 با توجه 
به ضرورت صیانت از محیط زیست و اهمیت کاهش سوخت مایع و متاثر از 
این رایزنی ها ۸۸ درصد از انرژی واحدهای سیزده گانه نیروگاه برای تولید 
برق پایدار، از نوع سوخت گاز طبیعی بود که این میزان، نشان از تمایل به 
مصرف سوخت پاک گاز در نیروگاه دارد، تمایلی که با تالش این شرکت و 

مساعدت مسئوالن استانی و کشوری ایجاد شد.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
اولین ترانس 4۰۰ کیلو ولت خریداری شده که در نوع خود بزرگترین ترانس 
قدرت در سطح کشور هستند وارد خوزستان شده و در پست پیروزان اهواز 
در حال نصب و آماده سازی برای ورود به شبکه است. محمود دشت بزرگ 
اظهار کرد: شش ترانس قدرت ساخت کشور از شرکت ایران ترانسفو زنجان 
خریداری شده که یکی از این ترانس ها وارد خوزستان شده و دو ترانس دیگر 

در مسیر ورود به خوزستان هستند.
وی با بیان اینکه ترانس های خریداری شده به تواتر وارد خوزستان شده 
و در شــبکه نصب و برقدار می شوند، تصریح کرد: این ترانس ها که از نوع 
۳۱۵ مگاولت آمپر با ولتاژ 4۰۰ کیلو ولت هســتند به دلیل بزرگی و حجم 

سنگینی که دارند به وسلیه بوژی باید به استان حمل شوند که هر کدام از 
زمان بارگیری تا رسیدن به خوزستان بیش از سه ماه زمان می برد. مدیرعامل 

شرکت برق منطقه ای خوزســتان نصب بزرگترین ترانس های 4۰۰ کیلو 
ولت در شــبکه برق خوزستان را باعث توســعه و تکمیل رینگ 4۰۰ کیلو 
ولت دانســت و افزود: با نصب این ترانس ها رینگ 4۰۰ کیلو ولت شــبکه 
برق خوزستان از انعطاف پذیری و قابلیت مانور باالیی برخوردار خواهد شد 
و پایداری شبکه برق افزایش پیدا می کند. به گفته دشت بزرگ این ترانس 
ها کمک می کنند تا در مواقع الزم که تولید و انتقال برق در شبکه داخلی 
اســتان دچار مشکل شده از شبکه سراسری برق مورد نیاز تامین شود و به 
راحتی انتقال بار صورت بگیرد. وی افزود: پســت های 4۰۰ کیلو ولت باعث 
هم پوشانی و پوشش پست های 2۳۰ و ۱۳2 کیلو ولت می شوند و خاموشی 

ها را به حداقل می رسانند.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل پست استان همدان بابیان 
اینکه گذرنامه های ۳ اســتان ایالم، کرمانشاه و کردستان از همدان به این 
استان ها ارسال می شود، گفت: 4۰ هزار فقره گذرنامه در استان همدان توزیع 
شده است. به گزارش خبرنگار همدان، محمد امیدی در مصاحبه مطبوعاتی 
با خبرنگاران که به مناسبت روز پست برگزار شد، اظهار داشت: شبکه پستی 
استان همدان در نیمه نخست امسال بالغ بر 4۰ درصد رشد ترافیکی مرسوله 
داشته است. وی با بیان اینکه توجه به محصوالت بومی و محصوالت شرکت 
های دانش بنیان در اولویت قرار دارد، اظهار داشــت: از آنجایی که تولیدات 
شرکت های دانش بنیان چندان زیاد نیست به دنبال آنیم تا امکانات خود را 
با آنها به اشتراک بگذاریم و در این راستا تفاهم نامه ای با پارک علم و فناوری 
استان همدان منعقد شده و تا حد امکان فضا در اختیار این شرکت ها قرار 
می گیرد تا هزینه حمل و نقل مرسوالت برای آنها به صرفه باشد. مدیرکل 
پست استان همدان با بیان اینکه هرماه ترافیک تولیدی و پستی این بخش رو 
به افزایش است، گفت: هزینه حمل و نقل مرسوالت نسبت به سال گذشته 
جهش داشته و به همین منظور به کمک کارخانجات تولیدی و خرده بارها 
در استان همدان آمدیم به طوری که ارسال مرسوالت صنایع دستی از جمله 
ســفال از طریق پست و با هزینه کمتر و سرعت بیشتری صورت می گیرد. 

امیدی در ادامه در خصوص وضعیت توزیع کارت ســوخت خودرو نیز اظهار 
داشت: در زمینه توزیع کارت های سوخت ۳ نوع کارت در پست وجود دارد که 
شامل کارت سوخت های از قبل مانده، کارت سوخت های نو شماره و کارت 

سوخت هایی است که مقرر بود به سامانه بانکی متصل شوند.
 15 تا 1۶ هزار فقره کارت سوخت در اداره پست همدان معطل 

هستند
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد کارت ســوخت ها در اســتان همدان توزیع 
شــده است، اظهار داشت: بیش از ۱۶۰ هزار کارت سوخت دریافتی داشتیم 

که ۱۵ تا ۱۶ هزار فقره از این کارت ها در اداره پست معطل هستند و عموماً 
شامل کارت های قدیمی سوخت می شوند. مدیرکل پست استان همدان با 
بیــان اینکه مردم باید قبل از اینکه به باجه پســتی مراجعه کنند حتماً به 
دفاتــر پلیس بعالوه ۱۰ مراجعه کرده و بارکد پســتی را دریافت کنند و از 
محل کارت ســوخت مطلع شده و بعد برای تحویل مراجعه کنند، گفت: در 
خصوص گذرنامه نیز اقداماتی برای توزیع آن صورت گرفته است. وی با بیان 
اینکه با توجه به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی تقاضا برای صدور گذرنامه 
افزایش یافته و از آنجا که یک مشکل فرهنگی وجود دارد و بیشتر مردم انجام 
کارها را به دقیقه ۹۰ موکول می کنند، اظهار داشــت: صدور گذرنامه نسبت 
به سال گذشته ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده و به تناسب آن امور پستی نیز 

افزایش داشته است.
همدان مرکز مبادله غرب کشور در زمینه ارسال گذرنامه است

وی بــا بیان اینکه مردم عموما عجله دارند و اجازه نمی دهند که گذرنامه 
را برای تحویل به درب منزل آنها ببریم و شــخصا به مراکز پســتی مراجعه 
می کنند، گفت: همدان مرکز مبادله غرب کشــور در زمینه ارسال گذرنامه 
است و گذرنامه های ۳  استان ایالم، کرمانشاه و کردستان از همدان به این 

استانها ارسال می شود.

حاشیهسازیبرایپروژههاپیشرفتشهرراکندمیکند

مدیرعامل نیروگاه در جمع طالب مدرسه زینبیه آبیک

ظرفیت تولید برق پس از انقالب اسالمی به میزان 10 برابر افزایش یافته است

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 

بزرگترین ترانس قدرت در حال نصب در شبکه برق خوزستان

مدیرکل پست استان همدان:

۴0 هزار فقره گذرنامه در استان همدان توزیع شد

بوشهر-خبرنگار فرصت امروز:  ۱2۰ مخزن زباله مکانیزه جدید در 
نقاط مختلف شــهر بوشهر نصب شد.به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت  
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر عبداهلل کردگار سرپرست 
سازمان مدیریت پسماند گفت: با توجه به تاکید شهردار محترم بندر بوشهر 
در راستای نظافت و پاکیزگی هرچه بهتر سطح شهر با همت حوزه معاونت 
اجرایی و خدمات شــهری شهرداری بندر بوشهر، ۱2۰ مخزن جدید جمع 
آوری زبالــه در خیابانهای اصلی، معابر و کوچه های فرعی محالت و مناطق 
شهر بوشهر که با کمبود مخزن مواجه بوده اند، نصب گردید.  کردگار در ادامه 
افزود: اجرای این طرح در راستای اجرای قانون مدیریت پسماند و به منظور 
بهینه سازی برای جمع آوری زباله بصورت مکانیزه در محالت شهر در دستور 
کار این سازمان قرار گرفته است. وی با بیان این موضوع که تعداد زیادی از 

مخازن زباله سطح شهر نیاز به ترمیم و جایگزین شدن با مخازن جدید دارند، 
افزود: در برخی محالت و خیابانها مخازن جمع آوری زباله دچار مشــکالتی 

نظیر تخریب یا فرســودگی شده که برای جبران این نقیصه، مخازن جدید 
خریداری شده و توزیع آنها در سطح محالت، خیابان ها و کوچه های مورد 
نیاز ادامه دارد.  وی اظهار داشت: مخزن زباله مکانیزه از مهمترین تجهیزات 
نظافتی شهر محسوب می شود که به جهت نظافت و پاکیزگی محیط شهری 
و جلوگیری از شیوع انواع بیماریهای میکروبی و همچنین تامین رفاه حال 
شهروندان محترم از جایگاه ویژه ای نزد مدیران شهری و شهرداری برخوردار 
است.   سرپرست سازمان مدیریت پسماند تصریح کرد: تمام تالش سازمان 
مدیریت پسماند و حوزه معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر 
بر این است تا با اقدامات شبانه روزی در زمینه پاکسازی، رفت و روب، جمع 
آوری ضایعات، نخاله و زباله و شستشوی معابر، بتوانیم رضایت شهروندان را از 

محیط اطراف و محل زندگی خود جلب نماییم. 

سرپرست سازمان مدیریت پسماند: 120 مخزن زباله مکانیزه جدید خریداری و نصب شد

سرپرست واحد زیبا سازی شهرداری شاهرود مطرح کرد؛
زیبا سازی شهری، ضرورت توسعه همگون شهر، یکی ازمطالبات به حق مردم

شاهرود - حسین بابامحمدی: سرپرست واحد زیبا سازی شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه زیبا سازی شهری 
ضرورت توسعه همگون است، گفت: امروزه زیبا سازی فرآیند آفرینش هنری و ارتقاء کیفیت زندگی در محیط شهری 
اســت که هنرمند،فرهنگ، ارزش ها و باورهای جامعه را در معرض دید عموم قرار می دهد. اعظم وزیری با بیان 
اینکه انواع هنرهای تجسمی، آثار حجمی، نقاشی دیواری، گرافیک، تبلیغات محیطی و مبلمان در فضاهای شهری، 
عالوه بر انبساط خاطر شهروندان، مورد استفاده آنان نیز قرار می گیرد، افزود: زیبا سازی بر ارتقای کیفیت محیط و 
فضاهای عمومی تاکید دارد تا تعامل اجتماعی را تسهیل کرده و هویت کالبدی شهر و هویت اجتماعی شهروند ان را 
تحکیم بخشد. وی ضمن بیان این مطلب که مجموع عوامل کیفی با ظهور و بروز در فضاهای شهری و ایجاد محیط 
های مطلوب به طور عمومی سبب تلقی مطلوبی از شهر در ذهن شهروندان شده و تصاویر خوشایندی درذهنیت آنان باقی می گذارند، ابراز داشت: چنین 
وضعیتی سبب شکل گیری احساساتی نظیر تعلق خاطر به مکان و دوست داشتن محیط زندگی و فعالیت و در نتیجه احساس مسئولیت و دلسوزی نسبت 
به سرنوشت آن، روندی از ارتقای روز افزون و پایدار کیفیت محیط حاصل می شود. سرپرست واحد زیبا سازی شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه امروزه 
ارتقای کیفیت فضای شهری، تقاضای جامع شهروندان شده و زیبا سازی که شاید در روزهای اول در انتهای صف اقدامات مدیریت شهری قرار داشت، امروز 
یکی از مطالبات به حق مردم به شمار می رود، اظهار داشت: 2۶مورد ساخت المان، ایستگاههای کتاب، تابلوی شناسایی مکان های گردشگری،نیمکت 
های چوبی و غیره ،۱۳۰۰ متر مربع رنگ آمیزی پوششی در سطح شهر، 4۵۰متر مربع رنگ آمیزی سکوهای پارک مادر،  ۳۰۰۰متر مربع رنگ آمیزی 
سکوها و باربیکیوهای پارک آبشار، ۹۳۰ متر مربع رنگ آمیزی طرح سنگ دیوار مسجد جامع ،  ۱۰۸۰۰۰متر طول ریسه آرایی مناسبتی در سطح شهر، 
نصب و تعویض و اصالح پرچم های پل به تعداد 2۱۰۰ پرچم، نصب پرچم های عمودی ستون ها در مناسبتهای مذهبی و ... از جمله اقدامات شش ماهه 

این واحد در سطح شهر بوده است.

نشست انجمن رانندگان وشرکتهاي حمل ونقلي استان با حضور باقرجوان 
مدیر کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان

بندرعبــاس – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومــي اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي 
استان هرمزگان نشست تعاملي بین انجمنهاي رانندگان وشرکتهاي حمل ونقلي استان با حضور باقرجوان مدیر کل 
راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان در سالن کنفرانس اداره کل برگزار گردید. در این جلسه باقر جوان 
ضمن خیر مقدم به همکاران وانجمنهاي رانندگان وشرکتهاي حمل ونقل گفت: مجموعه همکاران در این اداره کل 
باآمادگي کامل پاي کار هستند تا مسایل ومشکالت شما عزیزان را بررسي ومرتفع نمایند مدیر کل راهداري وحمل 
ونقل جاده اي استان هرمزگان افزود:باید بدنبال نقشه راه آینده باشیم وهمه مسایل رابررسي وکارشناسي کنیم ودر 
چهارچوب قانوني اهدافمان رادر نظرگرفته وباساماندهي آن بعنوان یک آرمان بپذیریم . باقرجوان ادامه داد : آموزش 
واطالع رساني براي رانندگان عزیزي که از این استان خدمات مي گیرند در قالب فضاي مجازي باید درسرلوحه کارقرارگیرد تااز این طریق بتوانیم برنامه ها 
وآموزش هاي الزم را به اطالع رانندگان وشرکتهاي حمل ونقلي برسانیم. باقرجوان تصریح کرد:یکي از وظایف مهم سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي 
در بحث کالن این است که باري روي زمین نماند لذا اگراعالم بارمانعي در جهت حمل کاالباشد بامقصران برخورد جدي صورت مي گیرد باقرجوان اضافه 
کرد:باید باتشکیل جلسات ونشستهاي تخصصي مشکالت این بخش رارصدکرد تاحجم عظیم فعالیتها تنهابردوش حمل ونقل نباشد بلکه با تقسیم کاربین 
دستگاههاي مرتبط درجهت سرعت بخشیدن به حمل ونقل جابجایي کاالسهیم باشیم . این مقام مسئول افزود: باهمت وتالش شما عزیزان تاکنون هیچگونه 
مشکلي در جابجایي کاال پیش نیامده ودر این استان هیچ باري روي زمین نمانده است واین الحمداهلل از تعامل خوب بین شماعزیزان انجمنهاي رانندگان 
وشرکتهاي حمل ونقل استان است. مدیر کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان در خصوص ناوگان ملکي ؛الستیک؛بارهاي حساس؛جعل وفتوشاپ 
بارنامه ؛گشت انبارها؛بیمه کاال؛ کمیسیون ویژه وعدم پرداخت کرایه سخنان مبسوطي ایرادنمودند ویادآورشدند این جلسات ونشستها بصورت چرخشي در 

شهرستانهاي دیگر برگزار گردد تااز نزدیک مسایل ومشکالت رانندگان وشرکتها ي حمل ونقلي بررسي ومرتفع گردد. 

مدیر تعالی پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:
آغاز فرآیند تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی برای حضور در جایزه 

سرآمدی شرکت ملی گاز ایران
ایالم – هدی منصوری: مدیر تعالی شرکت پاالیش گاز ایالم از آغاز فرآیند تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی 
برای حضور در سومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران در سال جاری خبر داد و 
گفت: با توجه به برگزاری سومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران در سال جاری، 
برنامه ریزی ها و فعالیتهای الزم برای حضور اثربخش شرکت پاالیش گاز ایالم در این دوره از جایزه سرآمدی 
در حال انجام است. به گزارش روابط عمومی، مهندس "حامد علیشیری" افزود:  در این راستا فرآیند تدوین 
اظهار نامه تعالی سازمانی با حضور اعضای کمیته های تعالی پاالیشگاه گاز ایالم آغاز شده و مطابق برنامه تا آخر 
ماه جاری به صورت کامل انجام خواهد شد.  وی با توجه به اینکه این شرکت در دومین دوره جایزه سرآمدی و 
بهبود مستمر در سال گذشته موفق به اخذ تقدیر نامه پنج ستاره شده است، تصریح کرد: با توجه به انجام برنامه ها و پروژه های بهبود در واحدهای 
مختلف این پاالیشگاه طی سال جاری، زمینه مناسبی برای حضور موثر در جایزه سرآمدی و اخذ سطح تندیس وجود دارد و امید است با تالش، 

همکاری و همدلی کلیه پرسنل پاالیشگاه این مهم تحقق یابد.

شهردار گرگان: تمامی انتصاب ها در شهرداری گرگان، قانونی است
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان با اشاره به انتقادات برخی اعضای شورا درباره غیرقانونی بودن بعضی انتصابات در شهرداری گفت: 
برای همه انتصاب ها اســتعالم گرفتیم و براســاس قانون عمل کردیم که مستندات آن وجود دارد.عبدالرضا دادبود در جمع خبرنگاران درباره حواشی که 
پیرامون برخی انتصابات در شهرداری گرگان به وجود آمده است،  اظهارداشت: تمامی انتصابات در شهرداری دارای مصوبه شورای اداری و استخدامی است.
وی با اشاره به اظهارات برخی از اعضای شورای اسالمی شهر گرگان درباره انتصابات شهرداری گفت: این مسئله به خاطر کم اطالعی برخی افراد است و 
گرنه همه انتصابات در شهرداری در چارچوب قانون بوده و هست.شهردار گرگان با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری درباره بالمانع بودن حضور نیروهای 
قراردادی برای پست های مدیریتی و سازمانی ادامه داد: ما این مسئله را بارها به شورای شهر اعالم کردیم اما برخی اعضا همچنان بر نظر خود اصرار داشتند 
تا اینکه امروز وزارت کشور اقدامات ما را تأیید کرده است.وی درباره سامانه ثبت اطالعات نیروها بیان داشت: زمانی که قرار باشد نیروی شرکتی را تبدیل 
به نیروی قراردادی کنیم باید اطالعات آن را در این سامانه به ثبت برسانیم.دادبود عنوان کرد: مستندات قانونی برای انتصاب ها در شهرداری گرگان وجود 
دارد اما برخی از اعضای شورا این مستندات را نادیده می گیرند.شهردار گرگان اظهارداشت: اقدام خالف قانون با اینکه فردی مناسب برای یک پست سازمانی 
نیست، با هم تفاوت دارد. شاید برخی اعضای شورا با انتخاب و انتصاب برخی افراد در پست های مدیریتی موافق نباشند اما این به معنای بی قانونی نیست.

کالس آموزشی بیماری های زنان در رباط کریم برگزار خواهد شد
ربــاط کریم - خبرنگار فرصت امروز: فرماندار رباط کریم گفت: با وجود کمبود مراکز بهداشــتی و نیرو در حوزه 
بهداشت و درمان، همواره تالش می کنیم با برنامه ریزی مناسب بیشترین بهره را از ظرفیت های موجود در شهرستان 
داشته باشیم.  سید مهدی ساداتی در دیدار با فخر السادات امامی، رییس شبکه بهداشت با اشاره به مشکالت بهداشتی و 
درمانی و رفع آن در سطح شهرستان بیان کرد: فعالیت در حوزه بهداشت و سالمت یکی از ارزشمندترین کارها محسوب 
می شود که تاثیر مستقیم در سالمت اجتماع دارد و مردم شهرستان طی سال های گذشته در حوزه بهداشت و درمان 
با مشــکالت عدیده ای از حیث؛ مرگ مادران باردار، تصادفات منجر به فوت و نبود پزشکان متخص و مراکز بهداشتی و 
درمانی مواجه بوده اند. نماینده عالی دولت در ادامه افزود: ۳4 واحد بهداشــتی در شهرســتان رباط کریم  برای سالمت 
شهروندان وجود دارد که از این تعداد، ۱۰ مرکز جامع سالمت، ۱۰ خانه بهداشت و ۱4 پایگاه سالمت مشغول خدمت رسانی است که  با توجه به وسعت شهرستان 
و مراجعه و استفاده شهرهای اطراف، زیبنده است برای رفع این مشکل گام های جدی و اساسی با رعایت مقررات برای رفاه شهروندان برداشته شود. فرماندار رباط 
کریم در مقالی دیگر با بیان این که باید درباره بیماری های ویژه زنان نیز اطالع رسانی درستی انجام شود، افزود: با توجه به ضرورت آموزش های بهداشتی و درمانی 
برای بانوان و تالش در جهت پیشگیری از بیماری های شایع آنان، ضرورت کالس های آموزشی بهداشتی و درمانی ویژه بانوان با هدف ارتقای سالمت جسمی 
زنان، شناسایی راه کارهایی جهت ایجاد نشاط در خانواده و کاهش بیماری های شایع در زنان احساس می شود. وی تسریع در مرتفع نمودن مشکالت بهداشتی 
و درمانی بانوان در شهرستان را حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: با توجه به اهمیت مسایل بهداشتی و درمانی بانوان در شهرستان، به همت امور بانوان فرمانداری 
و با همکاری شبکه بهداشت و درمان، یک دوره کالس آموزشی تخصصی سالمت بانوان و تغذیه سالم ویژه مسئولین بانوان ادارات در آبان ماه تشکیل خواهد شد.

 
سرعت رانندگی در استان مرکزی ۷ کیلومتر بیشتر از میانگین کشوری است

اراک - مینو رستمی: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: سرعت رانندگی در این استان 7 کیلومتر بر ساعت بیشتر از متوسط 
کشوری است. علی زندی فر ، اظهار کرد: سرعت زیاد یکی از عوامل بروز تصادفات جاده ای است و بخشی از تصادفاتی که روزانه در محورهای مواصالتی استان 
رخ می دهد، ناشی از سرعت باالی خودروهاست. وی با تاکید بر اینکه سرعت غیرمجاز، بیشترین فراوانی تخلفات رانندگی را در محورهای استان به خود اختصاص 
داده است، گفت: رانندگی با سرعت مجاز و مطمئن عامل مهمی برای کاهش تصادفات جاده ای است. زندی فر در ادامه گفت: با توجه به اینکه شهرستان زرندیه 
پیشانی استان مرکزی بوده و محورهای آن جزو مسیرهای پرتردد استان است، لذا ایمنی راه های این شهرستان از اهمیت خاصی برخوردار است. وی با اشاره به 
طرح های نیمه تمام در حوزه راه شهرستان گفت: اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرحی جهت کاهش تصادفات در محدوده پل دوم راه آهن و زیرگذر شهرک صنعتی 
پرندک از یک سال پیش تامین شده و طی مناقصه ای دو پیمانکار برای این پروژه انتخاب شد ولی متاسفانه با وجود تمام پیگیری های انجام شده، شاهد کم کاری 
از جانب پیمانکار بودیم. وی اظهار کرد: با حل مشکالت و تکمیل مدارک پیمانکار و شروع فعالیت پروژه می توانیم هر کدام از زیرگذرها را طی دو الی سه ماه به 
بهره برداری برسانیم. زندی فر به چگونگی حل مشکل ورودی محور زاویه به اخترآباد و حادثه خیز بودن آن منطقه اشاره کرد و گفت: مشکل ورودی اخترآباد باید 
به صورت اساسی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار بگیرد تا بتوانیم یک زیر گذر یا روگذر در آن منطقه احداث کنیم، از دیگر برنامه ها جهت کاهش تصادفات 
جاده ای در این مناطق، نصب تابلوهای راهنمایی رانندگی، چراغ چشمک زن، خط کشی جاده ها و ایجاد روشنایی است که در حال حاضر برای خط کشی جاده ها 

پیمانکار شروع به کار کرده است و در صورت مشخص شدن پیمانکار برای طرح های بعدی، اولویت اول با شهرستان زرندیه است.

چهارشنبه
اول آبان 1398

شماره 1418
چهار شنبه
اول آبان 1398

شماره 1418
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آیا تا به حال در محیط کار با مدیری بد رو به رو شده اید؟ تجربه داشتن 
مدیر بد بسیار ناخوشایند است. شاید شما هم در محیطی کار کرده اید 
که مدیر آن با افراد زیردسِت خود رفتار بسیار بدی داشته، آنها را تحقیر 
می کرده، به آس��انی عصبانی می شده و دادوفریاد به راه می انداخته است 
ی��ا بدتر از همه اینکه، موفقیت و دس��تاوردهای دیگر کارکنان را به نام 
خود تمام می کرده است، اما در مقایل چنین مدیری چطور باید برخورد 
کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

باوج��ود اینکه در این روزها، مدام کالس ها و کارگاه هایی برای تربیت 
مدیران موفق برگزار می شود اما همچنان عده قابل مالحظه ای از مدیران 
در س��ازمان ها و ادارات، رفت��ار خوب��ی ندارند. مثال در کش��ور آمریکا، 
۵6درصد از کارکنان اعالم کرده اند که مدیریت س��ازمان یا شرکت شان 
رفتاری به ش��دت نامناس��ب دارد. آماری دیگر که انجمن روانشناس��ی 
آمریکا منتشر کرده است هم نشان می دهد که در این کشور، 7۵درصد 
از کارکنان، مواجهه با رئیس و حضور او را استرس آورترین بخش محیط 
کاری ش��ان می دانند. بنا به آمار مؤسس��ه گالوپ، نیم��ی از افرادی که 
ش��غل خود را ترک می کنند، با مدیر خود در محل کار مش��کل دارند. 
مدیر ب��د فقط محل کار را برای تان به جهنم ب��دل نمی کند بلکه روی 
زندگی ش��خصی تان هم اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت. در واقع، مدیر 

بد می تواند به سالمتی جسم  و روح تان آسیب بزند.
مدیر بد چطور می تواند شما را به کشتن دهد؟

شاید به نظر می رسد که بعد از پیدا کردن شغل در بازار کاری آشفته، 
بهتر اس��ت با محیط و مدیر سازش داش��ته باشید و به ترک شغل فکر 
نکنید، اما واقعیت این است که مدیران بد می توانند سالمت تان را هم به 
خطر بیندازند. بنا به نتایج یک سرشماری از ۳ هزار و 1۲۲ نفر در کشور 
س��وئد، افرادی که با مدیران بد دس��ت وپنجه ن��رم می کنند، 60درصد 
بیش��تر از افراد دیگر در معرض ابتال به س��کته مغ��زی، حمله قلبی یا 
مشکالت قلبی دیگر هستند. براساس یک پژوهش دیگر، داشتن رئیس 
بد می تواند موجب افس��ردگی مزمن، اضطراب و استرس شود. تمام این 

موارد ناشی از پایین آمدن سطح ایمنی بدن است.
حت��ی برخ��ی از تحقیق��ات نش��ان می دهند ک��ه بع��د از مواجهه با 
مدیر بد، ۲۲ ماه طول می کش��د تا س��طح اس��ترس در ب��دن به حالت 
طبیع��ی بازگ��ردد. در این ب��اره به تازگ��ی مطالعه ای ص��ورت گرفته و 
نتای��ج آن در مجله بین المللی پژوهش های محیطی و س��المت عمومی 
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به چاپ رس��یده اس��ت. این مطالعه نشان می دهد که محیط های کاری 
نامطل��وب احتمال افزایش عوامل خطرزا برای س��المت قلب و عروق را 
بیش��تر می کنند. مثال می توانند باعث افزایش فش��ار خ��ون، باال رفتن 
کلسترول و انواع دیابت شوند. شاید ترک کردن شغلی که محیط کارِی 
نامطلوبی دارد، به نظر س��خت برس��د و گزینه چندان جالبی نباشد اما 
ماندن در محیطی آزاردهنده به مراتب برای سالمت روح و جسم مضرات 

بیشتری خواهد داشت.
روش های مقابله با مدیر بد و محیط کاری نامطلوب

زمان��ی ک��ه وضعیت خ��ود در محی��ط کاری نامطل��وب را ارزیابی و 
گزینه ه��ای کاری دیگ��ر را بررس��ی می کنی��د، متوجه می ش��وید که 
روش های��ی برای مقابله با مدیر بد و مدیریت ش��رایط نامس��اعدتان در 
مح��ل کار وج��ود دارد. در ادامه، ب��ه تعدادی از ای��ن روش ها پرداخته 

شده است.
1. همدردی

ش��اید مدیر بدی که در محل کار دارید، برای تان شبیه کابوس باشد، 
اما احتمال دارد که رفتار نادرس��ت او ریش��ه در حقایقی پنهان داشته 
باشد؛ بنابراین، بهتر است با این فرد همدردی کنید و خودتان را جای او 
بگذارید. پایین بودن هوش هیجانی یکی از دالیلی اس��ت که مدیری بد 
به واسطه آن، رفتاری سرد و غیرصمیمانه از خود نشان می دهد. به خاطر 
این نقصان، از دس��ت او ناراحت نش��وید و سعی کنید رفتاری در پیش 
بگیرید که همدردی و همراهی تان با او را نش��ان می دهد. شاید نتوانید 
در رفت��ار مدیر بد خود تغییری ایجاد کنید اما با کنترل رفتارهای خود 

در برخورد با او، امکان مدیریت کردن وضعیت را به وجود خواهید آورد.
۲. خودمراقبتی

مراقبت از روان و جس��م خود در محیط ها و شرایط استرس آور بسیار 
ضروری است. به خود بگویید که این وضعیت موقتی است و قرار نیست 
تا آخر عمرتان، آن را تحمل کنید. بهتر اس��ت در خارج از محیط کار و 
در اوقات دیگر به دنبال فعالیت ها و برنامه های ش��ادی آوری باش��ید که 
احساس��ات خوبی را در ش��ما به وجود می آورند. ب��ه دنبال برنامه هایی 
مانند یوگا و مدیتیشن باش��ید. این فعالیت ها می توانند باعث آرامش و 

افزایش توانایی زیستن در زمان حال شوند.
ورزش ک��ردن و خواب کافی هم در خودمراقبتی ضروری اس��ت. یکی 
دیگر از اقدامات خودمراقبتی، معاشرت با افرادی است که شما را درک 
می کنند. بهتر است با آنها زنجیره دوستی و ارتباطی ایجاد کنید. کمک 
گرفتن از مربی، مش��اور یا فردی الهام بخش که می تواند شما را به قرار 
گرفتن در مسیر شغلی مناسب هدایت کند هم ایده خوبی خواهد بود.

3. ایجاد حدومرز در محیط کار
اگر مدیری دارید که در هر ساعتی از شبانه روز با شما تماس می گیرد 
و انتظار دارد که سفرتان در تعطیالت را به خاطر شرکت در یک جلسه 
لغ��و کنید، حتما بای��د برای او ح��د و مرزهایی تعیین کنی��د. یکی از 
روش های��ی که در این زمینه به یاری ت��ان می آید، تمرین و تالش برای 
»ن��ه گفتن« اس��ت. از قبل، برای خود مجموعه ای از پاس��خ ها را آماده 

داشته باشید.
مثال زمانی که از ش��ما درخواس��ِت کاری می ش��ود و س��رتان بسیار 
شلوغ است، بدون تعارف به مدیر بگویید که از بابت انتخاب خود برای 
انجام کار و وظیفه مذکور بس��یار خوشحال هستید اما در حال حاضر، 
س��رتان بسیار شلوغ اس��ت و مطمئنید که فردی بهتر برای انجام این 
کار وجود دارد. برای موقعیت هایی که از ش��ما خواس��ته هایی بیش از 
حّد وظایف تان یا در زمانی نامناس��ب دارند هم توضیحاتی آماده داشته 
باش��ید. مثال در مواجهه با چنین پیش��نهادهایی بگویید که متأسفانه 

برنامه ای خانوادگی دارید که حتما باید به آن رس��یدگی ش��ود و زمان 
کافی ندارید.

اگر هم توانایی »نه گفتن« هنوز در شما قوی نشده است، باید سریعا 
گزینه دیگری به مدیر پیش��نهاد بدهید؛ مثال بگویید که روز جمعه این 
کار را انجام نخواهید داد، اما تا عصر روز شنبه همه چیز آماده و تکمیل 
خواهد ش��د. همچنی��ن، می توانید با لحن یا یادداش��تی پر از اعتماد به 

نفس، پیشنهاد و دستور کارِی غیرمعقول را رد کنید.
4. ابراز نظرات خود

نظ��رات خود درباره وضعیت تان را با صدای رس��ا به گوش مدیریت و 
بخش منابع انس��انی برسانید. نگذارید که دلخوری های تان درباره اینکه 
بیش از حد کار می کنید و به اندازه کافی از ش��ما تقدیر نمی ش��ود، تا 
روز آخر کار در یک مجموعه در دل تان باقی بمانند. با مدیرتان صحبت 
کنی��د و درب��اره نگرانی و مش��کالت تان با او حرف بزنید، ب��ه او درباره 
احساس��ی که در محیط کار دارید بازخ��ورد بدهید و در صورت امکان، 
راهکارهای��ی را مطرح کنید. باید نیازهای خود به حمایت و پش��تیبانی 
مدیریت را مطرح کنید. حتی اگر مدیریت به خواسته های تان بی توجهی 
کن��د، باز هم نزد خود از تالش تان ب��رای بهبود وضعیت راضی خواهید 

بود.
5. راه حل آخر

اگر تمام این تالش ها به نتیجه نرس��ید، باید به دنبال تغییری اساسی 
باش��ید. مثال پُس��ت تان در همان اداره را تغییر بدهی��د یا کال به دنبال 
عوض کردن محل کارتان باش��ید. خوداشتغالی یا راه اندازی کسب و کار 
هم گزینه ای است که می توانید به آن فکر کنید. به هیچ وجه سالمت تان 
را به خاط��ر یک مدیر بد و محیط کار س��می به خط��ر نیندازید. یادتان 
باشد که ما مشاغل را ترک نمی کنیم بلکه مدیران بد را ترک می کنیم؛ 
حق همه ماست که با مدیرانی کار کنیم که الهام بخش هستند و شیوه 

رهبری و ایجاد انگیزه در کارکنان را به خوبی می دانند.
forbes/chetor:منبع
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کارآفرین هایی که میانه خوبی با دنیای اینترنت ندارند 

اگرچه اینترنت برای تقریبا تمامی افراد به یک ابزار کامال ضروری تبدیل شده است، با این حال کارآفرین ها همواره به خاطر رفتارهای 
متفاوت خود مشهور بوده و برخی از آنها ابدا میانه خوبی را با این فضا ندارند. در این رابطه توجه داشته باشید که همواره توصیه می شود 
تا در استفاده خود از اینترنت، محدودیت هایی را تعیین کنید تا بیش از حد درگیر آن  نشوید و یک معضل بزرگ را از زندگی خود حذف 
کنید. در همین راستا و در ادامه به بررسی 9 کارآفرینی خواهیم پرداخت که به علت  محدودیت های جدی خود در این رابطه، به عنوان 

افرادی معرفی می شوند که میانه خوبی با دنیای اینترنت ندارند. 
1-جاستین مک لئود موسس برند هینگ

اگرچه هینگ یک برنامه دوست یابی بسیار محبوب محسوب می شود، با این حال موسس آن اعالم کرده است که تنها در آخر هفته ها 
از اینترنت استفاده می کند. در این رابطه او حتی برنامه ایمیل را نیز از تلفن همراه خود پاک کرده تا آرامش بیشتری را در کار خود داشته 
باشد. وی در این رابطه عقیده دارد که شما تحت هیچ شرایطی نباید به اینترنت وابسته شوید. این امر خصوصا برای افرادی که هدف مهمی 
در زندگی خود دارند، بسیار مهم بوده و استرس شما را نیز کاهش خواهد داد. تحقیقات در این زمینه نیز نشان می دهد افرادی که وابستگی 

خود به اینترنت را از بین می برند، انسان-هایی به مراتب شادتر، با برنامه تر و در نهایت موفق تر محسب می شوند. 
۲-مارک بنیوف موسس برند سلزفورس

مارک بنیوف در سال ۲018 عنوان کرده است که اخیرا آیفون و آی پد خود را به ویالی خود در کشور هاوایی منتقل کرده تا تنها در 
زمان اس��تراحت و تفریح، از آنها اس��تفاده کند. علت این امر به این خاطر است که او عقیده دارد که اینترنت، درست به مانند مواد مخدر 
بوده و می تواند فرد را کامال درگیر خود کند. این امر بدون شک برای افراد پرمشغله یک آفت محسوب خواهد شد. این امر باعث شده است 
تا وی زمان بیشتری را برای شروع اقداماتی نظیر مدیتیشن داشته باشد. به همین خاطر وی توصیه می کند که اینترنت را تنها یک ابزار 
تفریحی دانسته و اقدامات شما در طول روز، باید موارد به مراتب مفیدتری را شامل شود،  با این حال حتی اگر برای شما چنین محدودیت 
شدیدی سخت است، توصیه می شود تا به صورت مکرر، وقفه های حداقل یک هفته ای در استفاده از آنها را ایجاد کنید تا وابستگی شما 
به آن به کمترین میزان ممکن برسد. تنها کافی است تا در این رابطه یک بار اقدام کنید، بدون شک خود متوجه تاثیرات فوق العاده مثبت 

آن در زندگی خواهید شد.
3-آریانا هافینگتون موسس برند هافینگتن پست

خانوم هافینگتن بر این باور است که اگرچه افراد قبل از خواب عادت دارند تا با تلفن-های همراه خود کار کرده و در اینترنت به گشت زنی 
بپردازند، با این حال این امر نظم و کیفیت خواب را به شدت کاهش خواهد داد. به همین خاطر او این اقدام را برای خود، افراد خانواده و 
تیم شرکت کامال ممنوع ساخته است. درواقع به عقیده او راز داشتن یک روز موفق، استراحت کافی بوده و کمبود در این زمینه، بدون شک 
همه چیز را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در این رابطه بهتر است تا به موسیقی گوش کرده و در رابطه با اقدامات فردای خود فکر کنید 
تا در نهایت به خواب بروید. همچنین اولین اقدام شما پس از بیدار شدن نیز نباید چک کردن گوشی و شبکه های اجتماعی باشد. این امر 
باعث خواهد شد تا احساس خستگی شدیدی به شما دست دهد. در نهایت حضور شما در اینترنت نباید بیش از حد طوالنی باشد. برای 

مثال برای هر نیم ساعت، حتما باید وقفه ای را در نظر بگیرید. 
4-کارلی کالوس موسس برند کوده 

اگرچه خانوک کالوس یکی از مشهورترین مدل های جهان محسوب شده و برندی در زمینه تکنولوژی را نیز ایجاد کرده است، با این حال 
او همواره اعالم کرده که دنیای اینترنت را چندان جذاب نمی داند. به عقیده او این امر باعث شده است تا ارتباطات افراد به حداقل برسد. به 
همین خاطر وی برای تمامی صفحات خود در شبکه های اجتماعی، ادمین هایی را تعیین کرده و اقداماتی نظیر چک کردن ایمیل ها را نیز 
به آنها واگذار کرده است. به عقیده او این امر باعث شده تا بتواند بیشتر به اقداماتی که دوست دارد، بپردازد. با این حال این امر به معنای 

کنار گذاشتن تکنولوژی نبوده و تنها به این امر اشاره دارد که باید کنترل الزم را بر روی آن داشته باشیم. 
5-تام پترسون موسس برند تامی جان

اگرچه این امر بس��یار طبیعی اس��ت که یک کارآفرین با ایمیل های زیادی مواجه باش��د، با این حال آقای پترس��ون هیچ گاه در طول 
ساعت های اداری خود، اقدام به چک کردن و پاسخ دادن به آنها نمی کند. به عقیده او هر فرد باید در کار خود تمرکز کافی را داشته باشد 
تا بتواند عملکردی درخشان را از خود نشان دهد. بدون شک تلفن های هوشمند، بزرگترین تهدید در این رابطه محسوب شده و الزم است 

تا ارتباط خود به اینترنت را به صورت کامل قطع کرده و همواره اولویت ها را مهم تر تلقی کنید. 
6-جوییتا داس موسس برند جیوانا

وی از جمله معدود کارآفرین هایی محسوب می شود که در مصاحبه خود به صورت علنی اعتراف کرده است که به دنیای اینترنت اعتیاد 
پیدا کرده است. درواقع برای او استفاده از این تکنولوژی جذابیت بسیار باالیی را به همراه دارد، با این حال او ابدا اینترنت را ابزاری مفید 
نمی داند. تحت این شرایط او از برنامه خود برای کاهش وابستگی نیز پرده برداشته و اعالم کرده است که حداقل دو بار در سال، برای چندین 
روز ارتباط خود به اینترنت را به صورت کامل قطع می کند. اگرچه این امر ممکن است بسیار کم به نظر برسد، با این حال او این نقطه را 
برای شروع کامال مناسب دانسته و عقیده دارد که این اقدام تنها نقطه شروع بوده و پس از موفقیت در آن حتما برنامه-های سخت  تری را 
انتخاب خواهد کرد. او به تمامی افرادی که به اینترنت وابستگی شدیدی را پیدا کرده اند نیز توصیه می کند که برای کاهش آن، اقدامات 

چند مرحله ای را در دستور کار خود قرار دهند. این امر شانس موفقیت آنها را به مراتب بیشتر خواهد کرد. 
۷-وارن بافت موسس برند برکشایر هاتاوی

وارن بافت را  به عنوان موفق ترین سرمایه گذار قرن اخیر می دانند، با این حال جالب است بدانید که او تا به امروز از هیچ گونه تلفن همراه 
هوشمندی استفاده نکرده است. وی در این رابطه عقیده دارد که اینترنت باعث شده است تا افراد کامال سطحی شوند. برای مثال تا قبل 
از اینترنت، افراد مجبور به مطالعه کتاب های مختلف برای یافتن پاسخ پرسش های خود بودند، با این حال در حال حاضر گوگل این اقدام 
را برای آنها انجام می دهد که باعث شده است تا امکان آموختن عمیق از بین برود. درواقع اینترنت و گوشی های هوشمند، امکاناتی را در 
اختیار افراد قرار می دهند که اگرچه س��هولت را به همراه دارد، با این حال آس��یب های جدی ای را نیز متوجه آنها ساخته است. به همین 

خاطر بهتر است تا آن را به صورت کامل کنار بگذارید تا به معنای واقعی زندگی کنید.  
۸-جان پل دوجوریا موسس برند پل میشل

موسس یکی از بزرگترین برندهای فعال در زمینه محصوالت آرایشی، بهداشتی و مراقبت از پوست و مو اعالم کرده است که از ایمیل 
اس��تفاده نمی کند و حتی یک رایانه را نیز تاکنون خریداری نکرده اس��ت. به عقیده او هیچ چیز نمی تواند جایگزین ارتباطات مس��تقیم 
افراد شود. در این رابطه ایمیل تنها باعث خواهد شد تا شما بیشترین نتیجه الزم را به دست نیاورید. همچنین وی عقیده دارد که تنها 
بای��د چیزهایی را در کنار خود نگه دارید که ضرورت زیادی را داش��ته و از آنها اس��تفاده کامال مفی��دی را می برید. در غیر این صورت به 
مصرف کننده ای تبدیل خواهید شد که هیچ سودی را از اقدامات خود نمی برد. برای مثال اگرچه در حال حاضر اینترنت به امکانی حیاتی 
برای بسیاری از افراد تبدیل شده است، با این حال تنها افرادی محدود، از آن استفاده های مفیدی را داشته و خود را بیش از حد درگیر 

آن نمی کنند. 
9-کارل الگرفلد موسس برند شنل 

این امر بسیار عجیب است که پادشاه مد جهان، هیچ گاه از اینترنت استفاده نکرده باشد. با این حال وی در این رابطه بر این باور است 
که اینترنت شما را در جهانی خیالی قرار خواهد داد که تاثیرات بسیار بدی را به همراه دارد. جالب است بدانید که او هیچ تلفن همراهی را 
نیز نداشته است. علت این امر نیز به این خاطر بوده که بتواند از تمامی دقایق زندگی خود بهترین استفاده را داشته باشد. این امر به شما 
کمک خواهد کرد تا جهان را به جای نگاه کردن از قاب گوشی تلفن همراه، از منظر واقعی مشاهده کنید. وی حتی پس از حضور در شبکه 
توییتر، عنوان کرده است که مدیریت آن برعهده فردی دیگر است و تنها به علت مسائل اقتصادی تن به این اقدام داده است و او هیچ گاه 

برای چنین مواردی، وقت خود را صرف نخواهد کرد. 
businessinsider :منبع
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در قس��مت اول ب��ه پنج دی��دگاه برترین های جه��ان در مورد 
موفقیت اشاره کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

6-مایا آنجلو: موفقیت به معنای لذت بردن از کاری 
است که مشغول انجام آن هستید 

هر فردی که کاری را انجام می دهد که به آن عالقه دارد، بدون 
ش��ک به موفقیت رسیده است. این امر بدون شک برای هر فردی 
متف��اوت خواهد بود. برای مثال برای من نویس��ندگی تنها کاری 
است که نسبت به آن عالقه وافری دارم. همین امر نیز باعث شده 
اس��ت تا به جایگاهی در دنیای ش��اعری و نویسندگی دست پیدا 
کنم. این امر در حالی اس��ت که بدون ش��ک، حت��ی با در اختیار 
داش��تن بهترین امکانات نیز ابدا نمی-توانس��تم در حوزه ای دیگر، 
درخشش��ی را داشته باشم. به همین خاطر هر فردی که به دنبال 
موفقیت واقعی اس��ت، باید به س��راغ کاری برود ک��ه بیش از هر 

چیزی به آن تمایل دارد. 
۷-بیل گیتس: معیار موفقیت، مفید بودن برای 

جامعه است 
بیل گیتس رکورددار قرار گرفتن در رتبه نخست ثروتمندترین 
افراد جهان محسوب می ش��ود با این حال با تاسیس بنیاد خیریه 
خ��ود و اعالم این امر ک��ه پس از پایان زندگ��ی اش تمامی ثروت 
او صرف امور خیریه خواهد ش��د، به خوبی نش��ان داده اس��ت که 
موفقیت برای او ابدا به معنای کس��ب ثروت نیس��ت، درواقع آقای 
گیتس اعالم کرده اس��ت که اگر بتوانید ب��رای جامعه خود مفید 
باش��ید و تاثی��ری مثبت را ایج��اد کنید، بدون ش��ک به موفقیت 
رسیده اید. درواقع اگر احساس کنید که تغییری مثبت را در جهان 
خود ایجاد کرده اید، بدون شک فردی موفق محسوب خواهید شد. 

ای��ن امر نیز تنها به معن��ای ایجاد یک برند نبوده و حتی موارد به 
ظاهر کوچک را نیز شامل می شود. 

۸-دیپاک چوپرا: موفقیت به معنای رشد مداوم است 
اگرچ��ه آق��ای چوپرا تحصیالت خود در رش��ته پزش��کی را در 
دانش��گاه معتبر ویریجینیا به اتمام رس��انده و یک پزشک و استاد 
دانش��گاه مطرح محسوب می شود، با این حال به علت اعتقاد او به 
ش��یوه درمانی ای به نام طب روحان��ی، به عنوان یک معلم معنوی 
خصوصا در کش��ور خود به ش��هرتی فوق العاده دست پیدا کرده و 
تاکن��ون بیش از 40 کتاب را به رش��ته تحریر درآورده اس��ت. در 
رابط��ه با موفقیت، وی عقیده دارد که نمی-توان هیچ نقطه پایانی 
را برای آن متصور ش��د. به همین خاطر موفقیت یک ش��به، تنها 
یک خیال واهی بوده و الزم اس��ت تا هر فرد، به صورت مداوم، در 
مسیر رشد قرار داشته باشد. تحت این شرایط شما می توانید خود 

را فردی موفق تلقی کنید. 
9-باراک اوباما: اگر قدرت ایجاد تغییر در زندگی 
یک فرد و یا افرادی را داشته باشید، فردی موفق 

خواهید بود 
ب��اراک اوباما اگرچه موفق ش��ده بود تا ب��ه باالترین جایگاه در 
کش��ور خود دس��ت پیدا کند. با این حال در مصاحبه خود عنوان 
کرده اس��ت که رس��یدن به این جایگاه، ابدا هدف اصلی او نبوده 
و موفقی��ت را تنه��ا زمان��ی متعلق ب��ه خود می داند ک��ه به جای 
ثروت اندوزی، س��طح زندگی افراد کش��ور خود را ارتقا بخش��یده 
باشد. به همین خاطر رسیدن به قدرت و در اختیار داشتن ثروت، 
تنها باید به عنوان ابزاری برای پیاده ساختن آرمان هایی به مراتب 

بزرگ تر و مهم تر نظیر ایجاد رفاه عمومی باشد.   
10-توماس ادیسون: فرد موفق کسی است که تمام 

تالش خود را انجام می دهد
توماس ادیسون از جمله افرادی است که تنها اراده فرد را برای 

رسیدن به موفقیت کافی می داند. درواقع برای او شانس 99درصد 
موفقیت از طریق تالش به دست می آید. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که هر دس��تاورد بزرگی، کامال دش��وار بوده و تنها افرادی 
لیاقت آن را خواهند داشت که شایستگی خود را با تالش بیش از 

حد، نشان داده باشند. 
11-استفان کاوی: موفقیت برای هر فردی، تعریف 

جداگانه ای را خواهد داشت
آقای کاوی، نویس��نده کتاب های بس��یار مش��هوری نظیر هفت 
عادت مردمان موثر اس��ت و در زمینه سخنرانی انگیزشی نیز یکی 
از بهترین ها محس��وب می ش��ود، با این حال به عقیده او موفقیت 
تنها در اختیار افرادی قرار دارد که خودشناس��ی خوبی را داش��ته 
باشند. درواقع تا زمانی که دقیقا ندانید که چه می خواهید، تمامی 
اقدامات ش��ما نتیجه الزم را به همراه ندارد. تحت این شرایط شما 

مجبور خواهید بود برای هدف فردی دیگر تالش کنید. 
1۲-جان پل دجوریا: موفقیت به معنای سخت کوشی 

است 
بدون ش��ک در جهان دو نوع انسان وجود دارد. نخست آنهایی 
ک��ه حتی بیش��تر از س��طح توانایی ه��ای خود ت��الش می کنند 
و دیگری افرادی که از شکس��ت می ترس��ند و در نقطه س��اکن 
مانده ان��د. ب��رای درک بهتر این موضوع او زندگ��ی خود را مثال 
زده اس��ت که در ابتدای شروع کار با مش��کالت بسیاری مواجه 
بوده و برای فروش محصول، خود به صورت مس��تقیم به تمامی 
آرایشگاه ها مراجعه می کرد. این امر در حالی است که سایر رقبا، 
تنه��ا به دنبال روش های راحت برای خود بوده اند. همین امر نیز 
باعث شد تا وی بتواند از یک فردی که با مشکالت مالی بسیاری 
مواجه بوده اس��ت، ب��ه یکی از ثروتمندتری��ن و موفق ترین افراد 

جهان تبدیل شود. 
businessinsider :منبع
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