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معمای منابع مالی اشتغال زایی

ابهام در منابع اشتغال زایی 
اولین بودجه دولت دوازدهم

درحالی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی پیش بینی تامین مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی از درآمدهای 
سازمان اموال تملیکی برای سرمایه گذاری دولت در بخش اشتغال را پیش بینی کرده است، این سازمان می گوید 
با توجه به اینکه بخش��ی از کاالهای توقیف ش��ده توسط این سازمان متروکه هستند و ذی نفع دارند تحقق درآمد 
۱۰هزار میلیارد تومانی برای س��ازمان اموال تملیکی میس��ر نیست و این رقم باید تعدیل شود.  به گزارش ایسنا، 
محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، از بودجه سال ۱۳۹۷ تحت عنوان بودجه اشتغال یاد 

کرده و بنا برآنچه وی تاکید کرده است، هم و غم بودجه سال آتی بر ایجاد اشتغال خواهد بود...

وزیر نیرو اعالم کرد

تشکیل وزارت آب در دستور کار نیست
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قرارداد فاینانس 5 میلیارد یورویی ایران و ایتالیا امضا شد

هفتمین فاینانس در دولت دوازدهم

سخنانی الهام بخش از بهترین بهترین ها
تجربیات 17 کارآفرین موفق

جادوی تصویر در بازاریابی
راه هایی برای جذب  و حفظ مشتری آنالین

7شکست بزرگ رسانه اجتماعی  در سال 2017
حمله قلبی از آنچه می بینید به شما نزدیک تر است

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 جف بزوس
در قله می تازد

5
فرصت امروز: شـاخص بـورس در جریان معامالت سـومین 

هفتـه زمسـتان امسـال بـا 257 واحـد افزایش، 
0.3درصد رشد را به ثبت رساند و به رقم...

رشد 257 واحدی شاخص بورس در سومین هفته زمستان

 بورس تهران در انتظار
پایان ریسک های سیاسی

یادداشت
امنیت و ثبات، نیاز 

سرمایه گذاری اقتصادی

الزم��ه وج��ود ه��ر توس��عه 
اقتص��ادی، وج��ود امنی��ت در 
آن کش��ور اس��ت. در مجموع 
بای��د امنی��ت س��رمایه گذاری 
در ی��ک کش��ور وجود داش��ته 
باش��د تا اقتص��اد از طریق این 
یابد.  توس��عه  س��رمایه گذاری 
مثالی وج��ود دارد که هر کجا 
امنیت موجود اس��ت، پول هم 
همان جا است و سرمایه گذاری 
همان ج��ا انجام می ش��ود. فکر 
می کنم یکی از الزامات ما برای 
جذب س��رمایه گذاری و توسعه 
یک  فراه��م آوردن  اقتص��ادی، 
محیط امن اقتصادی اس��ت. با 
توجه به مس��ائل منطقه ای که 
در اطراف کش��ور وجود دارد و 
با توج��ه به اینکه کش��ورهای 
مناس��ب  وضعیت  در  منطق��ه 
امنیتی قرار ندارن��د، کار برای 
ما دوچندان س��خت اس��ت. از 
ای��ن جهت ک��ه نیاز اس��ت ما 
محیط امن��ی را در این فضای 
ملتهب خاورمیانه در کش��ور به 
وج��ود بیاوریم. اگر بخواهیم به 
اقتصادی برسیم، نرخ  توس��عه 
بیکاری  کاهش پیدا کند و رشد 

مناس��بی  اقتص��ادی 
2داشته باشیم...

احمد 
کیمیایی اسدی

کارشناس اقتصادی

88936651

هن��وز هم نب��ض خبرهای کش��ور تحت 
تأثیر پیگیری سرنوشت دریانوردان گرفتار 
در س��انحه نفتکش ایرانی در آب های چین 
قرار دارد؛ ماجرایی که کم کم در س��ایه بیم 
و امید به س��کانس های پایانی خود نزدیک 

می شود. 
درحالی ک��ه خانواده های نگران دریانوردان 
گرفتار در س��انحه  نفتک��ش ایرانی با التهاب 
و نگرانی سرنوشت عزیزان خود را در هزاران 
کیلومت��ر دورت��ر از آب ه��ای ای��ران دنبال 
می کنن��د، پیگیری ها برای تس��ریع عملیات 
نج��ات گرفت��اران ای��ن حادثه ب��ه اوج خود 
رس��یده و به نظر می رس��د ب��ه زودی امکان 
حضور در داخل نفتکش و تالش برای یافتن 
ردی از امید در دل این فاجعه فراهم خواهد 

شد. 
به گزارش ایس��نا، مس��ئول کمیت��ه ویژه 
رس��یدگی حادثه نفتکش سانچی روز جمعه 
پس از دیدار با س��فیر ژاپ��ن درمورد اطفای 
حری��ق نفتکش ایرانی با تأکید بر اینکه هنوز 
وقت طالیی ما تمام نش��ده اس��ت، گفت که 
»عملیات به ش��دت ادام��ه دارد و در صورت 
کاه��ش دما نیروهای تجس��س وارد نفتکش 

خواهند شد.«
او ب��ا بیان اینک��ه آتش نفتکش س��انچی 
کمی تحت کنترل درآمده اس��ت، ادامه داد: 

چنانچه دمای کش��تی اج��ازه دهد نیروها به 
صورت هلی برن روی عرش��ه خواهند رفت و 
عملیات تجس��س آغاز خواهد شد. امیدوارم 

دیگر شاهد انفجار جدیدی نباشیم. 
از س��وی دیگ��ر، مدیرعامل ش��رکت ملی 
نفتکش نیز که ب��رای پیگیری بهتر عملیات 
نجات، به محل حادثه سفر کرده اعالم کرده 
اس��ت که احتم��اال حریق نفتک��ش تا ظهر 
ش��نبه خاموش ش��ود. س��یروس کیان ارثی 
تأکید کرده که عملیات اطفای حریق جمعه 
جدی تر ش��ده و ف��وم مس��تقیما روی آتش 
ریخته می ش��ود و امیدواریم تا شنبه شرایط 

بهتر شود. 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفتک��ش با بیان 
اینک��ه تی��م امداد چین��ی به اس��تقبال تیم 
ام��داد ایرانی خواه��د رفت بیان ک��رد: قرار 
اس��ت این دو تیم با یکدیگر جلسه مشترکی 
داشته باش��ند. تالش می شود سرعت بیشتر 
 ش��ود، زی��را با ای��ن ش��رایط آت��ش امکان 
هلی برن نیس��ت. از س��وی دیگ��ر فاصله با 
مرزهای خشکی زیاد است و سوخت هواپیما 

پاسخگو نیست. 
کیان ارث��ی با تأکی��د بر اینک��ه چینی ها 
عملیات اطفای حری��ق را به صورت جدی تر 
دنب��ال می کنن��د، تصریح ک��رد: اگر حرارت 
کشتی پایین آید امکان ورود به کشتی فراهم 

می شود. برای این کار ۱۰ نفر از گروه ایرانی 
و تیم امداد و نجات چین در حالت آماده باش 
هستند. همچنین از ژاپن درخواست شده که 
در صورت نیاز از هلی کوپترهای آنها استفاده 

کنیم. 
درهمی��ن ح��ال، مس��ئول کمیت��ه ویژه 
رسیدگی حادثه نفتکش سانچی ظهر جمعه 
در دیداری دو س��اعته با خانواده دریانوردان 
ایران��ی، ضم��ن ارائ��ه گزارش آخری��ن روند 
عملیات نجات دریانوردان، پای صحبت های 
خانواده آنها نشس��ت. نماینده رئیس جمهور 
و رئی��س کمیته پیگی��ری وضعیت نفتکش 
س��انچی در این دیدار به نگرانی های خانواده 
دریانوردان ایرانی گوش کرد و درخواست های 

آنها را مورد پیگیری قرار داد. 
ای��ن درحالی اس��ت که سفیرکش��ورمان 
در انگلی��س از رایزن��ی با مقامات س��ازمان 
بین الملل��ی دریان��وردی )IMO( درلندن و 
تالش برای تس��ریع در رون��د اطفای حریق 
نفتکش س��انچی خب��ر داده و مع��اون امور 
دریایی سازمان بنادر و دریانوردی نیز از آغاز 
عملیات اطفای حریق نفتکش »س��انچی« از 
بامداد جمعه خبر داد و گفت: عملیات اصلی 
مهار آتش با حضور تیم تجس��س نجات این 
س��ازمان و آتش خوارهای ژاپنی انجام ش��ده 

است. 

ماجرای نفتکش ایرانی به سکانس  پایانی نزدیک شد

احتمال خاموش شدن آتش »سانچی« تا ظهر امروز



کمیس��یون  درحالی ک��ه 
تلفیق مجلس ش��ورای اسالمی 
پیش بینی تامین مالی ۱۰ هزار 
میلی��ارد تومان��ی از درآمدهای 
برای  اموال تملیک��ی  س��ازمان 
س��رمایه گذاری دولت در بخش 
اش��تغال را پیش بین��ی ک��رده 
اس��ت، ای��ن س��ازمان می گوید 
ب��ا توجه ب��ه اینکه بخش��ی از 
کااله��ای توقیف ش��ده توس��ط 
این س��ازمان متروکه هس��تند 
و ذی نف��ع دارن��د تحقق درآمد 
۱۰ه��زار میلی��ارد تومانی برای 
س��ازمان اموال تملیکی میس��ر 
نیس��ت و این رق��م باید تعدیل 

شود. 
به گزارش ایس��نا، محمدباقر 
نوبخت به عنوان رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، از بودجه س��ال 
۱۳۹۷ تح��ت عن��وان بودج��ه 
اش��تغال یاد کرده اس��ت و بنا 
برآنچ��ه ک��ه وی تاکی��د کرده 
اس��ت ه��م و غم بودجه س��ال 
آتی ب��ر ایجاد اش��تغال خواهد 
بود. البته این نکته ای اس��ت که 
پیش تر مورد تاکید بس��یاری از 
اقتصاددانان هم قرار گرفته بود. 
همچنان ک��ه موسس��ه دین و 
اقتص��اد در انتقادات��ی که علیه 
توس��عه کش��ور  برنامه شش��م 
ارائ��ه کرده ب��ود؛ بر ای��ن نکته 
هم تاکی��د کرده ب��ود که بهتر 
اس��ت در برنامه های کوتاه مدت 
و میان م��دت، دول��ت به جای 
راهبردهای  و  اه��داف  تعری��ف 
بسیار که لزوما نیز محقق شدنی 
نیست، یک هدف کلی را تعریف 
راس��تای  در  و س��پس  ک��رده 
رس��یدن ب��ه آن ه��دف تمامی 

امکانات خود را به کار ببندد. 
از این جهت، به زعم بسیاری 
هدف گ��ذاری  کارشناس��ان  از 
افزایش اش��تغال ب��رای بودجه 

س��ال ۱۳۹۷ اقدام قابل قبولی 
است، با این حال نکته مهم این 
اس��ت که س��رمایه گذاری مورد 
نیاز برای ایجاد رش��د اش��تغال 
فراهم شود. به ویژه آنکه تحقق 
بخشی از منابع درآمد بودجه ای 
با شبهه روبه رو است و در مقابل 
هزینه ه��ای قطعی جاری وجود 
دارد که حتما دولت برای تامین 

آنها باید چاره جویی کند. 
دولت پیش بینی کرده اس��ت 
برای ایجاد یک میلیون ش��غل 
)برای رس��یدن به نرخ بیکاری 
۱۱.۲درصدی ب��ا توجه به ورود 
۹۷۰ هزار در جس��ت وجوی کار 
به بازار کار(، ۳۲۷ هزار میلیارد 
توم��ان س��رمایه گذاری صورت 
گیرد. این رقم پیش بینی ش��ده 
متشکل از دو بخش است: ابتدا 
۲۵۴ ه��زار میلی��ارد توم��ان از 
سرمایه گذاری در بخش عمرانی 
سرمایه گذاری  عمرانی،  )بودجه 
در آب ه��ای مرزی، مش��ارکت 
بخش خصوصی و. . .( و س��پس 
از  توم��ان  میلی��ارد  ۷۳ ه��زار 
س��رمایه گذاری در بخش تولید 

و اشتغال. 
بخ��ش تولید و اش��تغال نیز 
خ��ود متش��کل از چن��د بخش 
اس��ت. ابت��دا بنا بر ای��ن بود تا 
۱۷ ه��زار و ۴۰۰میلیارد تومان 
در تبصره )۱۸( الیحه بودجه از 
انرژی  حامل های  افزایش  محل 
به دس��ت آید، اما این تصمیم با 
مخالفت هایی روبه رو ش��د و در 
نهای��ت تصمیم گیری به مجلس 
واگذار ش��د. اخیرا کمیس��یون 
تلفی��ق این رق��م را از ۱۷ هزار 
میلی��ارد توم��ان ب��ه ۱۰ه��زار 
میلی��ارد توم��ان کاه��ش داد و 
محل تامین آن را هم از بودجه 
عموم��ی تعیی��ن کرد، ب��ه این 
ترتیب که آن نیز باید از فروش 

امالک تملیکی به دست آید. 
حاال س��وال اینجاس��ت که آیا 
س��ازمان اموال تملیک��ی توانایی 
ایج��اد چنین درآم��دی را دارد؟ 
ای��ن س��ازمان که در س��ال های 
گذش��ته همواره به دلیل به درازا 
کشیدن پروسه های تعیین تکلیف 
 انواع کاال اعم از قاچاق و متروکه 
و. . . همواره مورد انتقاد بود اکنون 
موظف ش��ده تا ۱۰ هزار میلیارد 
تومان ب��رای بودج��ه ۹۷ تامین 
کند و البته مس��ئله اینجاس��ت 
که بررس��ی درآمدهای س��ازمان 
ام��وال تملیکی نش��ان می دهد 
این سازمان در سال های گذشته 
حتی کمت��ر از ی��ک دهم مبلغ 
پیش بینی شده محقق کرده است. 
در ای��ن زمینه ان��وش رهام، 
اموال  س��ازمان  رئیس  مش��اور 
تملیکی در گفت وگو با ایس��نا، 
چنی��ن توضیح داده اس��ت که 
س��ازمان اموال تملیکی خود به 
دول��ت اعالم کرده اس��ت که با 
توجه به برنامه های این سازمان 
برای تعیین تکلیف زودتر کاالها 
امکان فروش تا ۱۵ هزار میلیارد 
تومان را در س��ال ۱۳۹۷ دارد، 
ول��ی توجه داش��ته باش��ید که 
بخش��ی از این کااله��ا متروکه 
هس��تند و باید بخش زیادی از 
مبالغ کاالهای فروخته ش��ده به 

ذی نفعان برگردد. 
وی چنین توضیح داد: پیشنهاد 
ما به کمیسیون تلفیق این است 
که رقم تعیین ش��ده تعدیل شود 
چراکه در مجموع سازمان اموال 
تملیکی بی��ش از ۵هزار میلیارد 
تومان امکان ایج��اد منابع مالی 
ندارد. ضمن اینکه ما برنامه  داریم 
همان کاالهایی که قرار است در 
بازار عرضه شود به مصرف کننده 
نهایی برس��د تا در ب��ازار اخالل 

ایجاد نکند. 

رئیس سازمان  ارش��د  مشاور 
ام��وال تملیکی این را هم گفت 
ک��ه البت��ه نکت��ه ای ک��ه نباید 
فراموش کرد این اس��ت که در 
الیح��ه بودجه س��قف ۱۰ هزار 
اس��ت  تعیین ش��ده  میلیاردی 
یعن��ی تامین مناب��ع در مبالغی 
کمتر از آن نیز می تواند صورت 

بگیرد. 
بنابر آنچه از س��وی س��ازمان 
ام��وال تملیک��ی اع��الم ش��ده 
اس��ت ام��کان تامی��ن ۱۰ هزار 
میلی��ارد توم��ان مناب��ع مال��ی 
اشتغال  در  سرمایه گذاری  برای 
وجود ن��دارد و باید منتظر ماند 
و دید دول��ت برای تامین منابع 
مالی این بخ��ش دیگر به کدام 
بخش ه��ای اقتصاد کش��ور نظر 

می کند. 

بودجه ۷۸۰۰ میلیاردی 
اشتغال در حوزه مسکن

همچنی��ن در برنام��ه ایج��اد 
ی��ک میلیون و ۳۳ هزار ش��غل 
در س��ال آینده بخشی از آن به 
حوزه مسکن اختصاص دارد که 
قرار اس��ت در کنار اشتغال زایی 
به س��مت بازس��ازی و نوسازی 
نیز حرکت  فرس��وده  بافت های 
ش��ده باش��د. دولت در بودجه 
س��ال بع��د ح��دود ۳۲۷ هزار 
میلی��ارد تومان س��رمایه گذاری 
در نظ��ر گرفته که از این رقم تا 
بیش از ۷۸۰۰ میلیارد تومان در 
بخش تامین و بازسازی مسکن 
هزینه خواهد ش��د. از این مبلغ 
ح��دود ۳۶۰۰ میلیارد تومان از 
محل تس��هیالت بانکی و منابع 
صندوق توسعه ملی و همچنین 
۴۲۳۸ میلی��ارد تومان از محل 
وج��وه اداره ش��ده، یارانه س��ود 
تسهیالت و کمک های بالعوض 

تامین می شود. 

برنامه اش��تغال بودجه ۱۳۹۷ 
در ح��وزه مس��کن در دو حوزه 
اجرایی می شود. کمک به احیای 
بافت های فرسوده در ۱۰۰ هزار 
واحد مسکونی که به ایجاد ۲۴۰ 
هزار ش��غل منتهی می ش��ود. از 
س��وی دیگر پیش بینی ش��ده تا 
۶۰ هزار شغل دیگر از راه کمک 
به تامین مس��کن روس��تایی و 
اجتماعی ایجاد می شود که ۵۰ 
هزار واحد مسکونی شهری و ۵۰ 
هزار واحد مسکونی روستایی را 

دربر می گیرد. 
برای حمایت از مسکن در بخش 
روستایی قرار است تسهیالتی با 
نرخ حدود ۵درصد و با متوس��ط 
۱۹میلیون تومان پرداخت شود. 
برای مسکن در بخش اجتماعی 
و حمایتی نیز نرخ سود تسهیالت 
۵درص��دی اس��ت ک��ه در چهار 
بخش تسهیالت پرداخت خواهد 
شد. متوسط مبلغ تسهیالت برای 
س��اخت مس��کن ملکی و خرید 
)مس��کن حمایت��ی( ۴۰میلیون 
تومان، متوس��ط مبل��غ وام برای 
و  اجتماع��ی  س��اخت مس��کن 
تومان،  میلیون  اس��تیجاری ۵۰ 
مبل��غ کمک اج��اره ماهانه ۳۰۰ 
هزار تومان و وام قرض الحس��نه 
ودیعه مس��کن ۷میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان است. 
در مجم��وع اه��داف الیح��ه 
بودجه س��ال آینده برای احیای 
پن��ج  در  فرس��وده  بافت ه��ای 
بخش انجام می ش��ود؛ کمک به 
مردم برای بازس��ازی ۱۰۰ هزار 
واح��د مس��کونی در بافت های 
۴۰۰هزار  بازس��ازی  فرس��وده، 
واحد مس��کونی تا سال ۱۴۰۰، 
ایج��اد ۲۴۰هزار ش��غل، کمک 
به رونق مسکن و ارتقای سرانه 
فضای عمومی در مناطق هدف 

تا ۳۵درصد. 

معمای منابع مالی اشتغال زایی

ابهام در منابع اشتغال زایی اولین بودجه دولت دوازدهم

بح��ران تخم م��رغ در روزهای 
اخیر نق��ش پررنگی را در زندگی 
مردم داشته تا جایی که برخی ها 
می گوین��د دلیل اغتش��اش های 
اخیر از کمبود و گرانی تخم مرغ 

در بازار کلید خورد. 
به گزارش خبرآنالین، روزهای 
نخس��ت ماه آذر بود ک��ه زمزمه 
افزایش قیمت تخم مرغ بین مردم 

و سپس در رسانه ها مطرح شد. 
در دو س��ال گذش��ته در اواخر 
پاییز و در زمس��تان نوساناتی در 
قیمت تخم  م��رغ در ب��ازار دیده 
می ش��ود به طوری که قیمت این 
محصول در سال گذشته ناگهان 
۲ ت��ا ۳ هزارتومان افزایش یافت، 
اما امس��ال این افزایش به نوعی 
رکوردش��کنی بود. پاییز امس��ال 
قیمت تخم  مرغ از ریل خارج شد 
و هر ش��انه تخم م��رغ ۳۰عددی 
)فله( به قیمت ۱۶ هزار تومان تا 

۲۰ هزار تومان گران شد. 
از طرف��ی در دوم��اه گذش��ته 

قیمت نهاده ه��ای طیور، ۳۵ الی 
۴۵درصد افزایش داش��ته است، 
به طوری که هر کیلو ذرت از ۱۱ 
هزار ریال به ۷۲ هزار ریال و سویا 
از ۱۴ هزار ریال به ۱۹ هزار ریال 

افزایش داشته است. 
س��ازمان  ح��ال  همی��ن  در 
دامپزشکی اعالم کرد که ۶ میلیون 
مرغ تخمگذار آنفلوآنزا گرفتند و 
به ناچار ب��رای حفاظت از انتقال 
این بیماری معدوم شده اند. بعدها 
این آم��ار ب��ه ۱۴ میلیون قطعه 
افزای��ش یافت. همی��ن موضوع 
عامل کاه��ش عرضه تخم مرغ به 
بازار شد و کاهش عرضه هم طبق 
اصل عرضه و تقاضا سبب افزایش 

قیمت این کاالی اساسی شد. 
از همین رو، گرانی تخم مرغ و 
کمبود آن در بازار س��بب شد تا 
دولت در جهت تنظیم بازار اقدام 
ب��ه واردات کند؛ موضوعی که به 
گفته کارشناس��ان اقتص��ادی از 
وظایف دولت نیست و دولت باید 

به امور سیاست گذاری بپردازد و 
نه در مسائل بازار دخالت کند. با 
این حال دولت دوازدهم به دلیل 
این موضوع  حساسیت زا ش��دن 
ب��ه ناچار در ب��ازار دخالت کرد و 
موجب��ات واردات تخم مرغ برای 

تنظیم بازار را فراهم کرد. 

ارزانی مرغ 
پس از گذش��ت دو ماه، قیمت 
م��رغ ب��ا واردات��ی که از س��وی 
دول��ت ص��ورت گرف��ت، تعدیل 
ش��د. یک مقام مسئول از کاهش 
۱۰۰تومان��ی نرخ م��رغ خبر داد 
و گف��ت: کاهش تقاض��ا در برابر 
عرضه، از دالیل اصلی روند نزولی 

قیمت مرغ در بازار است. 
محمد یوس��فی، رئیس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی از 
کاه��ش ۱۰۰تومانی نرخ مرغ در 
بازار خب��ر داد و گفت: امروز نرخ 
هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
۴ ه��زار و ۸۰۰ تومان، مرغ آماده 

ب��ه طب��خ در کش��تارگاه ۶ هزار 
و۴۰۰ و غرفه های میدان میوه و 
تره بار ۶ هزار و ۷۵۰ تومان است. 
ام��ا، بحران تخم مرغ این روزها 
دس��تمایه طنزه��ای فراوانی در 
ش��بکه های اجتماع��ی و فضای 
مجازی ش��ده اس��ت، از اعتراض 
به مرغ ها تا الکچری بودن غذایی 
چون املت را در میان پست های 
تلگرامی، پیش از فیلترینگ این 

شبکه اجتماعی می شد یافت. 

مشکالت تخم مرغ از قدیم
ع��دم اطالع رس��انی مناس��ب 
مرغی  آنفلوآن��زای  درخص��وص 
حتی به گالیه رئیس جمهور نیز 
انجامید. همین حاال از مردم دلیل 
گرانی تخم مرغ را بپرسید، کمتر 
کسی انگش��ت اتهام را به سمت 

آنفلوآنزای مرغی می گیرد. 
خبرآنالین  بررس��ی های  البته 
هم نشان داد که بحران تخم مرغ 
از س��ال ها قب��ل وجود داش��ته؛ 

به ط��وری که م��رور روزنامه های 
منتشرشده در سال ۱۳۵۰ نشان 
می دهد داستان تخم مرغ داستان 
ت��ازه ای نیس��ت. ده��م آبان ماه 
سال۱۳۵۰، تیتری با این مضمون 
در صفح��ه اول روزنام��ه کیهان 
خودنمایی می کند؛ »مگر مرغ ها 
اعتصاب کرده اند که تخم مرغ پیدا 

نمی شود؟«
 در این دوره زمانی نیز رش��د 
قیمت ها که از س��وی گزارش��گر 
کیهان تحت تاثیر صدور تخم مرغ 
از تهران رخ داده اس��ت، س��بب 
ش��ده تولیدکنن��دگان تخم مرغ 
نیز از عرضه بارهای ش��ان به بازار 

خودداری کنند. 
در این راستا نرخ خرید تخم مرغ 
از مرغداران توسط شرکت توزیع 
تخم م��رغ در این زم��ان کیلویی 
۴ ریال افزایش یافت و ش��رکت 
قیمت خرید را از مرغداران طرف 
قرارداد با خود از هر کیلو ۵۶ ریال 

به ۶۰ ریال رساند. 

کارشناسان می گویند دولت باید سیاست گذار باشد نه به واردات تخم مرغ ورود کند

عملیات عبور از بحران تخم مرغ

گزارش2

دریچه

خط بطالن بر تصوری غلط درباره ژاپن
 کارمندان کدام کشورها
بیشتر کار می کنند؟ 

آمارها نشان می دهد برخالف تصور اکثر مردم، کارکنان 
هش��ت کش��ور جهان بیش از ژاپنی ه��ا کار می کنند.  به 
گزارش ایس��نا، مردم در سراسر جهان پس از استراحت و 
تعطیالت س��ال نو میالدی بر س��ر کار خود بر می گردند. 
امس��ال، کارکن��ان در برخی از کش��ورها، س��اعت کاری 
بیش��تری نسبت به سایرین خواهند داش��ت. بنا بر اعالم 
س��ازمان هم��کاری و توس��عه اقتص��ادی، مکزیکی ها با 
۲۲۴۶ س��اعت، بیشترین س��اعت کاری در سراسر جهان 
را دارند که ۴۶۷ س��اعت بیش��تر از میانگین ساعت کاری 
آمریکایی هاست؛ با این تفاوت که درآمد کارکنان مکزیکی 

یک پنجم درآمد آمریکایی هاست! 
در کره جنوب��ی نیز به رغم تالش دولت این کش��ور برای 
کاهش ساعت کاری، کارکنان کره ای به طور میانگین ۲۱۱۳ 
ساعت در سال کار می کنند. یونانی ها که پس از وقوع بحران 
مالی، غالبا افرادی تنبل که مایل به بازنشستگی زودهنگام 
هستند تصور می ش��دند، بیش از هر کشور دیگری در اروپا 
کار می کنند و با ۲۰۴۲ س��اعت کار در س��ال، در رتبه سوم 
ق��رار دارند.  بع��د از یونانی ها، کارکنان ش��یلیایی با ۱۹۸۸ 
س��اعت کار س��االنه، روس ها با ۱۹۷۸ ساعت کار و ترک ها 
با ۱۸۳۲ س��اعت کار در س��ال قرار دارند. آمریکایی ها هم با 
۱۷۷۹ ساعت در رده هفتم قرار دارند و بعد از آنها ایتالیایی ها 
هستند که ۱۷۲۵ ساعت در سال کار می کنند.  طبق آنچه 
موسسه آماری استاتیستا منتشر کرده، ژاپنی ها که به عقیده 
بس��یاری از افراد، بیش از سایر مردم جهان کار می کنند، با 
۱۷۱۹ ساعت کار در سال، در رتبه نهم هستند. پس از ژاپن 
نیز بیشترین ساعت کار به ترتیب متعلق به کشورهای کانادا، 

اسپانیا، انگلیس، استرالیا، فرانسه و آلمان است. 

سی ان ان مانی گزارش داد
حال اقتصاد جهانی خوب است

اقتصاد جهان به س��رعت در حال تغییر اس��ت اما این 
سوروسات ممکن است در عرض چند سال به پایان برسد. 
بانک جهانی پیش بینی هایش درباره اقتصاد جهان در سال 
ج��اری میالدی را قوی تر از پیش بینی ها در س��ال ۲۰۱۷ 
طرح کرده است.  براساس آخرین گزارش بانک جهانی از 
چشم انداز اقتصادی، کشورهای جهان روند صعودی خوبی 
را تجربه می کنند؛ روندی که انتظار می رود تا چند س��ال 
آین��ده ادامه پیدا کند.  ای��ن بانک پیش بینی می کند که 
اقتصاد جهان در سال جاری میالدی ۳.۱درصد رشد کند؛ 
بیش از ۲.۹درصدی که در ژوئن گذش��ته پیش بینی شده 
بود. براساس پیش بینی بانک جهانی رشد اقتصادی سال 
۲۰۱۸ از رشد ۳درصدی س��ال گذشته میالدی سریع تر 
محقق می ش��ود. طبق آنچه بانک جهانی پیش بینی کرده 
این رش��د به کمک افزایش قیمت نف��ت، کاهش بهره در 
س��الیان و تحول در تجارت به دست می آید. گزارش بانک 
جهانی می گوید سال ۲۰۱۸ اولین سالی است که اقتصاد 
جهان پس از بح��ران مالی با تمام ظرفیت هایش در حال 
رسیدن به رشد بیشتر است. این یعنی بیکاری کم است، 
به��ره وری افزایش یافته و تورم به گونه ای اس��ت که میل 
ب��ه مص��رف کاال و خدمات در طرف تقاضا تقویت ش��ده 
اس��ت.  البته بانک جهانی در این گزارش هشدار می دهد 
که رش��د اقتصادی ممکن است خیلی زود به قله برسد و 
سپس در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در اقتصادهای بزرگی 
مثل آمریکا، چین و اتحادیه اروپا ُکند ش��ود. این گزارش 
پیش بینی می کند ک��ه کارایی اقداماتی مثل طرف تقاضا 
و نرخ بهره کاهش پیدا کند درحالی که اقتصادهای بزرگ 
جه��ان به ناچار باید با پیری جمعیت س��روکله بزنند که 
این به طور مش��خص بهره وری آنها را کمتر می کند.  بانک 
جهانی انتظار دارد به طور تقریبی دو س��وم از اقتصادهای 
جهان از کاهش س��رعت روند رشد تاثیر بپذیرند. در این 
گ��زارش همچنین به دولت ها توصیه ش��ده اس��ت که بر 
اصالح��ات مراقبت های بهداش��تی، آم��وزش و پرورش و 
زیرساخت های مثل بندر و جاده تمرکز کنند. این گزارش 
همچنین هش��دار می دهد که بدون تالش برای زنده نگه 
داش��تن ظرفیت های رش��د، افت اقتصادی ممکن اس��ت 

به طور فزاینده ای در دهه های آینده گسترش پیدا کند. 

 بزرگ ترین فاکتور تاثیرگذار 
 بر قیمت نفت در سال ۲۰۱۸

طبق یافته های نظرس��نجی از مدی��ران صنعت انرژی 
خاورمیان��ه، نگرانی های ژئوپلیتیکی به عنوان عامل اصلی 
تاثیرگذار بر قیمت های نفت در سال میالدی جاری، جای 
کاهش تولید اوپک و غیراوپک را می گیرد.  به گزارش ایسنا، 
۶۷درصد از مدیران صنعت انرژی خاورمیانه در نظرسنجی 
ش��رکت »گلف اینتلیجنس« نگرانی ه��ای ژئوپلیتیکی را 
عمده تری��ن عامل موثر بر روند قیمت های نفت در س��ال 
۲۰۱۸ ش��ناختند.  درس��ت زمانی  که تاثیر توافق کاهش 
تولید اوپک بر ذخایر نفت جهانی ملموس ش��د، ریس��ک 
ژئوپلیتیکی در سال گذشته در قیمت ها اثر گذاشت. این 
ریسک نخستین بار با همه پرسی استقالل منطقه کردستان 
عراق و واکنش دولت مرکزی این کش��ور به آن آغاز شد. 
نگرانی ها نسبت به احتمال مختل شدن عرضه از سوی این 
منطقه به افزایش قیمت ها منجر ش��د. س��پس پاکسازی 
سیاسی عربستان و همچنین تشدید تنش میان عربستان 
سعودی و ایران بازارها را شوکه کرد. اقدامات تحریک آمیز 
کره ش��مالی و فروپاش��ی اقتصادی و خطر ورشکس��تگی 
ونزوئال نیز از دیگر ریسک های ژئوپلیتیکی مورد توجه در 

سال ۲۰۱۸ هستند. 

یادداشت

امنیت و ثبات، نیاز سرمایه گذاری 
اقتصادی

الزمه وجود هر توسعه اقتصادی، وجود امنیت در آن کشور 
اس��ت. در مجموع باید امنیت سرمایه گذاری در یک کشور 
وجود داش��ته باش��د تا اقتصاد از طریق این سرمایه گذاری 
توس��عه یابد. مثالی وجود دارد که ه��ر کجا امنیت موجود 
اس��ت، پول هم همان جا اس��ت و س��رمایه گذاری همان جا 
انجام می ش��ود. فکر می کنم یک��ی از الزامات ما برای جذب 
س��رمایه گذاری و توسعه اقتصادی، فراهم آوردن یک محیط 
ام��ن اقتصادی اس��ت. با توجه به مس��ائل منطقه ای که در 
اطراف کشور وجود دارد و با توجه به اینکه کشورهای منطقه 
در وضعیت مناسب امنیتی قرار ندارند، کار برای ما دوچندان 
س��خت اس��ت. از این جهت که نیاز است ما محیط امنی را 
در این فضای ملتهب خاورمیانه در کشور به وجود بیاوریم. 
اگر بخواهیم به توسعه اقتصادی برسیم، نرخ بیکاری  کاهش 
پیدا کند و رشد اقتصادی مناسبی داشته باشیم، عوامل زیاد 
دخیل است و همه اعم از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت، 
باید دس��ت به دس��ت هم بدهند تا این فضای امن را ایجاد 
کنند. ولی باید توجه داشت که فضای امن با فضای امنیتی 
فرق زیادی دارد؛ یعنی اگر بخواهیم فضای کشور را بیش از 
حد امنیتی کنیم، از آن طرف بام می افتیم، بنابراین رفتارمان 
باید به گونه ای باشد که یک نقطه عطف را در یک فضا پیدا 
کنیم، به طوری که س��رمایه گذار با خیال راحت وارد کشور 
شود و سرمایه گذاری کند. باید فضای مالکیت را چنان مهیا 
کنیم که سرمایه گذار هرگاه تصمیم به انتقال سرمایه اش به 
جای دیگر داش��ت یا تصمیم به تغییر آن گرفت، امکان آن 
را داش��ته باشد و نیاز نباشد دوباره مجوزهای دست و پاگیر 
را جلوی پایش بگذارند؛ همچنین باید اگر جایی فسادی رخ 
می دهد در همان حد با آن برخورد کنند و با سیاه نمایی فضا 
را به سمت امنیتی شدن پیش نبرند؛ به طوری که برای مبارزه 
با یک فساد، سرمایه گذاری هم مختل شود. مرز باریکی بین 
امن شدن فضا و فضای امنیتی وجود دارد. مطمئنا در فضایی 
که بیش از حد امنیتی باش��د، دیگر سرمایه گذار وارد کشور 
نمی شود. بنابراین نیاز است مسئوالن مراقب باشند همانطور 
ک��ه فض��ا را از نظر روانی و فکری به ی��ک فضای امن برای 
س��رمایه گذاری تبدیل می کنند، به همان اندازه نیز بتوانند 
چنان با فساد مبارزه و آن را ریشه کن کنند که فضای کشور 
به فضای صرفا امنیتی تبدیل نشود. ما باید مولفه های امنیت 
اقتصاد را م��ورد توجه قرار دهیم. این امنیت به طور کلی و 
به زبان عامیانه باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار داخلی 
و خارجی نس��بت به امنیت مکان سرمایه گذاری اطمینان 
حاصل کند و از هیچ مس��ئله ای نگرانی نداشته باشد. حتی 
امنیت در بس��یاری از موارد، س��ودآوری را نیز تحت لوای 
خود قرار می دهد؛ به طوری که اگر س��رمایه گذار در جایی 
احساس امنیت نکند، چشم خود را به روی سودآوری بیشتر 
می بندد و قید سود باال را نیز می زند و به جای امن  می برد؛ 
ولو اینکه س��ود پایین تری نصیبش شود. این امر حاکی از 
آن اس��ت که امنیت اقتصاد و س��رمایه گذاری همیشه در 
اولویت دیدگاه ها و افکار یک سرمایه گذار است. سرمایه گذار 
جذب اقتصاد پیش بینی پذیر می ش��ود. حال آنکه متاسفانه 
اقتصاد ما برای سال های آینده قابل پیش بینی نیست، یعنی 
اگر کس��ی بخواهد س��رمایه گذاری کند، نمی تواند ارزیابی 
مناس��بی از وضعیت داشته باش��د که در آینده چه خواهد 
شد؟ نمی داند آیا تس��هیالتی که برای سرمایه گذار در نظر 
گرفته ، دوباره دس��تخوش تغییرات خواهد ش��د یا خیر. یا 
اینکه قیمت گذاری ای که دولتی ها می خواهند انجام دهند 
آیا تغییر خواهد کرد یا خیر. در ایران بعضا ش��اهد هستیم 
که در نظام تعرفه گذاری هر س��ال سه یا چهار بار تغییرات 
ایجاد می شود، در صورتی که همین یک مورد نیز با امنیت 
اقتصادی در تضاد اس��ت. اقتصاد و سرمایه گذاری در جایی 
که تغییرات به تکرار اتفاق می افتد، رش��د نخواهد داش��ت. 
هرچند دولت قصد دارد اقتصاد کش��ور را پیش بینی پذیرتر 
کند، اما هنوز نتوانس��ته به این مهم دس��ت یابد. نمونه آن 
را می توان در نرخ ارز دید. نرخ ارز در ایران بس��یار نوس��ان 
دارد. دولت تقریبا پنج س��ال اس��ت که سعی می کند بازار 
باثباتی را برای ارز ایجاد کند ولی هنوز هم این اتفاق نیفتاده 
است.  رتبه  ایران در امنیت اقتصادی در فضای کسب و کار 
نیز نشان می دهد نیاز است اقدامات زیادی برای بهبود این 
فضا صورت گی��رد. از طرفی، اقتصاد ما از ابتدا یک اقتصاد 
نفتی و کامال دولتی بود؛ از قبل از انقالب تاکنون، دولت های 
مختلف فارغ از اینکه چه دیدگاه سیاسی ای داشته باشند، 
با توجه به اقتصاد نفتی، کش��ور را اداره کرده اند و به خاطر 
اینک��ه دالره��ای نفتی در دس��ت دولت بود، ال��زام زیادی 
نمی دیدند که به کسی جوابگو باشند، یا دنبال قواعد درست 
نظام اقتصادی مرسوم در دنیا بروند. هر چقدر که از توسعه 
اقتصاد بزرگ نفتی و دولتی جلوگیری شود، به همان میزان 
هم اقتصاد رشد خواهد داشت و پویا خواهد شد. نه تنها ایران 
بلکه سایر کش��ورهای دیگر نفتی نیز در سال های گذشته 
هم زمان با افول قیمت نفت، با بحران هایی در اقتصادش��ان 
رو به رو شدند؛ در صورتی که کشورهای دیگر اروپایی، نظیر 
کشورهای اسکاندیناوی که نفت داشتند، در شرایط کاهش 
ش��دید قیمت نفت، لطمه ای به اقتصادشان وارد نشد. این 
امر به دلیل تفاوت ساختار اقتصادی است که در کشورهای 
نفتی وجود دارد. در ایران متاسفانه اقتصاد نفتی نمی گذارد 
کشور به س��مت پویایی و دانش و تولید کاالهای صادراتی 
برود. دسترسی به درآمدهای بی زحمتی که از منابع نفتی 
حاصل می شود، موجب ش��ده تا دولت ها برای فعال کردن 
سایر بخش های اقتصادی تالشی نکنند و شرایط اقتصادی 

را بهبود ببخشند. 
منبع: آینده نگر 
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ق��رارداد فاینانس ۵ میلی��ارد یورویی 
ای��ران و ایتالیا عصر پنجش��نبه توس��ط 
محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد و پیئر 
کارلو پادوان، وزی��ر اقتصاد ایتالیا در رم 
امضا ش��د و پس از قرارداد با کشورهای 
هن��د، چی��ن، ک��ره جنوب��ی، دانمارک، 
اتریش و روسیه  در ماه های اخیر، ایتالیا 
هفتمی��ن کش��وری اس��ت که ق��رارداد 

فاینانس با آن امضا می شود.
به گ��زارش »فرصت ام��روز«، قرارداد 
میلی��ارد   ۵ فاینان��س  اعتب��اری  خ��ط 
یورویی بین بانک های ایرانی و موسس��ه 
 Invitalia Global Investment
به منظور تامین مالی پروژه های عمرانی 
و تولیدی کش��ور عصر پنجش��نبه در رم 
ایتالیا امضا ش��د. بر اس��اس این قرارداد 
ک��ه دو بان��ک ایرانی صنع��ت و معدن و 
خاورمیانه آن را امض��ا کرده اند و امکان 
الحاق سایر بانک های ایرانی به آن وجود 
دارد، پروژه های عمرانی و تولیدی کشور 
که با استفاده از تکنولوژی، ماشین آالت 
یا خدمات فنی و مهندس��ی کشور ایتالیا 
اجرا می شوند، می توانند از این تسهیالت 

استفاده کنند. 
استفاده از این خط اعتباری، با رعایت 
قوانین و مقررات داخلی، خصوصاً الزامات 
مندرج در قانون برنامه شش��م توس��عه، 
قوانی��ن بودجه س��نواتی و آیین نامه ها و 
دس��تورالعمل های مرتبط میسر است و 
همچنین تم��ام پروژه های بخش دولتی 
و غیردولت��ی ک��ه اولویت آنه��ا به تأیید 
دستگاه های ذی ربط رسیده و مجوزهای 
مربوطه را اخذ کرده باشند، می توانند از 

این تسهیالت استفاده کنند.
ایتالی��ا هفتمین کش��وری اس��ت که 
در ماه ه��ای اخی��ر، ق��رارداد فاینانس با 
آن منعق��د می ش��ود و بدی��ن ترتی��ب، 
گام دیگری در راس��تای تنوع بخش��ی به 
خطوط اعتباری فاینان��س قابل دریافت 
ب��رای تأمی��ن مال��ی پروژه های کش��ور 
برداش��ته شده اس��ت. بر اس��اس آنچه 
رویت��رز گ��زارش داده اس��ت، در ای��ن 
توافق نامه پیش بینی شده ارتباط بانکی و 
اعتباری بین هلدینگ دولتی اینویتالیا و 
دو بانک ایرانی برقرار شود تا شرکت های 
ایتالیایی بتوانند فاینانس پروژه های خود 
در ای��ران را انجام دهند. بر این اس��اس، 
اینویتالی��ا دو خط اعتباری ب��ا دو بانک 
صنعت و مع��دن و خاورمیانه باز خواهد 
کرد و دول��ت ایران هم فاینانس پروژه ها 

را تضمین خواهد کرد.
در همین زمینه، معاون مدیرکل دفتر 
وام ها، مجام��ع و موسس��ات بین المللی 
در گفت وگو با ایس��نا، درب��اره جزئیات 
این قرارداد گف��ت: این خط اعتباری در 
تمامی پروژه های کش��ور قابل اس��تفاده 
اس��ت و پروژه هایی که نی��از ارزی دارند 
یعنی می خواهند از خارج از کشور خرید 
کاال و تجهیزات انج��ام دهند، می توانند 
برای اس��تفاده از این خط اعتباری اقدام 
کنن��د. البته این کااله��ا باید در خدمت 
کش��ور باش��د و اش��تغال ایجاد کند. لذا 
وزارتخانه ها و بخش های مختلف با توجه 
به قوانی��ن و مقررات مختلف کش��ور از 
جمل��ه قانون برنام��ه و بودجه می توانند 
برای اس��تفاده از این خط اعتباری اقدام 
کنند. بدیهی اس��ت که ای��ن ۵ میلیارد 
ی��ورو ب��ه ارق��ام مختلفی می ش��کند تا 
پروژه های مختلف از آن استفاده کنند. 

خرمی تاکید کرد: دولت مصر است که 
حتما بخش��ی از منابع این خط اعتباری 
در اختیار پیمانکاران و صنعتگران ایرانی 
قرار گیرد که اش��تغال بیش��تری ایجاد 

می کنن��د. همچنین ط��رف ایتالیایی در 
م��ورد اینک��ه ک��دام بخ��ش از این خط 
اعتباری استفاده کنند، محدودیت ندارد 

و تصمیم گیری با طرف ایرانی است.

عزم اروپا برای همکاری با ایران
محمد خزاع��ی، معاون وزی��ر اقتصاد 
و  س��رمایه گذاری  س��ازمان  رئی��س  و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران، امضای 
خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی با ایتالیا 
را در شرایط کنونی یک اتفاق بسیار مهم 
سیاس��ی و اقتصادی دانست و گفت: این 
بزرگ ترین قرارداد خط اعتباری ایران با 
یک کش��ور اروپایی اس��ت که در چنین 
ش��رایطی اتفاقی بس��یار مهم و حاکی از 
عزم جدی اتحادی��ه اروپا برای همکاری 

با ایران است.
خزاع��ی ادامه داد: البته پیش��تر نیز با 
چند کش��ور دیگر ق��رارداد امضا ش��ده 
بود، اما به لح��اظ حجم، این بزرگ ترین 
قرارداد است که به امضا رسیده و شامل 
دو مشخصه مهم است؛ یکی عزم و اراده 
جدی کش��ورهای اروپایی به ویژه کشور 
ایتالی��ا برای هم��کاری در ح��وزه های 
مختل��ف اقتصادی و کمک به گس��ترش 
روابط و مناس��بات اقتصادی اس��ت و از 
س��وی دیگر، سیاست جمهوری اسالمی 
ایجاد تنوع در روابط اقتصادی با دنیاست 
که بازارهای مختلفی را برای بهره برداری 
مدنظر دارد و هم��ان طورکه ما اهمیت 
ویژه ای برای کش��ورهای آس��یایی قائل 
هس��تیم همی��ن طور ب��ه اروپا و س��ایر 

کشورها نظر داریم. 
وی گف��ت: ای��ن خط اعتب��اری که از 
مدت ها مورد مذاکره بود، سرانجام نهایی 
شد و عصر پنجش��نبه پس از مالقات با 
پیئر کارلو پادوان، وزیر اقتصاد ایتالیا در 
جمع همکاران ایش��ان و همکاران شبکه 

بانکی ما به امضا رسید. 
خزاع��ی افزود: مذاکرات این قرارداد از 
مدت ها قب��ل با تالش همکاران در بانک 
مرکزی و در س��ازمان س��رمایه گذاری و 
وزارت اقتصاد انجام ش��د. فعال دو بانک 
ایرانی صنعت و مع��دن و خاورمیانه این 
قرارداد را به عنوان بانک های عامل امضا 
کرده اند و توافق ش��د که بانک های دیگر 

ایرانی نیز به این توافق بپیوندند. 

آلمان در صدر سرمایه گذاران دولت 
دوازدهم

همچنی��ن از آغ��از دول��ت دوازده��م 
تاکنون 38 طرح به ارزش یک میلیارد و 
980 میلیون دالر با کش��ورهای خارجی  
تعریف ش��ده و کشورهای آلمان، ترکیه، 
فرانس��ه، اتریش و روس��یه، ب��ه ترتیب 

پیشتاز سرمایه گذاری در ایران بوده اند.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت در گفت وگو با 
ایرن��ا با بی��ان این مطلب گف��ت: از آغاز 
اج��رای برج��ام تاکن��ون 1۵2 طرح به 
ارزش 10 میلیارد دالر با سرمایه گذاران 
خارج��ی در بخش های صنع��ت، معدن 
و تجارت تعریف ش��ده ک��ه از این تعداد 
تاکنون ۵7 ط��رح با دریاف��ت پروانه به 

بهره برداری رسیده است.
اف��روز بهرام��ی با اش��اره به گذش��ت 
دو س��ال از اجرایی ش��دن برجام افزود: 
به دنب��ال گش��ایش های حاصل ش��ده 
در رواب��ط خارج��ی پ��س از اس��تقرار 
دس��تاوردهای  ش��اهد  یازدهم،  دول��ت 
 مختلف��ی بودیم که از جمله آنها رش��د
 سرمایه گذاری خارجی در کشور است.

به گفته او، از زمان آغاز فعالیت دولت 

دوازدهم تاکنون 38 طرح به ارزش یک 
میلیارد و 980میلیون دالر با خارجی ها 
تعریف ش��ده اس��ت و این آمار ش��امل 
طرح هایی است که جواز تأسیس گرفته، 
ضمانتنامه هیات سرمایه گذاری خارجی 
را دارن��د، زمی��ن گرفت��ه و خری��داری 

کرده اند.
وی یادآوری کرد: جذب سرمایه گذاری 
خارجی مس��اله ای نیس��ت که یک شبه 
اتفاق بیفتد، بلکه به تدریج و با پیشرفت 
 ط��رح ج��ذب می ش��ود؛ در ای��ن پیوند

 80 ق��رارداد و تفاهمنامه همکاری دیگر 
روی کاغذ وجود دارد که ممکن است به 
جذب سرمایه گذاری خارجی منجر شود 
و البته در آمارهای پی��ش گفته، عنوان 

نشده است.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت تاکی��د کرد: 
در هم��ه س��رمایه گذاری های یاد ش��ده 
موضوعاتی همچ��ون انتقال فناوری های 
نوین، اتص��ال به زنجی��ره تولید جهانی 
و ش��رط 30 درصد صادرات محصوالت 

تولید شده در نظر گرفته شده است.
تن��وع  افزای��ش  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری های 
پس��ابرجام، گف��ت: پیش از ای��ن عمده 
سرمایه گذاری ها در حوزه های مواد اولیه، 

فلزات پایه و پتروش��یمی ب��ود، اما امروز 
به س��اخت مواد و محصوالت شیمیایی، 
موت��وری، محص��والت  نقلی��ه  وس��ایل 
الس��تیکی و پالس��تیکی، ابزار پزش��کی 
و تجارت )کس��ب و کاره��ای اینترنتی و 
یافته  زنجیره ای( گسترش  فروشگاه های 

است.
بهرامی گفت: پیش از این شاهد بودیم 
تمرکز س��رمایه گذاری ها در اس��تان های 
توس��عه یافته و صنعت��ی نظی��ر تهران و 
اصفهان بود اما این موضوع نیز متنوع تر 
ش��ده و بیش��ترین س��رمایه گذاری های 
خارج��ی انج��ام ش��ده در دول��ت تدبیر 
و امی��د در اس��تان های فارس، بوش��هر، 
کرمان و سیس��تان و بلوچس��تان اتفاق 

افتاده است.
وی توضی��ح داد: کش��ورهای آلم��ان، 
ترکی��ه، فرانس��ه، اتریش و روس��یه، به 
ترتیب پیشتاز کشورهای سرمایه گذار در 

ایران هستند.
او همچنین به س��رمایه گذاری مجدد 
و افزای��ش س��رمایه برخی ش��رکت های 
از جمل��ه  ای��ران  در  حاض��ر  خارج��ی 
کش��ورهایی چ��ون آلمان، س��وییس و 
فرانسه در دوره پس��ابرجام اشاره کرد و 
یادآور ش��د که این ش��رکت ها در زمان 

تحریم ها نیز در ایران فعالیت داشتند.

قرارداد فاینانس ۵ میلیارد یورویی ایران و ایتالیا امضا شد

هفتمین فاینانس در دولت دوازدهم
انرژی

وزیر نیرو اعالم کرد
تشکیل وزارت آب در دستور کار 

نیست
وزی��ر نیرو گفت بده��ی پیمانکاران ب��رق با توجه 
به روش های پیش بینی ش��ده در بودجه س��ال آینده 
بخش��ی به ص��ورت تهاتر و بخش��ی هم ب��ا ابزارهای 
جدید اس��ت که به تدریج پرداخت خواهد ش��د. رضا 
اردکانیان در گفت وگو با خبرآنالین، در پاس��خ به این 
سوال که ارقام متفاوتی از میزان بدهی وزارت نیرو به 
پیمکانکاران برق منتشر می شود و برنامه دولت برای 
کاهش این بدهی ها چیست، گفت: روش های مختلفی 
برای پرداخت بدهی پیمانکاران برق در الیحه بودجه 
سال آینده پیش بینی کرده ایم ؛ امیدواریم با همراهی 
مجلس محترم و تصویب الیحه بودجه بتوانیم س��ال 
آینده ش��رایط بهت��ری را ب��رای بازپرداخت بدهی به 
پیمکانکاران داش��ته باش��یم. او افزود: بخشی از این 

بدهی ها  به شیوه تهاتر تسویه خواهد شد.
مردم در مصرف آب اسراف نکنند

او در پاسخ به اینکه اخیرا طرحی تحت عنوان تشکیل 
وزارت آب و منابع طبیعی مطرح ش��ده، نظر ش��ما در 
این رابطه چیست، گفت: در دولت در این رابطه بحثی 
صورت نگرفته است؛ اگر در دستور کار قرار بگیرد،حتما 
ما ه��م به آن می پردازیم. وزی��ر نیرو همچنین درباره 
وضعیت آبی سال آینده نیز گفت: با اولویت تامین آب 
ش��رب اوال از مردم می خواهیم در چنین شرایطی که 
از حیث میزان بارش ها ش��رایط طبیعی نیست، اسراف 
نداشته باشند. قطعا اسراف قابل تحمل نیست؛ درحالی 
که کش��اورزان عزیز ما در بسیاری از شهرها با مشکل 
جدی کم آبی برای داش��تن کشت و استمرار معیشت 
مواجه هس��تند، ما در همان شهرها تا چند برابر الگوی 
متعارف، مصرف آب ش��رب داریم. او افزود: البته برای 
شهرهایی که تحت تاثیر تنش آبی هستند، برنامه هایی 
در دس��ت اجرا داریم. گزارش آن اخیرا به شورای عالی 
آب داده ش��ده و ان شاءاهلل این موضوع با جدیت دنبال 
خواهد ش��د. اردکانیان با اشاره به همکاری وزارتخانه ها 
و دس��تگاه هایی مثل صنعت، مع��دن و تجارت، جهاد 
کش��اورزی و محیط زیس��ت برای حل بحران کم آبی  
گفت: حتما امس��ال آبی یعنی تا ش��هریور97 طبیعتا 
ب��ا مضایق��ی مواج��ه خواهیم ش��د و س��عی خواهیم 
 ک��رد بعد از تس��هیم عادالنه این کم آب��ی اگر چنانچه 
سهم بخشی بیشتر کاهش یافت، طبق مقررات و ضوابط 
بتوانیم منابع مالی الزم را برای حل آن فراهم کنیم که 
در م��وارد متعددی صنایع ای��ن کار را کرده اند و ما هم 
دنب��ال خواهیم کرد. او اضافه کرد: با اولویت معیش��ت 
جایگزین برای کش��اورزی این هدف دنبال می شود تا 
اوال، در مناطقی که دچار کمبود ش��دید آب هس��تند، 
الگوی کشت بازتعریف شود و دوما از کشت های آب بر 

پرهیز شود.

ارتباطات

تلگرام چهارم شد
امن ترین پیام رسان های دنیا 

کدامند؟
در تازه ترین گزارش های منتشر شده از سوی موسسات 
تحلیل داده و ترافیک اینترنتی، اپلیکیش��ن واتس اپ در 
رتبه نخس��ت و تلگرام در رتبه چهارم فهرس��ت امن ترین 
پیام رس��ان های جهان جای گرفته اند. به گزارش ایس��نا و 
به نق��ل از وب س��ایت  techworld این روزها که بحث 
امنیت پیام رس��ان های داخلی و خارجی داغ ش��ده است، 
به نظر می رس��د اطالع یافتن از پیام رس��ان های خارجی 
که از ضریب امنیت باالیی برخوردارند، کمک بس��زایی به 
استفاده آگاهانه کاربران از آنها خواهد کرد. در این گزارش 
به بررسی مختصری از فهرست پیام رسان های خارجی که 

از ضریب امنیت باالیی برخوردارند، پرداخته شده است:
۱- واتس اپ )whatsapp(: اپلیکیش��ن پیام رس��ان 
وات��س اپ در س��ال 201۶ می��الدی، محبوب تری��ن و 
پرکاربردتری��ن پیام رس��ان توس��ط کاربران در سراس��ر 
جه��ان ش��ناخته ش��د. ای��ن پیام رس��ان همچنی��ن با 
 توج��ه ب��ه اینک��ه از سیس��تم رمزن��گاری پیش��رفته

 end-to-end encryption  به��ره می برد، از ضریب 
امنیتی باالیی برخوردار اس��ت، بدین گونه که مکالمات و 
اطالعات مبادله شده میان کاربران و مخاطبان به صورت 
کامل محافظت ش��ده ب��وده و این طور ک��ه گزارش های 
منتشر شده عنوان می کنند، مکالمات و اطالعات شخصی 
و خصوص��ی آنه��ا از س��وی نهادهای دیگر قاب��ل رصد و 
ردگیری نخواهد بود. شرکت فیس بوک با در اختیار گرفتن 
و تصاحب ش��رکت واتس اپ در س��ال 201۴، 19میلیارد 
دالر کسب کرد و از آن زمان تاکنون نیز با معرفی و افزودن 
قابلیت های جدید به دنبال ج��ذب و حفظ طرفداران این 

پیام رسان محبوب بوده است.
۲- س�یگنال )Signal(: این پیام رس��ان که در سال 
201۴ می��الدی آغاز به کار کرد، توانس��ت در این مدت 
زمان کوتاه فعالیتش، به ضریب امنیتی باالیی دست یابد، 
هرچند ک��ه محبوبیت و آوازه آن چندان به اندازه س��ایر 
اپلیکیشن های پیام رسان معروف در جهان نشده است، اما 
بسیاری از متخصصان امنیت سایبری استفاده از آن را به 
عنوان یک پیام رس��ان امن به کاربران پیشنهاد می دهند. 
شیوه رمزنگاری این پیام رس��ان از واتس اپ تبعیت کرده 
و هیچ اطالعاتی در س��رویس ها و س��رورهای اپلیکیشن 

سیگنال ذخیره نمی شود.
3-جی دیتا چت )Gdata secure chat(اپلیکیشن 
پیام رس��ان جی دیتا چ��ت که به تازگی عرضه ش��ده و به 
صورت رایگان در دسترس عموم کاربران قرار گرفته است، 
نیز چندان از محبوبیت س��ایر اپلیکیش��ن های معروف و 
همچنین تعداد دفعات دانلود زیادی برخوردار نشده است.

۴- تلگرام )telegram (: اپلیکیشن پیام رسان تلگرام 
هم که در دو سال اخیر از محبوبیت و استقبال بی نظیری 
از سوی کاربران بهره مند ش��ده است، از سرعت و امنیت 
باالیی برخوردار اس��ت و عالوه بر پروتکل های رمزنگاری 
 پیش��رفته از قابلی��ت دیگری همچون مکالم��ه محرمانه 

) secret chat( برخوردار است.
۵- س�یراس )Ceerus( : یکی دیگر از سرویس های 
پیام رس��ان اندرویدی، س��یراس  ) Ceerus( نام دارد که 
توس��ط یک استارت آپ انگلیس��ی مجهز به سیستم های  
SQR معرفی و عرضه ش��ده اس��ت. این اپلیکیشن که به 
منظور حفاظت از اطالعات خصوصی و شخصی کاربران، 
ش��رکت ها و س��ازمان های مختلف طراحی و عرضه شد، 
از کاربران یک حس��اب کاربری کام��ل تهیه می کند و از 

سیستم رمزنگاری پیشرفته بهره می برد.
۶- پرایویت )Pryvate(: این سرویس پیام رسان نیز 
که در س��ال 201۵ میالدی طراحی ش��د و در دسترس 
عم��وم کاربران قرار گرفت، از تم��اس صوتی و ویدئویی و 
مکالمات رمزنگاری ش��ده بهره می برد و ب��ه کاربران در 
سیس��تم های عامل مختلف، خدمات ارس��ال پیام را ارائه 
می دهد. این پیام رسان توسط تجار و شرکت های تجاری از 

استقبال بی نظیری مواجه شده است.
فیس ب��وک  پیام رس��ان   : ۷- فیس ب�وک مس�نجر 
پیش��رفته رمزن��گاری  سیس��تم  از  نی��ز   مس��نجر 

 end-to-end encryption  و همچنی��ن مکالم��ات 
محرمانه استفاده می کند و طبق گزارش های منتشر شده، 
کاربران فیس بوکی از این پیام رسان استقبال زیادی کرده اند.

انتقاد از نحوه اجرای طرح رجیستری
تاثیر رجیستری بر افزایش قیمت ها

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه استان تهران با انتقاد 
از نحوه اعمال طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه به 
افزایش قیمت این کاال در بازار تلفن های همراه هم اش��اره 
کرد. سیدمهدی میرمهدی کمیجانی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان این که برای اقدامات کالنی همچون طرح رجیستری 
گوش��ی های موبایل باید از قبل نس��بت به تبع��ات آن از 
صاحب نظران مش��ورت گرفته می شد، به افزایش قیمت ها 
در بازار گوشی های تلفن همراه اشاره کرد و گفت: اگر طرح 
رجیس��تری روی گوشی های اپل اعمال نمی شد، حاال اپل 
900 هزار تومان ارزان تر بود، در صورتی که حاال و با انجام 
رجیستری در صورتی که عمال هیچ امکاناتی به گوشی ها 
اضافه نش��ده است، 900 هزار تومان به قیمت گوشی های 
اپل اضافه ش��ده اس��ت؛ آن هم به خاطر ورود یک شماره 
سریال که به عنوان رجیستری شناخته می شود. وی با بیان 
این که اپل درصد بس��یار کوچکی از گوشی های موجود در 
بازار را شامل می ش��ود، ادامه داد: گوشی های تلفن همراه 
شرکت سامسونگ که حدود ۵0 درصد گوشی های موجود 
در بازار ایران را تشکیل می دهند هنوز حتی در مرحله دوم 

هم شامل طرح اجرای رجیستری نشده اند.



تازه ترین تحلیل بان��ک مرکزی درباره 
عملک��رد بازار بین بانکی ریالی، نش��ان از 
تعمیق و گسترش تدریجی این بازار دارد 
ب��ه گونه ای که تع��داد معامالت این بازار 
در 9  ماه��ه ابتدایی س��ال 1396 معادل 
27.5 هزار فقره و متوس��ط ارزش روزانه 
معامالت ب��ازار در همین ب��ازه زمانی به 
180 ه��زار میلیارد ری��ال افزایش یافته 

است. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، بازار 
بین بانک��ی ریالی در ایران تیرماه س��ال 
1387 بر اس��اس سیاس��ت های پولی و 
اعتباری کشور و مطابق با ماده 34 بسته 
سیاستی- نظارتی سیستم بانکی در این 
س��ال، برای انجام معام��الت عمده بین 

بانک ها راه اندازی شد. 
هدف از راه اندازی و توسعه فعالیت این 
بازار، تقویت مدیری��ت نقدینگی بانک ها 
و تس��هیل تأمین مالی مناب��ع مورد نیاز 
بانک ها در کوتاه م��دت، برقراری انضباط 
پولی مناس��ب بانک��ی و اج��رای مؤثرتر 

سیاست های پولی کشور بوده است. 
بان��ک مرکزی به عن��وان تنظیم کننده 
ب��ازار، همه امور مربوط ب��ه برنامه ریزی، 
س��ازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، 
نظ��ارت، کنت��رل و تس��ویه معامالت را 
برعهده داشته و برای اعمال سیاست های 

پولی در بازار شرکت می کند. 
همچنی��ن، حمای��ت از ن��رخ س��ودی 
مش��خص توس��ط بانک مرکزی از طریق 
مداخله در بازار، بر حس��ب شرایط بازار و 
مقتضیات سیاست پولی و اعتباری انجام 

می شود. 
در س��ال های فعالیت، ب��ازار بین بانکی 
ریالی از استقبال قابل قبول شبکه بانکی 

برخوردار بوده است. 
تعداد اعضای فعال در بازار بین بانکی از 
10 بانک در س��ال 1387 به 30 بانک و 
مؤسسه اعتباری در 9 ماهه ابتدایی سال 
1396 رسیده است و با افزایش تدریجی 
عمق بازار، معامالت بازار بین بانکی ریالی 
- که شامل سپرده گذاری )سپرده پذیری( 
اعضای بازار نزد )از( یکدیگر است- نیز از 
رش��د قابل توجهی برخوردار بوده است، 
به ط��وری ک��ه معامالت بازار ب��ا افزایش 

بی��ش از 1847 براب��ری، از 17 فقره در 
س��ال 1387 به بیش از 31 هزار فقره در 
سال 1395 رس��ید، تعداد معامالت بازار 
بین بانکی ریالی در 9 ماهه ابتدایی س��ال 
1396 نیز مع��ادل 27 هزار و 500 فقره 

است. 
براس��اس آخرین آمار موجود، متوسط 
ارزش روزان��ه معامالت ب��ازار بین بانکی 
ریال��ی با افزایش قاب��ل توجهی از 15.7 
میلیارد ریال در سال 1387 به 107 هزار 
میلیارد ریال در س��ال 1395 رس��ید که 
با ادامه این روند، متوس��ط ارزش روزانه 
معام��الت بازار در 9 ماهه ابتدایی س��ال 
1396 به 180 هزار میلیارد ریال افزایش 

یافته است. 
طبق اطالعات مندرج نرخ سود موزون 
بازار بین بانک��ی ریالی از 21.1 درصد در 
س��ال 1387 ب��ه 14.4 درصد در س��ال 
1389 کاهش یاف��ت و در ادامه به دلیل 

وجود تنگنای اعتباری بانک ها، نرخ سود 
با روندی افزایشی به 27.1درصد در سال 

1393 رسید. 
لیکن در سال های اخیر با مداخله مؤثر 
بان��ک مرکزی در ب��ازار بین بانکی ریالی، 
روند نرخ سود بازار با کاهش مواجه شده 

است. 
ب��ا مدیری��ت فعاالن��ه نقدینگ��ی بازار 
و ضمن��ی  )س��پرده گذاری های صری��ح 
بان��ک مرک��زی در ب��ازار( و همچنی��ن 
اقدام هایی نظیر کاهش نس��بت س��پرده 
قانون��ی و اعمال سیاس��ت  تبدیل اضافه 
 برداش��ت برخی از بانک ها و موسس��ات 

اعتباری ب��ه خطوط اعتب��اری و قرارداد 
س��پرده گذاری در بازار، نرخ س��ود بازار 
بین بانکی ریالی با روندی کاهشی مواجه 
ش��ده و از 27.1درصد در سال 1393 به 
18.6درصد در سال 1395 کاهش یافته 
و در ادام��ه به 18.9 درص��د در 9 ماهه 

نخست سال 1396 رسیده است. 
هم��ان گونه که خالص��ه عملکرد بازار 
بین بانک��ی ریالی کش��ور در 9 ماهه اول 
س��ال 1396 در مقایس��ه با مدت مشابه 
س��ال قبل نش��ان می دهد، در این دوره، 
کل  روزان��ه  ارزش  متوس��ط  و  تع��داد 
معامالت انجام ش��ده بازار ب��ه ترتیب با 
14.8 و 49.9 درصد افزایش نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته به رقم 27 هزار 
وو 463 فق��ره با متوس��ط ارزش روزانه 

180 هزار میلیارد ریال رسیده است. 
بررس��ی معام��الت ب��ازار در 9 ماه��ه 
آغازین س��ال 1396 به تفکیک سررسید 
معامالت بیانگر آن است که 98.1 درصد 
از ارزش معام��الت مربوط ب��ه معامالت 
یک شبه اس��ت که با فلسفه تأمین مالی 
کوتاه مدت بازار بین بانکی سازگار است. 

نرخ س��ود موزون ب��ازار بین بانکی ریالی 
در 9 ماه��ه ابتدای��ی س��ال 1396 معادل 
18.9 درصد است که با تداوم سیاست های 
تس��هیل اعتباری، این نرخ به 18.1 درصد 

در آذرماه امسال کاهش یافته است. 
تحلیل نرخ س��ود م��وزون ماهانه بازار 
بین بانک��ی ریال��ی در مقاط��ع ماهان��ه 
بیانگر آن اس��ت که روند افزایش��ی نرخ 
س��ود موزون - که به خصوص از ماه های 
پایانی س��ال گذشته آغاز ش��ده بود- از 
مردادماه معکوس ش��ده و با روند نزولی 
این نرخ به 18.1 درصد در آذرماه امسال 
رسیده اس��ت، مضاف  بر این که کمترین 
پراکندگ��ی نرخ ه��ای س��ود در 9 ماهه 
نخست امسال مربوط به چهار ماه منتهی 

به آذر است. 

بانک مرکزی در گزارشی تحلیلی اعالم کرد

تعمیق تدریجی بازار بین بانکی ریالی جذب سپرده  در صندوق  
سرمایه گذاری بانک ها کم رمق شد

در جریان کاهش نرخ س��ود س��پرده بانکی، همچنان 
صندوق های س��رمایه گذاری بانک ها س��ودهایی جذاب تر 
از س��پرده دارند ولی به م��رور از تعداد بانک های پذیرنده 
س��پرده در این صندوق ها کاسته ش��ده است.  به گزارش 
ایسنا، صندوق های سرمایه گذاری بانک ها یکی از محل های 
جذب منابع در آنها به ش��مار رفته و طی چند سال اخیر 
و با کاهش نرخ سود حساب های سپرده از رونق بیشتری 
برخوردار شده اند، چراکه در این صندوق ها وجوه مشتری 
دریافت شده و آنها با سود تضمینی که معموالً تا 5درصد 
باالتر از نرخ س��ود در حساب های سپرده است، نسبت به 
گردش این پول و پرداخت س��ود در م��اه اقدام می کنند.  
این در ش��رایطی اس��ت که روال موجود در صندوق های 
س��رمایه گذاری بانک ها به گونه ای پیش رفته که آنها را به 
رقبای جدی برای حس��اب های سپرده تبدیل کرده است. 
وقتی بانک ها نرخ س��ود س��پرده را کاه��ش می دادند، در 
سویی دیگر در صندوق های سرمایه گذاری، نرخ های سود 
باالی 20درصد و گاهی 25درصد ارائه کرده و از این طریق 
س��پرده جذب می کردند. این روال تا جایی پیش رفت که 
موجب بهم خوردن تعادل در نوع منابع صندوق بانک ها و 
تحریک حساب های سپرده شد.  بر این اساس در جریان 
ساماندهی نرخ سود بانکی در شهریور امسال که با تکلیف 
بانک ها به کاهش نرخ سود به طور یکپارچه به حداکثر 15 
درصد در حس��اب های سپرده س��االنه همراه بود، یکی از 
نکات مورد توجه به کاهش نرخ سود در حساب های مربوط 
به صندوق های سرمایه گذاری در بانک ها اختصاص داشت. 
در بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی تأکید شده بود که 
باید حساب های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 

نیز میزان سود خود را با نرخ سود بانکی منطبق کنند. 
با وجود گذش��ت حدود پنج ماه از اجرایی ش��دن این 
بخشنامه، فعالیت صندوق های سرمایه گذاری متوقف نشده 
و البته قرار هم بر توقف آن نبود، ولی با تفاوت هایی روبه رو 
ش��ده است، به طوری که نرخ س��ود باالی 20درصدی در 
آنها بعد از مدتی با کاهش روبه رو شده و از سوی دیگر به 
مرور از تعداد بانک هایی که برای صندوق افتتاح حس��اب 
می کردند کاسته ش��ده و اکنون شاید فقط در چند بانک 
بتوان حساب های صندوق سرمایه گذاری یافت که در آن 
قابلیت سپرده گذاری وجود داشته باشد.  گذری بر شعب 
بانک ها از این حکایت دارد که یا ظرفیت جذب منابع آنها 
پر ش��ده و دیگر بانک مرکزی مج��وز دریافت منابع دیگر 
را صادر نکرده اس��ت ی��ا اینکه بانک ها از ابت��دا هم برای 
این صندوق ها مجوز نداش��ته اند. همچنین نرخ های سود 
پرداخت��ی در آنها بین 18 تا 20 درصد متغیر اس��ت که 
درباره آن هم عنوان می کنند تا انتهای سال ممکن است، 
کاهشی باشد. در مواردی هم صندوق های سرمایه گذاری 
برای دریافت منابع، شرط کف سرمایه گذاشته اند و حتی 
مجوز ورود به صندوق را آورده حداقل 100 میلیون تومانی 
اعالم کرده اند.  نحوه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در 
بانک ها یکی از عوامل مورد تأکید بانک مرکزی به عنوان 
مانعی برای ایجاد تعادل در نرخ س��ود در شبکه بانکی به 
ش��مار می رود. اعالم نظر رئی��س کل بانک مرکزی از این 
حکای��ت دارد که وج��ود صندوق های ب��ا درآمد ثابت در 
بانک ها موجب بی نظمی وعدم تعادل در بازار پول و س��ود 
سپرده ش��ده که البته به گفته سیف، در این رابطه بانک 

مرکزی رایزنی هایی با سازمان بورس داشته است. 
وی تأکید دارد که بین بازار س��رمایه و بازار پول رابطه 
جدی وجود داش��ته و نمی توان به طور مستقل برای آنها 
تصمیم گی��ری کرد. از این رو این امیدواری وجود دارد که 
بتوان با هماهنگی های الزم با صندوق های با درآمد ثابت 
شرایطی ایجاد شود که متعاقبا در زمان مناسب برای نرخ 
سود تسهیالت نیز تصمیم گیری کرد.  به گفته رئیس کل 
بانک مرکزی، در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری این 
مش��کل وجود دارد که تعهد سود باالتر از نرخ سودی که 
ش��ورای پول و اعتبار اعالم کرده موجب عدم ایجاد تعادل 
در بازار ش��ده است. این در شرایطی است که هر درآمدی 
فعالی��ت خاص خود را داش��ته و در پای��ان دوره باید بین 
سرمایه گذاران تقسیم شود، اما وعده سودهای متنوع و باال 

موجب التهاب بازار شد. 
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بانکنامه

اولین بانک ارائه دهنده خدمات 
بیت کوین تاسیس می شود

ق��رار اس��ت ی��ک تاج��ر ب��زرگ وال اس��تریت با 
س��رمایه گذاری 400 میلی��ون دالری از نخس��تین 
بان��ک بازرگانی ارائه دهنده خدم��ات به بیت کوین و 

سرمایه گذاری به بالک چین رونمایی کند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، مای��کل نوواگرات��ز، میلیاردر 
سرش��ناس از برنام��ه خود برای تاس��یس یک بانک 
کامال بازرگانی که به ارزهای رمزنگار و سرمایه گذاری 
بر پای��ه بالک چین اختصاص خواهد یافت، خبر داد 
و گف��ت: هدف از ایجاد این بانک، قرار گرفتن آن در 

فهرست بورس کانادا است. 
این تاجر وال استریت، در حال افزایش عرضه اولیه 
سهام شرکت خود، گلکسی دیجیتال به 200میلیون 
دالر اس��ت که این موضوع کمک به تاسیس خدمات 
بانک��داری بازرگان��ی ب��ه ارز رمزن��گار و بالک چین 

می کند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.415دالر آمریکا

5.425یورو اروپا

6.044پوند انگلیس

1.210درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

600.300مثقال طال

138.580هر گرم طالی 18 عیار

1.451.000سکه بهار آزادی

1.492.500سکه طرح جدید

722.000نیم سکه

417.000ربع سکه

281.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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فرص�ت امروز: ش��اخص ب��ورس در 
جریان معامالت س��ومین هفته زمستان 
امس��ال با ۲۵۷ واحد افزایش، ۰.۳درصد 
رش��د را به ثبت رساند و به رقم ۹۶ هزار 
و ۱۸۶ واح��د رس��ید. همچنی��ن تعداد 
۵۳۶۸ میلی��ون ان��واع اوراق به��ادار ب��ه 
ارزش ۱۲۸۰۵ میلی��ارد ریال در بیش از 
۲۷۳ ه��زار دفعه مورد معامله قرار گرفت 
و به ترتی��ب ۲۳، ۱۸ و ۳4درصد کاهش 
را نش��ان می داد. این درحالی اس��ت که 
تعداد ۳۰ میلی��ون واحد از صندوق های 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامل��ه در بورس 
تهران به ارزش کل بیش از ۳۰۹ میلیارد 
ری��ال در این م��دت مورد معامل��ه قرار 
گرف��ت که ب��ه ترتیب ب��ا ۲و یک درصد 

افزایش همراه شد. 
ش��اخص کل ب��ورس نی��ز در پای��ان 
معامالت هفت��ه ای که گذش��ت، به رقم 
۹۶ هزار و ۱۸۶ واحد رس��ید. ش��اخص 

بازار اول ه��م در این مدت با ۱۵۸ واحد 
افزایش به رقم ۶۸۲۲۸ واحد و ش��اخص 
بازار دوم ب��ا ۲۳۵۰واحد افزایش به عدد 
۲۰۹۰۳۲ واحد رس��یدند که به ترتیب با 

۰.۲ و ۱.۱درصد افزایش مواجه شدند. 
در حقیق��ت، در هفته گذش��ته قیمت 
بیش��تر س��هم ها در بازار س��رمایه ایران 
نوسان زیادی را تجربه نکرد، اما در عین 
حال هفته پیش رو بورس تهران می تواند 
با مشخص ش��دن ریس��ک های سیاس��ی 
همچ��ون موضوع��ات مربوط ب��ه برجام، 
س��مت و س��وی جدیدی به خود بگیرد. 
به گزارش ایسنا، در پنج روز کاری بورس 
تهران در هفته ای که گذش��ت، شاخص 
کل ب��ازده نق��دی و قیمت��ی ۲۵۶ واحد 
افزایش یافت و از تراز ۹۵ هزار و ۹۲۹ تا 

۹۶ هزار و ۱۸۶ باال رفت. 
بورس تهران این روزها با ریس��ک های 
سیستماتیک همراه است چراکه بسیاری 

منتظ��ر نظ��ر آمری��کا در م��ورد برجام 
هستند. تعلیق تحریم ها یا اجرای مجدد 
آنها می تواند روی تصمیمات معامله گران 
بازار س��رمایه تاثیر داش��ته باشد و روند 
معامالت تاالر شیش��ه ای را به س��مت و 

سویی خاص ببرد. 
در هفته های گذش��ته دماس��نج بازار 
س��رمایه توانس��ته بود تا کانال ۹۸ هزار 
واح��دی باال رود، به طوری که در روزهای 
پیاپ��ی با رش��د ۱۰۰۰ واح��دی مواجه 
می ش��د. بس��یاری معتق��د بودند رش��د 
قیمت های جهان��ی روی معامالت بورس 
تاثیر گذاش��ته و باعث کانال ش��کنی های 
ش��اخص ش��ده اس��ت. در عی��ن ح��ال 
نوسانات شاخص کل در این هفته چندان 
زیاد نبود. همچنین در ماه های گذش��ته 
قیمت فلزات اساسی از جمله مس و روی 
افزایش قابل توجهی داشت و این موضوع 
توانس��ت روند معامالت گروه فلزی را در 

ب��ورس تهران رون��ق ده��د. در پنج روز 
کاری هفته گذش��ته نیز س��هم هایی در 
گ��روه فلزات اساس��ی ب��ا افزایش قیمت 
روبه رو ش��د؛ ابتدا در آغاز هفته در گروه 
خ��ودرو ش��اهد کاهش قیمت س��هم ها 
بودی��م، ام��ا در روز پایانی هفت��ه، روند 
قیمت س��هم های خودرویی ش��اهد رشد 
ب��ود، به طوری که چند نماد پرمعامله این 
گروه روی نوسانات دماسنج بازار سرمایه 

تاثیر بسزایی داشته است. 
شاخص آزاد شناور نیز طی این مدت 
4۷۶ واحد رشد کرد و رقم ۱۰۳ هزار و 
4۷۳ را تجربه کرد. شاخص بازار اول نیز 
توانس��ت از تراز ۶۸ هزار و ۶۹واحدی تا 
رق��م ۶۸ هزار و ۲۲۸ باال رود. همچنین 
ش��اخص بازار دوم با رش��د ۶۷۳ مواجه 
شد. شاخص صنعت در این مدت با رشد 
۱۵۸ واح��د تا رقم ۸4ه��زار و ۷۵۹ باال 

رفت. 

رشد ۲5۷ واحدی شاخص بورس در سومین هفته زمستان

بورس تهران در انتظار پایان ریسک های سیاسی

در گزارش پیش رو به بررسی مهم ترین 
اخبار بازار سرمایه در هفته ای که گذشت، 
پرداخته ایم. در هفته گذش��ته، مس��عود 
کرباس��یان وزیر اقتص��اد در گفت وگوی 
ویژه خبری ش��بکه دو س��یما حاضر شد 
و با تش��ریح فعالیت های اقتصادی دولت 
از پرداخت کامل س��ود س��هام عدالت به 
دهک های پایین خبر داد. او همچنین در 
بخش دیگری از اظهاراتش به بازگش��ایی 
بس��یاری از نمادهای بورس��ی اشاره کرد 
و درخصوص فروش س��هام س��هامداران 
ش��رکت کنتورس��ازی توضیحاتی را ارائه 
داد. کرباس��یان با بیان اینکه ش��رکت ها 
بع��د از برگزاری مجمع می توانند س��ود 
را ت��ا هش��ت ماه تقس��یم کنن��د، گفت: 
شرکت های مش��مول طرح سهام عدالت 
بای��د ۳هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان س��ود 
س��هام را ب��ه حس��اب خ��اص س��ازمان 
خصوصی س��ازی واریز کنن��د که تاکنون 
۱۲۰۰میلیارد تومان به این حساب واریز 

شده است.
 

صندوق زمین و ساختمان، گزینه 
جذاب برای سرمایه گذاری

همچنی��ن ش��اپور محم��دی، رئی��س 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار درباره 
مذاک��رات و همکاری های اخیر س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار ب��ه منظور فعالیت 
صندوق زمین و ساختمان گفت: این امر 
از س��وی بانک مس��کن مطرح و پیگیری 
ش��د و این بان��ک مای��ل ب��ه راه اندازی 
صندوق زمین و ساختمان بود. سخنگوی 
س��ازمان بورس ادامه داد: طی چند وقت 
گذش��ته بانک مسکن موفق به راه اندازی 
اوراق رهن��ی ش��د ک��ه با توج��ه به این 
مس��ئله، می توان گفت بانک مس��کن در 
ای��ن زمینه ها و نیز کم��ک جهت خروج 

مسکن از رکود بسیار موفق عمل کرد. 

6ماه حبس، مجازات مدیر سایت 
متخلف بورسی

به گفته مدی��ر امور حقوقی و انتظامی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد با 
س��ایت ها و کانال ه��ای تلگرامی متخلف 
بورس��ی از سال گذش��ته در دستور کار 
واح��د حقوقی س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار قرار گرفته اس��ت. در همین زمینه 
طی هفت��ه گذش��ته دادگاه رأی خود را 
نس��بت به یکی از این سایت های متخلف 

اعالم کرد و بر این اس��اس، مدیر س��ایت 
مربوطه به ش��ش ماه حبس محکوم شده 
است. محمدعلی ش��یری زاده گفت: طی 
چند س��ال اخیر با گس��ترش اس��تفاده 
از فضای مج��ازی میان س��رمایه گذاران 
بورس��ی، ع��ده ای س��ودجو اق��دام ب��ه 
فعالیت هایی کردند که عمال بدون مجوز 

و همراه با تخطی از قوانین بود. 

تحلیل، نقطه ثقل یک اقتصاد شفاف
روز یکش��نبه هفت��ه گذش��ته در تاالر 
اس��تاد فقی��د دکت��ر اس��المی بیدگلی 
ش��رکت کارگ��زاری بان��ک کش��اورزی، 
مراس��م اختتامیه جش��نواره تحلیل برتر 
با حضور ش��خصیت های برجس��ته بازار 
س��رمایه برگزار شد. در این جشنواره که 
ب��ا محوریت فلزات اساس��ی در بازارهای 
جهانی برگزار ش��د، ش��رکت کنندگان به 
تحلیل این بازار و لزوم تحلیل محوری در 
بازار سرمایه و اقتصاد پرداختند و عزیراله 
عصاری، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
توس��عه معادن فلزات نیز با تشریح روند 
فعالی��ت فلزات اساس��ی گفت: توس��عه 
زیرس��اخت های ارتباط��ی و ش��بکه های 
ارتباط��ی طی س��ال های اخیر س��رعت 
انتقال اخبار را بسیار افزایش داده است. 

گزارش های 9ماهه، جرقه مثبت 
دیگری برای بورس

ب��ه گفته مدیرعامل ش��رکت مش��اور 
ارزیاب��ی  آگاه،  آوای  س��رمایه گذاری 
س��ودآوری ش��رکت های بورس��ی ط��ی 
۹ م��اه اخیر به دلیل انتش��ار گزارش��ات 
تولی��د ماهان��ه، کار چندان س��ختی به 
نظ��ر نمی رس��د. در این زمین��ه می توان 
پیش بین��ی کرد که ش��رکت ها در س��ال 
۹۶ نسبت به مدت مش��ابه در سال قبل 
ش��رایط بهت��ری را گذرانده ان��د. مهدی 
طحان��ی گف��ت: ط��ی چن��د م��اه اخیر 
تحوالت بسیاری در بخش اقتصاد داخلی 
و خارج��ی روی داده اس��ت. در بخ��ش 
بین الملل شاهد رشد قیمت کامودیتی ها 
بودیم. همچنین نفت در بازارهای جهانی 
توانست به س��طوح جدید قیمتی صعود 
کند. در بخش داخلی نیز رش��د نرخ دالر 
یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار مثبت بر 
صورت ه��ای مالی ش��رکت ها بود. همین 
عوامل باعث شد تا در عمده شرکت های 

بورسی شاهد رشد سودآوری باشیم. 

حمایت دولت، سکوی توسعه بازار 
سرمایه است

ب��ه گفت��ه مدیرعامل تامین س��رمایه 
تم��دن، توجه ویژه دولت ب��ه نقش بازار 
س��رمایه نقط��ه عطفی ب��رای اثرگذاری 
هرچه بیش��تر این بازار در چرخه اقتصاد 
کشور است. با توجه به اینکه در سال های 
اخیر بانک ها بیشترین تاثیر را در اقتصاد 
کشور به عنوان یک نهاد مالی داشته اند، 
چرخ��ش نگاه ها به س��مت ب��ورس نوید 
روزهای بهتر ب��رای این بازار را به همراه 
دارد. محمودرضا خواجه نصیری با اش��اره 
به حمایت های الزم از بازار سرمایه گفت: 
با توجه به اینکه طی سال های اخیر نگاه 
همواره اقتصادی کش��ور به س��مت بازار 
پول بوده، بازار س��رمایه نتوانس��ته نقش 
خ��ود را در اقتص��اد به خوب��ی ایفا کند. 
حص��ول به این نقط��ه عالوه ب��ر نیاز به 
تالش فعاالن بازار سرمایه نیاز به حمایت 

جدی دولت دارد. 

ترک عادت دشوار بازار سرمایه
نوی��ن،  س��رمایه  تامی��ن  مدیرعام��ل 
ح��ذف پیش بینی س��ود از ش��رکت ها را 
دش��وار اما مفید و کارگش��ا در رفع برخی 
سوء استفاده های احتمالی در بازار سرمایه 
دانس��ت. ولی نادی قمی به س��نا، گفت: با 
توجه به اینک��ه عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد 
کش��ور و وضعیت مال��ی و نتیجه عملکرد 
شرکت ها بسیار زیاد است،  )عوامل داخلی، 
عوام��ل خارج��ی و تغیی��رات قیمت های 
جهان��ی مواد خ��ام( لذا پیش بین��ی اولیه 
شرکت ها از سود هر سهم معموال با انحراف 

زیاد محقق می شود. 

 صنایع بورسی در بهترین شرایط
 5 سال اخیر قرار دارند

صندوق ه��ای  مدی��ر  گفت��ه  ب��ه 
س��رمایه گذاری تامی��ن س��رمایه لوتوس 
پارس��یان، گزارش های ۹ماهه شرکت ها 
به ط��ور قطع خ��وب و ح��اوی خبرهای 
مثبت برای س��رمایه گذاران اس��ت و در 
ح��ال حاض��ر ش��رکت ها و صنای��ع بازار 
س��رمایه از لحاظ سودس��ازی بیشترین 
می��زان س��ود را در چهار الی پنج س��ال 
اخیر داش��ته اند و پیش بینی می شود در 
س��ال آینده نیز ش��رایط بهتر از امس��ال 
باش��د. مه��دی محم��ودی در خصوص 
رون��د معام��الت بازار س��رمایه به س��نا، 

گفت: نوسان بازار پس از رشد پرسرعت، 
طبیعی است اما سرمایه گذاران در هفته 
گذش��ته دچار هیجان منفی روانی شدند 

که فشار فروش را افزایش داد. 

الزام خروج بانک ها از شرکت های 
تامین سرمایه

ی��ک تحلیلگر بازارهای مالی با اش��اره 
ب��ه اینکه قانون گذار در مس��یر کمک به 
اقتصاد کش��ور و نظم بخش��یدن به نظام 
پولی اقدام به تصویب مقررات متعدد در 
این حوزه کرد، گفت: ماده ۱۶ قانون رفع 
موان��ع تولید یکی از عوامل س��وق دهنده 
خ��روج بانک ه��ا از بن��گاه داری اس��ت. 
علیرض��ا پاکدین ادامه داد: محیط قانونی 
ورود بانک ه��ا به حوزه س��رمایه گذاری و 
بنگاه داری، طبق بن��د ۳ ماده ۳4 قانون 
پولی و بانکی کش��ور مصوب سال ۱۳۵۱ 
تعیین شده اس��ت. به استناد بند مزبور، 
خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا 
چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی 
ی��ا خارجی به حس��اب خود، ب��ه میزانی 
کمت��ر از آنچه بانک مرک��زی به موجب 
دس��تورها یا آیین نامه های خاص تعیین 
خواهد کرد برای بانک ها مجاز اعالم شده 

است. 

چرا بانک ها از مدیریت صندوق ها 
و شرکت های تامین سرمایه  منع 

شدند؟ 
مدیرعامل ش��رکت سبدگردان سرمایه 
ایرانیان ب��ا بیان اینکه براس��اس مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار این بانک ها تا س��ه 
س��ال فرصت دارن��د ای��ن صندوق ها را 
جم��ع آوری کنند، اظهار داش��ت: ابطال 
ای��ن صندوق ها را بانک ها انجام می دهند 
و این گروه دیگر امکان افزایش س��رمایه 
را ندارند و بانک ها هم براساس بخشنامه 
بای��د از ارکان صندوق ها و س��هامداران 
تامی��ن س��رمایه خارج ش��وند. مصطفی 
صفاری با توضیح درب��اره ارتباط بانک ها 
با ش��رکت های تامین س��رمایه به س��نا، 
گفت: در حال حاضر چند بانک، سهامدار 
اصلی شرکت های تامین سرمایه هستند 
و با بخش��نامه منع مدیری��ت بانک ها از 
ش��رکت ها و صندوق های تامین سرمایه، 
آنها از ش��رکت های تامین سرمایه خارج 
شدند و این ش��رکت ها تنها سهم نویسی 

کرده و ریسک ها را مدیریت می کنند. 

مروری بر مهم ترین اخبار بازار سرمایه در هفته ای که گذشت

کارنامه مثبت بورس در بازگشایی نمادهای متوقف

دریچه

فرابورس

شاخص در مسیر صعود
در پی مصوبه اخیر س��ازمان ب��ورس در خصوص 
الزام ش��رکت ها به ارائه گزارش تفس��یری مدیریت 
می توان انتظار داش��ت که از هفته پیش رو شرکت ها 

اقدام به انتشار گزارش ها میان دوره ای کنند. 
علیرضا تاجبر، مدیرعامل کارگ��زاری بانک ملت، با 
بیان این مطلب درباره ش��رایط فعلی بازار س��رمایه به 
سنا گفت: در روزهای اخیر، ریسک های سیاسی منجر 
به کم رنگ ش��دن فاکتورهای مثبت در بازار س��رمایه 
ش��د.  تاجبر با بیان اینکه رش��د قیمت های جهانی و 
افزایش نرخ دالر هنوز اثر کامل خود را بر قیمت سهام 
این دس��ته از شرکت ها کامل نکرده است، گفت: اعالم 
موضع رئیس جمهور ایاالت متحده در خصوص برجام، 
یکی از موارد مورد توجه بازار سرمایه است.  این فعال 
بازار س��رمایه خاطرنشان کرد: نشست اضطراری اخیر 
ش��ورای امنیت، پیام و نتیجه مهمی در بر داشت و آن 
عدم همراهی اعضای ش��ورای امنیت با ایاالت متحده 
بود و می ت��وان پیش بینی کرد حتی در صورت خروج 
ترامپ از برجام، ش��رکای تجاری ای��ران در اروپا وی را 
همراه��ی نخواهند کرد.  تاجبر ادام��ه داد: در صورت 
وقوع بدبینانه ترین حالت، یعنی خروج آمریکا از برجام، 
احتم��االً خبر آن مقارن با انتش��ار گزارش های ۹ماهه 
باش��د و انتظار م��ی رود تا حد زی��ادی اثرات احتمالی 
خبرهای برجام خنثی ش��ود.  وی ب��ا بیان اینکه بازار 
س��رمایه وارد مسیر صعودی می شود، گفت: گروه های 
معدنی، فلزات اساس��ی، پاالیش��گاه، پتروشیمی و نیز 
شرکت های سرمایه گذاری وابسته به این صنایع که از 
افزایش نرخ های جهانی و دالر تأثیر مثبت می پذیرند، 
با بازدهی مثبت مواجه می شوند.  مدیرعامل کارگزاری 
بانک ملت خاطرنش��ان کرد: هنوز کاه��ش نرخ بهره 
اثر مش��هودی بر بازار س��رمایه نگذاشته اما شرکت ها 
توانستند در همین مدت با توجه به رشد قیمت جهانی 
کامودیتی ها عملکرد مثبت تری نسبت به دوره های قبل 
داشته باش��ند، بنابراین می توان انتظار داشت تا پایان 
سال اثر کاهش نرخ س��ود سپرده بانکی و رشد تولید 

و سودآوری شرکت ها در بازار سرمایه منعکس شود. 

بزرگ ترین های بورس و فرابورس از 
نظر تعداد سهامدار معرفی شدند

اسامی بزرگ ترین شرکت های بورسی و فرابورسی از 
نظر تعداد سهامدار در آخرین ماه پاییز امسال منتشر 
ش��د.  به گزارش سنا، اس��امی بزرگ ترین شرکت های 
بورس��ی و فرابورسی از نظر تعداد س��هامدار در پایان 
آذرماه امس��ال توسط شرکت س��پرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )سمات( منتشر شد که بر 
این اساس شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 
با ۲۳۹هزار و ۲۶۷ سهامدار در صدر بزرگ ترین شرکت 
بورس��ی از نظر تعداد سهامدار ایس��تاد و شرکت های 
تأمین س��رمایه امید نیز با ۱۵۶ هزار و ۸۵۲ سهامدار، 
ایران خودرو با ۱4۱ هزار و ۷۹۱ سهامدار در رتبه های 
دوم و س��وم قرار دارند.  همچنین شرکت های توسعه 
معادن روی ایران، س��رمایه گذاری ن��ور کوثر ایرانیان، 
سرمایه گذاری صنعت نفت، سایپا، بانک انصار، توسعه 
صنایع بهشهر و س��رمایه گذاری گروه توسعه ملی در 
مکان های سوم تا دهم بزرگ ترین شرکت های بورسی 
از نظ��ر تعداد س��هامدار در آخرین ماه پاییز امس��ال 
هستند.  بر اساس این گزارش، مؤسسه اعتباری کوثر 
مرک��زی هم با 4۸۳ ه��زار و ۵۸۲ س��هامدار در صدر 
بزرگ ترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار 
قرار دارد و بانک س��رمایه با ۳۰۲هزار و ۸۱۱ سهامدار، 
بانک دی با ۱۸۱ هزار و ۵۶ سهامدار در رده های بعدی 
قرار گرفتند.  همچنین بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، 
بیم��ه حکمت صبا، س��رمایه گذاری توس��عه و عمران 
استان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران، شرکت 
اعتباری ثامن و بانک حکمت ایرانیان نیز در مکان های 
س��وم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از 
لحاظ تعداد سهامدار در ماه گذشته ایستادند.  گفتنی 
اس��ت این تعداد سهامدار بورسی و فرابورسی بدون در 

نظر گرفتن سهام وثیقه گروهی )کارکنان( است. 

گروه شیمیایی  ۳۰درصد ارزش 
معامالت فرابورس را از آن خود کرد

گروه ش��یمیایی ها با در اختی��ار گرفتن ۳۰ درصد 
ارزش معام��الت فراب��ورس ای��ران در هفته س��وم 
زمس��تان امسال رتبه نخس��ت ارزش معامالت را در 

میان صنایع فرابورسی از آن خود کرد. 
به گزارش تس��نیم، در جریان معامالت بازارهای 
 فراب��ورس ای��ران در هفت��ه ای که گذش��ت بیش از 
۲ هزار میلیون ورقه به ارزش ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان توس��ط معامله گران دس��ت به دست شد که 
حاکی از افزایش ارزش و کاهش حجم دادوس��تدها 
نس��بت به هفته قبل تر اس��ت.  در این میان در بازار 
اول فراب��ورس تع��داد ۱۵۵ میلیون س��هم به ارزش 
۲4۸ میلیارد ری��ال و در بازار دوم نیز ۵۱۸ میلیون 
س��هم به ارزش یک هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال دست 
به دست شد که این دو بازار با کاهش حجم و ارزش 
روب��ه رو ش��دند.  این در حالی اس��ت ک��ه مبادالت 
 س��هام در ب��ازار پایه به دلی��ل نقل وانتق��ال بالغ بر

 ۱۳۰۰ میلی��ون ورقه به ارزش ۱۱۹۰ میلیارد ریال 
در هفته ای که گذشت رونق یافت. 

مروری بر مهم ترین رویدادهای تاالر نقره ای
یک هفته با بورس کاال

 در هفته گذش��ته رویداده��ا و اظهار نظرهای مهمی 
پیرامون بورس کاالی ایران صورت گرفت که شکس��ته 
ش��دن رکورد معام��الت روزانه زعف��ران، اعالم رضایت 
ذرت کاران از دریاف��ت س��ریع وجه محصوالت ش��ان از 
س��وی بورس کاال، نقش بورس کاال در افزایش ظرفیت 
زنجی��ره تولید صنعت فوالد و نی��ز اعالم مزایای اجرای 
سیاس��ت قیمت تضمین��ی گندم و عرض��ه زعفران در 
ب��ورس کاال از مهم تری��ن آنه��ا بود. به گ��زارش بورس 
کاالی ای��ران، در هفته گذش��ته و در پ��ی ثبت معامله 
بی��ش از ۸۵ کیلوگرم زعفران، رک��ورد حجم معامالت 
روزان��ه این محصول از ابتدای آغ��از اجرای طرح خرید 
توافقی زعفران در بورس کاالی ایران شکس��ته شد. به 
این ترتیب در تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی 
ایران، محصول زعفران در چهار رقم پوش��ال معمولی، 
پوش��ال مرغوب، نگین و سرگل از دو انبار زرین زعفران 
مش��رق زمین و اتحادیه تعاونی روستایی به میزان ۸۵ 
کیلو و ۸۱۸ گرم و در قالب خرید توافقی توسط سازمان 
مرکزی تعاونی روس��تایی خریداری شد که این میزان 
باالترین حجم معامله زعفران از ابتدای اجرای سیاست 

خرید توافقی تاکنون بود. 

پایان گالیه صنعت سنگ آهن و فوالد با 
مکانیسم بورس کاال

همچنین در هفته گذش��ته رئیس س��ازمان توس��عه 
و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران )ایمیدرو(، 
از دس��تور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تش��کیل 
کمیته ای جهت بررس��ی وضع عوارض صادراتی سنگ 
آهن خبر داد.  مهدی کرباس��یان ب��ا بیان اینکه بورس 
کاال می تواند به بسیاری از اختالفات در خصوص عرضه 
و خرید س��نگ آهن پایان ده��د، گفت: ایمیدرو از ارائه 
سنگ آهن در بورس کاال استقبال می کند، چراکه بورس 
کاال می تواند با شفافیتی که در معامالت ایجاد می کند 
بس��یاری از گالیه هایی که میان تولیدکنندگان س��نگ 
آهن و ش��رکت های فوالدی وجود دارد را پایان بخشد.  
وی افزود: اکنون سنگ آهن برای بازارهای صادراتی از 
طریق بورس کاال فروخته می ش��ود ام��ا معتقدیم برای 
ف��روش داخلی باید به بورس کاال بیاید. البته به نظر ما 
بقیه زنجیره فوالد مانند گندله و کنس��انتره نیز باید به 

مجموعه بورسی عرضه شوند. 

نقش بورس کاال در افزایش ظرفیت زنجیره 
تولید صنعت فوالد

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران گفت عرضه فلزات 
در بورس کاال انگیزه س��رمایه گذاری و افزایش ظرفیت 
صنعت فوالد را باال برد، به طوری که ش��اهد رشد بیش 
از دو برابری در ظرفیت های نصب و راه اندازی ش��ده در 
صنعت فوالد کشور طی دوره راه اندازی بورس کاال بودیم.  
منصور یزدی زاده یکی از دستاوردهای بزرگ بورس کاال 
 در توس��عه ابزارهای مالی را ایجاد امکان انتش��ار اوراق

 س��لف موازی دانس��ت و گفت: این امکان برای عرضه 
کنن��دگان کاال در ب��ورس کاال فراه��م ش��د ت��ا از این 
طری��ق بتوانند در کوتاه ترین زم��ان و با کمترین میزان 
بوروکراس��ی، نسبت به تأمین س��رمایه در گردش خود 

اقدام کنند. 

سازوکار بورس کاال مشوقی برای توسعه معادن 
کشور

عض��و هیأت مدی��ره انجم��ن س��نگ آهن ای��ران در 
خص��وص وضع تعرفه صادرات برای س��نگ آهن گفت: 
یک��ی از مهم ترین مباحث در حوزه س��نگ آهن بحث 
تأمی��ن مالی اس��ت و موضوع مش��خص این اس��ت که 
وضع عوارض کمکی به توس��عه و اشتغال بخش معدن 
نمی کند. این در حالی اس��ت که تنه��ا راه تأمین مالی 
بس��یاری از واحدهای معدنی در شرایط کنونی استفاده 
از ارز ناش��ی از صادرات است.  سجاد غرقی از ماده ۳۷ 
قان��ون رفع موان��ع تولید رقابت پذیر س��خن گفت و در 
بیان راهکار موجود در صادرات ش��فاف و بدون دخالت 
در بخش س��نگ آهن گفت: این ماده ب��ه دولت اجازه 
داده اس��ت تا برای فرآوری مواد خام و تبدیل کاالهای 
ب��ا ارزش افزوده پایی��ن داخلی و واردات��ی به کاالهای 
با ارزش اف��زوده باال از انواع مش��وق های الزم همچون 
ظرفیت ه��ای ب��ورس کاالی ایران اس��تفاده کند.  وی 
خاطرنش��ان کرد: با کمک این ماده قانونی و استفاده از 
بستر بورس کاال می توان شرایط بازار را به خودی خود 
به س��مت پیاده سازی سیستم عرضه و تقاضا و برقراری 

مکانیزم بازار هدایت کرد. 

رضایت ذرت کاران از بورس کاالی ایران
در هفت��ه گذش��ته کش��اورزان و ذرت کاران اس��تان 
کردس��تان و ذرت کاران بخ��ش فرگ اس��تان فارس با 
ارس��ال نام��ه ای از تالش ه��ای ب��ورس کاالی ایران در 
راستای اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت و دریافت 
س��ریع وجه حاص��ل از فروش محصوالت ش��ان، تقدیر 
کردند.  موفقیت ها و مزایای سیاس��ت قیمت تضمینی 
و همچنی��ن رضای��ت کش��اورزان از اج��رای این طرح 
موجب ش��د تا امسال برای نخس��تین بار عرضه گندم 
نیز به صورت آزمایش��ی در قالب طرح قیمت تضمینی 
قرار گیرد. در همین زمینه اجرای طرح قیمت تضمینی 
ذرت کل کشور در بورس کاال موجب شد تا ذرت کاران 
برخی اس��تان ها با ارس��ال نامه های��ی از پرداخت بدون 

تأخیر مطالبات خود ابراز رضایت کنند. 

بورس کاال
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مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعت��ی اظه��ار کرد که 
امی��دوارم برای خریدهای ش��ب عید و 
کاالهایی که در س��بد مردم قرار دارد، 
بتوانیم در زنجیره تامین و شناس��ایی 
تولیدکنن��دگان موف��ق ظاهر ش��ده و 
در یکسری از فروش��گاه هایی که فقط 
کاالی ایرانی عرضه می کنند، کاالهای 
ه��دف را ارائ��ه کنی��م و از آن ط��رف 
کارت های اعتباری خری��د برای مردم 
عرضه ک��رده تا بتوانی��م در این زمینه 

رشد قابل توجهی داشته باشیم. 
غالمرضا س��لیمانی در حاشیه بازدید 
از واحده��ای صنعت��ی هرم��زگان در 
گفت وگو با ایس��نا، اف��زود: حدود 966 
ش��هرک و ناحی��ه صنعتی در کش��ور 
داریم که 800 مورد آن به بهره برداری 
رسیده اس��ت که 71هزار سرمایه گذار 
در آن ب��ا س��ازمان صنای��ع کوچک و 

شهرک های صنعتی قرارداد بسته اند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه 44ه��زار مورد 
از قرارداده��ا عملیات��ی ش��ده و مابقی 
به ص��ورت ط��رح در ح��ال س��اخت و 
آماده س��ازی اس��ت، اظه��ار ک��رد: در 
بهره برداری  ب��ه  هرم��زگان 404واحد 
رسیده است که حدود 19 تا 20درصد  
آنها به دالیل مختلف در حالت تعطیلی 

قرار دارند. 
س��لیمانی با اش��اره به اینکه در کل 
واحده��ای صنعتی  کش��ور 19درصد 

ی��ا تعطیل هس��تند یا دچ��ار بحران ، 
اضافه کرد: کمبود سرمایه در گردش، 
مشکالت بانکی و مشکالت تامین مواد 
اولیه از مهم تری��ن عوامل این تعطیلی 
اس��ت ک��ه در دولت دوازده��م وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت با همکاری 
س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی به این موض��وع ورود کرده تا 
آن واحده��ای صنعتی که در بازارهای 
جهان��ی ب��ازار دارند با کم��ک تامین 
منابع مالی در توس��عه ب��ازار داخلی و 
همچنین نوس��ازی آنه��ا بتوانیم قدم 
مثبتی برداش��ته و بخش��ی را فعال و 
بخش��ی را ه��م به ظرفی��ت قابل قبول 

تولید برسانیم. 
مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی با بیان اینکه در 
چن��د زمین��ه از بنگاه ه��ای اقتصادی 
حمای��ت می کنی��م، خاطرنش��ان کرد: 
طرح رونق با تامین سرمایه در گردش 
واحده��ای تولیدی، طرح نوس��ازی و 
بازس��ازی صنای��ع در راس��تای اقتصاد 
مقاومتی و توسعه فناوری در واحدهای 
صنعت��ی به هم��راه افزای��ش ظرفیت، 
طرح فراگیر اش��تغال با حمایت وزارت 
کار که ح��دود 20 هزار میلیارد تومان 
برای تامین س��رمایه گردش بنگاه های 
اقتصادی با هدف توس��عه اشتغال زایی 
و اختصاص 2 تا 5درصد یارانه توس��ط 
دولت از سود کارمزد از عوامل مشوق و 

حمایتی بنگاه های اقتصادی است. 
وی ادامه داد: طرح یک و نیم میلیارد 
دالر اشتغال برداشت از صندوق توسعه 
ملی با دستور مقام معظم رهبری برای 
ایجاد اش��تغال در روستاها و شهرهای 
زی��ر 10 هزار نفر که اکن��ون عملیاتی 
ش��ده و واحدهای صنعت��ی می توانند 
از ای��ن س��رمایه در گ��ردش ب��ا بهره 
10درص��دی اس��تفاده کنن��د از دیگر 
طرح های مهم در راس��تای فعال سازی 

بنگاه های اقتصادی است. 
سلیمانی با اشاره به اینکه در راستای 
توسعه بازار جلسات مختلفی با اصناف 
برگزار کرده ایم، عن��وان کرد: به دنبال 
آن هس��تیم تا اصناف تولیدات داخلی 
که قابل ارائه و استفاده به جای تولیدات 
خارجی اس��ت را عرضه کرده و در این 
مهم باید رسانه ها و مردم حمایت کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در این راس��تا 
کمپی��ن »مص��رف کاالی داخل��ی« را 
راه ان��دازی خواهی��م کرد، اف��زود: در 
چند شهرس��تان در سال های قبل این 
موضوع را تجربه کردیم و رشد مناسبی 
در آن حوزه ه��ا رخ داد که به طور مثال 
در ش��هر تبریز کمپین »مصرف کاالی 
ایران��ی« در زمینه کیف و کفش ایرانی 
راه اندازی شد که منجر به 25درصد در 
آن مقطع تولیدات داخلی رش��د داشته 
و بازاری��ان تبری��ز از تولی��دات داخلی 

استفاده کردند. 

این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه 
در س��ال جاری با اصناف ش��هر تهران 
جلس��ه ای برگزار کردی��م، اظهار کرد: 
امی��دوارم برای خریدهای ش��ب عید و 
کاالهایی که در س��بد مردم قرار دارد، 
بتوانیم در زنجیره تامین و شناس��ایی 
تولیدکنن��دگان موف��ق ظاهر ش��ده و 
در یکسری از فروش��گاه هایی که فقط 
کاالی ایرانی عرضه می کنند، کاالهای 
ه��دف را ارائ��ه کنی��م و از آن ط��رف 
کارت های اعتباری خری��د برای مردم 
عرض��ه کنیم تا بتوانی��م در این زمینه 

رشد قابل توجهی داشته باشیم. 
ص��ادرات  خص��وص  در  س��لیمانی 
کااله��ای تولید داخل��ی، تصریح کرد: 
امس��ال 2 میلیارد دالر صادرات صنایع 
ک��وچ در برنامه های اقتص��اد مقاومتی 
س��ال جاری قرار دارد ک��ه تا پایان ماه 
آذر یک میلیارد و 300 میلیون دالر آن 
محقق ش��ده و امیدواریم تا پایان سال 

به رقم 2میلیارد دالر دست  یابیم. 
وی اضاف��ه کرد: یکی از رش��ته های 
صنعت ک��ه در کش��ورمان مزیت دارد 
خرما اس��ت که برای استان هایی نظیر 
هرمزگان که از این ظرفیت برخوردارند، 
بین واحد تولیدکنندگانش کنسرسیوم 
تشکل دادیم و جلساتی برگزار کردیم و 
مطالعات بازارهای جهانی را انجام داده 
تا صادرات مهمی چه خرد و چه کالن 

را در دست بگیریم. 

اخی��را همایش��ی با عنوان نفح��ات گاز در پردیس 
مرکزی دانش��گاه تهران با موضوع ف��روش گاز ایران 
به ش��رکت نروژی و تبدیل به ال ان جی برگزار ش��د 
که کارشناسان حقوقی و فنی و سخنگوی کمیسیون 

انرژی مجلس ابعاد این قرارداد را تشریح کردند. 
به گزارش فارس، اخیرا همایش��ی با عنوان نفحات 
گاز در پردی��س مرکزی دانش��گاه ته��ران با موضوع 
قرارداد ف��روش گاز به ش��رکت نروژی ب��رای تولید 
LNG  ب��ا حض��ور فرش��ید فرحناکیان کارش��ناس 
حقوقی، نصرت اهلل س��یفی مدیرعامل اس��بق شرکت 
مل��ی ص��ادرات گاز و اس��داهلل قره خانی س��خنگوی 

کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد. 

2 ایراد اساسی به قرارداد فروش گاز به نروژ
ای��ن گ��زارش حاک��ی اس��ت در ابت��دای برنام��ه 
سیداحسان حسینی، مس��ئول مرکز مطالعات انرژی 
انجمن اس��المی دانشجویان مس��تقل دانشگاه تهران 

توضیحاتی در مورد این قرارداد ارائه کرد. 
وی گفت که مرکز مطالعات انرژی انجمن اسالمی 
دانش��جویان مستقل دانش��کده فنی پس از اطالع از 
انعقاد قرارداد توس��ط شرکت ملی نفت جهت فروش 
گاز به یک ش��رکت خارجی برای اس��تفاده در پروژه 
IFLNG و پ��س از مطالع��ات ف��راوان و بررس��ی 
پیرامون ابعاد مختلف این قرارداد و تاثیرات اقتصادی 
و سیاس��ی ناش��ی از آن، انتقاداتی را به این قرارداد 

وارد می داند. 
حسینی تصریح کرد: اولین نقطه ضعف این قرارداد 
بح��ث قیمت گ��ذاری برای ف��روش گاز به ش��رکت 
IFLNG  است. طبق این قرارداد قیمت گاز فروشی 
به این ش��رکت نروژی تقریبا 8 س��نت بر مترمکعب 
اس��ت که تقریبا نصف قیمت گاز فروش��ی به ترکیه 

اس��ت که با احتس��اب صادرات روزان��ه 2.3 میلیون 
مترمکعب برای مدت 20 س��ال معادل اعطای یارانه 
6 الی 8 هزارمیلیارد تومانی به ش��رکت نروژی است. 
ع��الوه بر این قضیه با توجه ب��ه منطقه ای بودن بازار 
گاز و تبعات بعدی آن، این ارزان فروشی به هیچ وجه 

منافع کشور را تامین نمی کند. 
وی با اش��اره به دومین نقطه ضعف این قرارداد که 
همان بح��ث ورود به بازار LNG اس��ت، گفت: این 
قرارداد عالوه بر مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی 
و امنیت��ی هم منافع کش��ور را تامی��ن نمی کند؛ در 
ضمن ع��الوه بر اینکه طبق این ق��رارداد ایران صرفا 
فروش��نده اس��ت و وارد بازار LNG نمی شود، هیچ 
س��ازوکاری برای انتقال تکنولوژی نیز در این قرارداد 

وجود ندارد. 
وی تاکی��د کرد: عالوه بر این قضی��ه ورود به بازار 
LNG ب��ه معن��ای تضعیف بازار منطقه ای ناش��ی از 
صادرات گاز به وس��یله خط لوله است و به بیان دیگر 
به تقویت بازار جهانی گاز کمک می کند که در صورت 
نادیده گرفت��ن روش خط لول��ه و تقویت بازار جهانی 
توسط روش صادرات گاز LNG قدرت چانه زن  های 
سیاسی و اقتصادی از دارندگان گاز گرفته می شود و 
در اختی��ار واردکنندگان گاز قرار می گیرد که عمدتا 

متحدان استراتژیک آمریکا هستند. 
حس��ینی تصریح کرد: این قرارداد درحالی به امضا 
رس��یده که بررسی ها نش��ان می دهد اقتصادی ترین 
روش در صادرات گاز با توجه به ش��رایط ایران و نیاز 
کش��ورهای همس��ایه صادرات گاز به روش خط لوله 
اس��ت که این امر در حال حاضر مغفول واقع ش��ده 

است. 
به گفته وی، متاس��فانه نه قب��ل از انعقاد قرارداد و 
نه بعد از آن، اطالع رس��انی دقیق��ی درباره جزییات 

این قرارداد نش��ده است و به رغم تالش های مجموعه 
انجمن اس��المی دانشجویان مس��تقل جهت حضور 
نماینده ای از وزارت نف��ت، هیچ نماینده ای از وزارت 
نفت در این برنامه حاضر نش��د که این عدم شفافیت 
در کنار عدم پاسخگویی شائبه ها پیرامون این قرارداد 

را تشدید می کند. 
حس��ینی گفت: به طور کل��ی وزارت نفت در نحوه 
ورود به ب��ازار گاز هیچ برنامه عمل��ی ندارد و همین 
عدم برنامه باعث می شود متناسب با سالیق شخصی 
و بعضا غیرکارشناسی در این بازار ورود کند. بنابراین 
الزم اس��ت کش��ور در این ح��وزه اس��تراتژی اش را 
مش��خص کند به ط��وری که نحوه اس��تفاده از منابع 
انرژی و به خصوص گازی دقیق و متناس��ب با منافع 
ملی باشد نه یک تصمیم سلیقه ای که امیدوارم شاهد 

قراردادهایی چون کرسنت و قرارداد اخیر نباشیم. 

سند راهبردی گاز و استراتژی مشخص انرژی 
نداریم

به گ��زارش ف��ارس، نصرت اهلل س��یفی، مدیرعامل 
اسبق شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز در ادامه این 
همایش درباره نیاز کش��ور به سند راهبردی مصوب، 
به عنوان پیش نیاز امکان ارزیابی طرح های مرتبط با 
زمینه انرژی اظهار داشت: امروز کشور ما نیاز به سند 

راهبردی در حوزه انرژی دارد. 
وی تصریح کرد: با وجود س��ندهای جسته گریخته 
در کش��ور، نیاز به سندهای راهبردی مصوب مقامات 
و س��ازمان های رسمی مانند سران سه قوه، در کشور 
بیش��تر احساس می ش��ود چراکه این اس��ناد مربوط 
به س��الیق افراد حقیقی و حقوقی اس��ت و درنتیجه 
با س��الیق افرادی که به واس��طه تغییر دولت ها بعدا 

جایگزین می شوند می تواند تغییر اساسی کند. 

تغییر قرارداد فروش گاز به نروژی ها به حق العمل کاری بازی با الفاظ است 

19درصد واحدهای صنعتی کشور یا تعطیل  هستند یا دچار بحران
اخبار

افزایش صادرات قزل آال از بام ایران
تولید ماهی باکیفیت قزل آال در چهارمحال و بختیاری 
زمینه س��از افزایش صادرات این محصول ش��ده اس��ت. 
اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های آبخیز 
کشور است. این اس��تان حوضه آبریز دو رودخانه بزرگ 

کشور )کارون، زاینده رود( است. 
خصوصی��ت زالل��ی و خنک ب��ودن آب رودخانه ه��ا و 
چش��مه ها و قنات های این اس��تان باعث شده که زمینه 
پرورش یکی از لذیذ ترین ماهی های جهان در این استان 

فراهم شود. 
وجود آب و بازار پس��ندی قابل مالحظه باعث ش��ده 
اس��ت مزارع پرورش ماهی قزل آال در این استان توسعه 
چشمگیری داش��ته باش��ند و توجه به تولید این آبزی، 
اس��تان را به قط��ب اول تولید ماهی قزل آال در کش��ور 

تبدیل کرده است. 
 در حال حاضر چهارمحال و بختیاری با تولید 24هزار 
تن ماهی قزل آال در س��ال توانس��ته عن��وان اول تولید 

بیشترین ماهی سردآبی کشور را کسب کند. 
ماه��ی تولی��دی چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه خاطر 
بهره گیری از چش��مه ها و قنات ه��ای آب معدنی در این 
استان از کیفیت بسیار باالیی بهره مند است و همین امر 
علت افزایش صادرات این محصول به کشورهای متفاوت 

شده است. 
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری توانس��ته از حجم 
مراج��ع آب خود در مس��یر توس��عه پ��رورش ماهی 
و ش��یالت به خوبی بهره گیری کن��د. یکی از فعاالن 
پرورش ماهی قزل آال در استان چهارمحال و بختیاری 
در گفت وگ��و با ذاکرنیوز گفت: اس��تان چهارمحال و 
بختیاری توانس��ته اس��ت از حجم مراج��ع آب خود 
در مس��یر توس��عه پرورش ماهی و شیالت به خوبی 

بهره گیری کند. 
امیر حسینی گفت: در حال حاضر مزارع پرورش ماهی 
در نقاط متفاوت این اس��تان احداث ش��ده اند و پرورش 

ماهی قزل آال در این استان توسعه یافته است. 
وی ادامه داد: کیفیت آب استان چهارمحال و بختیاری 
باعث تولید ماهی باکیفیت قزل آال ش��ده است به طوری 
در ح��ال حاضر نرخ فروش ماهی قزل آالی این اس��تان 
در ش��هرهای متفاوت کشور زیادتر از ماهی های تولیدی 

دیگر استان ها است. 
وی گف��ت: ماه��ی ق��زل آالی تولی��دی چهارمحال و 
بختیاری با عنوان »ماهی شهرکرد« در شهرهای اصفهان 

و تهران با نرخ باالتر به فروش می رسد.
وی در ادام��ه گفت: ص��ادرات م��واد غذایی منجمله 
گوش��ت م��رغ و ماهی ب��ه خاطر اخ��ذ اس��تاندارد های 
بین المللی همیش��ه با مشکالتی روبه رو بوده، اما در حال 
حاضر کیفیت ب��االی ماهی تولیدی این اس��تان زمینه 
افزایش صادرات این محصول به کش��ورهای متفاوت را 

مهیا کرده است. 
تولید ماهی باکیفیت قزل آال در چهارمحال و بختیاری 
باعث افزایش صادرات این محصول بخش کشاورزی در 
این اس��تان شده است. رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی 
استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفت وگو با ذاکرنیوز 
از افزای��ش ص��ادرات ماه��ی ق��زل آال در چهارمحال و 

بختیاری خبر داد. 

 گروگانگیری ذخایر زیرزمینی
 با افزایش اوراق مشارکت

نایب رئی��س کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس شورای اس��المی گفت که برای مهار رشد اوراق 
مش��ارکت ها باید هزینه ها در کش��ور مدیریت و شرایط 

برای تولید ثروت بیشتر فراهم شود. 
ه��ادی قوامی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، 
درباره رشد اوراق مش��ارکت در لوایح بودجه سنواتی 
گفت: میزان و روند انتش��ار اوراق مش��ارکت در حال 
افزایش بوده اس��ت به طور مثال بودجه تملک دارایی 
استان خراسان شمالی در س��ال 94 به صورت نقدی 
پرداخت ش��ده بود و در س��ال 95 بخش��ی به صورت 
اوراق مشارکت و بخش��ی به صورت نقدی پرداخت و 
در س��ال96 نیز میزان اوراق مشارکت رشد داشت، به 
نحوی که در الیحه بودجه س��ال 97 مقرر شده بیش 
از 70درصد از طریق اوراق مشارکت، بودجه پرداخت 

شود. 
نایب رئی��س کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: در س��ال آینده باید 
7 هزار میلیارد تومان مربوط به س��ود اوراق مش��ارکت 
سال های گذش��ته باید پرداخت ش��ود که موضوع قابل 

تاملی است. 
 نماینده مردم اس��فراین در مجلس ش��ورای اسالمی 
ادامه داد: با توجه به وضعیت مذکور درخصوص انتش��ار 
اوراق مشارکت می توان گفت که منابع درآمدی و فروش 
ذخای��ر زیرزمینی و نفت در س��ال های بع��د به گروگان 
گرفته ش��ده و هزینه ای نیز تحمیل شده که بیانگر این 
است که به نوعی بخشی از کارهای عمرانی دارای ماهیت 

جاری شده است. 
قوامی در ادامه افزود: برای مهار رشد اوراق مشارکت ها 
باید هزینه ها در کش��ور مدیریت و ش��رایط برای تولید 
ثروت بیشتر فراهم شود چرا که منابع درآمدی بیشتری 

حاصل می شود. 
قوامی افزود: اگر ش��رایط تولید با رونق روبه رو ش��ود 
س��ودآوری ش��رکت ها افزای��ش می یابد، بدیهی اس��ت 
درآمده��ای مالیاتی کش��ور با رش��د روبه رو می ش��ود و 

می تواند جایگزینی برای انتشار اوراق باشد. 

اخبار

اوضاع صنعت کشور خوب 
نیست

رئی��س خانه صنعت، معدن و تج��ارت ایران با 
بی��ان اینکه اوضاع صنعت کش��ور خوب نیس��ت، 
گفت که صنایع نباید به حمایت های دولت چشم 

دوخته باشند. 
به گزارش ایس��نا، عبدالوهاب س��هل آبادی در 
نشس��ت مشترک کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
ای��ران و اصفهان ک��ه در ات��اق بازرگانی اصفهان 
برگزار ش��د، اظهار کرد: در پایان چنین جلسات 
و نشس��ت هایی باید یک یا دو مصوبه یا قطعنامه 
وجود داش��ته باشد و به اتاق های دیگر ابالغ شود 

و از آنان بخواهیم که پیگیری کنند. 
وی با بی��ان اینکه اوضاع صنعت کش��ور خوب 
نیس��ت، افزود: جلس��اتی که تاکنون برگزار شده 
چه نتایجی داشته است؟ پارلمان بخش خصوصی 

تاکنون به دولت چه گفته است؟ 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اش��اره به نقش 
اساس��ی مدیریت در بهبود فعالیت ها، اضافه کرد: 
ام��روز کار کردن در فوالد مبارکه س��رقفلی پیدا 
کرده اس��ت، اما عکس آن در ذوب آهن با مشکل 

مواجه هستیم. 
 همچنی��ن رئی��س کمیس��یون صنای��ع اتاق 
بازرگان��ی اصفهان ب��ا بیان اینکه ات��اق بازرگانی 
اصفه��ان 11کمیس��یون فع��ال دارد، اظهار کرد: 
اس��تان اصفهان یک استان صنعتی است و تقریبا 

در تمام زمینه های صنعتی فعال است. 
بهرام س��بحانی به فعالیت های اخیر کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی اصفهان اش��اره کرد و افزود: 
تقریبا در جوامع پیش��رفته چیزی به نام پسماند 
وج��ود ندارد و تقریبا همه مواد فرآوری و بازیافت 
می ش��ود، اما این موضوع در کشور مغفول مانده 
است که در این راس��تا بررسی موانع و مشکالت 
قوانین صنایع بازیافت کشور در کمیسیون صنایع 

اتاق بازرگانی اصفهان انجام شده است. 
وی با بی��ان اینکه ضرورت یکسان س��ازی نرخ 
ارز و نق��اط مثب��ت و منفی این موض��وع در اتاق 
بازرگان��ی اصفه��ان مورد بررس��ی ق��رار گرفت، 
اضافه کرد: جه��ت پیگیری مصوب ش��دن ایجاد 
بانک اطالعاتی صنایع اس��تان، کمیسیون صنایع 
پیش��قدم ش��د و همچنان در ح��ال پیگیری این 

موضوع هستیم. 
همچنین نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی اصفهان 
اظهار ک��رد: تمرکز اصلی در ات��اق اصفهان روی 
آموزش انج��ام گرفته و در این راس��تا دوره های 
بس��یار گس��ترده ای در اتاق بازرگانی برگزار شده 

است. 
مصطفی رناسی با بیان اینکه اتاق های بازرگانی 
در هیأت های مالیاتی اثر مس��تقیم دارند، افزود: 
وجود شورای عالی بانوان، شورای جوانان، تقویت 
اس��تارت آپ ها و کمیته مسئولیت های اجتماعی، 
کمیسیون سیاست گذاری و پایش _که مادر تمام 
کمیس��یون ها محسوب می ش��ود_ از ویژگی های 

اتاق بازرگانی اصفهان است. 

وضع صادرات غیرنفتی خوب 
نیست

رئیس کمیس��یون صادرات اتاق بازرگانی ایران 
گفت: اگر ص��ادرات نفت نبود، نمی توانس��تیم از 
رشد اقتصادی حرفی بزنیم، زیرا رکود هنوز باقی 

است. 
س��یدرضی حاجی آقا میری گفت: نرخ 13.5 تا 
14.5درصدی سود تسهیالت برای صادرکنندگان 

با توجه به سود اندک صادرات، مناسب نیست. 
وی ب��ا بیان اینکه مش��کالت اقتص��ادی دولت 
فراوان اس��ت، گفت: از دولت هم نمی توان انتظار 
داش��ت که نرخ س��ود تس��هیالت را به نرخ تورم 

برساند. 
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با 
بیان اینکه تسهیالت صادراتی به ذی نفعان واقعی 
نمی رس��د، گفت: با توجه به اینکه بخش اعظمی 
از اقتصاد ایران دولتی یا خصولتی است، بنابراین 
بنگاه های کوچ��ک که در بخش خصوصی فعالیت 
می کنند، نمی توانند از این تس��هیالت اس��تفاده 

کنند. 
حاج��ی آقا میری ب��ا تاکید ب��ر اینکه وضعیت 
ص��ادرات غیرنفتی خوب نیس��ت، گفت: اگر نفت 
صادر نمی ش��د، نمی توانس��تیم رش��د اقتصادی 

6درصدی را اعالم کنیم. 
وی اف��زود: به رغم رش��د اقتص��ادی 6درصدی 
تحولی در صادرات غیرنفتی مش��اهده نمی شود و 

رکود هنوز باقی است. 
رئیس کمیس��یون صادرات اتاق بازرگانی ایران 
با بی��ان اینکه تغییر وضعیت صادرات و بهبود آن 
بس��تگی به تغییر کل نظام اقتصادی کشور دارد، 
گفت: تا زمانی که بخش خصوصی گس��ترش نیابد 
و دولتی ه��ا و خصولتی ها فعالیت اقتصادی کنند، 

شاهد همین اقتصاد هستیم. 
وی در م��ورد وضعیت مب��ادالت بانکی پس از 
برجام گف��ت: با امضای برجام گش��ایش هایی در 
مراودات بانکی ایجاد شد، اما به آنچه مورد انتظار 

بود، دست نیافتیم. 
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پ��س از حضور فولکس واگن 
در نمایش��گاه خودروی تهران 
و اس��تقبال بازدیدکنندگان از 
غرفه این خودروس��از آلمانی، 
نخستین تست درایو 2 خودرو 
تیگ��وان و پاس��ات در ای��ران 

برگزار شد. 
به گزارش پرش��ین خودرو، 
پس از ماه ه��ا حرف و حدیث 
و ش��ایعات مختل��ف پیرامون 
نیام��دن خودروهای  یا  آمدن 
فولکس واگ��ن به ب��ازار ایران، 
نمایش��گاه خ��ودروی ته��ران 
شاهد نخستین نمایش رسمی 
محصوالت ای��ن برند در ایران 

بود. 
فولکس واگ��ن ک��ه پ��س از 
افش��ای رس��وایی آالیندگ��ی 
خودروهای دیزل��ی در جهان 
روزهای سختی را تجربه کرده 
و با افت فروش در برخی مواقع 
روبه رو ش��ده بود اما با حضور 
در نمایش��گاه تهران و نمایش 
محص��والت خود با اس��تقبال 
نس��بتا کم نظی��ری از س��وی 
بازدیدکنن��دگان مواجه ش��د؛ 

اس��تقبالی که بار دیگر نشان 
داد ب��ازار خودروهای وارداتی 
در ایران از ب��ازار جهانی تأثیر 
نمی پذیرد که این مسئله البته 
یکی از م��وارد عجیب در بازار 
خودروی ایران اس��ت، آنچنان 
که به طور مثال کاهش جهانی 
قیمت یک خ��ودرو با افزایش 
قیمت همان محصول در بازار 

ایران پاسخ داده می شود. 
اس��تقبال  همی��ن  ش��اید 
در  ش��د  موج��ب  گس��ترده 
نخس��تین روزه��ای دی م��اه 
خب��ری مهی��ج ب��ازار راکد و 
یخ زده خ��ودروی ای��ران را از 

خواب زمستانی بیدار کند. 
ماموت خودرو ک��ه نماینده 
آلمان  رس��می فولکس واگ��ن 
در ایران شده است در خبری 
کوتاه فروش ف��وری تیگوان و 
پاس��ات را با تحویل یک ماهه 
اعالم کرد و جنب و جوشی در 

بازار به راه انداخت. 
تیگوان و پاس��ات که در دو 
سگمنت اس. یو. وی و سدان 
قرار دارد ب��ا قیمت های 289 

و 275 میلی��ون تومان��ی وارد 
بازاری می ش��ود ک��ه می توان 
گفت به طور کامل در س��یطره 
خودروهای کره ای و فرانسوی 
از  اس��تقبال  ام��ا  دارد  ق��رار 
پیش فروش این دو محصول از 
سوی خریداران نوید آینده ای 
روش��ن برای این برند تازه وارد 

می دهد. 
بن��ا به گفت��ه مون��ا نوریان، 
مدی��ر بازاریابی ماموت خودرو 
تنها با گذش��ت اندکی بیش از 
24 س��اعت از آغاز فروش این 
دو محصول در بازار، موجودی 
2هزار دس��تگاهی آن به اتمام 
رسید که البته از سوی فعاالن 
ای��ن ح��وزه وقوع ای��ن اتفاق 
آنچنان هم دور از انتظار نبود. 
یکی از دالیل این اس��تقبال را 
می ت��وان عالقه واف��ر ایرانیان 
به خودروهای آلمانی دانس��ت 
تا جای��ی که در نظرس��نجی 
ماه پیش ش��رکت ISQI اکثر 
ایرانیان نخستین انتخاب خود 
در خرید خودرو را محصوالت 

آلمانی معرفی کرده بودند. 

 پاس��ات در ایران ب��ا موتور
و  توربوش��ارژ  لیت��ری   1.8  
ت��وان 180 اس��ب بخ��ار ب��ا 
 گش��تاور 250 نیوت��ن متری، 
275 میلی��ون توم��ان قیمت 
خورد که با گیربکس 7سرعته 
اتوماتیک مصرف س��وختی در 
حدود 5.8 لیتری در س��یکل 

ترکیبی خواهد داشت. 
تیگوان نیز با موتور 2 لیتری 
توربو و توان 180 اس��ب بخار، 
گش��تاوری 320 نیوتن متری 
تولی��د خواه��د ک��رد ک��ه با 
اس��تاندارد آالیندگ��ی یورو6، 
7.4 لیتر در هر 100 کیلومتر 

سوخت مصرف می کند. 
این دو خودرو در بازار ایران 
با نس��خه های فول آپشن خود 
در  را  بی ش��ماری  امکان��ات 
اختیار خریداران قرار می دهند 
که به عنوان نمونه می توان به 
سیستم استارت استاپ خودرو، 
دکمه اس��تارت، ش��یفتر دنده 
پش��ت فرم��ان، صندلی ه��ای 
12 حالت��ه، گرمک��ن صندلی، 
ک��روز کنت��رل، دوربین 360 

صندل��ی،  ماس��اژور  درج��ه، 
فرمان برقی، مانیتور 9 اینچی، 
سیس��تم  دیس��پلی،  ه��دآپ 
 اتوپ��ارک، گرمک��ن آیین��ه و 
صفح��ه کیلومت��ر دیجیت��ال 

پیشرفته اشاره کرد. 
در س��واری کوتاه��ی که با 
این دو خودرو داشتیم، شتاب 
باال، فرمان پذیری مناس��ب و 
هندلینگ خوب نکاتی بود که 

بسیار قابل توجه بود. 
یک��ی از ن��کات جالب��ی که 
در حاش��یه نمای��ش ای��ن دو 
محص��ول فولک��س در ای��ران 
مش��اهده کردیم ای��ن بود که 
خودرو به صورتی تنظیم شده 
است که هیچ کدام از امکانات 
قاب��ل دسترس��ی نخواهد بود 
و تنه��ا زمانی ک��ه خ��ودرو به 
داده  تحوی��ل  اصلی  خری��دار 
می شود با استفاده از کامپیوتر 
متخصص  انس��انی  نی��روی  و 
این امکانات فعال می ش��ود تا 
مشتری از بابت اولین استفاده 
اطمینان  آپشن های خودرو  از 

خاطر داشته باشد. 

بیم��ه  هن��گام  ک��ه  خودروهای��ی 
800 میلی��ون قیمت داش��تند و بیمه 
یک میلی��ارد  ح��دود  ح��اال  ش��دند، 
و300میلیون توم��ان قیم��ت دارن��د و 
اگ��ر الحاقیه ترمیم س��رمایه به قیمت 
روز را انجام ندهن��د، درصورت حادثه 
خس��ارت تص��ادف،  و  دزدی   مث��ل 
 را ت��ا س��قف قیم��ت قبل��ی دریافت 

خواهند کرد. 
ب��ه گ��زارش پدال نیوز، بس��ته بودن 
شش ماهه س��ایت ثبت سفارش و پس 
از آن افزایش تعرف��ه واردات خودرو و 
ممنوعیت ورود برخی خودروها، قیمت 
بس��یاری از آنها را افزایش داد و حتی 
بسیاری از خودروهایی را که تا پیش از 
این جزو خودروهای معمولی بودند، به 
گروه خودروه��ای نامتعارف وارد کرد. 
ای��ن تغییرات در مبل��غ بیمه نامه بدنه 

خودروها بی تأثیر نبوده است. 
نماین��دگان  اخی��ر  روز  چن��د  در   
شرکت بیمه با بیمه گذارانی که قیمت 
خودروهای آنها افزایش داش��ته است، 
تم��اس گرفت��ه و از آنها خواس��ته  اند 
پول بیش��تری به عنوان الحاقیه ترمیم 
سرمایه به قیمت روز پرداخت کنند تا 
در صورت بروز حادثه، میزان خسارت، 
طبق قیم��ت روز خ��ودرو و نه قیمت 

قبلی آن محاسبه شود. 
هرچن��د بس��یاری از اف��راد ب��ه این 
موض��وع اعت��راض کردند ول��ی هیچ 

اجباری برای انجام این کار ندارند. 

 ضرورت افزایش سقف بیمه نامه 
 براساس مصوبه جدید هیأت وزیران 

واردات خودروهایی که قیمتی بیش��تر 
از 40ه��زاردالر دارند، ممنوع اس��ت و 
به همی��ن دلیل ش��اهد افزایش قیمت 
50درص��دی و بیش��تر این دس��ته از 

خودروها هستیم. 
بیم��ه  هن��گام  ک��ه   خودروهای��ی 
800 میلی��ون قیمت داش��تند و بیمه 
یک میلی��ارد  ح��دود  ح��اال  ش��دند، 
و300میلیون تومان قیمت دارند و اگر 
الحاقی��ه ترمیم س��رمایه به قیمت روز 
را انج��ام ندهند، درصورت حادثه مثل 
دزدی و تصادف، خس��ارت را تا سقف 

قیمت قبلی دریافت خواهند کرد. 
 وحیدرض��ا باختری، مدیر بیمه  های 
اتومبیل بیمه دان��ا در گفت وگویی  در 
مورد ضرورت دریاف��ت الحاقیه ترمیم 
سرمایه به قیمت روز که مختص بیمه 
بدنه است، توضیح داد:  »تعهد بیمه گر 
بر مبنای سرمایه یا قیمت خودرو است 
که در بیمه نامه قید ش��ده و خس��ارت 
براساس همان قیمت و میزان محاسبه 

می شود. 
به عن��وان مث��ال ح��ق  بیم��ه ی��ک 
حق  نصف  30 میلیون تومانی  خودروی 
 بیمه خودروی 60میلیون تومانی است. 
شرکت های بیمه معادل سرمایه خودرو 
را ضرب در ن��رخ بیمه می کنند و حق 
بیمه همان خودرو با توجه به س��رمایه 
آن ب��ه دس��ت می آی��د و از بیمه گذار 

دریافت می شود. 
 در ش��رایط بیمه نام��ه که توس��ط 
ش��ورای عالی بیمه به تصویب رسیده 
و توس��ط بیمه  مرکزی به شرکت های 
بیم��ه ابالغ ش��ده، آمده اس��ت:»تعهد 

بیمه گ��ر در خس��ارت کل��ی و مالک 
ارزش  محاس��به و تس��ویه خس��ارت 
معامالتی موضوع بیمه در روز حادثه و 
حداکثر تا مبلغ بیمه شده خواهد بود.« 
 یعن��ی بیمه گ��ر در هیچ ش��رایطی 
بیش��تر از قیمت قیدشده در بیمه نامه 
تعهد ن��دارد، بنابراین درصورتی که در 
روز حادث��ه قیم��ت خ��ودرو از قیمت 
قیدشده در بیمه نامه بیشتر شده باشد، 
بیمه گر خس��ارت را بر اس��اس قیمت 
ثبت شده خودرو در بیمه نامه پرداخت 
خواهد کرد. در این ش��رایط بیمه گذار 

ضرر می کند.« 
 بیمه بدنه، برای بیمه گذار اختیاری 
اس��ت و الزامی به دریاف��ت و افزایش 
س��قف آن ن��دارد. باخت��ری درب��اره 
ال��زام بیمه گذاران ب��ه دریافت الحاقیه 
ترمی��م س��رمایه به قیم��ت روز گفت: 
نماین��دگان  توس��ط  »اطالع رس��انی    
انجام می ش��ود، هرچن��د الزامی برای 

اطالع رسانی ندارند.
 همچنی��ن بیمه گ��ذاران یا صاحبان 
خ��ودرو هم اجب��اری ب��رای انجام آن 
ندارن��د، ولی درص��ورت ب��روز حادثه 
خسارت را به اندازه مبلغ قبلی دریافت 

خواهند کرد.« 
 هرچن��د کم و غیرمحتمل اما امکان 
دارد قیم��ت و ارزش خودروها کاهش 
یاب��د. در این ص��ورت انتظ��ار می رود 
ش��رکت های بیمه مبل��غ اضافه  تر را به 
بیمه گ��ذاران بازگردانن��د. باختری در 
این مورد عن��وان کرد:   »عمدتا قیمت 
خودرو در چند سال گذشته با افزایش 
همراه بوده و نه کاهش اما درصورتی که 

قیمت خودرو با کاهش روبه رو ش��ود، 
بیمه گ��ذار می توان��د مابه التفاوت را از 

بیمه گر دریافت کند.« 

 افزایش خودروهای غیرمتعارف 
 افزایش قیمت خودرو در بازار بیشتر 
ش��امل خودروهایی اس��ت ک��ه ارزش 
بیش��تر از 100میلیون تومان دارند یا 
حجم موتور بیش��تر از 2500 سی سی 
است. به تبع این افزایش قیمت خودرو، 
حاال بس��یاری از خودروها در دس��ته 
خودروهای غیرمتعارف قرار می گیرند. 
 ب��ر اس��اس بیمه نامه ش��خص ثالث 
س��ال 1395 اگ��ر ش��خص مقص��ر با 
خودرویی تصادف کن��د که قیمت آن 
بیش��تر از نص��ف دیه ماه ح��رام یعنی 
مقصر  باشد،  بیشتر  140میلیون تومان 
حادث��ه متعه��د به پرداخت خس��ارت 

نسبت به 140میلیون تومان است. 
اظه��ار  م��ورد  ای��ن  در  باخت��ری   
ک��رد:  »به دلیل آن که براس��اس قانون 
خودروهای��ی ک��ه قیمت��ی بی��ش  از 
ج��زو  دارن��د،  140 میلیون توم��ان 
محس��وب  غیرمتع��ارف  خودروه��ای 
از  بخش��ی  نمی توانن��د  و  می ش��وند 
کنن��د  دریاف��ت  را  خ��ود  خس��ارت 
در  بیش��تری  خودروه��ای  ح��اال  و 
زم��ره خودروه��ای غیرمتع��ارف قرار 
تم��ام  می ش��ود  توصی��ه  گرفته ان��د، 
افرادی که قیم��ت فعلی خودروی آنها 
 بیش��تر از 140میلیون توم��ان اس��ت،

 حتماً بیمه نامه بدن��ه خریداری کرده 
ت��ا بتوانن��د از بیمه خس��ارت دریافت 

کنند.«

 موج افزایش قیمت خودرو به بیمه نامه ها رسید

تازه واردهای آلمانی، بازار زمستانی را خواب زده کردند
اخبار

نگاه

بستن پنجره ثبت سفارش خودرو 
بزرگ ترین لطمه را به بازار زد

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران 
با بیان اینکه بسته ش��دن پنجره ثبت سفارش خودرو 
بزرگ تری��ن لطم��ه را به بازار زد، گف��ت: خودروهای 

وارداتی باید نمایندگی مادر در کشور داشته باشند. 
عبدالحس��ین قاس��میان در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس اس��تان تهران درباره باز ش��دن ثبت س��فارش 
خ��ودرو اظه��ار کرد: ی��ک چرایی این وس��ط مطرح 
می شود که چرا پنجره ثبت سفارش خودرو را بستند 

و پس از مدتی باز کردند؟ 
وی ادام��ه داد: به ش��کل خودکار چنی��ن رفتاری 
ب��ازار خ��ودرو را دچار نوس��ان زیادی ک��رد و قیمت 
خودرو به یک باره افزایش یاف��ت. نایب رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران خودروی ته��ران با اش��اره به اینکه 
بسته ش��دن پنجره ثبت س��فارش خودرو بزرگ ترین 
لطمه را به ب��ازار زد، تصریح کرد: قیمت ها به یک باره 

افزایش زیادی داشت و یک پدیده مخرب بود. 
قاسمیان با تأکید بر اینکه با بازشدن دوباره پنجره 
ثبت س��فارش خودرو اتفاقی در بازار نمی افتد، اضافه 
ک��رد: خودروهای وارداتی گران به دس��ت متقاضیان 
می رس��د و چ��اره ای هم نیس��ت، پیامده��ای آن در 
درازمدت مش��خص می شود. وی با بیان اینکه واردات 
خودرو نباید سیستمی به اصطالح خام باشد، تصریح 
کرد: واردات خودرو نباید بدون خدمات پس از فروش 
باش��د. نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودروی 
 ته��ران همچنی��ن گفت خودروه��ای واردات��ی باید 
صد درصد نمایندگی مادر در کش��ور داشته باشند تا 
در بحث قطعات این خودروها بتوانند خدمات پس از 

فروش به خریداران ارائه کنند. 
قاس��میان با تأکید بر اینکه بازار همچنان در رکود 
اس��ت، تصریح کرد: خودروها گران است و با افزایش 
قیم��ت مواجه هس��تیم و عامل��ی در کاهش خرید و 
فروش ها اس��ت. وی با بیان اینکه بازار در رکود عمیق 
قرار دارد، اضافه کرد: قیمت خودروها بی رویه افزایش 
پیدا کرده است و مردم قادر به خرید نیستند و تنها در 

زمان لزوم اقدام به خرید خودرو می کنند. 
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران 
همچنین اعالم کرد توصیه همیشگی ما به مردم عزیز 
خرید از نمایش��گاه های دارای پروانه است تا کمتر با 
مش��کل مواجه شوند  چراکه  خیلی از مردم در خرید 
از نمایش��گاه های غیرمجاز با مشکل برخورد کردند و 

هشدار ما به مردم در این رابطه بسیار جدی است. 

به جای واردات خودرو 
خودروسازهای مختلف را به کشور 

بیاوریم
بهرام شهریاری، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان 
خ��ودرو با تأکید ب��ر موضوع عرضه وتقاض��ا به عنوان 
یکی از مس��ائلی که می تواند بر گرانی یا کاهش قیمت 
خ��ودرو مؤثر باش��د به قدس آنالین، گف��ت که امروزه 
رقب��ای خارجی به وی��ژه در کالس خودروهای داخلی 
در بازار ایران حضور داشته و قدرت نمایی می کنند که 
در این بین می توان به خودروهای چینی اش��اره کرد، 
اما از آنجا که خدم��ات پس از فروش و تأمین قطعات 
یدک��ی هم در خرید خودرو جایگاه ویژه ای دارد، از این 
رو بای��د گفت خرید و تأمین و تولی��د خودرو همانند 
پازلی اس��ت ک��ه تمام تکه ه��ای آن باید به درس��تی 
در جای خ��ود قرار بگیرد تا بازار خودرو س��امان یابد. 
شهریاری در خصوص تنوع و تس��هیل واردات خودرو 
و تأثی��ر آن بر گران��ی یا ارزانی خرید خ��ودرو تصریح 
کرد: به نظر می رس��د هر چقدر عرصه واردات آسان تر 
گرفته شود وضعیت قیمت خودروها رو به روال خواهد 
گذاش��ت مگر اینکه تغیی��رات گس��ترده ای در حوزه 
خودروهای داخلی صورت داده شود تا قیمت ها واقعی 
 ش��ود. تنوع تولید و تس��هیل ف��روش و کاهش قیمت 
تمام شده از جمله مسائلی اس��ت که می تواند بر بازار 
خ��ودرو تأثیر گذار باش��د. وی ادام��ه داد: اگر به خاطر 
داش��ته باش��ید دو س��ال پیش بعد از کمپین مردمی 
ع��دم خرید خودروه��ای داخلی هنگامی که ش��رایط 
خرید خودرو برای عامه مردم تس��هیل شد و به مردم 
وام و تس��هیالتی داده ش��د خودروها ظرف مدت چند 
روز فروخته ش��دند که ای��ن موضوع به معنای افزایش 
قدرت خرید مردم با تسهیل کردن خرید بود. مجموع 
این موارد مس��ائلی اس��ت که می تواند در ثبات قیمت 
خودرو مؤثر باشد. این فعال صنعت خودرو با تأکید بر 
اینکه باید از ظرفیت های خودروسازی خارجی در کشور 
استفاده کرد به قدس آنالین گفت: بنده معتقدم باید به 
جای وارد کردن خودرو، خودروس��از را به کش��ور وارد 
کنی��م. من موافق این موضوع نیس��تم که برای رقابت 
با خودروس��ازان واردات را افزایش دهیم چرا که با این 
کار فقط اش��تغال به خارجی ها داده می شود، اما اگر از 
خودروس��از خارجی دعوت کنیم و فض��ا را به گونه ای 
طراحی کنیم که خودروسازان وارد کشور شوند همانند 
آنچ��ه در دنیا وجود دارد و خودروس��ازان با هم رقابت 
دارند آن زمان هم منافع کشور حفظ شده و هم منجر 
به ایجاد رقابت وتنوع تولید برای مصرف کننده خواهد 
شد. شهریاری در خاتمه خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان 
حق مش��تری نیس��ت که مجبور به خری��د خودرویی 
بدون کیفیت با قیمت گران باشد چرا که بی تردید اگر 

مشتری نباشد بازاری هم برای ارائه کاال نخواهد بود. 

اخبار

 رضا عظیمی، رئیس هیأت مدیره 
عظیم خودرو اعالم کرد

مذاکرات طراحی پلتفرم تولید 
خودرو با همکاری هند نهایی شد

رضا عظیمی، رئیس هیأت مدی��ره عظیم خودرو از 
نهایی شدن مذاکرات به منظور طراحی پلتفرم جدید 
برای تولید خودرو با همکاری هندی ها خبر داد و گفت 
محصول جدید تا سال 1401 به بازار عرضه خواهد شد. 
عظیم��ی  در گفت وگ��و با خبرنگار ما اظهار داش��ت 
که ش��رکت عظیم خ��ودرو ب��ا یکی از ش��رکت های 
صاحب نام هن��دی، تفاهم نام��ه ای منعقد ک��رده تا با 
ای��ران ق��رارداد طراحی یک خودروی ملی آغاز ش��ود 
ی��ا ی��ک تولید بازار مش��ترک عرضه کند ک��ه در این 
صورت، هزینه ها مش��ترک خواهد ب��ود.  رئیس هیأت 
مدی��ره عظیم خ��ودرو اف��زود: خودروس��ازان هن��دی 
درصدد هس��تند خودروهایی باکیفیت و مقاوم تولید 
کنند و با توجه به این موضوع ش��راکت ما و هندی ها 
به تولی��د خودروهای ب��ا کیفیت منجر خواهد ش��د. 
وی همچنی��ن اضافه ک��رد: ما به دنبال این هس��تیم 
 ک��ه با طراحی داخل��ی بتوانی��م خودروهایی با قیمت 
45 تا 60 میلیون تومان تولید کرده و به تولید باالتر از 
50 هزار دس��تگاه در سال برسیم.  او در خصوص این 
ک��ه طراحی این خودرو چقدر زمان خواهد برد، گفت: 
پیش بینی می کنیم بین یک س��ال و نیم تا س��ه سال 
تولید این خودرو به طول خواهد انجامید. این در حالی 
اس��ت که اگر طراحی از سوی عظیم خودرو خریداری 
ش��ود دو س��ال س��اخت قالب ها هم زمان خواهد برد، 
بنابراین بین سه تا پنج سال زمان نیاز خواهیم داشت 
تا این خ��ودرو را به بازار عرضه کنیم؛ به هرحال تصور 
من بر این است که اواخر سال جاری کار را آغاز کنیم. 
وی در پاس��خ به این سؤال که آیا خودروی تولیدی 
ب��ا برند ای��ران عرضه خواهد ش��د یا برند مش��ترکی 
طراحی خواهد ش��د، خاطرنشان کرد: این امر بستگی 
به موفقیت ما دارد؛ اگر بتوانیم هزینه را به صورت کامل 
ب��ه طرف مقابل پرداخت کنیم، خودرو را با برند ایرانی 
تولید خواهیم کرد ولی اگر هزینه آنقدر زیاد باش��د که 
توان پرداخت نداش��ته باشیم مجبور به تولید مشترک 
خواهیم بود.  او تأکید کرد هر شرکت خودروسازی که 
قصد تجاری س��ازی محص��ول را دارد، باید حداقل 50 
هزار دس��تگاه از آن خودرو را تولید و بخش��ی از آن را 
نی��ز صادر کند؛ این در حالی اس��ت ک��ه در نگاه عامه 
 مردم تصور می ش��ود حتی اگر ب��رای هر خودرو فقط

 1000 خریدار وجود داش��ته باش��د، باید خودروس��از 
آن خودرو را تولید کند. باید همیش��ه توجه داشت که 
هزینه های سنگین تولید خودرو اجازه چنین کاری را 
نمی ده��د ضمن این که انتظار س��وددهی از تولید هر 

خودرو در سه سال اول تولید درست نیست. 
عظیمی  ادامه داد: خودروسازان دنیا هر پنج سال یک 
بار، خودروهای جدید به بازار عرضه می کنند؛ چراکه دو 
تا سه سال اول، تنها هزینه های طراحی خودرو را تأمین 
می کنند، بنابراین برای تولید 10هزار خودروی ساخت 

داخلی پلتفرم اختصاصی ایجاد نمی کنند. 
 

شهرداری تهران نمی تواند به تنهایی 
درباره طرح جدید ترافیک تصمیم بگیرد

یک کارش��ناس ترافیک بر لزوم توج��ه به الزامات و 
پی��ش نیازهای اجرای طرح ترافیک جدید در پایتخت 
تأکید کرد و گفت که ش��هرداری ته��ران نمی تواند به 
تنهایی درباره طرح جدید ترافیک تصمیم بگیرد و آن 
را اجرایی کند.  به گزارش ایس��نا، سیدجعفر تشکری 
هاش��می با اش��اره به طرح جدی��د ترافیکی پایتخت 
اف��زود: طرح ترافی��ک در دهه 50 ب��ا دو هدف عمده 
یعنی کاهش آلودگی هوا در هس��ته مرکزی ش��هر و 
کنترل جری��ان ترافیک و حج��م ورودی خودروها به 
هسته مرکزی ش��هر که با توجه به قرار گرفتن مراکز 
تج��اری و اداری در ای��ن منطق��ه افزای��ش یافته بود، 
 اجرایی ش��د. وی با بیان اینکه طرح ترافیک از س��ال

 59-58 اجرایی ش��د و طی سال ها تغییر نکرده است، 
گفت: طبیعی است که با توجه به اقتضائات روز، طرح ها 
باید به روزرسانی شود و نمی توان نسخه 30 ساله ای را 
برای همه زمان ها و شرایط اجرایی کرد. این کارشناس 
ترافیکی با بیان اینکه در اواخر مدیریت ش��هری قبلی 
طرحی به نام LEZ مطرح ش��د که در این طرح شهر 
به س��ه رین��گ اصلی تبدیل و موض��وع معاینه پاک و 
محدودیت ت��ردد بر مبنای آلودگ��ی خودروها مطرح 
شد، گفت: کاهش آلودگی هوا با رویکرد زیست محیطی 
س��بب ش��د طرح LEZ مطرح و به تصویب ش��ورای 
عالی ترافیک نیز برس��د و حتی مراحل��ی از این طرح 
نیز اجرایی ش��د. معاون اس��بق حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران با بیان اینکه طرح LEZ نسخه علمی 
و کارشناس��ی ش��ده ای بود که بر مبن��ای برنامه ریزی 
دقیقی طراحی ش��د، تصریح کرد: ط��رح جدید که بر 
اساس نظام صدور مجوز روزانه و ساعتی است، نیازمند 
الزامات و پیش نیازهایی است که اگر این الزامات در نظر 

گرفته نشود می تواند زمینه ساز بروز مشکالتی باشد.



ب��ه منظ��ور حمای��ت از تولی��د نرم افزارهای کارب��ردی ایم��ن و محتوای 
چندرس��انه ای موبایل، وزارت ارتباطات ۱۵میلیون تومان تس��هیالت برای هر 

درخواست توسعه دهندگان نرم افزارها درنظر گرفت. 
به گزارش مهر، مطابق دس��تورالعمل اعطای 
تس��هیالت از مح��ل وج��وه اداره ش��ده وزارت 
ارتباطات که س��ال گذش��ته ب��ه تصویب هیأت 
وزیران رسیده است، حمایت از توسعه دهندگان 
حقیقی و حقوقی اپلیکیشن های ایمن و محتوای 
چندرس��انه ای تلفن همراه در دس��تور کار این 

وزارتخانه قرار دارد. 
براین اس��اس، این وزارتخانه پی��ش از این تا 
پای��ان آبان م��اه به توس��عه دهندگان حقیقی و 
حقوقی نرم افزاره��ای کاربردی ایمن و محتوای 
چندرسانه ای تلفن همراه زمان داد تا درخواست 
خود را برای دریافت این تسهیالت اعالم کنند. 

بررسی ها از این دس��تورالعمل نشان می دهد 
که س��قف تس��هیالت درنظر گرفته ش��ده برای توس��عه دهندگان حقیقی و 
حقوقی اپلیکیش��ن به ازای هر متقاضی مبلغ ۱۵میلیون تومان اس��ت. برای 
درخواست بیش از ۱۵میلیون تومان باید درخواست کنندگان از طریق ثبت نام 

در فراخ��وان طرح های فناورانه اقدام کنند. ارائه این تس��هیالت برای تولید یا 
توسعه اپلیکیشن های ارزشمند بر مبنای برنامه کسب وکار مشخصی است که 
باید به تأیید کارگروه ارزیابی این تسهیالت برسد. همچنین این تسهیالت به 
افرادی تعلق می گیرد که درگذشته حداقل یک 
اپلیکیشن با کیفیت موبایل تولید کرده باشند. 

برنامه کسب وکار متقاضیان )بیزینس پلن( 
باید به صورت مبس��وط و براس��اس قالب ارائه 
ش��ده از س��وی دبیرخانه وام وجوه اداره شده، 
ارائه ش��ود. طرح های متقاضیان از طریق وبگاه 
وجوه اداره شده وزارت ارتباطات پس از ارزیابی 
کارگروه اس��تانی و تأیید نهای��ی در دبیرخانه 
کارگروه، برای ط��ی مراحل بعدی به صندوق 

کارآفرینی امید معرفی می شوند. 
ای��ن کارگروه ش��امل مدی��رکل ارتباطات و 
فناوری اطالع��ات هر اس��تان، نماینده پارک 
عل��م و فن��اوری اس��تان، نماین��ده صن��دوق 
 کارآفرینی امید، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای و یک نفر از خبرگان و
 توسعه دهندگان باس��ابقه نرم افزارهای کاربردی موبایل به انتخاب مدیرکل 

ICT استانی است که متقاضی از آن اقدام کرده است. 

فریال مس��توفی، عضو هی��أت نمایندگان اتاق ته��ران پیش بینی 
می کند که اس��تارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان ایرانی بتوانند در 

جذب سرمایه گذاری های خارجی موفق عمل کنند. 
ب��ه گ��زارش ات��اق بازرگانی ته��ران، او 
با اش��اره ب��ه اینکه ات��اق ته��ران و مرکز 
خدمات س��رمایه گذاری اتاق روی معرفی 
عم��ل  فعاالن��ه  ایران��ی  اس��تارت آپ های 
می کن��د، می گوید: »اتاق ته��ران به دنبال 
ایجاد فضای��ی برای برق��راری ارتباط بین 
ش��رکت های  و  ایران��ی  اس��تارت آپ های 
سرمایه گذاری خارجی است؛ حتی در این 
زمینه یک نشس��ت هم تاکنون با همکاری 
موسس��ه بوش آلمان برگزار ش��ده اس��ت، 
این موسس��ه ع��الوه بر تولید ل��وازم روی 
اختراعات س��رمایه گذاری می کند و هدف 
ما از برگزاری آن نشست ایجاد زمینه های 

همکاری مش��ترک ب��ود.« رئیس مرکز خدمات س��رمایه گذاری اتاق 
ته��ران با بیان اینکه ما فک��ر می کنیم امکان جذب س��رمایه گذاری 
خارجی از س��وی اس��تارت آپ های ایرانی بس��یار باال اس��ت، گفت: 

»من معتقدم م��ا در پروژه های دانش بنیان و فناوری خیلی بیش��تر 
از پروژه ه��ای بزرگ مقیاس می توانیم جذب س��رمایه گذاری داش��ته 
باش��یم زیرا به محض اینکه طرح های فناوری و اس��تارت آپ ها ارائه 
بش��وند می توانند مورد اس��تقبال شرکت 
س��رمایه گذار قرار بگیرند و مسلما باتوجه 
به اینکه س��رمایه گذاری در این پروژه ها 
خیلی زیاد و گس��ترده نیس��ت، نس��بت 
ش��رکت های  بزرگ مقیاس  پروژه های  به 
خارجی راحت تر در آنها ورود می کنند.«

مس��توفی در ادام��ه گف��ت: »ما خیلی 
امی��دوار هس��تیم ب��ه جذب س��رمایه ها 
در ح��وزه اس��تارت آپ ها و االن ه��م در 
مرکز خدمات س��رمایه گذاری اتاق تهران 
روی این مس��ئله و معرفی استارت آپ ها 
و پروژه ه��ای آنه��ا و اختراعات ش��ان به 
ش��رکت های خارج��ی و از ط��رف دیگر 
جذب ش��رکت های خارجی و شرکت های ش��تابدهنده )شرکت هایی 
که س��رمایه اس��تارت آپ ها را تامین می کنند( و برقراری یک ارتباط 

دوطرفه خیلی امیدوار هستم.«

 در هفته ای که گذشت معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار سامانه 
کارا را به منظور اجرای دو طرح  اشتغال فراگیر  و  اشتغال روستایی رونمایی 
کرد که در اختیار س��رمایه گذاران و کارآفرینان قرار گیرد. به گفته منصوری، 

متقاضیان راه اندازی کسب وکار اعم از کارآفرینان 
و سرمایه گذاران خرد و کالن می توانند با مراجعه 
به سامانه Kara. mcls. gov. ir مراحل ثبت 
ن��ام و ارائه طرح های اش��تغال خ��ود به صورت 
الکترونیک��ی را دنبال کنند. به گزارش ایس��نا، 
وی افزود: طرح های ثبت ش��ده در کمتر از یک 
ماه مورد بررسی قرار گرفته و به متقاضیان سه 
ماه فرصت داده می ش��ود تا م��دارک مورد نیاز 
برای دریافت تس��هیالت را تکمیل کنند. اعالم 
رس��ته های ش��غلی اولویت دار در اس��تان های 
مختلف توس��ط معاونت اش��تغال وزارت کار از 
دیگر خبرهای هفته جاری بود. بر اس��اس اعالم 
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، ش��یالت، پوش��اک، کفش و مصنوعات چرمی، قطعات 
خودرو، صنایع دس��تی، فرش دستباف و فناوری اطالعات، زنبورداری، آجیل 
و خش��کبار، فرآوری محصوالت دامی، خدمات فنی و مهندس��ی کشاورزی، 

خدمات سالمت و پزشکی و گردشگری از جمله رسته های شغلی اولویت دار 
در استان های مختلف در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر است. همچنین این 
معاونت با توجه به اختصاص ۱.۵میلیارد دالر از منابع صندوق توس��عه ملی 
معادل ۱۲هزار میلیارد تومان تسهیالت برای 
اشتغال روستایی و نیز آغاز ثبت نام متقاضیان 
وام اش��تغال روس��تایی، فهرس��ت رسته های 
اولویت دار در برنامه توس��عه اشتغال روستایی 
و عش��ایری را منتش��ر کرد ک��ه از جمله این 
رسته ها می توان به فرآوری محصوالت معدنی 
بسته بندی میوه، سبزی، نان، ادویه و خشکبار، 
مبلمان و مصنوعات چوبی، صنایع دس��تی و 
ساخت ماش��ین آالت و ادوات و مکانیزاسیون 
کش��اورزی در بخ��ش صنع��ت، زعف��ران و 
گیاه��ان دارویی، پرورش دام س��بک، فراوری 
و کشت سیب زمینی و محصوالت گلخانه ای، 
زنبورداری و فراوری عس��ل، ف��راوری خرما و 
میوه های گرمسیری و محصوالت گلخانه ای در بخش کشاورزی و بوم گردی، 
گردش��گری، خدمات ورزش��ی،  فناوری اطالعات محتوا و خدمات بازرگانی و 

بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی در بخش صنعت اشاره کرد.

نخستین نمایشگاه بین المللی توسعه کس��ب و کار با مشارکت سازمان ها و 
نهادهای دولتی و همچنین با حضور ش��رکت ها، بنگاه ها، موسسات کاریابی و 

کارآفرینی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این 
نمایشگاه در س��ه حوزه خدمات مدیریتی، حوزه 
خدمات فرانچایز و استارت آپ های مدیریتی برپا 
خواهد شد. نخستین نمایشگاه بین المللی توسعه 
کس��ب و کار با حضور و مش��ارکت ۷۰ شرکت و 
غرفه دار و با هدف توسعه کسب و کارها در راستای 
اقتصاد مقاومتی، معرفی خدمات نوین مدیریتی، 
آشنایی با فرانچایز برای مدیران و سرمایه گذاران 
و توس��عه اس��تارت آپ ها در ۲۰۰۰ مترمرب��ع و 
س��الن های ۱۰ و ۱۱ محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار شده است. این نمایشگاه 
با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و س��ازمان مدیریت 

صنعتی و دانش��کده کارآفرینی دانشگاه تهران، خانه صنعت، معدن و تجارت، 
کانون کارآفرینان استان تهران، اتاق اصناف ایران، بنیاد فرهنگی اصناف ایران 
و انجمن ملی فرانچایز ترکیه برگزار شده است. حوزه های کسب  وکاری که در 

این نمایشگاه حضور دارند، نوظهور هستند و در توسعه کسب  و کار نقش مهمی 
را ایفا خواهند کرد. موضوع فرانچایز از محورهای مهم این نمایشگاه است و اگر 
در زمینه فرانچایز فرهنگ سازی صورت گیرد، جوانانی که به دنبال کسب و کار 
هستند می توانند کسب و کار پایدار ایجاد کنند. 
نرخ بازگش��ت سرمایه براس��اس اعالم بانک 
جهان��ی در ح��وزه تحقی��ق و توس��عه ۳ هزار 
درصد اس��ت که در مقایس��ه با سایر حوزه ها از 
بیش��ترین بازگشت سرمایه برخوردار است. اگر 
وارد فرانچایز شویم شغل های پایدار و کسب و 
کار درازمدت توس��عه پیدا می کنند زیرا مدلی 
را نش��ان می دهد که براس��اس آن آدم ها وارد 
کس��ب و کار اس��تاندارد و س��ود تعریف شده، 
می ش��وند. همزمان با این نمایشگاه، نخستین 
نمایش��گاه و کنفران��س بین الملل��ی فرانچایز 
 ایران نی��ز با حمایت ش��ورای جهانی فرانچایز 
)World Franchise Council( و برخی از 
انجمن های ملی فرانچایز کشورهای توسعه یافته، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت کار، تع��اون و رف��اه اجتماعی، اتاق اصناف ایران و خانه صنعت، معدن و 

تجارت ایران برگزار می شود. 

وزارت ارتباطات اعالم کرد

نحوه اعطای وام ۱۵میلیونی به تولیدکنندگان اپلیکیشن
 

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران: 

استارت آپ ها در جذب سرمایه گذاران خارجی موفق عمل خواهند کرد
نخستین نمایشگاه بین المللی توسعه کسب و کار آغاز به کار کردمراجعه متقاضیان تسهیالت روستایی به سامانه کارا 

یک کارش��ناس، فیلترینگ تلگرام را برای کسب وکارهای خرد و محلی در 
این بس��تر در حکم تیر خالص دانست و گفت انحصار نیست که استارت آپ 
را موفق می کند، بلکه خالقیت های یک س��رویس اس��ت. اکنون این فرصت 
تاریخی وجود دارد تا با آزاد کردن بستری مانند توییتر که تاکنون بسته بوده، 

هر ابزار در جای خودش مورد استفاده قرار گیرد. 
آرش برهمند در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه تلگرام سه نوع کارکرد برای 
کس��ب وکارها در ایران داشت، اظهار کرد: بس��تر اول کارکرد کسب وکارهای 
محلی و خرد برای مثال صنایع دستی است که در اصطالح به آنها SMB یا 
)Small & Medium Business( گفته می ش��ود که اساساً بسترشان بر 
تلگرام بود. این تجارت ها در بسیاری از موارد امکان ایجاد سایت و اپلیکیشن را 
هم نداشته و از طرفی جامعه کاربری شان روی تلگرام بود، زیرا کمتر جایی را 
می توان پیدا کرد که امکان ارتباط دوجانبه را به کاربر بدهد. فیلترینگ تلگرام 
در این س��طح، خیلی مؤثر بوده و برای آنها حکم تیر خالص را دارد و از دور 

خارج شان می کند. 
وی ادامه داد: بخش دوم کسب وکارهایی که از تلگرام استفاده می کردند و 
متضرر شدند در بستر نشر محتوا بود. اینکه خود کسب وکار مبتنی بر تلگرام 
نبوده اما تمام ارتباط با جامعه مخاطبانش از طریق تلگرام انجام می شد. برای 
مثال رسانه ها که اخبار فوری خود را با تلگرام به گوش مخاطب می رساندند. با 
تعطیل شدن تلگرام امکان ارتباط محتوایی و رسانه ای بسیاری از کسب وکارها 
که ماهیت شان هم رسانه ای نیست از کار می افتد. آنها آسیب مرگبار نمی بینند 

اما متضرر می شوند. 
این کارش��ناس سطح سوم کسب وکارها را آنهایی دانست که اگرچه متکی 
ب��ه تلگرام نبودند اما تلگرام به آنها ش��تابی اضاف��ه می کرد که بهتر با جامعه 
مخاطب خود ارتباط برقرار کنند و افزود: برای مثال کس��ب وکارهای حمل و 
نق��ل اینترنتی که ذاتا ارتباطی به تلگرام ندارند اما جامعه کاربرانش از طریق 
تلگرام در تماس بودند. بنابراین جامعه کس��ب وکارها در این س��ه س��طح از 
فیلترینگ متضرر می ش��وند. اما تراژدی این اس��ت که بیشترین لطمه را آن 

بخش آسیب پذیرتر کسب وکارها می بینند. 
غول های نرم افزاری دنیا هم ابزارهای تلگرام را ندارند

برهمند درباره احتمال جایگزینی تلگرام با پیام رسان های داخلی بیان کرد: 
ش��اید تلگرام یک پیام رسان ساده به نظر برسد اما به ندرت پیام رسانی وجود 
دارد که تمام این گزینه ها را به شکل قابل اتکایی در اختیار کاربر بگذارد؛ یعنی 
قابلیت ایجاد کانال، اطالع رسانی، گروه  و ارسال پیام های شخصی نفر به نفر را 
داشته باشد. بنابراین از لحاظ نرم افزاری حتی با غول های نرم افزاری در دنیا هم 
قابل قیاس نیس��ت. اما جدا از ابزارهایی که در تلگرام وجود دارد، از بعد فنی، 
هم در حال حاضر هیچ پیام رسان داخلی وجود ندارد که توانایی نرم افزاری و 

سخت افزاری جایگزینی تلگرام را داشته باشد. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تلگرام یک پیام رسان متن باز با سرعت توسعه 
بس��یار باالس��ت، بنابراین نه تنها یک بستر کامل است، بلکه علی رغم امنیتی 
که دارد بس��یاری از توسعه دهندگان ایرانی هم روی این بستر کار می کنند و 
ابزارهایی را فعال کردند. همچنین پشتیبانی سخت افزاری یک مجموعه با این 
حجم در ایران تقریباً غیرممکن است. هنوز هم هیچ بازیگری با ارائه خدمات 
ابری، سرورها، ارتباط منطقی یا بک آپ فنی و موارد اینچنینی در این مقیاس 

و حتی یک دهم نداریم. 
برهمند که س��ردبیری یک نش��ریه فناوری اطالعات را نیز بر عهده دارد، 
ب��ا بیان اینکه می توان با نگاه خوش بینانه برای توس��عه فن��ی به امید آینده 
ب��ود، گفت: اگر امکان رقابت ارگانیک فراهم ش��ود، نرم افزاری در ایران نقش 

پیام رس��ان را ایفا کند و به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری پشتیبانی درستی 
ارائه دهد، می توان گفت به تدریج امکان جایگزینی فراهم می شود، اما مسلما 

راهش مسدود کردن راه غالب و پیام رسان های موجود نیست. 
نباید با بستن سرویس خارجی به دنبال رونق سرویس داخلی باشیم

این کارش��ناس فناوری اطالعات ادامه داد: اگر به پیام رسان های خصوصی 
مشوق داده شود، خوب است اما اینکه با بستن پیام رسان  خارجی دنبال رونق 
س��رویس خودمان باشیم کار درس��تی نیست و در عمل هم جواب نمی دهد. 
ش��اید در نگاه اول تصور شود اس��تارت آپ هایی مانند کافه بازار و آپارات که 
موفق شدند، به دنبال بستن یوتیوب و گوگل پلی راه افتادند، اما زمانی شاید 
ده ها استارت آپ دیگر در این حوزه وجود داشت و در نهایت انحصار نیست که 

استارت آپ را موفق می کند، بلکه خالقیت های یک سرویس است. 
برهمند بعد روانی استفاده از پیام رسان داخلی را مانع دیگری دانست و اظهار 
کرد: اگر یک س��رویس بین المللی هک شود و یک سرویس داخلی جایگزین 
شود، به دلیل سد ذهنی که کاربر ایرانی در مورد پیام رسان داخلی دارد، این 
موضوع قابل انجام نیس��ت. دو مورد اساسی درباره سد ذهنی وجود دارد؛ اول 
اینکه به دلیل مش��کل قانونی، هر محتوایی که منتش��ر می شود، مسئول آن 
انتشاردهنده نیست، بلکه صاحب کس��ب وکار است. همین حاال هم مدیران 
عامل این کس��ب وکارها زمان زی��ادی را در دادگاه ها و پلیس فتا می گذرانند. 
در واقع خالء قانونی بسیار جدی درباره مسئولیت انتشار محتوا باعث می شود 

کسب وکارها خیلی به سمت ساخت پیام رسان نروند. 
وی دسترس��ی قانونی ی��ا legal intervention را دیگر س��د ذهنی 
کاربران دانس��ت، توضیح داد: همه جای دنیا این ساختار قانونی وجود دارد 
که اگر کاربری رفتاری خالف قوانین کشور داشت، به اطالعاتش دسترسی 
باش��د. اما اینکه این دسترس��ی در ایران چقدر مبتن��ی بر ضابطه قضایی 
صورت می گیرد مش��خص نیست. مصادیق زیادی در استارت آپ های مالی 
دربردارنده اطالعات ش��خصی افراد هس��تند و این احساس فقدان امنیتی 
گس��ترده در کاربران وجود دارد که اطالعات شان دارای امنیت نیست. اگر 
رفتار کاربری برای ش��ما عجیب اس��ت، باید از طریق قانونی با ارائه مدرک 
به اطالعات دسترس��ی داشت اما تعدد نهادهای متولی در این زمینه عماًل 
رعایت قانون را با خدش��ه مواجه کرده اس��ت. ما دارای تولیت یکپارچه در 

زمینه مدیریت فضای اینترنت نیستیم. 
سیاست های انحصاری تلگرام را سرنوشت ساز کرد

این کارشناس فناوری اطالعات با بیان اینکه سیاست های انحصارآمیز تلگرام 
را این اندازه سرنوشت س��از کرده اس��ت، اظهار کرد: وقتی تمام سرویس های 
رقیب تلگرام را ببندیم، یک مس��نجر این قدر بزرگ می ش��ود. ش��اید اکنون 
فرصتی تاریخی باش��د که دو موضوع از هم جدا ش��وند؛ در حوزه پیام رسانی 
که معموالً مسئله حریم شخصی در آن مهم است مردم بتوانند آزادانه از یک 
ابزار بین المللی استفاده کنند و برای نشر محتوا و کسب وکار بتوان از یک بستر 

داخلی استفاده کرد. 
برهمند با بیان اینکه در شرایط فعلی الزم است ابتدا مسکن تزریق و سپس 
درمان شروع شود، گفت: یک حقیقت وجود دارد؛ اینکه شاید شهروند ایرانی 
ب��ه دلیل دغدغه اش از امنیت و حوزه حریم ش��خصی، ترجیح می دهد برای 
پیام های شخصی با پیام رس��ان خارجی کار کند. اما باید یک بستر رسانه ای 
داخلی راه اندازی ش��ود که امکان نش��ر محتوا را فراهم کند و این در صورتی 
اتفاق می افتد که در قدم اول فیلترینگ تلگرام برداشته شود. االن جامعه ایرانی 
به این ماجرا بدبین است و هر سرویس جایگزینی که در ایران فراهم شود، با 

بدبینی با آن برخورد می شود. 

 نیروی انس��انی را سرمایه اصلی کش��ور توصیف کرد و گفت: این نیروی 
انس��انی، نخبگان، فرهیختگان و فارغ التحصیالن دانش��گاهی هس��تند که 
می توانن��د در عصر جدید و فضای نوین، با نگاه ن��وآور و خالق، بخش های 

مهمی از سهم اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، محمدحس��ین 
س��جادی نیری، دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت 
علمی در س��ومین نمایشگاه و جشنواره کاالی فرهنگی جایزه فیروزه گفت: 
نگاه کش��ور ما به حوزه فرهنگ یارانه ای است. این نگاه موجب خام فروشی 
می شود. در عرصه علم و فناوری هم دچار چنین مشکلی هستیم. با توسل 

به فروش نفت خام در عمل نتوانسته ایم از فرصت ها استفاده کنیم. 
وی بیان کرد: کشوری که به سمت خام فروشی حرکت کند نگاه الزم را به 
ذخای��ری که می تواند منجر به نوآوری و توانمندی اقتصادی در عصر جدید 

 شود نخواهد داشت. 
دبیر ستاد توسعه فناوری های 
معاون��ت  هویت س��از  و  ن��رم 
علم��ی مناب��ع اصلی کش��ور را 
نیروی انس��انی دانست و گفت: 
ای��ن نی��روی انس��انی نخبگان، 
فرهیخت��گان و فارغ التحصیالن 
دانشگاهی هستند که می توانند 
ب��ه ما کم��ک کنند. ای��ن افراد 
می توانند در عصر جدید و فضای 
نوی��ن، با ن��گاه ن��وآور و خالق، 
بخش های مهمی از سهم اقتصاد 
دنیا را به خود اختصاص دهند. 

وی توضی��ح داد: اینک��ه م��ا 
تالش کنی��م در عرصه فرهنگی 
محصوالتی داش��ته باش��یم که 
ام��کان فروش و کس��ب س��هم 
باالی��ی از بازار داخل را داش��ته 
توج��ه  ب��ا  تض��اد  در  باش��ند، 

ب��ه انگاره های فرهنگی ما نیس��ت. اینکه ما می خواهی��م مقید به فرهنگ 
ایرانی اس��المی باشیم به معنای این نیس��ت که محصوالت فرهنگی ایرانی 

نمی فروشند. 
سجادی نیری بیان کرد: محصول فرهنگی موفق محصولی است که سهمی 
از بازار داش��ته باش��د و در مقابل محصوالت فرهنگی بیگانه مقاومت کند. 
تالش ما در معاونت علمی این اس��ت که در کنار دستگاه های فعال در این 
عرصه نگاه اقتصاد فرهنگ را در کش��ور توس��عه دهیم. ای��ن نگاه می تواند 
موجب ایجاد اشتغال، توسعه تولید در کشور و جلوگیری از تهاجم فرهنگی 

باشد. 
وی ادامه داد: در ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی، 
در ح��وزه اقتصاد خالق و صنایع نرم ت��الش داریم چند اتفاق جدی را رقم 
بزنیم. نکته نخس��ت این اس��ت که باید تالش کنیم محصوالت س��نتی را 
معاصر س��ازی کنیم. ما در ایران سابقه بس��یار خوبی در صنایع دستی داریم 
اما برخی از این صنایع دس��تی ما نتوانسته اند معاصر سازی شده و در عرصه 

زندگی روزمره مردم این سرزمین مورد استفاده قرار بگیرند. 

دبیر س��تاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی با اشاره به 
این موضوع که کش��ورهای غربی از این پتانس��یل ایرانی استفاده کرده اند و 
در هنرهای مختلفی مانند قلم زنی، س��فال، صنایع دستی و . . . بهره برده اند 
و محص��والت لوکس و ویژه در صنایع فرهنگ��ی تولید می کنند، گفت: این 
مس��ئله ای است که می تواند با استفاده از پتانسیل فرهنگی و اقلیمی ما در 
ایران محقق ش��ود. پس معاصرس��ازی از میراث فرهنگی در زندگی روزمره 
یکی از اتفاقاتی است که به دنبال آن هستیم و خمیرمایه آن نوآوری است. 
وی نکت��ه دیگر مورد توجه معاونت علمی را توجه به عناصر و بخش های 
زنجیره های پس��ین و پیش��ین صنایع فرهنگی دانس��ت و اف��زود: وقتی با 
ش��خصیت و عروسک ها مواجه هس��تیم، مخاطب گذشته آن را می شناسد. 
یعنی س��ال ها قبل عرضه و شناس��انده شده و س��پس وارد صنعت سینما، 
بازی ه��ای ویدئویی مد و لباس و . . . می ش��ود. صنع��ت جانبی که از کنار 
یک شخصیت خلق می شود در 
برخی م��وارد تا ۱۱برابر بزرگ تر 

از خلق آن است. 
داد:  ادام��ه  س��جادی نیری 
ای��ن نکته اس��ت که در کش��ور 
م��ا مغفول مانده اس��ت. حرکت 
مجموعه ه��ای  می��ان  هم اف��زا 
اقدامی  دست اندرکار نخس��تین 
است که باید اتفاق بیفتد. صنایع 
خاموشی مانند کمیک استریپ 
که به ح��وزه نوش��ت افزار ورود 
کرده اند، نکته ای اس��ت که باید 

به آن توجه ویژه داشت. 
وی همچنین به برنامه ای که 
در سال جاری در معاونت علمی 
کلید زده ش��ده اس��ت، اش��اره 
کرد و گفت: توس��عه زیست بوم 
ش��رکت های خ��الق ب��ا هدف 
شکل دادن به شرکت های حوزه 
صنعت فرهنگی اس��ت؛ ش��رکت هایی که با نگاه نوآورانه و خالق می توانند 

سهم مناسبی از بازار داشته باشند. 
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ادامه داد: ما 
در نظر داریم توسعه این شرکت ها را در بازار هدف تسهیل کنیم، به طوری 
که تا امروز ۳۵ حمایت برای مجموعه شرکت های خالق در نظر گرفته شده 
اس��ت. نگاه ما این اس��ت که با همکاری سایر دس��تگاه ها و بخش خصوصی 

بتوانیم تجاری سازی حوزه محصوالت فرهنگی را توسعه دهیم. 
وی ابت��دا تا انتهای این کار را ناظ��ر به همکاری بخش خصوصی عنوان و 
اب��راز امیدواری کرد تا از س��ال آینده توان مضاعفی را از بخش خصوصی در 

این حوزه شاهد باشیم. 
س��ومین دوره جایزه کاالهای فرهنگی با الگوی ایرانی اس��المی فیروزه با 
همکاری س��تاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و توسط 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، دی ماه 96 برگزار 
شد. در مراسم اختتامیه این رویداد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاون 

رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد جوایز اهدا شد. 

فیلترینگ تیر خالص به کسب وکارهای محلی دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی:

 نخبگان می توانند با نگاه نوآور بخش های مهمی
 از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند
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دریچهنگاه

مدیرکل عمران و توس��عه پارک فناوری پردیس گفت که ساخت نیروگاه گازی 
6 مگاوات CHP با هدف تامین برق شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس 
آغاز ش��د. به گزارش مهر، حمید خردنیا، مدیرکل عمران و توس��عه پارک فناوری 
پردی��س گفت: تامین برق ش��رکت های دانش بنیان پارک فناوری پردیس همواره 
یکی از دغدغه های مهم مجموعه مدیریتی پارک در چند س��ال اخیر است که در 
این راس��تا یکی از روش ه��ای جبران کمبود برق، احداث نی��روگاه گازی مقیاس 
کوچک به ش��مار م��ی رود. وی افزود: در مردادماه س��ال۱۳96 موافقتنامه ای بین 
پارک فناوری پردیس و یک شرکتی در پارک پردیس با همکاری صندوق توسعه 
 فناوری های نوین برای تامین کس��ری برق پارک به موازات احداث خط و پس��ت

 6۳ کیلوول��ت و انج��ام فعالیت اجرای��ی احداث نی��روگاه در ورودی پارک جنب 
ایستگاه گاز منعقد شد. 

کمبود برق شرکت های دانش بنیان پارک فناوری 
پردیس، جبران می شود

فن بازار منطقه ای سیس��تان و بلوچس��تان به عنوان هفدهمین بخش از ش��بکه 
بزرگ فن بازار ملی کش��ور بهمن ماه در زاهدان افتتاح خواهد شد. به گزارش مهر، 
فن بازار منطقه ای سیس��تان و بلوچس��تان که با حمایت پ��ارک علم و فناوری آن 
استان ایجاد ش��ده، کمک به بازاریابی محصوالت فناورانه، انتقال فناوری، ارتقای 
س��طح فناوری صنایع مس��تقر در استان، جذب س��رمایه برای طرح های فناورانه 
و کم��ک به تجاری س��ازی آنها و برق��راری روابط تجاری و فناوری بین کس��ب و 
کارها را برعهده خواهد داش��ت. برگزاری جلسه معارفه عمومی برنامه ها و خدمات 
فن بازار منطقه ای، تحویل زیرساخت نرم افزاری فن بازار و برگزاری نخستین جلسه 
ش��ورای هماهنگی فن بازار منطقه ای سیستان و بلوچس��تان با حضور نمایندگان 
دس��تگاه های مرتبط با حوزه علم و فناوری از جمله برنامه های مراس��م افتتاحیه 

این فن بازار منطقه ای است. 

با حمایت پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان افتتاح می شود:
 هفدهمین فن بازار منطقه ای کشور

جف بزوس مدیر خرده فروشی آمازون، ثروتمندترین مرد جهان لقب گرفته است. 
طی روزهای اخیر بهای سهام او در شرکت آمازون به بیشترین میزان رسید و به 

این ترتیب ارزش خالص ثروت او بالغ بر ۱۰۵.۱میلیارد دالر شد. 
به گزارش مهر، در ۱۲ ماه گذشته ارزش سهام آمازون حدود ۵۷درصد رشد کرد. 
از سوی دیگر تا این نقطه از سال جدید میالدی نیز ارزش سهام این خرده فروشی 

آنالین ۶.۶درصد دیگر نیز رشد کرده است. 
این درحالی است که ارزش ثروت بیل گیتس مالک مایکروسافت در آوریل ۱999 

میالدی ۱۰۰میلیارد دالر تخمین زده شده بود. البته مقدار کل ثروت گیتس هفته 
گذشته حدود 9۳ میلیارد دالر بود. 

البته گیتس در صورتی که صدها میلیون دالر از سهام مایکروسافت و میلیاردها 
دالر پول نقد را به خیریه ها اعطا نکرده بود، ثروت او از مرز ۱۵۰ میلیارد دالر 

می گذشت. 
 

لقب ثروتمندترین مرد جهان برای مدیرعامل آمازون با بیش از ۱۰۵میلیارد دالر 

 جف بزوس
در قله می تازد



تا ب��ه حال در مورد ارتباط برند و تجربه 
کارب��ران فک��ر کرده  اید؟ وقت��ی برندی در 
دنی��ای دیجیت��ال در مع��رض دی��د قرار 
می گیرد، بس��یار نامحس��وس است که در 
واقع چه زمان��ی تجربه مش��تریان از برند 
شروع می شود و چه زمانی به پایان می رسد 
و حت��ی اینکه اصال نقطه  ش��روع یا پایانی 
وج��ود دارد یا نه؟ اگ��ر در بخش دیجیتال 
برای یک ش��رکت مش��اوره برندینگ کار 
کنید و دائما   ب��ا برندهای مختلف و پخش 
داس��تان آنها در دنیای اینترنتی و آنالین، 
سروکار داشته باش��ید، کار آسانی نیست. 
تیم برندس��ازی دیجیتال��ی باید ارزش ها و 
تعهدات برند و انتظارات مش��تریان از برند 
را به یک تجربه آنالین مناس��ب و ش��فاف 

بدل کند. 

برندسازی در دوران قبل از عیسی
جهت کمک ب��ه کش��ف دگرگونی  های 
جدی��د در برندس��ازی، مهم اس��ت که با 
خاس��تگاه و مبدأ برندس��ازی آشنا شویم. 
در دوران ابتدای��ی ۲۰۰۰ قب��ل از می��الد 
برندس��ازی وجود داشته اس��ت، احشام و 
اغنام و دام  های کشاورزان به شکل فیزیکی 
برندگ��ذاری می ش��ده اند و از آن زمان به 
ه��ر چی��زی آرم )mark( عالم��ت چاپ 
)watermark( ی��ا لوگو داده می ش��ده. 
البت��ه از زمان انقالب صنعت��ی، همه   ما به 
خوبی می دانی��م که برندین��گ صرفا   یک 
لوگو ی��ا نمایش گرافیک��ی از یک خدمت 
و محصول نیست؛ برندس��ازی ارتباط بین 
ویژگی   ها، مزایا، س��بک زندگی شایسته و 
ارتباط حسی اس��ت که با مخاطبان برقرار 

می کند. 
تغییر بزرگ س��ال   های اخی��ر در حوزه   
برندس��ازی به دلیل ورود اینترنت، ش��بکه 
اجتماعی و مصرف کنندگان مرتبط با برند، 
رخ داد. در برندس��ازی رسم بر آن بود که 
تبلیغات برن��د به خوبی ب��ا تبلیغات یکی 
ش��ود و برندهایی که بیش��تر و به بهترین 
شیوه ممکن تبلیغ می کردند، برنده بودند. 
اهمیت��ی ن��دارد در دنی��ای فرا دیجیت��ال 
امروزی چقدر با مخاطبان خود ارتباط آن 
هم از نوع حسی برقرار کرده ایم، برای یک 

برند هدایت کننده بازار در س��ال   های بین 
ده��ه ۵۰ تا ۹۰ تبلیغات کالن و یک طرفه 
راه��کار اصلی بود، اما ح��اال تبلیغات فقط 
می تواند کره   چشم را جذب کند، به دست 
آوردن قرابت حقیقی با برند بس��یار سخت 
است. اینجاست که تجربه   آنالین به عنوان 
مزیت اصل��ی خودنمایی می کن��د. تجربه 
آنالین جایی به وقوع می پیوندد که برند بر 

تعهد خود جامه عمل می پوشاند. 

برندسازی در عصر فرا دیجیتال و 
تجربه مشتریان از برند

در تعری��ف حقیقی معن��ی برندینگ در 
عصر حاضر کمی س��ردرگمی وجود دارد. 
یعن��ی، اص��ول و صفات و ش��خصیت برند 
مانند قبل اس��ت، اما حتما   بای��د همراه با 
زم��ان و تقاضای مش��تری حرک��ت کند. 
خدمات برندسازی باید شروع به درک این 
حقیقت کنند که برندش��ان همه چیز آنها 
اس��ت و در دنیایی که مبتنی بر ارتباطات 
ب��وده و جامعه آن را به جل��و می برد، برند 
حتی همه چی��ز را در مورد حضور آنالین، 
رفت��ار و متناس��ب ب��ودن تجرب��ه آنالین 

مشتریان را نیز در برمی گیرد. 
برند یک جانشین، یک میانبر برای تمام 
انتظارات، ارتباط��ات جهان بینی، تجربه و 
تعهدی اس��ت که ی��ک خدمت یا محصول 

ایجاد می کند. 
تجربه مشتریان از برند همه چیز است 
مهم تری��ن واژه در ای��ن زمین��ه تجربه 
برند اس��ت. تجربه ب��ه واقع عام��ل اصلی 
متمایز کنن��ده برند در دنیای رقابتی، پیش 
برن��ده از جانب مصرف کنن��ده و مبتنی بر 
ارتباطات امروزه اس��ت. داش��تن تجربه  ای 
که با انتظارات برند همس��و باشد و توسط 
جایگاه  یابی، تعهدات و انتظارات برند ایجاد 
ش��ود )انتظاراتی از قبل توسط محصوالت، 
تبلیغ��ات، محتواهای نوش��ته ش��ده و… 
ایجادش��ده بود. ( حقیقتا   آن چیزی است 
ک��ه در مورد تجرب��ه مش��تریان از برند و 
ارتب��اط آنان ب��ا برند اهمی��ت دارد. اگر از 
متخصص��ان »تجرب��ه   کارب��ران در فضای 
آنالین« بپرس��ید، به ش��ما می گویند آنها 
در بخش برندسازی کار نمی کنند، بلکه در 
ایجاد تجربه کار می کنند و ممکن است از 
راهنمای برندی که توس��ط تیم برندینگ 

تهیه شده، تنها برای رنگ، ظاهر نوشتار و 
راهنمای استایل استفاده کنند. 

ه��ر کس��ی در تی��م تجربه آنالی��ن، از 
مش��تری گرفته تا طراح ش��بکه، نویسنده   
محت��وا و مدیریت پروژه الزم اس��ت کامال   
ارزش برن��د، مش��تریان و انتظ��ارات آنها 
را درک کنن��د و تجربه ای مناس��ب با آن 
فراهم کنند که همس��وی انتظارات باشد. 
این بدان معنا نیست که تجربه آنالین برند 
باید زیبا، سریع، پاسخگو، همراه با جزییات 
اضافی در محتوا یا غنی باشد، فقط باید به 
س��ادگی با برند همسو باشد حاال محصول 
و خدمت ش��ما هرچ��ه می خواهد باش��د. 
گاهی سادگی بیش از حد معمول می تواند 
خوب باش��د. گاهی یک تجربه   کاربر خوب 
بی نهایت س��اده است و شامل یک صفحه، 
ی��ک کارک��رد و محتوای کم باش��د. مانند 
طراحی ابتدایی آمازون مناس��ب باشد که 
ب��ه زیبایی درخور برن��د و خدمت آن بوده 
و تجرب��ه موبایل و وب کارا و حس��ی را به 
مخاطبان می رساند، هر سناریویی می تواند 

منحصر به فرد باشد. 
کس��ب وکاره��ا وقتی برندس��ازی را در 
نظ��ر می گیرند، نباید با برند  ش��ان و تجربه 
برن��د و ردپ��ای  از  اینترنت��ی مش��تریان 
دیجیتالی  شان در زمان در نظرگیری حضور 
آنالین برند برای خدمت یا جذب مشتری، 
به عنوان عوامل جداگانه رفتار کنند. تمام 
نق��اط عملیاتی باید کامال   مرتبط باش��د و 
الزم اس��ت افراد متوجه باش��ند که حضور 
آنالین بسیار بیشتر از لوگوی جدید، فونت 
جدید و تصور برندسازی شده جدید زیبا از 

یک عکس ارزشمند، مهم است. 

برندسازی در مقابل تجربه   مشتریان 
از برند و تجربه کاربران

پ��س آیا در نظ��ر گرفتن برندس��ازی و 
تجرب��ه کاربران واقع��ا   المان ه��ای جدا از 
هم هس��تند؟ اگر ش��ما مصرف کننده   برند 
به خصوصی هس��تید ای��ن دو قطعا   جدا از 
هم نیستند. مصرف کنندگان آگاه خواهند 
شد، مصرف، اولین و بهترین تجربه فرآیند 
فروش یک برند توس��ط کانال   های مرتبط 
آنالی��ن و کانال ه��ای مس��تقل متفاوت به 
ص��ورت فعاالن��ه و غی��رارادی توصی��ه به 
دس��ت می   آورد. مصرف کنندگان همچنین 

ب��ا برند رابطه قرابت و خویش��اوندی ایجاد 
می کنن��د و ب��ر روش   ه��ای مختلف��ی که 
بتوانند با عکس العمل   های خود به برندتان 
ش��کل می دهند و رفتار خود را به اشتراک 
می گذارند و آنچه برای برندتان می خواهید 
تا آنگونه شناخته شود را تغییر می دهند و 
برای تبدیل ش��دن به چی��ز دیگری به آن 

ارزش می دهند. 

در برندسازی گوش کنید، عمل 
کنید، بهبود ببخشید 

همه ما به خوبی آگاه هس��تیم که تجربه   
کاربر خ��وب به راحتی ب��ا بهترین عملکرد 
اجرا نمی شود؛ قابل جست وجو، با اندیشه و 
حساب شده و بررسی شده است و محتوا، 
عملکرد، دسترسی، طراحی تجربه کاربر و 
شخصی س��ازی تمام آنها برای یکی کردن 
آنها در تجربه   ای مناسب را بازیابی می کند. 
برندس��ازی در عص��ر حاضر واقع��ا   تفاوتی 
ندارد. با وجود برندهای پیشرفته و با تجربه  
آنالین و آفالین، برند ش��ما فقط به اندازه 
  توانایی   اش در برآورده کردن انتظاراتی که 
براس��اس جایگاه  یاب��ی از جانب محیط که 
برای مشتریان تعریف کرده   اید خوب است. 
انقالب برندس��ازی امروزه چیزی اس��ت 
ک��ه توس��ط کس��ب وکارها پی��ش ب��رده 
نمی ش��ود، اما به واس��طه   اینکه مشتریان 
چ��ه می خواهند یا نی��از دارند که محصول 
شما به صورت انفرادی برای آنها کار کند، 
مشتریان به آن ش��کل می دهند و این امر 
واقعیت دارد. نهایتا   برند تبدیل می شود به 
رفتار مشتریان، انتظارات آنها و بازخوردی 
ک��ه از تجربه آنها که تعریف کرده اند »یک 
برند، چه خوب خدمت رسانی کرده است«، 
دریاف��ت می کنی��د. مگر آنک��ه برند برای 
گوش دادن، اقدام کردن و بهبود بخشیدن 
مس��تمر تجربه   آنالی��ن کاربران��ش زمان 
بگذارد، در غیر این صورت آن برند مطمئنا   
به دلی��ل عدم ب��رآورده ک��ردن انتظارات 

مشتریانش محکوم به فنا است. 
بنابراین برای جمع بندی و تکرار مجدد، 
اقدام به عمل مجزا در برندس��ازی و تجربه   
کارب��ران یا تجرب��ه    مش��تریان از برند به 
عنوان اصول مس��تقل و مجزا بسیار دشوار 

است. 
brandabout :منبع

آیا تجربه مشتریان از برند، مختص برندسازی نوین است؟ 
کمپین

حمله قلبی از آنچه می بینید به 
شما نزدیک تر است

 بنیاد قل��ب انگلیس)BHS(  ه��دف بزرگی را 
دنب��ال می کرد؛ ص��رف ۵۰۰ میلی��ون پوند روی 
تحقیقات بیماری های قلبی تا سال ۲۰۲۰ و برای 
ای��ن کار باید تصورات مردم را در این مورد تغییر 

می داد و کمک مالی جمع می کرد. 
بس��یاری از م��ردم فکر می کنند بیم��اری قابل 
 BHS .پیش��گیری اس��ت و س��راغ آنها نمی آیند
می خواس��ت مردم بیشتر به بیماری قلبی اهمیت 
بدهند و تصور نکنند حمله قلبی مخصوص پیرها 
و آدم های چاق اس��ت. برای ای��ن کار برند باید به 
س��راغ دیالوگ های تک به تک با مردم می رفت و با 
توجه به رفتارش��ان در مورد رسانه، به آنها هشدار 
می داد که بیمار قلبی با چه س��رعتی می تواند به 

بدن حمله ور شود. 
BHS  می خواست با جان بخشیدن به بیماری 
قلب��ی، آن را به موضوعی غیر قاب��ل انکار تبدیل 

کند. 
هم��کاری ب��ا روزنام��هThe Sun  باعث ش��د 
BHS بتوان��د به خوبی در مع��رض دید مخاطب 
باش��د. آنها تصمیم گرفتن��د در عادت ها و زندگی 
روزمره مردم پارازیت ایجاد کنند. کمپین با حذف 
بعضی از بخش های م��ورد عالقه مردم از روزنامه 
آغاز شد؛ تیم  نویسندگان روزنامه مطالب زیادی را 
همراه با آگهی های خالقانه در مورد بیماری قلبی 

جایگزین مطالب عادی کردند.
 پیام نوش��ته ها حول این محور می گذش��ت که 
بیم��اری قلبی هر لحظه چط��ور می تواند زندگی 
م��ردم را تحت تأثیر قرار ده��د؛ »یک لحظه زنده  
هس��تی و لحظه بعد نخواهی بود« و واقعیت این 
بود ک��ه هیچ کس ت��ا زمان مبتال ش��دن به این 

بیماری به آن فکر نمی کرد. 
برن��د به مردم می گفت آنچ��ه در حال انجامش 
هس��تند خیلی راحت و در یک چشم به هم زدن 

از دست می رود. 
به این ترتیب ی��ک روز صبح مخاطبان روزنامه 
بعض��ی از مطالب همیشگی ش��ان را پیدا نکردند؛ 
کسانی که به دنبال خواندن مطالب ورزشی بودند، 
 BHS به جای اخبار مورد عالقه شان، پیام کمپین
را مشاهده کردند. لیست برنامه های تلویزیون هم 
با پیام دیگری از برند، جایگزین ش��د: »اگر پیش 
از آنکه فرصت تماشای این برنامه ها را پیدا کنید، 
دچار حمله قلبی شوید دیگر این برنامه ها اهمیتی 

ندارند.«
ایستگاه های اتوبوس، تابلوهای مترو و لیوان های 
قهوه، پش��ت بلیت های سینما، پشتی تاکسی ها و 
روی آینه ه��ای توالت ها هم از ای��ن پیام در امان 
نماندند! و برند س��عی کرد مخاطب��ان را همه جا 

غافلگیر کند. 
آگهی ویدئویی و فعالیت های دیجیتال، اقدامات 

فوق را پشتیبانی می کرد. 
۵۸درصد خوانندگان Sun، آگهی های BHS را 

به یاد می آوردند. 
۲۳درصد گفتند که به خاطر دیدن این آگهی ها، 

برای کمک به برند اقدام می کنند. 
و از هم��ه مهم تر، ۱۸درصد گفتند که به خاطر 

کمپین به BHS کمک مالی کرده اند. 
و ۲۱درص��د خوانندگان در مورد این آگهی ها با 

دوستان و خانواده شان صحبت کرده بودند. 
mbanews/newsworks :منبع
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ایستگاه تبلیغات

 7شکست بزرگ رسانه اجتماعی 
در سال ۲017

همه ما در رسانه اجتماعی اشتباه کرده ایم، مثال تصویر 
اشتباهی را بارگذاری کرده باشیم یا اینکه اتفاقی به کسی 
توهین کنیم. اتفاق ها پیش می آیند، اما زمانی که برای یک 
شرکت بزرگ اتفاق می افتند و مقیاسش آنقدر بزرگ است 
که به میلیون ها نفر می رسد، ممکن است شهرت برند در 

خطر بیفتد و باعث خنده و مسخره مشتریان شود. 
س��ال ۲۰۱۷ نیز از این قضیه مس��تثنی نبوده و شاهد 
سیلی از شکست های رسانه اجتماعی در برندهای معروف 
بوده است. بنابراین، فکر کردم که زمانی را به جمع آوری 
بزرگ ترین شکست های رسانه اجتماعی سال اختصاص 
دهم تا ببینم چه چیزی را می توانیم درباره مدیریت رسانه 

اجتماعی یاد بگیریم: 
1. یونایتد ایرالینز اشتباه بزرگی مرتکب شد

اگ��ر به یونایت��د ایرالینز توجه کرده باش��ید، می دانید 
که این شرکت، س��ال خوبی را پشت سر نگذاشته است. 
مش��کالت از زمانی شروع شد که مس��افران، ویدئویی را 
گرفتند و انتشار دادند که در آن حراست هواپیما، مردی 
را به زور از هواپیما پیاده می کردند. این شخص به صورت 
تصادفی انتخاب شده بود و صندلی اش به کادر پرواز داده 

شده بود. 
همین مسئله، به تنهایی کافی بود تا غوغایی در رسانه 
اجتماعی بر پا و ش��هرت برند را خراب کند، اما مس��ئله 
زمانی بدتر ش��د که اسکار مونوم، مدیرعامل شرکت، یک 
معذرت خواهی س��رد و همراه با س��رزنش فرد مورد نظر 
را اع��الم و در آن کارمن��دان خود را تحس��ین کرد که از 
روش های مناس��بی اس��تفاده کرده اند. روش درس��ت یا 
نادرس��ت، موقعیت های پیچیدهای این چنینی، نیازمند 
مهربانی و درک هس��تند و یونایتد ایرالینز هیچ کدام از 

اینها را نشان نداد. 
۲. داو، مشکالت بیشتری به زنان می دهد

داو، در اوائ��ل می، در رس��انه اجتماعی حضور پررنگی 
داش��ت، اما نه به ش��کلی درس��ت. داو، در تالش مداوم 
خود برای توصیف دوباره اس��تانداردهای زیبایی، حرکتی 
بحث برانگیز داشت که بطری شامپوهای خود را به شکل 
بدن های مختلف بسازد. در ظاهر، ایده خوبی بود. اما برای 
بس��یاری از زنان این عمل به طور غیرمستقیم این تفکر 
را تأیید می کرد که »بهترین« یا »ش��کل درس��ت بدن« 
همین طرح بطری اس��ت. س��ؤالی که پیش آمد این بود، 
آیا بطری ش��امپویی را انتخاب می کنید که مانند ش��کل 

بدن تان باشد؟ 
۳. پپس�ی، زندگی سیاهپوس�تان مهم اس�ت را 

نفهمید
پپس��ی، در تالش نادرست خود برای بهبود محصولش 
در چارچ��وب صلح و درک متقاب��ل در زمینه اعتراض به 
خشونت پلیس، کارت قرمزهای زیادی دریافت کرد. فورا، 
کاربران رس��انه اجتماعی خواس��تار تحریم پپسی شده و 
شرکت را به تحقیر کردن جنبش »جان سیاهپوستان مهم 
است« و سوءاستفاده از آن برای فروش بیشتر محصوالت 
خود، متهم کردند. پپسی به سرعت عذرخواهی و تبلیغ را 
متوقف کرد، حرکت هوشمندانه ای بود تا از آسیب بیشتر 
جلوگیری کند، اما آن تبلیغ به شهرت پپسی آسیب زد. 

۴. مک دونالد، رئیس جمهور را تخریب می کند
در ماه مارس، توئیت جالبی از مک دونالد منتش��ر شد 
ک��ه رئیس جمهور ترامپ را تخریب می کرد: »ش��ما یک 
رئیس جمهور نفرت انگیز هس��تید، ما اوباما را می خواهیم 
و دست های شما کوچک است.« همان گونه که احتماال 
ح��دس می زنید، کار خود م��ک دونالد نبود، بلکه هکرها 
بودند که این توئیت را انتشار دادند. شرکت، توئیت را پاک 
کرد، اما این اتفاق نش��ان داد که امنیت کاربری ش��رکت 

چقدر پایین است. 
۵. اشتباه اوبر

در ژانوی��ه، ممنوعیت مهاجرتی ترامپ، در مرکز توجه 
بود و رانندگان تاکس��ی در نیویورک، تصمیم به اعتصاب 
گرفتن��د تا به این قانون اعتراض کنند و از تمام رانندگان 
مانن��د رانندگان اوب��ر و لیفت نیز خواس��تند که به این 
اعتراض بپیوندند. اوبر که ظاهرا سعی می کرد از موقعیت 
استفاده کند، »قیمت گذاری منعطف« را به تعلیق درآورد 

و توییتی درمورد افزایش خدمات خود انتشار داد. 
بس��یاری، ای��ن حرکت را تالش��ی ب��رای تضعیف این 
اعتراض می دانس��تند. رقیب اوبر، لیفت، پیام همبستگی 
فرس��تاد و کمک یک میلی��ون دالری ب��ه ACLU  را 
اعالم کرد. هزاران کاربر، هش��تگ اوب��ر را حذف کنید را 
در پاسخ فرس��تادند و لیفت، شاهد افزایش کاربران خود 
بود. به عالوه، برای اولین بار، در یکش��نبه، ۲۹ ژانویه، در 
نتیجه کمپین # اوبر را حذف کنید، دانلودهای لیفت، از 

دانلودهای اوبر بیشتر شد. 
۶. آدیداس و انتخاب کلمات اشتباه

دلی��ل شکس��ت آدی��داس، انتخاب کلمات نادرس��ت 
بود. پس از ماراتن بوس��تون امسال، شرکت توییت کرد، 
»تبریک، شما از ماراتن بوستون جان سالم به در بردید« 
که ناخواسته تصویر بمبگذاری ماراتن بوستون در ۲۰۱۳ 
را تداعی می کرد. ش��رکت به س��رعت تویی��ت را پاک و 

عذرخواهی کرد. 
7. وزارت آموزش و پروش در آموزش کم می آورد

غلط های امالیی خیلی مهم نیستند، البته اگر تا زمانی  
ک��ه وزارت آم��وزش و پرورش نباش��ید. امس��ال، وزارت 
 W. E. آموزش و پرورش، توئیت��ی با غلط امالیی در نام
B. DuBois فرستاد و سپس در توئیت عذرخواهی خود 
 apologies را به جای  apologizes ،برای غلط امالیی

نوشت. 
theballance :منبع

مترجم: نازنین کی نژاد

آزاده اردشیری چم

مترجم: مژگان گوران
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آی��ا به دنبال راه��ی برای جذب 
مخاط��ب بیش��تر در اس��نپ چت 
هس��تید؟ در این صورت شما تنها 
نیس��تید. در واقع میلیون ها نفر در 
شبکه های مجازی به دنبال یافتن 
مخاطب های هرچه بیشتر هستند. 
بازاریاب ه��ای ح��وزه ش��بکه های 
اجتماع��ی ب��ه خوب��ی از اهمیت 
فعالیت ج��دی در این فضا آگاهی 
دارند. در میان شبکه های اجتماعی 
مختل��ف، اس��نپ چت ب��ا چندین 
میلی��ون کاربر فع��ال در ماه یکی 
از مهم ترین ها محس��وب می شود. 
به ط��ور کلی در چنی��ن فضاهایی 
یافت��ن دوس��تان و مخاطب ه��ای 
بیش��تر به معن��ای نزدیکی هرچه 
تمام ت��ر به اهداف کس��ب وکارمان 
است. در این مقاله جویس گریس 
به بررسی چگونگی فعالیت پربازده 
در اسنپ چت در چند گام اساسی 
و متنوع پرداخته است. هدف اصلی 
در اینج��ا کاربس��ت روش هایی به 
منظور جذب هرچه بیش��تر فالوور 

خواهد بود. 
گام اول: طراحی استراتژی واضح

هنگامی ک��ه از هر ابزار معمولی 
به عنوان وسیله ای برای دستیابی به 
اهداف بازاریابی استفاده می کنیم، 
در اختیار داشتن برنامه و استراتژی 
دقیق اهمیت می یابد. بازاریابی در 
اسنپ چت به عنوان یک نظام کلی 
که افزایش مخاطب زیرمجموعه آن 
محسوب می شود، نیازمند برنامه ای 
ب��رای تعریف چگونگی دس��تیابی 
به اه��داف اس��ت. ورود به مرحله 
اجرا بدون تام��ل روی این مرحله 
نتیجه ای جز اتالف وقت، هزینه و 

تالش در پی نخواهد داشت. 
منظ��ور ش��روع طراح��ی  ب��ه 
راه��کار  بهتری��ن  اس��تراتژی مان 
از  ب��ه مجموع��ه ای  پاس��خگویی 
پرس��ش ها به منظور تعیین جهت 
فعالی��ت  آت��ی اس��ت. در اینجا به 
چهار پرس��ش اش��اره می شود و از 
ش��ما انتظار پاس��خگویی دقیق به 

آنها می رود. 
- چ��ه کس��ی را در ش��رکت یا 
مؤسس��ه مان برای مدیریت بخش 
بازاریابی ش��بکه های مج��ازی )در 
اینجا اسنپ چت( انتخاب خواهیم 
ک��رد؟ اینک��ه چنین ف��ردی چه 
ایده هایی در ذهن داشته و از همه 
مهم تر تجرب��ه فعالی��ت در حوزه 
ش��بکه های مج��ازی را دارد باید 
انتخاب مان  معیاره��ای  مهم ترین 

باشد. 
- در پایان فرآیند جذب مخاطب 
چه برنام��ه ای را در پیش خواهیم 
گرفت؟ به عبارت ساده، هدف مان 
پس از ج��ذب مقدار مدنظر فالوور 

در اسنپ چت چیست؟ 
- چ��ه مقدار مناب��ع مالی، زمان 
و ت��الش نی��روی انس��انی را برای 
دس��تیابی ب��ه اهداف م��ان در این 
زمین��ه اختص��اص خواهی��م داد؟ 
توجه به این نکته که هرقدر منابع 
بیش��تری ب��ه کار گیری��م، نتیجه 
موردنظر را در ب��ازه زمانی کوتاه تر 
و با کیفیتی بهتر دریافت خواهیم 

کرد، ضروری است. 
- رقبای ما در اسنپ چت چگونه 
فعالیت می کنن��د؟ آگاهی از تعداد 
رقبای حاضر در این فضا از یکس��و 
و شناخت اس��تراتژی آنها از سوی 
دیگر بس��یار حیاتی است. در واقع 
یکی از راهکارهای ایجاد استراتزی 
منحصر ب��ه فرد، آگاه��ی از نحوه 
فعالی��ت دیگران اس��ت. همچنین 
با اخذ ایده ه��ای جذاب رقبای مان 
امکان طراحی استراتژی مرکب از 
همه آن ویژگی های مطلوب وجود 

خواهد داشت. 
بدون اطالع از پاسخ پرسش های 
فوق )و دیگر پرس��ش های مشابه 
آنها( شانس چندانی برای موفقیت 
در فض��ای ش��بکه های مج��ازی 
نخواهیم داشت. باید به یاد داشت 
که هدف ما از فعالیت در اسنپ چت 
مانن��د کارب��ران ع��ادی نیس��ت. 
اغل��ب افراد از ش��بکه های مجازی 
به منظ��ور تفری��ح و وقت گذرانی 
استفاده می کنند. با این حال حوزه 
بازاریابی هرگز فضایی برای تفریح 
یا شانس آزمایی نیست. هزینه های 
این ح��وزه در ص��ورت عدم خلق 
تأثیر مطل��وب تبدیل به ضرر برای 
شما خواهد شد، نه شخص دیگری. 
گام دوم: اله�ام از عملک�رد 

برندهای دیگر
هیچ ای��رادی در یادگیری نحوه 
بازاریابی در اس��نپ چت از عملکرد 
مطلوب س��ایر برندها وجود ندارد. 
ب��ه عن��وان مثال یک��ی از بهترین 
برندهای فعالی در اسنپ چت غول 
مش��هور فروش اینترنتی، آمازون، 
اس��ت. عالوه ب��ر تولی��د محتوای 
خالق به ص��ورت روزان��ه، آمازون 
در مناسبت های خاص نیز شاهکار 
 Black( می کن��د. جمع��ه س��یاه

Friday( سال گذشته بدون شک 
یکی از ش��اهکارهای این برند بود. 
در ای��ن بازه زمانی آمازون با تأکید 
روی قیمت ه��ای اس��تثنایی خود 
تع��داد قابل توجه��ی فالوور جذب 
ک��رد. به ه��ر حال هیچ ف��ردی از 
خرید بلندگوی 60دالری به قیمت 
تنها یک دالر چشم پوشی نمی کند. 
فعالیت آمازون در اسنپ چت تنها 
منحصر ب��ه زمان های خاص مانند 
جمعه سیاه نیست. به طور کلی این 
برند از اسنپ چت به عنوان فضایی 
برای نمای��ش فرآیندهای مختلف 
و کمتر دیده ش��ده کسب وکارش 

استفاده می کند. 
برند آکورا )بخش تولیدات لوکس 
ش��رکت هوندا( نی��ز فعالیت قابل 
توجهی در اسنپ چت دارد. نمایش 
توانایی و ویژگی ه��ای محصوالت 
مهم ترین هدف آکورا از فعالیت در 
شبکه های مجازی است. اگرچه این 
برند در سایر شبکه های اجتماعی 
نظیر توییت��ر نیز فالوورهای باالیی 
دارد، ب��ا ای��ن ح��ال ب��رای جذب 
مخاطب در اسنپ چت از روش های 
متفاوت و خاصی س��ود می جوید. 
به عن��وان نمونه در ابتدای فعالیت 
ثانیه ای  آک��ورا کلیپ های ش��ش 
از محص��والت تنه��ا ب��رای 100 
بازدیدکنن��ده نخس��ت امکان پذیر 
بود. ماهیت این کلیپ ها که شامل 
معرفی محص��والت جدید پیش از 
نمایش رس��می در نمایشگاه های 
بین الملل��ی بود، خی��ل عظیمی از 
کارب��ران را به س��وی اکانت آکورا 

سوق داد. 
دقی�ق  آنالی�ز  س�وم:  گام 

بهره وری استراتژی
ه��ر بازاریاب ماه��ری از ماهیت 
موقت��ی نخس��تین اس��تراتژی در 
اس��نپ چت آگاه��ی دارد. در واقع 
با  همیشه نخستین اس��تراتژی ها 
ت��رس و ل��رز اجرا می ش��وند. این 
امر ب��ه دلیل ناآش��نایی به محیط 
جدی��د و احتم��ال ب��روز حوادثی 
است که از آنها بی خبریم. برهمین 
اس��اس اهمی��ت آنالیز و بررس��ی 
اس��تراتژی مان در  مداوم خروجی 
اسنپ چت بیش از پیش خودنمایی 

خواهد کرد. در این راستا عالوه بر 
امکاناتی که نرم افزار پایه اسنپ چت 
در اختی��ار کاربران ق��رار می دهد، 
کاربرد نرم افزاره��ای جانبی که با 
دریاف��ت اطالعات خام نتیجه را به 
نمای��ش می دهند،  صورت نمودار 
مناس��ب به نظر می رسد. بهترین 
 Excel گزینه در این حوزه برنامه
از مجموع��ه نرم افزارهای کاربردی 

آفیس است. 
گام چهارم: اش�تراک گذاری 

اسنپ کد
اس��نپ کد یک بارکد اختصاصی 
دوربین اسنپ چت است که امکان 
جس��ت وجو و یافتن اکانت ها را به 
کارب��ران می دهد. اس��تفاده از این 
س��رویس به دلیل سهولت کاربرد 
ب��رای کارب��ران به ش��دت توصیه 
می شود. س��رویس اس��نپ کد در 
مرکز صفحه پروفایل تان قرار دارد. 
ب��ا کلیک روی لوگ��وی روح باالی 
دوربی��ن ام��کان فعال س��ازی این 

بخش وجود دارد. 
ام��کان  اس��نپ چت  کارب��ران 
اسکن مس��تقیم بارکدتان یا تهیه 
اسکرین شات و جست وجوی شما 
از طریق اس��کنر داخل��ی برنامه را 
دارند. تأثیر اس��تفاده از اس��نپ کد 
روی افزایش مخاطب های صفحات 
بسیار محسوس اس��ت. به همین 
دلی��ل نباید ب��ه اش��تراک گذاری 
اس��نپ کدمان روی اکانت های مان 
در دیگ��ر ش��بکه های اجتماعی را 
فراموش کنی��م. یک��ی از راه های 
مناسب برای جذب مخاطب بیشتر 
بارگ��ذاری اس��نپ کد روی صفحه 
پروفایل دیگر اکانت های مان است. 
این فعالیت مقطعی به جذب هرچه 
بیشتر مخاطب کمک خواهد کرد، 
همچنی��ن اش��تراک گذاری لینک 
اکانت مان نیز راهکار ساده دیگری 

به منظور جذب مخاطب است. 
گام پنجم: مرجعیت محتوای 

اسنپ چت
عالوه بر اش��تراک گذاری لینک 
و اس��نپ کد در دیگر ش��بکه های 
اجتماعی باید به اهمیت استفاده از 
محتوای تولید شده برای اسنپ چت 
در دیگر رسانه ها نیز توجه کرد. به 

ای��ن ترتیب برای مثال بخش��ی از 
کلیپ ه��ای اس��نپ چت مان را در 
فیس بوک یا اینستاگرام به اشتراک 

خواهیم گذاشت. 
ش��اید بارگذاری چندب��اره یک 
مطل��ب در ش��بکه های اجتماعی 
مختلف خسته کننده باشد. برهمین 
اساس استفاده از اپ هایی که یک 
پس��ت را در چند شبکه اجتماعی 
مختلف بارگذاری می کنند، منطقی 
به نظر می رس��د. با جست وجویی 
س��اده در گوگل پلی یا اپ استور با 
تع��داد زیادی از ای��ن اپ ها مواجه 
خواهیم ش��د. با این حال توجه به 
امنیت این اپ ها و فقط استفاده از 
نمونه های ارائه شده در پایگاه های 
رس��می اهمیت باالیی دارد. به هر 
حال سرنوشت بازاریابی برندتان در 

گروه امنیت اکانت تان است.
گام ششم: افزودن آدرس اکانت  

به آگهی ها و اطالعات ایمیل مان
اگرچ��ه این روش بس��یار کهنه 
و منس��وخ به نظ��ر می رس��د، اما 
بای��د پذیرفت که اف��زودن آدرس 
اکانت م��ان در مت��ن تبلیغ��ات و 
همچنین بخش اطالعات ایمل های 
رسمی شرکت به مشتریان امکان 
دسترسی آسان بدان را خواهد داد. 
در این راس��تا بای��د توجه کرد که 
از لوگوی اس��نپ چت نیز در کنار 
آدرس صفحه مان اس��تفاده ش��ود. 
در واقع بیش��تر افراد ش��بکه های 
اجتماع��ی و به طور کلی هر برندی 
را با لوگوی آن به خاطر می آورند. 
گام هفتم: تولید محتوای جذاب

در پایان باید محتوای مطلوبی به 
مخاطب های جذب شده ارائه کرد. 
این امر به حفظ و افزایش فالوورها 
کمک شایانی می کند. پیش از ارائه 
توصیه ها باید مدنظر داشت که همه 
محتوا در اسنپ چت تنها برای 24 
ساعت در معرض دید مخاطب قرار 
می گیرد. برهمین اساس تمرکز ما 
باید روی حوادثی باشد که در این 

بازه زمانی روی می دهد. 
نخس��تین راه��کار ب��رای تولید 
نماش پش��ت  محت��وای ج��ذاب 
صحنه کس��ب وکارمان اس��ت. به 
ه��ر حال مش��تریان تنها خروجی 
برن��د را ک��ه کاالو خدمات اس��ت 
مش��اهده می کنن��د. نمایش نحوه 
فعالی��ت کارکن��ان مجموعه برای 
خ��اص  جذابیت ه��ای  مخاط��ب 
خود را دارد. همچنین اس��تفاده از 
س��ریال و فیلم های کمدی محلی 
ی��ا بین المللی در تولی��د محتوای 
بازاریابی نتیج��ه خارق العاده ای به 
همراه دارد. این امر می تواند شامل 
استفاده از برش یک فیلم محبوب 
یا همکاری با بازیگران سرش��ناس 

باشد. 
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چگونه از اسنپ چت برای توسعه کسب وکارمان استفاده کنیم؟ 

 راه هایی برای جذب جادوی تصویر در بازاریابی
و حفظ مشتری آنالین

ب��رای اینکه به بهترین ش��کل ممکن روش های جذب 
مشتری آنالین و سپس حفظ کردن وی را فرا بگیریم، باید 

به این سؤاالت کلیدی پاسخ دهیم: 
1- استراتژی جست وجوی کاربران چیست؟ 

شاید ساده ترین س��ؤال ممکن این است که استراتژی 
کاربران برای جس��ت وجو چه چیزی می تواند باش��د؟ با 
وجود اینکه این سؤال بسیار ساده است، ولی برای شروع 
و بررسی نوع استراتژی، بس��یار کلیدی است. این سؤال 
کمک خواهد کرد که با تعیین اس��تراتژی جست وجوی 
کاربران هدف خود، در فرآیند و راه های جذب مش��تری 

آنالین به درستی گام بردارید و موفق تر عمل کنید. 
2- رقب�ای ما به تازگ�ی روی چه کلمات کلیدی 

مشغول کار هستند؟ 
آنچه بسیار مهم است، مشاهده و بررسی فعالیت رقبای 
خود در کس��ب وکارتان اس��ت. باید س��عی کنید کلمات 
کلیدی پربازدید و پرکاربرد را که مورد استفاده رقبای تان 
اس��ت، شناسایی کنید. کلمات کلیدی نقش تأثیرگذاری 
در جذب مش��تری آنالین و هدایت او به وب س��ایت شما 

خواهد داشت. 
3- سرچشمه جذب مشتریان ما کجاست؟ 

یکی از نکات مهم آنالیز و بررسی کسب و کارتان، 
مش��خص کردن کانال هایی اس��ت که در جذب مشتری 

بیشترین نقش را برای شما بازی می کنند. 
در اینجا به بررسی مس��ائل کلیدی در جذب مشتری 

می پردازم: 
- فروش�گاه زیبا: اولین س��ؤالی که بای��د از خودتان 

بپرسید این است که »آیا سایت شما جذاب است؟«
طراحی یک فروش��گاه اینترنتی کار بسیار سختی است، 
زیرا اگر طراحی زیبا نباش��د، مخاطبان ش��ما از سایت تان 
خارج خواهند ش��د. توجه داشته باشید که مشتریان بعد از 
3 ثانیه تصمیم به خرید کردن از فروش��گاه اینترنتی شما 
می گیرند، بنابراین ظاهر سایت اولین عامل تأثیرگذار روی 
مخاطب و همچنین از روش های حفظ مشتری آنالین است. 
فعالی�ت در رس�انه های اجتماع�ی: ش��بکه های 
اجتماعی یکی از راهکارهای حفظ مش��تری آنالین است 
ک��ه می توانی��د به صورت رای��گان از آن برای پیش��رفت 
کسب وکار خود اس��تفاده کنید. البته شما برای تبلیغات 
در ش��بکه های اجتماعی، هزینه ای پرداخت می کنید، اما 
حضور داشتن و اس��تفاده کردن از این روش بسیار مهم 
و کلیدی اس��ت و تأثیرات بسیار مفیدی را به همراه دارد. 
دوس��تان عزیزم، کلید موفقیت در رس��انه های اجتماعی 
تولید کردن محتوای جذاب، باکیفیت و باارزش است. اگر 
شما به درس��تی از این پتانسیل در رسانه های اجتماعی 
اس��تفاده کنید، یک کانال بازاریابی رای��گان را در اختیار 

خواهید داشت. 
4- با استفاده از چه راه هایی می توان مشتریان را 

به فروشگاه های اینترنتی کشاند؟ 
- کاربران را سرگرم کنید: 

از مشتریان سؤال بپرسید و به نظرات آنها پاسخ دهید. 
سعی کنید توجه شان را جلب کنید. 

- از رسانه های اجتماعی برای کسب وکار خود استفاده 
کنید: 

همیشه روی فیس بوک و اینستاگرام تمرکز کنید، زیرا 
بیشترین ترافیک را به سمت فروشگاه های آنالین هدایت 

می کنند. 
- از طرح های گرافیکی استفاده کنید: 

سعی کنید مطالب را با استفاده از عکس منتشر کنید. 
عکس ها ۵0درصد بیش��تر از دیگر ابزارها باعث س��رگرم 

کردن مخاطب می شوند. 
- حفظ مشتری: 

ترفند دیگری که به جذب مش��تریان کمک بس��یاری 
می کند، حفظ مش��تریان برجس��ته اس��ت. این نکته را 
همیش��ه به یاد داشته باش��ید: » هیچ تبلیغاتی مؤثرتر از 

مشتری راضی نیست.«
- هدایای تبلیغاتی و تخفیف ها: 

همه ما دیوانه وار عاش��ق هدای��ای تبلیغاتی و تخفیف 
هستیم، ولی مقداری از هرینه را که حفظ می کنیم دلیل 
این حس نیست، بلکه یک مکانیزم روانشناسی است که 
باعث این حس خوش��ایند می شود. در کل دنیا هیجانی 
که از شنیدن کلمه »رایگان« برانگیخته می شود، شناخته 
شده است و باعث تحریک خریدار توام با رضایت می شود. 

- ایمیل مارکتینگ: 
بازاریابی از طریق ایمیل را هیچوقت دست کم نگیرید. این 
نوع بازاریابی یک راه حل ارزان و مؤثر برای جذب مش��تریان 
اس��ت. تحقیقات نش��ان دادند که ۵4درص��د مردم نگرش 
مثبت تری نس��بت به شرکت هایی که از آنها ایمیل دریافت 
می کنن��د، دارند. چه چی��زی بهتر از این ک��ه ۷1درصد از 
پاسخ دهندگان به ایمیل ها می گویند به هنگام خرید، ایمیلی 

را که برای بار اول از شما دریافت کرده ایم به یاد داریم. 
هم��ه اینها دالیلی برای اس��تفاده از بازاریابی از طریق 

ارسال ایمیل هستند. 
اما چگونه باید از آن استفاده کرد؟ 

چند راه عالی برای اس��تفاده از این نوع بازاریابی وجود 
دارد که می توانید از آنها استفاده کنید: 

- درباره محصوالت جدیدتان ایمیل هایی ارسال کنید. 
- ایمیل های��ی ح��اوی فروش های ویژه و بس��ته های 

تخفیفی به کاربران تان ارسال کنید. 
- بعد از خرید، ایمیل هایی با مضمون محصوالت مشابه 
و یا محصوالت پیشنهادی ارسال و مشتریان را برای خرید 

بعدی وسوسه کنید. 
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 جمالتی کوتاه که برای غلبه
 بر بازار به آنها نیاز دارید

تقریبا بدون شک می توان گفت فارغ از اینکه چه 
محصولی تولید یا ارائه می کنید، همیش��ه با رقبای 

بزرگ تر از خود در بازار روبه رو هستید. 
وبالگی هس��ت که تعداد خواننده های بیش��تری 
نس��بت ب��ه ش��ما دارد، ی��ک وب س��ایت تج��ارت 
الکترونیک هست که مش��تریان بیشتری نسبت به 
ش��ما دارد ی��ا حتی یک برند هس��ت اعتبار و نام و 

بهتری در بازار دارد. 
معم��وال یک یا دو مورد از آنها هم به روش��نی به 

عنوان رهبران بازار شناخته می شوند. 
وسوس��ه کننده اس��ت که فکر کنی��م آنها فقط و 
فقط در این ش��رایط بازار حضور دارند، چون اجرام 
آس��مانی به گونه ای قرار گرفته اند ک��ه به نفع آنها 
باشد یا اینکه خدایان آس��مانی به روی آنها لبخند 

زده اند. 
و البته مطمئنا ممکن اس��ت بخت هم با آنها یار 

بوده و موجب رشد آنها شده است. 
ام��ا به طور حتم باید گف��ت موفقیت ادامه دار آنها 

ارتباطی با شانس و اقبال نداشته و ندارد. 
بلکه باید گفت آنها بهترین ارزش پیش��نهادی را 
ایجاد کرده اند و به خوبی می دانند که چگونه باید از 

آن ارزش استفاده کنند. 
چه چیزی موجب با ارزش بودن شما می شود؟ 

م��ردم اگ��ر متوجه نش��وند که چرا باید به ش��ما 
توجه کنند، هرگز اقدام به خرید از ش��ما نمی کنند 
و تنها زمانی به ش��ما توجه می کنند که یک ارزش 
پیشنهادی قوی از سوی شما به آنها ارائه شده باشد. 
تعری��ف معمول ارائه ش��ده از ارائ��ه ارزش قدری 
اش��کال دار یا به عبارت خودمانی فلج اس��ت. یعنی 
باید گفت این مفهوم تحت عنوان »قول ارزش��ی که 

می توانید ارائه کنید« تعریف شده است. 
ارائ��ه ارزش، اگر به ص��ورت فوق تعریف ش��ود، 
ی��ک ابزار کاف��ی – اما ناقص – اس��ت که می تواند 
تصمیم های شما را در مس��یر صحیح هدایت کند، 
اما در واقع کار بیشتری برای شما انجام نمی دهد. 

یک تعریف کاربردی تر از ارائه ارزش عبارت است 
از: 

»مجموعه ای قابل باور از اقناع کننده ترین دالیلی 
که مردم باید بر اس��اس آنها به ش��ما توجه کنند و 

کاری را که شما از آنها می خواهید انجام دهند.«
ب��ه این ش��کل ای��ن ارزش پیش��نهادی می تواند 
تصمیمات شما را به صورت روشن تر هدایت کند و

همچنین به عنوان مبنای پیام های بازاریابی شما 
استفاده شود. 

اگر ش��ما ی��ک ارزش پیش��نهادی قوی نداش��ته 
باش��ید، مردم هم دالیلی خوبی ب��رای انجام دادن 

هیچ یک از موارد فوق ندارند. 
ب��ه عنوان مثال، اگر کتاب فروش��ی آنالین ش��ما 
مجموع��ه ای متوس��ط را در اختیار داش��ته باش��د، 
قیمت های مناس��بی پیشنهاد دهد، شرایط ارسال و 
باز پس گیری معقول، خدمات مشتری خوب و یک 
وب سایت در اختیار داش��ته باشد، چرا هر شخصی 
باید از ش��ما خرید کند؟ مطمئنا حداقل یک رقیب 
در این بازار وجود دارد که به راحتی حداقل در یکی 

از زمینه های فوق شما را شکست می دهد. 
ش��ما نباید در هر زمینه ای بهترین باش��ید. البته 
بدون ش��ک اگر در همه موارد بهترین باشد، خیلی 
هم فوق العاده اس��ت، ام��ا در عمل بهترین بودن در 

همه موارد و زمینه ها کار ساده ای نیست. 
با ای��ن وجود، اگ��ر حداقل در یک��ی از زمینه ها 
بهترین بازار باشید، بدون شک بهترین گزینه برای 
آن دس��ته از مش��تریانی خواهید بود که آن زمینه 

خاص برای شان ارزش زیادی دارد. 
شرکت اپل، بزرگ ترین سبد محصول را در اختیار 

ندارد. آمازون باالترین پرستیژ را در اختیار ندارد. 
برند تیفانی ارزان ترین در صنعت خودش نیست،
اما مردم به دالیل دیگری از آنها خرید می کنند. 
بنابرای��ن، به عنوان مثال اگر کتابفروش��ی ش��ما 
بزرگ تری��ن مجموعه کتاب را در اختی��ار دارد، اما 
در زمینه ه��ای دیگر در س��طح متوس��ط قرار دارد، 
افرادی که دسترسی به مجموعه کاملی را ارزشمند 
می دانند دلیلی برای خرید کردن از ش��ما خواهند 

داشت. 
همیش��ه یک چیزی باید شما را به بهترین گزینه 
ب��رای مش��تریان هدف ش��ما تبدیل کن��د. در غیر 
این ص��ورت، آنها هیچ دلیل خ��وب و قانع کننده ای 
برای خری��د چیزی که عرضه می کنی��د در اختیار 

نخواهند داشت. 
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بازاریابی خالق
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سخنانی از کارآفرینان مشهور درمورد کارآفرینی
سخنانی الهام بخش از بهترین 

بهترین ها

در ش��روع کس��ب وکار خود، ب��ه دنبال اله��ام و انگیزه 
می گردی��د؟ دیگ��ر نگردی��د! بعض��ی از چیزهای��ی که 
معروف ترین کارآفرینان دنیا باید درباره کارآفرینی بگویند، 
در اینجا آمده است: هنگامی که به یک مانع برمی خورید، 
آن را به یک موقعیت تبدیل کنید. می توانید انتخاب کنید. 
می توانید بر مش��کل غلبه کرده و برنده باشید و می توانید 
اجازه دهید مشکل ش��ما را شکست داده و بازنده باشید. 

انتخاب، فقط و فقط مال شماست. شکست را نپذیرید. 
آن مس��یری را بروید که بازنده ها نمی روند. خستگی به 
خاطر موفقیت، بسیار بهتر از استراحت به خاطر شکست 

است. 
- م�اری ک�ی اش- موس�س ش�رکت آرایش�ی 

بهداشتی ماری کی 
یک کارآفرین، لقمه بزرگ تر از دهانش برمی دارد، به این 

امید که نحوه جویدنش را به سرعت یاد می گیرد. 
- روی اش، از موسسان صنایع لیتون

موقعیت های کسب وکار، مانند اتوبوس هستند، همیشه 
یکی دیگر در حال رسیدن است. 

- ریچارد برانسون، موسس گروه شرکت های ویرجین
نکت��ه اصلی این اس��ت که بلند ش��وید و کاری کنید. 
ب��ه همین راحتی. افراد زیادی ای��ده دارند، اما افراد کمی 
هستند که تصمیم می گیرند با ایده ها، همین حاال کاری 
کنند ن��ه فردا، نه هفت��ه آینده، بلکه همی��ن امروز. یک 

کارآفرین واقعی، مرد عمل است نه فردی رویاپرداز. 
- نوالن بوشنل، موسس شرکت های آتاری و چاک 

ئی. چیزز
نوآوری، ابزار مخصوص کارآفرینان اس��ت، ابزاری که با 
آن از تغییر، موقعیتی برای کسب وکار متفاوت یا خدمات 

متفاوت می سازند. 
ای��ن ن��وآوری، قابل ارائه ب��ه عنوان یک اص��ل بوده و 
همچنی��ن قابل یادگی��ری و اجرا اس��ت. کارآفرینان باید 
ب��ه صورتی هدفمند، به دنبال مناب��ع نوآوری، تغییرات و 
عالئم آنها که موقعیت هایی برای نوآوری موفق را نش��ان 
می دهن��د، بگردند. آنها باید بتوانند اصول یادگیری موفق 

را به کار گیرند. 
- پیتر اف. دراکر، پدر مدیریت نوین

من هیچ وقت یک نوآوری را تکمیل نکردم، مگر اینکه 
درمورد خدمات��ی که می تواند به دیگران بدهد فکر کرده 
باش��م. . . اول می بینم دنیا به چه چیزی نیاز دارد، سپس 

نوآوری را شروع می کنم. 
- توماس ادیسون

مس��ئله مهم، نترسیدن از اس��تفاده از فرصت است. به 
یاد داشته باشید، بزرگ ترین شکست، تالش نکردن است. 
هروقت کاری را که دوست دارید انجام دهید پیدا کردید، 

در انجام آن بهترین باشید. 
- دبی فیلدز، موسس شرکت شیرینی های میسیز فیلدز

جوان بودیم، اما نظر و ایده های خوب و اشتیاق زیاد داشتیم. 
- بیل گیتس، موسس شرکت مایکروسافت

موفقیت ما از همان ابتدا، بر پایه مشارکت و همکاری بود
- بیل گیتس

کارآفرین��ان، ریس��ک پذیرند. آنها حاضر هس��تند در 
جایی که اعتبار و یا سرمایه ش��ان در معرض خطر اس��ت 
برای حمایت از یک ایده و یا س��ازمان ریسک کنند. آنها 
مس��ئولیت موفقیت یا شکست در ریسک را می پذیرند و 

پاسخگوی تمام جوانب آن هستند. 
- ویکت�ور کی�ام، که ب�رای ماش�ین های اصالح 

الکتریکی رمینگتون، معروف است
 اگر واقعا راه اندازی کس��ب وکار خود، کار آس��انی بود، 
میلیون ها فرد بیفکر هستند که کارهای خود را رها و کاری 
را که متعلق به خودش��ان باشد آغاز می کنند. کسی برای 
تکمیل نیروی کار و اجرای طرح کسب وکار، باقی نمی ماند. 

بیل رنکین، برنده The Apprentice دونالد ترامپ
طرز فکر محافظه کارانه ش��ما از نیروی کار، چیز زیادی 
به شما نمی دهد. از طرفی طرز فکر گوش کردن به ندای 
درون��ی در کارآفرینی، می تواند ش��ما را ب��ه هرجایی که 
دوست دارید ببرد یا اینکه به طور کلی شما را بیکار کرده و 
کسب وکارتان را بر باد دهد. . . اما این تفکر، بسیار جالب تر 

است، اینگونه فکر نمی کنید؟ 
- بیل رانکین

 هی��چ کس درب��اره کارآفرینی به عن��وان ماندگاری و 
پای��داری صحبت نمی کن��د، بلکه دقیقا در م��ورد اینکه 
کارآفرینی چیس��ت و چه چیزی تفکر خالق را به وجود 
می آورد، صحبت می شود. اداره اولین فروشگاه به من یاد 
داد ک��ه هیچگونه علم مالی وج��ود ندارد، بلکه همه چیز 

درباره داد و ستد، خرید و فروش است. 
- آنیتا رادیک- موسس بادی شاپ

همیشه دیده ام که دیدگاه من درباره موفقیت، دیدگاهی 
سنت شکن اس��ت: موفقیت برای من، پول یا وضعیت یا 
ش��هرت نیس��ت، بلکه یافتن یک زندگی است که به من 
حس لذت، اتکای به نفس و مفید بودن برای دنیا را بدهد. 

- آنیتا رادیک
تجربه، چیزهایی به من یاد داد. 

اول گوش دادن به ندای درون اس��ت، مهم نیس��ت که 
چیزی روی کاغذ چقدر خوب به نظر می رس��د. دوم این 
اس��ت که ثابت قدم بودن در چیزی که می دانید، به نفع 
شماست و س��وم، گاهی وقت ها بهترین سرمایه های شما 

آنهایی هستند که شما آنها را نمی سازید. 
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کارآفری��ن،  ی��ک  ب��رای 
دس��تیابی  برای  ضرب االجل ه��ا 
ب��ه اهداف ب��زرگ و کوچک مهم 

هستند. 
هرچن��د، ش��ما ب��ا ق��راردادن 
ضرب االجل های ق��راردادی، برای 
تم��ام پروژه های خ��ود، بی درنگ 
به موفقیت دست نخواهید یافت، 
ضرب االجل ه��ا بای��د ش��ما را در 
مسیر موفقیت قرار دهند، آنها باید 

استراتژیک باشند. 
ضرب االجل ه��ای اس��تراتژیک 
ب��رای ای��ن طراحی ش��ده اند که 
ش��ما را ه��ر روز، ه��ر هفته و هر 
ماه به اهداف تان نزدیک تر کنند، 
به ط��وری ک��ه دائم��ا در مس��یر 
پیروزی های کوچکی تجربه کنید، 
به ج��ای اینک��ه فقط ی��ک هدف 
ماهانه و دور از دس��ترس ترسیم 
کنید که س��طح اس��ترس شما را 

باال می برد. 
ب��ه من اعتماد کنی��د، من این 
درس را به س��ختی طی س��ال ها 
ام��روزه  بنابرای��ن  آموخت��ه ام، 
اس��تراتژیکی  ضرب االجل ه��ای 
تبدیل به بخش مهمی از سیستم 

مدیریت فرصت من شده اند. 
هنوز هم، هی��چ چیز همچون 
ضرب االجل ها، برای مردم نگرانی، 
استرس و ترس به همراه نمی آورد. 
آی��ا آن پ��روژه پر از اس��ترس 
مدرس��ه را ب��ه ی��اد می آورید که 
باید 20 صفحه را به موقع تحویل 
می دادید؟ یا آن هفته باورنکردنی 
در اداره که گروه شما برای تحت 
تأثیر قرار دادن یک موکل باارزش، 

به وقت اضافه نیاز داشت؟ 
در این ش��رایط، بیش��تر مردم 
آنقدر اس��ترس می گیرند که کم 
کم عالئمی از کم حوصلگی نشان 
می دهند و می تواند منجر به نتایج 
ضعیف برای هر کس��ی ش��ود. از 
طرف دیگ��ر، بعضی از مردم هیچ 
کاری نمی کنن��د، بلک��ه فقط در 
جهت دس��تیابی به ه��دف خود 
کار می کنن��د و اولویت های دیگر 
را نادیده می گیرند. این موارد ذکر 
شده، تأثیرات مهارکننده ای دارند 
که ضرب االجل ها می توانند روی 

زندگی  حرفه  ای ما داشته باشند. 
ام��ا همیش��ه ی��ک راه مؤثرتر 
برای انجام اینها وجود دارد. ما به 
سادگی می توانیم از ضرب االجل ها 
متنفر ش��ویم، اما در اینجا دالیلی 
وج��ود دارد که چرا بای��د آنها را 

دوست داشته باشیم. 
برای یک ف��رد، ضرب االجل ها 
شاید به این معنی باشند که آنها 
هنوز در داخل بازی قرار دارند که 
آنها هنوز در کسب وکار قرار دارند. 
مهم ت��ر از هم��ه، ضرب االجل ها 
می توانند یک منبع الهام، هیجان، 
ه��دف و انگیزه باش��ند، البته اگر 
استراتژیک  ضرب االجل های شما 

باشند. 
ای��ن فکر را فرام��وش کنید که 
ضرب االجل ه��ا، ش��ما را در طول 
شب بیدار نگه داش��ته و غرق در 

استرس و اضطراب می کنند. 
این موضوع، بیشتر روان شناسی 
منف��ی، برنامه ری��زی اش��تباه، یا 

موضوع متداول به تعویق انداختن 
و  منطقی  است. ضرب االجل های 
اس��تراتژیک، در حقیقت برعکس 

هستند. 
در اینجا 8 دلیل وجود دارد که 
استراتژیک،  چرا ضرب االجل های 
مخصوصا ب��رای کارآفرینان، حائز 

اهمیت هستند. 

1- ش�ما را برای اهداف تان 
مسئول نگه می دارد 

وقتی ح��رف از تعیین هدف و 
تعریف یک بازه زمانی برای هر کار 
مهمی که باید انجام شود، به میان 
می آید، م��وارد خیلی کمی وجود 
دارند که به اندازه ضرب االجل ها، 
ق��درت جلب توجه دارند. چه این 
ضرب االجل  توسط یک مشتری، 
مدی��ر، ی��ا خودتان تعیین ش��ده 
باشد، آن تمام ذی نفع ها را در یک 
حالت مواف��ق قرار می دهد، یعنی 
همه در جهت یک هدف مشترک 
کار می کنند. اگر شما به خود یک 
ضرب االجل  ش��خصی بدهید، در 
حقیقت یک معی��ار حیاتی ایجاد 
کرده اید که با آن فعالیت )یا عدم 
فعالیت( شما، شاید یک شکست یا 
یک موفقیت پنداشته شود. در این 
شرایط، فقط شمایید که مسئول 

نتیجه هستید. 

2- ه�ر حرکت خ�ود را در 
جهت مثبت حفظ کنید 

به خاطر اینکه در تعریف ش��ما 
مزایای دستیابی به موفقیت، اغلب 
مهم تر از شکس��ت است، مردمی 
که ضرب االجل های اس��تراتژیک 
تعیین می کنن��د، تمایل دارند در 
جهت رسیدن به آن ضرب االجل  
کار کنن��د. هرچ��ه ضرب االج��ل  
نزدیک می شود، افراد آشفته تر یا 
باانگیزه تر می ش��وند. وقتی مردم 
آش��فته یا باانگیزه شده اند، تمایل 
دارند حرکت کنند و کاری انجام 

دهند. 
با گذر زمان، هرچه شما در کار 
کردن با ضرب االجل ها احس��اس 
راحت��ی بیش��تری کنی��د و ب��ه 
توانایی های خود اطمینان داشته 
باش��ید، آن ناآرامی ها راهی برای 
هیج��ان باز می کنن��د. از آنجایی 
که کاره��ای مثب��ت - هرچقدر 
که کوچک باش��ند- ش��ما را در 
دس��تیابی به اهداف تان نزدیک تر 
می کند، هرچه پیشرفت بیشتری 
در جهت مراحل مهم زندگی خود 
داشته باش��ید، نتیجه نهایی قابل 
دس��ترس تر به نظر خواهد رسید. 
همین که ش��ما جایگاه درست را 
برای پیش��رفت نهایی خود ایجاد 
کنید، تنها چیزی که برای رسیدن 
ب��ه ضرب االجل  نی��از دارید، این 

است که به حرکت ادامه دهید. 

3- نوآوری و خالقیت ایجاد 
کنید 

ب��رای افرادی که موفقیت محور 
هس��تند، ضرب االجل  اغلب یک 
چالش سرگرم کننده و یک فرصت 
برای خل��ق ارزش می ش��ود. چه 
ضرب االجل  ش��ما ب��رای تحویل 
برنام��ه  از  پی��ش  کارمن��د،  کار 
زمانی باش��د، یا برای تسلیم یک 

نتیجه نهایی که فراتر از انتظارات 
کارآفرینان  شماس��ت،  مشتریان 
گرداننده موفقیت از ضرب االجل ها 
به عنوان یک محور برای رسیدن 

به کمال استفاده خواهند کرد. 
اف��رادی که انگیزه خوبی دارند، 
خالقیت و مهارت ه��ای مدیریت 
عال��ی خ��ود را تحت کنت��رل در 
می آورن��د تا رون��د کاری و منابع 
خود را برای س��ریع تر تمام کردن 
کار و ق��دم فرات��ر گذاش��تن از 
انتظارات، دوب��اره طراحی و اداره 
کنند. رهب��ران خوش��نام، مانند 
تعیین  به خاط��ر  اس��تیو جاب��ز، 
»ضرب االجل ه��ای غیرممک��ن« 
در دس��تیابی ب��ه بهترین ها بدنام 
بودن��د، که با این کار در بیش��تر 
کارمن��دان خود ان��رژی خالقانه 
ایج��اد می کردن��د. در این حین، 
یاد گرفته اند  بیش��تر کارآفرینان 
که از ضرب االجل ها به عنوان یک 
اس��تراتژیک، در مذاکرات  مزیت 

کاری خود استفاده کنند. 

4- به ش�ما کم�ک می کند 
اولویت بندی کنی�د و فقط بر 
چی�زی که بی�ش از همه حائز 

اهمیت است متمرکز باشید
ضرب االجل ها مستقیما بر زمان 
شما )و هرکس��ی( اثر می گذارند. 
بنابرای��ن، آنه��ا ش��ما را مجبور 
می کنن��د کاره��ای خ��ود را ب��ر 
حسب اولویت سازمان دهی کنید، 
به طوری ک��ه فقط روی مقاصدی 
کار  کنید که ش��ما را به مهم ترین 
باید  نزدی��ک می کند.  اهداف تان 
ی��اد بگیرید چطور بر مراحل مهم 
زندگی خ��ود تمرکز کنی��د و به 
بقیه موارد نه بگویید. در غیر این 
صورت، غ��رق در باتالق اینباکس 
خ��ود  فیس ب��وک  و  ایمیل ه��ا 
می ش��وید، یا به مس��ئولیت هایی 
گره می خورید که باعث می ش��ود 
برنامه ضعیفی برای آنچه از همه 
مهم تر است، ارائه دهید. به عبارت 
دیگر، اگر زمانی را  که صرف کارها 
اولویت بندی  بی رحمانه  می کنید 
نکنید - ک��ه ضرب االجل ها برای 
ش��ما این کار را انجام می دهند- 
یک مجری متوسط خواهید بود و 
ب��دون اینکه کاری از پیش ببرید، 
ضرب االجل های ش��ما فرا خواهند 

رسید. 

ب�ه  نس�بت  را  ش�ما   -5
قول هایی که نمی توانید حفظ 
کنی�د، ص�ادق و بی میل نگه 

می دارد
ضرب االجل ه��ا ب��ه نف��ع همه 
هستند، اما نباید به همه آنها »بله« 
بگویید. در حقیقت، اگر تشخیص 
می دهید که یک یک ضرب االجل ِ 
پیشنهادی برای تحویل یک کار با 
کیفیت، خیلی غیرواقعی است، این 
وظیفه شماست که عقب بکشید و 
اطمین��ان یابید ک��ه نتایج پایانی 
را ب��ه بهای عجل��ه در تحویل کار 
قربانی نمی کنی��د. از طرف دیگر، 
بعض��ی از ضرب االجل ه��ا خیلی 
سست هستند و به شما زمان آزاد 
زیادی می دهند و ش��ما را مجبور 
نمی کنند در دس��تیابی به هدف 
خالق باشید. قدرت و ضعف هایی 

را شناسایی کنید که مربوط به هر 
ضرب االجلی هس��تند که به شما 
پیشنهاد ش��ده اند و همچنین در 
درون فرآین��د تعیین ضرب االجل  
خودتان نیز وجود دارند. همیش��ه 
س��راغ بخش ش��یرینی بروید که 
ضرب االجل ها شما را به فعالیت وا 
می دارند و خالقیت شما را تحریک 
می کنند، نه بی عالقگی و سرسری 
انجام دادن کارها! چه ش��ما یک 
کارآفرینی هس��تید که مستقیما 
با مش��تریان کار می کنی��د، یا با 
چندین کارمند خود کار می کنید، 
همیشه سعی کنید وقتی نوبت به 
انتظارات  می رسد،  ضرب االجل ها 
را با دقت مدیریت کنید. هیچ وقت 
قول هایی ندهید که نمی توانید آنها 

را برآورده کنید. 

6- به ش�ما اج�ازه می دهد 
را  کوچ�ک  شکس�ت های 
بپذیری�د و ب�ه حرک�ت ادامه 

دهید 
بعضی از م��ردم وقتی نوبت به 
صنعت، کس��ب وکار یا شغل آنها 
می رس��د، تقریبا خواس��تار نتایج 
عالی هس��تند. به ط��ور ذاتی این 
مس��ئله چیز بدی نیست، چراکه 
می تواند شما را به سمت مقابله با 
بعضی از محدودیت های حرفه ای 
و درونی کنونی شما سوق دهد. اما 
اگ��ر به کمال مطلوب اجازه دهید 
در هر جنبه فرآیند تصمیم گیری 
شما وارد شود، کمال نیز می تواند 
ی��ک مانع بزرگ برای پیش��رفت 
شما به حس��اب آید. خوشبختانه 
وقت��ی یک ضرب االج��ل  محدود 
دارید، خودتان را مجبور می کنید 
میل به کمال را فراموش کنید تا 
کار خود را به موقع تحویل دهید، 
چراکه تحوی��ل به موقع مهم تر از 
این است که نتایج بی پایان داشته 
باش��ید. به اندازه کافی این  کار را 
انجام دهی��د و بدی��ن طریق آن 
بخش��ی از تمرین ش��ما می شود. 
ب��رای موفقی��ت در ضرب االجل ، 
شاید باید موقتا ویژگی های خوبی 
را ک��ه باید داش��ته باش��ید کنار 
بگذارید و کار قابل تحویل خود را 
حداقل محصول قابل عرضه کنید. 
و  روزنامه نگاران  ضرب االجل ه��ا، 
نویس��ندگان را مجب��ور می کند 
آرای��ش یک پاراگراف را رها کنند 
و در عوض بر این تمرکز کنند که 
مقال��ه را در محدودیت زمانی که 
دارند در بهترین حالت ممکن به 

پایان رسانند. 

7- اعتماد ب�ه نفس خود را 
افزایش دهید 

اینک��ه دائم��ا ضرب االج��ل  
را ب��ا موفقی��ت پش��ت س��ر 
می گذارید، این منفعت را دارد 
ک��ه در طوالنی م��دت، اعتماد 
به نفس ش��ما و تیم تان بیشتر 
می ش��ود. آن اعتمادبه نفس��ی 
که ش��ما با تحویل محصوالت 
و ارائ��ه خالقیت ه��ای خود به 
دنیای واقعی کس��ب می کنید، 
نه تنها به ش��ما کمک می کند 
و  مش��تری ها  آین��ده  در 
مس��ئولیت های بیشتری قبول 
کنید، بلکه همچنین به ش��ما 

کم��ک می کن��د رویکرده��ا و 
را کشف  تکنیک های جدیدی 
کنید و خودتان را هرچه بیشتر 

پیشرفت دهید. 

8- ش�ما را ب�رای موفقیت 
مجهز می کند 

ک��ردن  ب��رآورده  توانای��ی 
ضرب االج��ل ، ی��ک معی��ار قابل 
اعتماد برای ارزیابی عملکرد است. 
حتی در زندگ��ی غیرکاری خود، 
تمرین قرار دادن ضرب االجل های 
شخصی، نیز یک شاخص کلیدی 
در موفقیت شخصی و کاری است. 
طبق گفته های نویسنده پرفروش 
و س��خنران بنام، برایان تریس��ی، 
احتم��ال  ضرب االج��ل   تعیی��ن 
موفقیت را ت��ا 11.5 برابر افزایش 

می دهد. 
ضرب االجل ه��ای  ایج��اد 
استراتژیک و کارس��از کردن آنها 

برای شما
بعضی از ضرب االجل ها به جای 
اینکه دسترسی را آسان تر کنند، 
مانع دستیابی به یک نتیجه خوب 

می شوند. 
ضرب االجل های  حقیق��ت،  در 
نامعقول - همراه با تعویق، مدیریت 
زمان��ی ضعی��ف، بی کفایتی ها و 
فاکتورهای دیگر- شاید منجر به 
زیادی  موفقیت شرکت های  عدم 
)52درص��د( در ب��رآورده ک��ردن 

ضرب االجل ها شوند. 
اینک��ه  از  اطمین��ان  ب��رای 
ضرب االجل ه��ا ب��ه ش��ما کمک 
می کن��د نتایج مثب��ت را بارها و 
بارها تحویل دهید، این را در نظر 

بگیرید: 
1- چارچوب هوشمند )خاص، 
قابل اندازه گیری، قابل دسترسی، 
مربوط، محدود ب��ه زمان( یا یک 
رویکرد مشابه برای تعیین اهداف 
استراتژیک، اتخاذ کنید. اطمینان 
یابی��د ک��ه اهداف خ��اص و قابل 
دسترسی برای هر ذی نفع موجود 
در پ��روژه تعری��ف می کنید تا هر 

کسی مسئول باشد. 
2- ب��ا ش��امل ک��ردن همه و 
دریاف��ت بازخ��ورد آنه��ا درب��اره 
چگونگی برنامه ری��زی یک کار یا 
پروژه، مراحل برجس��ته منطقی 
و ضرب االجل های مش��ابه تعیین 
کنی��د. تاری��خ ضرب االجل ، نباید 
خیلی آسان یا خیلی چالش برانگیز 

باشد. 
3- پاداش ه��ا و مجازات های��ی 
برای شکس��ت یا عدم شکست در 

ضرب االجل  به کار ببرید. 
4- افراد مناس��ب را در فرآیند 
تعیی��ن ضرب االجل خود ش��امل 
کنید ت��ا بتوانی��د خ��ود و گروه 
خ��ود را ب��رای مواج��ه ش��دن با 
تعیی��ن  ک��ه  ضرب االجل ه��ای 
کرده اید مس��ئول نگه دارید، مگر 
اینکه ش��ما مستقیما با مشتریان 

سروکار داشته باشید. 
 یادتان باشد، یک ضرب االجل  
شاید آزاردهنده باشد، اما یک ابزار 
مؤثر برای انجام کارها است. از آن 
برای مشخص کردن هدف، انگیزه 
دادن ب��ه مردم و ایج��اد تغییرات 

مثبت استفاده کنید. 
thebalance :منبع

دیدگاه8 دلیل اینکه چرا ضرب االجل ها برای کارآفرینان مهم هستند کارآفرینی

اولین ایده کسب وکارتان چگونه به شما کمک 
می کند؟ 

تجربیات 17 کارآفرین موفق )3(

در ش��ماره قبل تجربیات 11 کارآفرین اشاره کردیم و 
در ادامه شش مورد پایانی را از نظر می گذرانید.

12. تا زمانی که به ایده خود عالقه مند نیس�تید 
وارد کسب وکار نشوید

نام: کاترینا لیک
Stitch Fix :شرکت

ایده کس�ب وکار: در کس��ب وکار مدرس��ه، یکی از 
حوزه هایی که مرا به خود جذب کرد شکار و ماهیگیری 
بود. فکر کردم کار جالبی است و تکنولوژی زیادی برای 
فروش��ندگی در آن به کار نرفته است. به بوستون سفر و 
در آن اتومبیل��ی اجاره کردم و به نیوهمش��ایر رفتم. ما 
به مغازه های ش��کار و ماهیگیری رفتی��م و یکی از آنها 
فروشگاه اس��لحه بود. یادم می آید که با شخصی که آن 
را اداره می کرد صحبت کردم تا اهداف و مش��کالتش را 
بفهمم. در آن س��فر فهمیدم که خیلی به این ایده عالقه 

ندارم.  
13. تجربیات آمده از ایده های بد به ارزشمندی 

تجربیات ایده های خوب هستند
نام: لوئیز وان آن

Duolingo :شرکت
ایده کس�ب وکار: فک��ر می کردم ای��ده ای که در 12 
س��الگی دارم بسیار جدی اس��ت. همچنین فکر می کردم 
اولین کس��ی هس��تم که این ای��ده را دارد و ایده ای عالی 
اس��ت. هیچ کدام از اینها درس��ت نبود. ای��ده من تولید 
الکتریس��یته از حرک��ت بود. فکر می ک��ردم این ایده این 
اجازه را به ما می دهد تا سالن های ورزشی رایگان درست 
کنیم، تجهیزات ورزش��ی را به شبکه برق وصل کنیم. هر 
کس��ی که ورزش می کند الکتریسیته تولید می کند و من 
می توانم الکتریسیته را به ش��رکت برق بفروشم. بنابراین 
الزم نیس��ت از کس��ی پول بگیرم تا بیای��د و ورزش کند. 
س��الن ورزش��ی من رایگان خواهد بود و سالن های دیگر 
گران، بنابراین من دنیای ورزش را در دست می گیرم. ایده 
ب��دی از آب درآمد. دلیلش هم این ب��ود که مردم، تولید 

الکتریسیته را با ارزش نمی دانستند. 
14. نحوه ایجاد یک مدل کسب وکار

نام: بروس پون تیپ
G Adventures :شرکت

ایده کس�ب وکار: ب��رای تحوی��ل روزنامه ها باید 12 
سال داشته باش��ید، اما وقتی 10 سالم بود می خواستم 
این کار را انجام دهم. زمانی که 12 س��اله بودم فهمیدم 
بهت��ر اس��ت روزنامه رس��انی مناطق مختلف ش��هر را با 
روزنامه های رقیب انجام دهم. من با افراد 10 و 11 ساله 
قراداد تحویل روزنامه بستم و سودها را بین آنها تقسیم 

می کردم. این کار را ادامه دادم تا اینکه دستگیر شدم. 
15. نحو دانستن زمان رها کردن

نام: آیه بدیر
LittleBits :شرکت

ایده کس�ب وکار: اولین ایده کس��ب وکار خود را در 
دوران دبیرستان داشتم. من و دو نفر از دوستانم کارگاه 
بچه ها را راه اندازی کردیم. من در بیروت بزرگ ش��دم و 
اکثر فعالیت های من برای بچه ها در جش��ن ها بود. یادم 
می آید که من و دوس��تانم به این فکر می کردیم که چرا 
نباید چیزی خالق تر از پرت کردن توپ به س��مت چند 
بطری وجود داش��ته باشد؟ بنابراین ما به ایده راه اندازی 
کارگاه بچه ها رس��یدیم که ایستگاه های مختلف هنری 
و کاردس��تی بودند که بچه ها آنچا می نشس��تند، چیزی 
درس��ت می کردند و به خانه می بردن��د. ما این کار را دو 
س��ال متوالی انجام دادیم. اولین س��ال 300 نفر شرکت 
کردند و دومین سال 1000 نفر. سپس فهمیدم که این 
کار دارد به یک ش��غل تبدیل می شود و من باید مدرسه 

را تمام می کردم، بنابراین کار را رها کردم. 
16. چگونه یک نیاز بکر را برطرف کنید

نام: دکتر کتی رودان
Rodan + Fields :شرکت

ای�ده کس�ب وکار: اولین کس��ب وکار من در س��ن 
13س��الگی با فروش کیف شروع ش��د. زمانی که کیفی 
را که دوس��ت داشتم در فروش��گاه مد نوجوانان در لس 
آنجلس دیدم، اما نتوانستم آن را بخرم، این ایده به ذهنم 
خط��ور کرد. بعد از یادگرفتن مکان عمده فروش��ی مواد 
الزم، از مهارت های خیاطی خود استفاده کردم تا ببینم 
چگونه می توانم یک کیف را خیلی بهتر طراحی کرده و 
درس��ت کنم. زمانی که به دانش��گاه رفتم از فروش کیف 
به فروش��گاهی به نام The Light Brigade  دس��ت 

کشیدم. 
17. نحوه ارتباط با مخاطبی که به محصول ش�ما 

عالقه مند است
نام: کاترین مینشو

The Muse :شرکت
ایده کس�ب وکار: زمانی که 13 س��ال داشتم تصمیم 
گرفتم نمایشنامه بنویسم و خودم و دوستانم در آنها بازی 
کنیم، اما فهمیدم که اگر مخاطب مشتاق نداشته باشیم، 
فقط والدین مان از روی دلسوزی به تماشای کار ما می آیند. 
فهمیدم که فق��ط دو گروه از افراد هس��تند که ترغیب 
می ش��وند کارهای بچه های 13 س��اله را ببینند: آنهایی 
که بچه دارند و افرادی که در خانه س��المندان هستند. 
 Star Workz Children's بنابراین گروهی به ن��ام
Theatre  ساختم. هفت سال بعد ما نمایشنامه ای برای 
3 تا 300 مخاطب ساختیم. ما یک بار برنامه ای ساختیم 

که فقط سه کودک برای دیدن آن آمدند. 
entrepreneur :منبع 

مترجم: مژگان گوران
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 فضای مجازی به عنوان بستر اصلی اقتصاد دیجیتالی دیگر از حالت 
یک فضای سرگرم کننده یا صرفا ارتباطی خارج شده است. حاال بخش 
قابل توجهی از کس��ب وکارهای جدید که میزان قابل توجهی از حجم 
گردش مالی را هم به خود اختصاص داده است، در این فضای مجازی 
انجام می شود. فضای مجازی به تناسب همین قابلیت جذب سرمایه ای 
که دارد برای جذب اشتغال هم گزینه بسیار جالبی به نظر می رسد. 

به گزارش ایس��نا، واقعیت این اس��ت که تح��والت تکنولوژیکی روز 
ب��ه روز ب��ه همه حوزه های س��نتی تر رس��وخ پیدا می کن��د و ماهیت 
س��ازوکاری آنها را تغیی��ر می دهد. اقتصاد یکی از این حوزه هاس��ت 
ک��ه اخیرا و با پیش��رفت فناوری های اطالعات��ی و ارتباطاتی در همه 
ش��اخه های بانکداری، تج��ارت، صنعت، اش��تغال و... از این فناوری ها 
تأثیر پذیرفته اس��ت. فضای مجازی خ��ود حاال عالوه بر تأثیرهایی که 
بر اقتصاد گذاش��ته اساسا تبدیل به شاخه ای جدید از اقتصاد با عنوان 

»اقتصاد دیجیتال« شده است. 

فضای برای جهش در اقتصاد دیجیتال مساعد است
در این باره یک کارش��ناس حوزه بانکداری الکترونیک، با بیان اینکه 
فناوری اطالعات و ارتباطات توانس��ته اس��ت صورت اقتصادی دنیا را 
متح��ول کند، اظهار کرد: این تحول یکی ب��ه صورت ایجاد خدمات و 
محصوالتی است که از قبل وجود نداشته است و دیگری هم به صورت 

بازآفرینی خدماتی است که از قبل وجود داشته است. 
ایمان اسالمیان ادامه داد: امروزه بانک ها، بیمه ها و بورس با روی کار 
آمدن فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی دچار تحولی ش��گرف شده اند 
و به س��مت اقتصاد دیجیتال حرکت کرده اند ک��ه این اتفاق بزرگ به 
صورت خیلی محسوس روی تولید داخلی کشورها تأثیر گذاشته است. 
کش��ورهای س��نگاپور و کره جنوبی از آن دسته کشورهایی هستند 
که در فضای اقتصاد دیجیتال پیشرفت جهشی داشته اند. این کشورها 
با فراهم آوردن زیرس��اخت های دیجیتالی موجبات رش��د اقتصادی را 
در کش��ور خود فراهم کرده اند. در کشور ما نیز البته تحرکاتی صورت 
گرفته که یک نمونه از آن ایجاد تاکسی های اینترنتی است که براساس 
نمونه مشابه آمریکایی خود ایجاد شده است. اقتصاد دیجیتالی مفهوم 
نسبتا جدیدی است که با گسترش فناوری اطالعات و به کارگیری آن 

در جوامع در حال تکامل است. 

درآمد چندبرابری اقتصاد دیجیتال نسبت به اقتصاد نفتی
بح��ث نوپای اقتص��اد دیجیتال حاال تا آنجا ب��اال گرفته که حتی به 
لحاظ درآمدی از حوزه های مربوط به انرژی پردرآمدتر ش��ده اس��ت. 
ش��رکت های فعال در ح��وزه فعالیت های مربوط ب��ه فناوری اطالعات 
همچون گوگل، مایکروس��افت و آمازون حاال درآمدی باالتر از مجموع 
درآمده��ای نفتی در کل دنیا دارند. این موضوع اهمیت توجه به حوزه 
فناوری اطالعات را در اقتصاد کشور مشخص می کند، مخصوصا که ما 

داعیه افزایش درآمدهای غیرنفتی را در کشور داریم. 
در این باره ناصرعلی س��عادت با اش��اره به مباحث مطرح ش��ده در 
مورد کاهش وابس��تگی کش��ور به درآمدهای نفتی، اظهار کرد: زمانی 
سیاست گذاران ما به سمت برجسته تر کردن کشاورزی و حتی صنایع 
خودروس��ازی در اقتص��اد رفتند، ام��ا موفقیت چندانی حاصل نش��د. 
در ع��وض اگ��ر بتوانیم صنعتی را در کش��ور معرفی کنی��م که از نظر 
اس��تعدادی و حجم نی��روی جوان و فارغ التحصیالن بتواند در کش��ور 
رش��د یابد و جایگزینی ب��رای درآمدهای نفتی ایج��اد کند آن حوزه، 

حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات خواهد بود. 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به برخی آمارهای 
جهانی در مورد درآمد ش��رکت های مرتبط ب��ا فناوری اطالعات، بیان 
کرد: درآمد ش��رکت های فعال در بازار فناوری اطالعات و ارتباطات در 
سراسر جهان حدود ۲.۵ برابر کل فروش نفت جهان در یک سال بوده 
اس��ت که این اهمیت اقتصادی صنعت ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
را در دنیا نش��ان می ده��د؛ صنعتی که روز به روز ب��ه اهمیت آن هم 

افزوده می شود. 

اقتصاد دیجیتال بدون حضور جوانان محقق نمی شوند
یکی از قالب ه��ای مهم تحقق اقتصاد دیجیتال در کش��ور توجه به 
حوزه کس��ب وکارهای نوپاس��ت، مخصوصا در کشور ما که بیکاری هم 
مس��ئله ای مهم و قابل توجه است، توجه به این حوزه می تواند در حل 
نس��بی مشکل بیکاری هم در حد و اندازه خود مؤثر باشد. توجه لزوما 
به معنای حمایت دولتی از این کسب وکارها نیست، بلکه مهم تر از آن 

رفع موانع قانونی و مقرراتی از سر راه آنها است. 
رضا باقری اصل – معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات 
- در گفت وگو با ایس��نا درباره نقش کسب وکارهای اینترنتی در رونق 
اقتص��اد دیجیت��ال می گوید: بحث دیجیت��ال که یک��ی از زیربناهای 
اصلی توس��عه اقتصاد دیجیتالی اس��ت، بخش عمده ای از آن توس��ط 
فعالیت های بخش خصوصی شکل می گیرد. در واقع اما بازیگران اصلی 
رون��ق این حوزه جوانان تحصیلکرده ای هس��تند ک��ه در این حوزه ها 

کسب دانش کرده و فعالیت خود را آغاز کرده اند. 
وی با بیان اینک��ه ما تحقق اقتصاد دیجیتال را بدون حضور جوانان 
تحصیلکرده ش��اهد نخواهیم بود، اضافه کرد: تمام کش��ورهای پیشرو 
در زمین��ه اقتصاد دیجیتال، توس��عه خ��ود را بر توس��عه مهارت های 
دیجیتالی و مدیریت دیجیتالی بنا کرده اند. کش��ور ایران نیز به واسطه 
عالقه مندی جوانان به این حوزه ها و همینطور ش��اید فاصله  زیادی که 
در دیگر صنایع با کشورهای توسعه یافته داریم فارغ التحصیالن زیادی 

را در حوزه های مربوط به ICT داشته ایم. 
معاون دولت الکترونیک س��ازمان فناوری اطالعات با تأکید بر اینکه 
در حوزه نیروهای انس��انی ظرفیت وی��ژه ای را در حوزه های دیجیتالی 
در کشور داریم، اظهار کرد: در مورد زیرساخت های حقوقی و فرهنگی 
مربوط به کسب وکارهای دیجیتالی مشکالتی داریم که باید حل شوند 
که اگر حل شوند می توانند تحوالتی جدی را در حوزه ICT در کشور 

به وجود بیاورند. 
یک کارش��ناس نیز با بیان اینکه مدل های کس��ب وکار در کشور در 
حال تغییر اس��ت، اظهار کرد: نمود این تغیی��ر در جامعه ما در ظهور 
شرکت های بزرگ تاکسی های اینترنتی و فروشگاه های اینترنتی دیده 
می شود که از قضا تراکنش مالی بسیار باالیی هم دارند و از بسیاری از 

کسب وکارهای قدیمی هم نوع خود پیشی گرفته اند. 

محمدرض��ا عالیان با بیان اینکه دولت می تواند تنها نقش نظارتی در 
حوزه کس��ب وکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال داشته باشد، اضافه 
ک��رد: اما در این حوزه مس��ئوالن دولتی وارد فضای اجرایی ش��ده اند 
در صورتی که رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور، حکمش 
را از رئیس جمه��وری می گیرد و این اهمیت بخش خصوصی را نش��ان 
می ده��د که در اندازه یک وزیر اهمیت دارد. قوانین پولی و بانکی باید 
به سمتی می رود که بتواند شرایط را برای تبادل مالی از طریق ارزهای 
دیجیتال��ی را تس��هیل کند، چراکه این ارزها برای توس��عه تبادالت و 

کسب وکارهای اینترنتی بسیار کاربردی خواهند بود. 

نگاه ویژه دولت به فضای مجازی برای رفع بیکاری
همچنین ابوالحس��ن فیروزآبادی - رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
- ب��ا بی��ان اینک��ه رئیس جمهوری نگاه وی��ژه ای به ایجاد اش��تغال از 
طری��ق فضای مج��ازی دارد، تصریح کرد: اش��تغال در فضای مجازی 
ب��ا س��رمایه گذاری کمت��ری ایجاد می ش��ود و به همی��ن دلیل مرکز 
توجه دولت قرار گرفته اس��ت و مطالعات گس��ترده ای انجام گرفته تا 
در س��اختار ش��ورای عالی و مرکز ملی فضای مج��ازی هم به اقتصاد 

دیجیتال به طور ویژه پرداخته شود. 
دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی ادامه داد: بانک مرکزی و ش��رکت 
خدم��ات انفورماتی��ک می توانند در تس��ریع در تنظیم سیاس��ت ها و 
مصوب��ات حوزه اقتصاد دیجیتال و جمع بندی مباحث مربوطه در کنار 

مرکز ملی فضای مجازی قرار گیرند. 
فیروزآب��ادی به ظهور فین تک ها و برخی مباحث جدید پولی و مالی 
در دنی��ا همچون پول های رمزی اش��اره و بیان کرد: مرکز ملی فضای 
مجازی و بان��ک مرکزی می توانند در زمین��ه مطالعه و رصد تحوالت 
ملی و بین المللی، نحوه تعامل با فین تک ها، سیاس��تگذاری ها، مباحث 
حقوقی، بهره برداری از فرصت های فضای مجازی و پیشبرد پروژه های 

کالن کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند. 
ب��ا این حال فض��ای مجازی همانط��ور که در ایجاد مش��اغل کامال 
جدید و متفاوت از گذشته موفق بوده است، در تضعیف برخی مشاغل 
سنتی هم نقش داشته است. بسیاری از همین فروشگاه های اینترنتی 
توانس��ته اند جای فروشگاه های اینترنتی و مشاغل خرد و پایه ای را که 
قبال رونق داش��ته اند بگیرند. اما این به خودی خود تهدید به حس��اب 
نمی آید، بلکه تهدید زمانی اس��ت که از ظرفیت مثبت ایجاد اش��تغال 

توسط فضای مجازی بهترین استفاده ممکن را نبریم. 

تثبیت اشتغال با دادن آموزش به شهروندان
فضای مجازی به عنوان بستر اصلی اقتصاد دیجیتالی دیگر از حالت 
یک فضای س��رگرم کننده یا صرفا ارتباطاتی خارج ش��ده است. بخش 
قابل توجهی از کس��ب وکارهای جدید که میزان قابل توجهی از حجم 
گ��ردش مالی را هم به خود اختصاص داده اس��ت حاال در این فضای 
مجازی انجام می گیرد. فضای مجازی به تناس��ب همین قابلیت جذب 
سرمایه ای که دارد برای جذب اشتغال هم گزینه بسیار جالبی به نظر 
می رس��د. اساس��ا درباره تأثیر فناوری اطالعات بر اش��تغال دو نگرش 
وج��ود دارد؛ نگ��رش اول به ایجاد مش��اغل جدی��د در عرصه فناوری 
اطالعات توجه دارد و ایجاد مش��اغل در این حوزه را نویدبخش رش��د 
اشتغال می داند. براساس این دیدگاه، فناوری اطالعات زمینه ساز ایجاد 
فرصت های ش��غلی جدیدی خواهد بود که بر نرخ اش��تغال می افزاید. 
نگرش دوم هم که ارتقای نقش ماش��ین ها و سیستم های کامپیوتری 
در کس��ب وکار را مط��رح می کن��د معتقد اس��ت که چنی��ن حرکتی 
حذف تدریجی جایگاه انس��ان در مش��اغل موجود و در نتیجه کاهش 

فرصت های شغلی را به دنبال دارد. 
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاس��خ به س��ؤال ایس��نا در 
مورد مس��ئله بودن یا نبودن ایجاد اشتغال برای دولت در طرح بزرگ 

حرکت به س��مت اقتصاد دیجیتال پاسخ داده بود: سوددهی طرح های 
اقتصادی و اقتصاد دیجیتال با ایجاد اش��تغال رابطه مس��تقیم دارد. ما 
نمی توانی��م جامع��ه را عقب نگه داریم بلکه باید از امکانات هوش��مند 

نس��ل جدید هم استفاده کنیم. اما باید با فکر به این مقوله وارد شویم 
تا همین افرادی را که در مش��اغل س��نتی هستند توانمند کنیم تا در 

اقتصاد دیجیتال هم نقش داشته باشند. 
آذری جهرم��ی ادام��ه داد: اش��تغال در فضای جدی��د را می توان با 
آم��وزش به بخش های مختلف تثبیت کرد. به این صورت که کس��انی 
بیاین��د و در ای��ن عرص��ه فعالیت کنن��د که خودش��ان صاحب فن و 

کسب وکاری در حوزه سنتی هستند. 
او همچنی��ن در جای��ی دیگر اظهار کرده بود: پ��روژه ای با همکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان طرح تکاپو طراحی شده 
اس��ت که در آن مکانیزم های رشد خالقیت های جوانان و دانشجویان 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت که در سفر اخیر خود به استان سیستان و 
بلوچس��تان در آن استان مرکز توسعه کسب وکارهای نوپا را راه اندازی 

کرده که در آن مشاوره هایی را به جوانان جویای کار داده می شود. 

اقتصاد دیجیتالی؛ بستری برای اشتغال تحصیلکرده ها
برخی کارشناس��ان با ارائه تعریفی از اقتص��اد دیجیتالی به اهمیت 
اس��تارت آپ ها در تحقق این مفهوم در اقتصاد کش��ور اقدامات وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات را در این حوزه به تنهایی کافی نمی دانند. 
آنه��ا اقتصاد دیجیتالی را اس��تفاده از پلت فرم ه��ای دیجیتال مانند 
سایت ها، اپلیکیشن ها و شبکه های مجازی در فضای فعالیت اقتصادی 
تعری��ف کرده و معتقدن��د فعالیت هایی چون پرداخت ه��ای روزمره و 
تراکنش ه��ا که به ص��ورت ناخودآگاه در فضایی غیر از فضای س��نتی 
اتف��اق می افت��د از نمودهای عینی مفهوم اقتصاد دیجیتال در کش��ور 
است؛ امروزه بس��یاری از شرکت های بزرگ با سرمایه بزرگ اقتصادی 
در حیط��ه فناوری اطالع��ات قرار گرفته اند که اهمیت هرچه بیش��تر 

حوزه دیجیتالی را در اقتصاد جهانی نشان می دهد. 
در ای��ن باره به نظر می رس��د اقدام��ات وزارت ارتباط��ات در حوزه 
تضمین افزایش س��رعت به عنوان یک زیرساخت جدی در این حوزه 
قابل تقدیر اس��ت، اما کافی نیست. برای توس��عه اقتصاد دیجیتال در 
کشور باید به استارت آپ ها و مخصوصا تجارت الکترونیکی توجه کرد، 
چراکه این مقوله بسیار می تواند در ایجاد بسترهای اقتصادی هماهنگ 
با فن��اوری اطالعات مؤثر باش��د؛ از اقدامات تأثیرگ��ذار در این حوزه 
تضمین حمایت های قانونی یا حداقل برداشتن موانع مقرراتی از پیش 

روی این کسب وکارهاست. 
گفتنی اس��ت اقتصاد دیجیتال��ی که در مواردی اقتص��اد اینترنتی، 
اقتصاد نوینی یا اقتصاد ش��بکه ای هم نامیده می شود، اقتصادی است 
که بر پایه فناوری های دیجیتال ش��امل ش��بکه های ارتباط دیجیتالی 
)اینترنت و دیگر ش��بکه های ارزش��ی افزوده( رایانه ها، نرم افزار و دیگر 

فناوری های اطالعاتی مرتبط استوار است. 

اقتصاد دیجیتالی، درگاهی برای فرار از بحران بیکاری
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آمازون)Amazon(  یک شرکت تجارت الکترونیک آمریکایی  است که در 
س��ال ۱۹۹۴ در سیاتل واشنگتن توس��ط جف بزوس تأسیس شد. ایده اولیه 
راه اندازی آمازون س��اخت یک فروشگاه اینترنتی بود که کاربران یا شرکت ها 
بتوانن��د کتب و محصوالت فرهنگی خود را از طریق آن به فروش برس��انند، 
اما بعد از مدتی آمازون محصوالت دیگری نظیرVHS، دی وی دی، س��ی دی، 
بازی های کامپیوتری، نرم افزار، وس��ایل الکترونیک، وسایل منزل، مواد غذایی 
و اس��باب بازی و حتی کفش و همینطور محصوالت نو یا دس��ت دوم را نیز به 

فروشگاه خود اضافه کرد. 
1- تنها به مشتریان گوش ندهید، بلکه آنها را درک کنید

هم��ه باید توانای��ی کار کردن در مرکز تماس و پاس��خگویی به تماس های 
مشتریان را داشته باشند.

جف بزوس، مدیرعامل و موس��س آمازون س��االنه از تمامی مدیران ارشد و 
میانی آمازون می خواهد در یک جلسه آموزشی به منظور یادگیری کار با مرکز 

تماس و پاسخگویی به تماس های مشتریان شرکت کنند. 
ب��ه احتمال زیاد، این یک اصل برگرفته از تفنگداران دریایی ایاالت متحده 
اس��ت که تمامی تفنگداران بدون در نظر گرفتن رتبه شان برای تفنگدار اول 
خط بودن آموزش می دیدند. با این حال، قصد جف بزوس این است که مدیران 
با فلس��فه اصلی آمازون که بر پایه  گوش فرا دادن و از همه مهم تر فهمیدن و 
درک مش��تری اس��ت آشنا شوند. گوش دادن به مش��تری کار راحتی به نظر 
می رس��د، ولی به منظور موفقیت بهتر سازمان، هر کارمند باید قادر به درک 

نیازهای مشتریان باشد. 
۲- پاسخگویی به نیازهای مشتریان

 هدف ما غلبه بر رقبا نیس��ت، بلکه خدمت دهی به مش��تریان اس��ت. ما با 
نیازهای مشتریان شروع می کنیم.  

تبلت کیندل با در نظر گرفتن نیازهای مش��تریان و نه بر اساس ترجیحات 
و عالیق مهندسان ساخته شده است. نکته قابل توجه اینکه بزوس بر ساخت 
کاالیی که براس��اس نیاز مشتریان ش��کل گرفته باشد تأکید فراوان داشت، با 
وجود اینکه می دانست ممکن است سال ها طول بکشد تا چنین سخت افزاری، 
متناس��ب با نیازهای مش��تریان طراحی و س��اخته ش��ود. زمانی که از بزوس 
پرسیدند چه میزان زمان برای پروژه کیندل در نظر گرفته است، او پاسخ داد:  

به هر میزانی که زمان در اختیار داریم  
رهبران کس��ب وکار هرگز نباید از این واقعیت کلی که در واقع مش��تریان 
هستند که دستمزد پرسنل و هزینه های شرکت را پرداخت می کنند، منحرف 

شوند.  )هنری فورد(
به همین دلیل در ارزیابی های بعدی در مورد کیفیت محصول/خدمات خود 
از فکر کردن و نظر دادن برای باالبردن کیفیت محصول یا خدمت دست نگه 

داشته و شروع به فکر کردن درباره چگونگی موفقیت مشتری کنید. 
شعار بزوس در مورد کیندل این بود: می خواهیم محصولی را تولید کنیم که 
سود آن در نتیجه استفاده مشتریان از آن باشد، نه از راه فروش آن محصول! 

۳- صندلی خالی: یکی از مهم ترین افراد در اتاق
 تمرکز بیش��تر بر روی مشتری باعث مس��تحکم تر شدن و انعطاف پذیری 

سازمان می شود.  
حتی در روزهای ش��روع کار آمازون، بزوس خیلی سخت بر ایجاد شرکتی 
که روی مش��تریان خود تمرکز کام��ل دارد تأکید می کرد. به همین دلیل در 
بس��یاری از جلساتی که با حضور او تشکیل می شد، یک صندلی خالی وجود 
داشت. بزوس پس از آنکه صندلی خالی را در جلسات به همراه می آورد، اعالم 
می کرد که این صندلی خالی باید توس��ط مشتری پر شود.  مهم ترین فرد در 
اتاق . در طول این جلسات حضور نامرئی، ولی روشن مشتری باعث می شد در 

تصمیم گیری ها تفاوت زیادی ایجاد شود. 
4- هرگز مشکالت را تا ۹۹درصد حل و فصل نکنید 

 ۹۹درصد ما را راضی نمی کند تا زمانی که ۱۰۰درصد نشود . 
در دسامبر سال ۲۰۱۱ جف بزوس از اینکه آمازون موفق شده بود ۹۹.۹درصد 
از پکیج هایی را که مش��تریان در سال نو سفارش داده بودند برای شان ارسال 
کند،    بسیار مفتخر   بود. آمازون موفق به ارسال میلیون ها پکیج در سرتاسر 
دنیا ش��ده بود، ولی از نظر بزوس هنوز جای زیادی برای پیش��رفت در پیش 
بود. بر همین اس��اس اعالم کرد:   ۹۹درصد م��ا را راضی نمی کند تا زمانی که 

۱۰۰درصد نشود.   
هنگامی که تیم پش��تیبانی با هدف رسیدن به کوتاه ترین زمان پاسخگویی 
ب��ه مش��تریان و رضایت آنها ادام��ه می دهند هیچ وقت ب��ه ۹۹درصد راضی 
نباش��ید و هدف را بر روی ۱۰۰ تنظیم کنید. مش��تریان با یکدیگر صحبت 
می کنند و تجربیات خود را به اشتراک می گذارند و به شرکت هایی که تجربه 

رضایت بخشی از آنها گرفته اند اشاره می کنند. 
۵- به مشتریان خود احترام بگذارید

 در دنیای واقعی اگر چنانچه باعث ناراحتی مشتریان شویم، آنها این تجربه 
را با شش نفر از دوستان خود در میان می گذارند.

ولی در دنیای مجازی مشتری نارضایتی خود را با ۶۰۰۰ کاربر در اینترنت 
در میان می گذارد.   

به عنوان یکی از پیش��گامان تجارت الکترونیک، کامال مش��خص است که 
بزوس قدرت مش��تریان امروز را ش��ناخته است. مش��تریان امروز به یکدیگر 
گوش می دهند، به صورت آنالین تحقیق می کنند و حتی شکایات خود را در 

شبکه های اجتماعی منتشر می کنند. این موضوع طرز فکرهایی را که صاحبان 
کسب کار از مشتریان داشته اند تغییر می دهد. 

برندهای بسیار معتبری بوده اند که به علت نحوه بد برخورد با یک مشتری 
سقوط زیادی را تجربه کرده اند. 

ب��رای خود با یک برنامه روش��ن مش��خص کنید که چگون��ه می خواهید 
پاسخگوی شکایات مشتریان به صورت آنالین باشید. مهم نیست شما چقدر 
از مش��تری به علت ارسال آنالین شکایت، عصبانی هستید ولی هیچ موقع از 

پاسخگویی به او و تشکر کردن چشم پوشی نکنید. 
۶- تالش برای ایجاد شرکت بر پایه محور مشتری

 اگر ما کارها را به گونه ای ترتیب دهیم که منافع ما با منافع مشتریان مان 
در یک سطح قرار گیرد، در درازمدت هم به نفع مشتری خواهد بود و هم به 

نفع آمازون.  
نکت��ه جالب توجه این اس��ت که با وج��ود خدمت دهی خ��وب آمازون به 

مش��تریانش، همچنان دلیل اصلی میلیاردها فروش ساالنه آمازون به صورت 
دقیق مش��خص نیست، چراکه دیگر سرویس خوب دادن مزیت رقابتی نبوده 
و تقریبا اکثر برندها به حد قابل قبولی از کیفیت در ارائه خدمات دست پیدا 

کرده اند. 
راز موفقی��ت بزوس و تفاوت آن با دیگ��ر ارائه دهندگان خدمات آنالین، در 
ایجاد شرکتی مشتری محور بود. مشتری محور بودن به او جرات می دهد تا در 
نوآوری و گرفتن تصمیم های سخت ریسک کند، چراکه او دارای ادراکی است 
که می تواند بهترین تصمیمات را برای مشتریان و همچنین آمازون اتخاذ کند 

و هردو در مسیر رشد گام بردارند. 
در مصاحبه مجله فوربس، بزوس گفت در شرکت مشتری محور آمازون، ما 
روی بهترین اهداف مالی خود برای س��ه ماه یا فصل آینده تمرکز نمی کنیم، 
بلکه روی نیازمندی های مش��تریان و آنچه برای آنها مهم است تمرکز خود را 
می گذاریم. من فکر می کنم این جنبه از فرهنگ آمازون نادر است و دلیل اصلی 

تفاوت آن با دیگر رقبا نیز چنین فلسفه و طرز فکر سازمانی است. 
۷- از عذرخواهی کردن نهراسید

 در پی انجام یک اشتباه دردناک، اثر به جای مانده از زخم های وارد شده بر 
ما، باعث شد در شرایط مختلف بهتر تصمیم گیری کنیم و تصمیماتی مطابق با 

ماموریت و اهداف کالن خود بگیریم.   
در طول بیش از دو دهه، آمازون جایگاه خوبی به دلیل سرویس دهی خوب 

خود به مشتریان پیدا کرده است. 
با این حال در س��ال ۲۰۰۹، زمانی که ارائه نس��خه های آنالین رمان های 
مع��روف  ۱۹۸۴   و  مزرع��ه حیوانات   را برای کاربران کیندل حذف کردند، 
کارب��ران آنالین اعتراض زیادی به این کار کرده و صورت س��یاه آمازون را 
دیدن��د، همان چیزی که بزوس س��خت تالش می ک��رد از پیش آمدن آن 

جلوگیری کند. 
آمازون به س��رعت یک بیانیه عذرخواهی با لحنی خش��ک و غیرانسانی را 
از طری��ق تیم مطبوعات به کاربران خود ارس��ال کرد، ولی چیزی که کاربران 
را دوب��اره به آمازون برگرداند عذرخواهی بی ریا و غیررس��می جف بزوس بود. 

ترجمه متن عذرخواهی او را در ادامه بخوانید: 
 از اینکه ما در گذشته نسخه های کتاب ۱۹۸۴ و دیگر رمان ها را به صورت 
غیرقانونی در کیندل ارائه می کردیم از شما عذرخواهی می کنیم. راهکار ما برای 
حل این مشکل، بسیار احمقانه و کامال خارج از قوانین ما بود. ما کامال شایسته 
انتقادهای ش��ما هس��تیم. از زخمی که به دلیل اش��تباه دردناکی که مرتکب 
ش��دیم، بر ما وارد ش��د درس می گیریم تا در آینده تصمیمات بهتری اتخاذ 
کنیم؛ تصمیماتی که با ماموریت سازمانی ما همخوانی داشته باشد. عذرخواهی 

صمیمانه من به تمام مشتریان. 
جالب اینجاس��ت که این مشکل پیش آمده به سرعت فراموش شد و مردم 
از جف به دلیل مس��ئولیت پذیری او در قبال اش��تباه خود، ستایش و تمجید 
کردند. در واقع پذیرش اشتباه از سوی جف باعث شد تجربه بدی که مشتریان 
در نتیجه تصمیمات آمازون گرفته بودند، ترمیم ش��ود و دوباره نسبت به این 
شرکت حس خوبی پیدا کردند. به چند نمونه از پاسخ های مشتریان نگاه کنید: 
برایان. ال. ویلر: این کار ش��ما خیلی باعث خرسندی است آقای بزوس. من 

همچنان مشتری وفادار شما می مانم. 
لوئی رید: بسیار از شما متشکرم. وفاداری من به شما مستحکم تر خواهد شد. 
پاول دایر: من در نتیجه راهکاری که شما در پیش گرفته بودید حق عضویت 
خ��ود را در کیندل، لغو کرده ب��ودم. این معذرت خواهی ش��ما صادقانه ترین 
عذرخواهی بود که تا به حال از طرف مدیرعامل یک ش��رکت ش��نیده بودم. 

در نتیجه دوباره عضویت خود را در کیندل فعال کردم. بسیار ممنون جف! 
کاربری دیگر نقل می کند: عذرخواهی صمیمانه از طرف ش��ما نشان دهنده 
این اس��ت که نیازهای مشتریان برای سازمان شما مهم است. این به تنهایی 

می تواند به اندازه یک تبلیغات میلیاردی مؤثر واقع شود. 
Salesforce. com/sarveno :منبع

۷ نکته سرویس دهی به مشتریان از زبان مدیرعامل آمازون
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اخبار

بندرعب�اس- خبرن�گار فرصت ام�روز- مديرعامل 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفت��ي ايران با حضور در 
س��تاد منطقه هرمزگان با كاركن��ان واحد هاي عملياتي و 
س��تادي دي��دار و از نزديك با آنها به گفتگو نشس��ت.   به 
گزارش روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه هرمزگان، مهندس سيدمحمدرضا موسوي خواه در 
س��فر به هرم��زگان از آخرين وضعيت توزي��ع، بارگيري و 
انتقال فرآورده در اين استان بازديد كرد. مديرعامل شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي كش��ور در ادامه اين بازديد 
با حضور در س��تاد منطقه هرمزگان ضمن سركشي به تك 
ت��ك واحدها، در فضاي��ي صميمانه با كاركن��ان به گفتگو 

 پرداخت و ازنظرات آنان آگاه ش��د. در اين بازديد دو ساعته 
ج��ال الدي��ن م��راد _ مديرپخش ف��رآورده ه��اي نفتي 
هرمزگان_  نيز گزارش جامعي از وضعيت س��وخت رساني 
ارائ��ه داد كه مورد توجه مدير عام��ل قرار گرفت. مهندس 
س��يدمحمدرضا موس��وي خواه در هنگام بازدي��د از واحد 
روابط عمومي ضمن تقدير از تاش هاي كاركنان در منطقه 
هرم��زگان، تقويت ارتباط صادقانه و بموقع و دو س��ويه با 
رسانه ها و افكارعمومي و انتقال كامل و صحيح تاش هاي 
ش��ركت ملي پخش در اقصي نقاط كشور را از جمله داليل 
موفقيت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران دانست 

و بر تقويت آن تاكيد كرد.

اهواز- ش�بنم قجاوند- مديرعامل ش��ركت برق منطقه ای 
خوزس��تان گفت: تاكن��ون از جمله راهبرده��ای اصلی مقابله با 
ريزگردها تعويض مقره های سراميكی آلوده با مقره های سيليكونی 
بوده كه با بررسی های علمی انجام شده به راه حل ديگری همزمان 
با تعويض مقره ها برای دوام و پايداری بيشتر آنها دست پيدا كرديم. 
محمود دش��ت بزرگ در گفت و گو با خبرنگار اين شركت افزود: 
راهبرد جديد استفاده تركيبی از مقره های سيليكونی و نيز زنجير 
مقره های سراميكی تنظيف شده می باشد. وی ادامه داد: از آنجايی 
كه تبديل تمام مقره های سراميكی به سيليكونی امكان مخاطرات 

بالقوه ای به همراه دارد بنابراين، انتخاب اين راهبرد ضروری به نظر 
می رس��د و باعث پايداری بيشتر شبكه و توانمندی آن در مقابل 
عوامل غيرقابل پيش بينی تهديد كننده ش��بكه برق خواهد بود. 
دشت بزرگ تصريح كرد: در اين راهبرد عاوه بر تعويض تعدادی 
از مقره های سراميكی با سيليكونی، زنجيره مقره سراميكی آلوده 
پس از جداسازی از دكل در كارگاه دمونتاز و بشقاب های آن جدا 
شده و تك تك مورد تميز كاری و كنترل قرار می گيرند كه پس از 
اطمينان از سامت آنها، مجدداً مونتاژ و برای قرار گرفتن در شبكه 
آماده می شوند. وی اظهار داشت: چنين زنجير مقره هايی به دليل 

نداش��تن جرم های متراكم در شيارهای بش��قاب های مقره ، در 
صورتی كه در معرض ريزگردهای آالينده قرار گيرند، با شستشوی 
ساده امكان رفع آلودگی آنها وجود دارد و نيازی به تعويض نخواهد 
داشت. دشت بزرگ تصريح كرد: آلودگی هوا و وجود ريز گردها در 
استان خوزستان بر روی سطوح مقره های سراميكی تاثير نامطلوبی 
می گذارند كه با توجه به اينكه مقره های خطوط انتقال از تجهيزات 
اصلی شبكه های برق هستند انتخاب نوع و جنس مقره برای هر 
منطقه، از موارد مهم در پايداری خط و در نتيجه شبكه محسوب 

می شود.

س�اری - دهقان - به منظور بررس��ی روند اجرای طرحهای 
فاض��اب و نيز فعاليت مدول اول و پيش��رفت فيزيكی مدول دوم 
تصفيه خانه فاضاب ش��هر س��اری، اس��تاندار مازندران به همراه 
معاون هماهنگی امور عمرانی و مشاور استانداری، فرماندار ساری، 
مديرعامل و معاون مهندسی توسعه آبفاشهری مازندران، پيمانكار 
مربوطه از اين تصفيه خانه بازديد كرد. به گزارش شركت آبفاشهری 
مازندران، اس��تاندار مازندران در اين بازديد، به اهميت پس��ابها در 
صنايع اش��اره كرد و گفت: استفاده از پسابهاهای تصفيه شده در 
صنايع��ی كه نياز به منابع آبی دارند، كارب��رد فراوانی دارد. محمد 
اس��امی، بر اس��تفاده از تمامی ظرفيتها در بخش آب و فاضاب 
تاكيد كرد و افزود: از محل فروش پسابها می تواند در توسعه شبكه 
فاضابها و زيرس��اختهای مربوط به آن استفاده نمود. وی، زباله و 
شيرابه های آن را يكی از معضات استان مازندران دانست و اظهار 
داش��ت: اجرای طرحهای فاضاب بخش��ی از مشكات پسماند و 
محيط زيست را نيز برطرف می نمايد. استاندار مازندران، خواستار 
تسريع در اجرای پروژه های فاضاب شد و تصريح كرد: در اجرای 
پ��روژه هايی همچون جم��ع آوری و تصفيه فاضاب از تكنولوژی 

روز دنيا اس��تفاده شود. مهندس علی نبيان معاون هماهنگی امور 
عمرانی اس��تانداری مازندران نيز در سخنانی با اشاره به مشكات 
دفع فاضابهای س��پتاژی در اس��تان گفت: درحال پيگيری برای 
مديريت و حل اين مش��كل در سه شهر ساری، بابلسر و نوشهر و 
چالوس هستيم . مديرعامل آبفاش��هری مازندران در اين ديدار، با 
بيان اينكه در سطح استان ۴۸هزار انشعاب فاضاب به مشتركين 
فروخته شد، گفت: تا كنون نسبت به نصب و جاری سازی بيش از 
۲۰۴ هزار نفر از مش��تركين اقدام شد. مهندس ذاكری، با اشاره به 
افزايش جمعيت شناور مازندران در ايام تعطيل، افزود: با اين حجم 

ورود مسافر و گردشگر به استان، اعتبارات استانی جوابگوی نيازهای 
م��ردم در بخ��ش آب و فاضاب نيس��ت. وی، در بخش ديگری از 
سخنانش با اشاره به اينكه تصفيه خانه فاضاب ساری در ۴ مدول 
طراحی شد كه مدول اول آن در سال ۱۳۹۱ به بهره برداری رسيد، 
گفت: در مدول اول ۱۰۵ هزار نفر از جمعيت ش��هر س��اری تحت 
 پوش��ش قرار می گيرند. مهندس ذاكری، ادامه داد: مدول دوم اين

 تصفيه خانه با ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكی درحال ساخت است. 
همچنين معاون مهندسی توسعه آبفاشهری مازندران در سخنانی، 
فاضاب و ساماندهی آن را يكی از محورهای اصلی در حفظ محيط 
زيس��ت دانست و افزود: در مجموع ۱۲ درصد از جمعيت استان از 
طرحهای فاضاب برخوردار هستند كه بايد ساالنه ۲۵ درصد به آن 
افزوده شود. مهندس يزدان پناه، ادامه داد: با پيگيری های صورت 
گرفته عمليات اجرايی طرحهای فاضاب در ۵ ش��هر مازندران از 
طريق تس��هيات بانك توسعه اسامی در سال ۹۷ آغاز می شود. 
وی، اظهار داش��ت: با اجرای اين طرحها ۴۵۰ هزار نفر از جمعيت 
شهری مازندران تحت پوشش طرح جمع آوری و تصفيه فاضاب 

قرار می گيرند كه ۲۵درصد جمعيت استان را شامل می شود. 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- در همايش اقتصادی 
بي��ن الملل��ی تركيه محصوالت كش��اورزی اس��تان قزوين 
با اس��تقبال حاضرين اي��ن همايش مواجه ش��د. همچنين 
مذاكراتی  با نمايندگان روسيه ،بلغارستان و مقدونيه ومعرفی 
توانمندی های اس��تان قزوين صورت گرفت. دراين همايش 
س��ه روزه، رايزنی با نماين��ده هاو اعضای اصلی آتيك جهت 

س��رمايه گذاری در واحد های صنعتی استان قزوين و اعام 
آمادگی ات��اق بازرگانی قزوين وحمايت از س��رمايه گذاری 
 ط��رف های خارجی مذاكره با نماينده��ای  اتاق های عراق

 )بغداد وسليمانيه (تركيه )آنكارا واورفا ( در خصوص توسعه 
همكاری های بازرگانی اقتصادی ومعادن ازديگربرنامه های 

رئيس كميسيون تجارت اتاق قزوين بود.

س�اری - دهقان - نشست شورای تحول و نوآوری آموزش 
كان منطقه يك كش��ور با حضور معاونين آموزشی و مديران 
تح��ول و نوآوری آم��وزش كان منطقه يك در س��اری برگزار 
ش��د. دكتر سيد عباس موس��وی رئيس دانشگاه علوم پزشكی 
مازندران  و سرپرست دبيرخانه كان منطقه يك دانشگاه های 
علوم پزش��كی كشور در اين نشس��ت كه در ساری برگزار شد، 
با بيان اين مطلب كه تحول نظام س��امت يكی از اثرگذارترين 
 برنامه هايی اس��ت كه به رش��د و توس��عه پايدار جامعه كمك 
می كند، افزود : تحول سامت در دولت يازدهم ابتدا بر درمان و 
بهداشت متمركز بود اما در حال حاضر در طرح تحول سامت، 
آم��وزش و پژوه��ش  نيز مورد توجه قرار گرفته اس��ت . رئيس 
دانشگاه علوم پزش��كی مازندران  با بيان اين كه بخش آموزش 
از حوزه های پيش��رو در دانش��گاه های كشور است، بيان كرد : 
تحقق اهداف تحول سامت در گرو اعتای نظام آموزش عالی 
سامت است و با روحيه همكاري و كار جمعي بايد به آن دست 
يابيم . دكتر موسوی با اظهار اين مطلب كه شكل گيری مناطق 
آمايشی موجب همگرايی دانشگاه های علوم پزشكی منطقه شد، 
اضافه كرد : بايد راهي پيدا كنيم تا پتانس��يل هاي دانشگاه هاي 
كان منطقه به خوبي شناسايي شوند و دانشگاه ها ضمن حفظ 
اس��تقال خود در جهت توسعه و تحول و اهداف مشترک گام 

بردارند . سرپرس��ت دبيرخانه كان منطقه يك دانش��گاه های 
علوم پزش��كی كشور به توس��عه دانش گياهان داروئی ، دانش 
پزش��كی خانواده و مطالعات س��رطان بعن��وان  ماموريت های 
 ويژه كان منطقه يك از زمان آغاز به كار اش��اره كرد  و افزود: 
راه اندازی باغ ، آزمايشگاه و  وب سايت گياهان دارويی ، پذيرش 
دستيار پزش��كي خانواده و پذيرش دانشجو MPH و برگزاری 
دوره های توانمندسازی كارآموزان و كار ورزان بخش های بالينی 
با رويكرد پزشك خانواده ، راه اندازی برنامه ثبت سرطان مبتنی بر 
جمعيت مورد تاييد آژانس بين المللی تحقيقات سرطان ، طراحی 
مطالعات غربالگری سرطان های مری، روده و پستان و راه اندازی 
مركز جامع س��رطان از جمله دستاورد های ماموريت های ويژه 
كان منطقه يك است. دكتر غامعلی گدازنده، معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشكی مازندران و جانشين سرپرست دبيرخانه 
كان منطقه يك دانش��گاه های علوم پزش��كی كش��ور نيز در 
سخنانی با اشاره به اين مطلب كه قريب به دو سال از اباغ برنامه 
تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي كشور مي گذرد و در اين 
مدت شاهد تحوالت قابل توجهي در عرصه آموزش عالي سامت 
دركشور، منطقه و استان هستيم افزود : آينده نگاری و مرجعيت 
علمی در آموزش علوم پزش��كی يكی از برنامه تحول و نوآوری 
آموزش  كان منطقه يك آمايشي  بود كه در اين راستا مي توان 
به اقدامات مهمي نظير تدوين سند آينده نگاری در آموزش علوم 
پزشكی و س��ند گياهان دارويی و مقدمات تدوين سند توسعه 
دانش سرطان و نقشه راه مرجعيت علمی و همچنين راه اندازي 

مركز تحقيقات علوم پزشكي در اين منطقه اشاره كرد .
گفتنی است ش��ورای تحول و نوآوری آموزش كان منطقه 
يك كشور با حضور معاونين آموزشی و مديران تحول و نوآوری 
آموزش دانش��گاه های گيان، بابل، گلستان، گلستان ،سمنان، 
شاهرود و مازندران به منظور بررسي و تبادل نظر برنامه تحول و 
نوآوري آموزش ، بررسي بين المللي سازي دانشگاه هاي كان 
منطقه يك، تهيه بانك س��واالت منطقه اي آزمونها و تدوين و 
تاييد برنامه عملياتي سال ۹۷ تحول و نوآوري آموزش اين منطقه 
آمايشي  به ميزباني  دانشگاه علوم پزشكي مازندران تشكيل شد.

بازديد مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي كشور از تاسيسات بندرعباس

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

راهبرد جدید برق منطقه ای خوزستان برای مقابله با ریزگردها 

به منظور بررسی روند اجرای طرح های فاضالب

استاندار مازندران از تصفیه خانه فاضالب ساری بازدید کرد

استقبال از محصوالت کشاورزی استان قزوین در همایش اقتصادی بین المللی ترکیه

با حضور دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد 

برگزاری نشست شورای تحول و نوآوری آموزش کالن منطقه یک کشور در ساری

اندیش�ه - غالمرضا جب�اری-  حضور فيزيكی، اداری، 
معن��وی و سياس��ی مس��ئولين در كنار و بين م��ردم باعث 
 دلگرمی های بيش��تر ش��ده و در اس��تحكام هر چه بيشتر 
پايه های نظام ، مفيد  و مهم است. حجت االسام سيد علی 
م��روج در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: تا وقتی برخی از 
مسئوالن دستگاه های گوناگون از مردم فاصله می گيرند و به 
نيازها  و س��خنان مردم بی توجهی می كنند، اعتراضات هم 
بيشتر خواهد شد كه همين اقدامات، لطمات زيادی به باورها، 

پايبندی ها و اعتماد مردم وارد می كند.
نماينده ولی فقيه در شهر انديشه افزود: اگر مسئولين فقط 
ش��عار بدهند و عمل نكنند، مردم از تكرار وعده ها، خس��ته 

می ش��وند و معترض ميش��وند. اگر نمايندگان مجلس نيز 
در تصميم گيری ها دقت بيش��تری كنندو در اجرايی شدن 
قوانين نظارت بهتری داش��ته باشند، مردم راضی تر خواهند 
بود. امام جمعه انديش��ه ادامه داد: از مس��ئولين تقاضا داريم 
اجازه بدهند مردم چند سالی بدون دغدغه گرانی ، در آرامش 
فكری و اجتماعی، نفس بكشند و زندگی آرام داشته باشند. 
اينقدر با افزايش قيمت ها و باال و پائين كردن اقتصاد مردم، 
آنها را در تنگنا قرار ندهند. در اين زمينه حتی بيان بعضی از 
مسئولين ، موجب ايجاد تنش در جامعه می شود، پس بايد 
مراقب صحبت های خود باش��ند تا در جامعه چند دستگی 
ايجاد نش��ود. وی در بخش ديگری از سخنان خود ، تصريح 

نمود: تقويت جبهه فرهنگ��ی انقابی – تبيين امور عبادی 
و سياس��ی – انتقال و تش��ريح آرمانهای امام و رهبری ، از 
مهمتري��ن وظايف امامان جمعه اس��ت  و نماز جمعه فضا و 
 مكان��ی برای روش��نگری و تبيي��ن اصول اس��ام و انقاب 
می باش��د. از مس��ئولين انتظار داريم اجازه بدهند تا وظيفه 
فقهی و انقابی خود را به بهترين شكل تبيين كنند و جايگاه 
امامان جمعه و ستاد نماز جمعه را رسمی و تاثير گذار بدانند 
تا ب��ركات حاصل از برگزاری اين فريضه عبادی و سياس��ی 
ش��امل همه مردم و نظام بش��ود. حجت االسام مروج ، رمز 
موفقيت نظام را در همدلی و يكی بودن تمام آحاد مردم در 

سايه واليت دانست.

حضور مسئولین در کنار مردم، ازعلل تحکیم پایه های نظام است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان تاکید کرد
ارتقای سالمت و رفاه پاکبانان و رضایت شهروندان هدف سازمان مدیریت پسماند 

سمنان - بابامحمدی : مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداری سمنان از نشست خود با پاكبان سمنانی خبرداد. حميدرضا 
پيوندی درنشست  با پاكبانان سه ناحيه گفت: ارتقای سامت و رفاه پاكبانان از اهداف سازمان می باشد كه در اين خصوص هر شش 
ماه بصورت مرتب لباس كار ، بادگير، كفش ، ماسك و دستكش تهيه و در اختيار پاكبانان قرار می گيرد  و در سال جديد نيز برای 
كارگران شب لباس مخصوص شب كه دارای شبرنگ می باشند نيز خريداری گشته است و آزمايشهای صحت سامت كه بصورت 
ساالنه انجام ميشود در خرداد ۱۷۴ پاكبان  سمنانی تست سامت دادند. وی يكی از ديگر اهداف سازمان را رضايت شهروندان از 
خدمات دهی  عنوان  و در اين نشست اشاره كرد: پاكبانان جهت تحقق اين هدف سازمانی موظف هستند عاوه بر رفت و روب كامل 
مسير خود قوانينی چون ممنوعيت كشيدن سيگار در زمان كار ، برخوردخوب و مناسب  با همشريان، حضور  به موقع در محل كار، 
نظافت عمومی وپوشش لباس فرم سازمانی را رعايت كنند. پيوندی پاكبانان را امين شهر ياد كرد و بيان داشت: در صورتی كه در 
زمان كار مورد مشكوكی را در محله ها مشاهده كردند بدون درگيری به پليس ۱۱۰اطاع رسانی كنند و اشيايی كه باصاحب در 
معابر و خيابان رها هستند را بعنوان اشيای گمشده به  واحد روابط عمومی سازمان  تحويل دهند  تا از راههای قانونی و صحيح به 
دست صاحبان اموال برسد.  اين مقام مسئول در پايان خاطر نشان كرد : در شهر سمنان ۱۷۴ پاكبان در سه ناحيه تقسيم بندی 
شده و فعال هستند كه رفت و روب و پاكسازی مكان های مربوطه  برعهده دارند و ساعت كاری  اين نيروهای خدوم  ساعت 6صبح 
 لغايت ۱۳:۳۰ ظهر در نوبت اول رفت و روب ميادين و معابر و گروهی ديگر عصر ساعت ۱۹تا ۳بامداد مشغول به جمع آوری زباله ها 
می باشند. لذا همشهريان نيز با گذاشتن زباله های خود از ساعت۷الی ۸شب در سطل های مخصوص جمع آوری زباله می توانند 

ياريگر اين زحمتكشان در پاكيزگی شهر باشند.

حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق گلستان درسامانه ارتباط مردم و دولت )سامد(
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس نصيری مدير عامل شركت توزيع نيروی برق استان گلستان با حضور در مركز سامانه 
ارتباط مردم و دولت )سامد( پاسخگوی درخواست ها و مشكات مطرح شده از سوی شهروندان گلستانی بود.مهندس نصيری سامانه 
الكترونيكی سامد را سيستم ارتباطی موثر و اثر بخش ميان مردم و مسئوالن دانست و گفت : از طريق اين سامانه مردم می توانند به 
راحتی و بدون مراجعه حضوری ، درخواست ها و مشكات خود را با مسئوالن مطرح و پيگيری نمايند.نصيری در پاسخ به درخواست 
يك شهروند گفت : جهت تبديل شبكه سيمی به كابلی درروستاهای استان گلستان برنامه ريزی خوبی درنظر گرفته شده است 
و درراستای اهداف استراتژيك و كاهش تلفات اعتبار مناسبی در سال ۹۷ درسطح شهرستان ها و روستاهای استان گلستان برای 
حذف شبكه های سيمی تخصيص داده خواهدشد.وی با اشاره به اينكه در نه ماهه سال ۹6 تعداد ۴۷ درخواست در حوزه توزيع برق 
استان گلستان،ثبت و پيگيری و پاسخ داده شد، نسبت به بررسی درخواست تقسيط هزينه انشعاب و قبوض برق مصرفی جهت حل 

مشكات مردمی دستور پيگيری داده اند.

مدیرکل راه و شهرسازي گلستان:
نیاز به تعامل، سازنده و اثرگذار در عرصه ساخت و ساز داریم

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مديركل راه و شهرسازي گلستان گفت براي حركت صحيح در صنعت مسكن و دستيابي به 
نيازهاو رضايتمندي خدمت گيرندگان ، به همكاري و تعامل بيشتر كاري و سياست گذاري در عرصه ساخت و سازاستان نياز داريم.

به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان، مهندس "حسين محبوبي" مديركل راه وشهرسازي استان 
گلستان در ديدار با اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، افزود: سازمان نظام مهندسي ،سازماني بزرگ است 
و اگرعملكردي موفق نداش��ته باش��د موجب بروز نارضايتي در جامعه هدف مي ش��ود.اين مقام اجرايي استان افزود :  سازمان نظام 
 مهندسي ساختمان يك نهاد عمومي غيردولتي است و در اجراي قانون نظام مهندسي از سوي مرجع دولتي ذيربط، تشكيل و تابع 
بخشنامه ها و آيين نامه هاي اباغي و تحت نظارت مراجع دولتي از جمله راه و شهرسازي است.محبوبي در بخشي ديگر از سخنان 
خود افزود :كليه قوانين وبخشنامه ها در اين حوزه براي پيشگيري و اصاح فرآيند ساخت و ساز در سطح كشور و استان آمده است و 
وظيفه ما اجرا و نظارت بر اجراي آن توسط واحدهاي حقيقي و حقوقي است .مديركل راه وشهرسازي گلستان درادامه بيان داشت: بومي 
سازي و بروز رساني در اجراي بخشنامه ها و كوتاه شدن برخي از فرآيندهاي موجود در خدمات دهي به جامعه هدف كه شامل اعضاي 
سازمان ،ارگانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي و در نهايت هم استانيهاي گرامي بايد در اولويت كاري سازمان با همكاري و تعامل راه 
وشهرسازي استان باشد .موسوي رئيس هيات مديره سازمان نظام مهندسي در اين ديدار ضمن تبريك و آرزوي موفقيت براي انتصاب 
مديركل جديد اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان افزود :طي سالهاي گذشته واز زمان روي كار آمدن هيات مديره جديد سازمان 
نظام مهندسي استان همكاري و همفكري هاي خوبي در كليه سطوح با اداره كل راه و شهرسازي استان صورت گرفته است وادامه 
خواهد داشت .وي ارتقای ساخت وساز در استان و اجراي قوانين مربوطه در اين حوزه را از اهداف مشترک هر دو دستگاه عنوان نمود.

آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان بوشهر برگزار می شود
بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز: مديركل اوقاف و امور خيريه اس��تان بوشهر 
گف��ت: آزمون سراس��ری حف��ظ و مفاهيم قرآن كريم در ۲6 رش��ته ب��ا ۴ موضوع 
حفظ، مفاهيم، انس با قرآن و انس با اهل بيت)ع( در اس��تان بوشهر برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی اداره كل اوقاف وامورخيريه اس��تان بوشهر ، حجت االسام 
مرتضی محمديان در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری ششمين آزمون سراسری 
قرآن كريم در اس��تان بوشهر افزود: اين آزمون از سطح علمی دانش آموزان ابتدايی 
تا دانش��جويان برگزار می ش��ود. وی بيان كرد: عاقمندان برای ش��ركت در اين برنامه می توانند از تاريخ ۱۸ تا ۳۰ دی  ماه بصورت 
الكترونيكی از طريق سامانه www.quranedu.ir ثبت نام كنند. محمديان ادامه داد: ۱۰ و ۱۲ اسفند سال جاری به ترتيب بخش 
كتبی و شفاهی اين مسابقات با مشاركت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسامی استان بوشهر برگزار می شود. وی يادآور شد: داوطلبان 
برای شركت در آزمون كتبی می توانند از ۱ تا ۹ اسفند كارت ورود به جلسه دريافت كنند. محمديان گفت: افرادی كه در اين آزمون 
موفق به گرفتن نمره فراتر از ۷۰ شوند، گواهينامه معتبر قرآنی با قابليت پذيرش در تمامی دستگاه های اجرايی كشور برای آنها صادر 
می شود. محمديان ادامه داد: با توجه به تاكيد رهبری مبنی بر اينكه بايد ۱۰ تا ۱۵ نفر از جمعيت كشور حافظ قرآن باشند در اين 
ارتباط برای برگزاری برنامه های مرتبط با قرآن و حفظ آن اهتمام ويژه ای در اداره كل اوقاف و امور خيريه استان بوشهر ايجاد شده 
است. وی گفت: سامانه ثبت نام طرح تربيت حافظان قرآن كريم در استان بوشهر راه اندازی شده است و تاكنون بيش از چهار هزار 

نفر در اين سامانه نام نويسی كرده اند.

مخاطب شناسی و مخاطب محوری از اهداف اساسی راه اندازی پرتال واحد 
در راه و شهرسازی 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت اداره روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی با اشاره 
به تغيير رويكرد پرتال اينترنتی از درگاه خبری به درگاه اطاعاتی و مخاطب گرا گفت: در وب س��ايت 
جديد اين اداره كل هم ميهنان ارجمند عاوه بر اطاع از آخرين اخبار مرتبط، می توانند به آسانی به 
كليه خدمات وزارت راه و شهرسازی در حوزه های مختلف دسترسی داشته و انتقادات خود را نيز ثبت 
نمايند.   به گزارش اداره روابط عمومی اداره كل راه و شهرس��ازی اس��تان قزوين، حامد مكملی با اعام 
اين خبر گفت: با توجه به تاكيد وزير راه و شهرسازی بر حق دسترسی آزاد به اطاعات و لزوم پاسداشت 
حقوق شهروندی به ويژه در همين بخش، موضوع ايجاد پرتال واحد درگاه اينترنتی برای ادارات كل راه و شهرسازی استانها در دستور كار 
قرار گرفته و به اجرا درآمد. وی افزود: متحدالشكل بودن درگاه اينترنتی تمامی زيرمجموعه های وزارت، انسجام و وحدت رويه سازمانی 
را به مخاطب القا نموده و در كنار آن باعث يادگيری سريع تر و سهولت استفاده مخاطب می شود. مكملی اضافه كرد: مخاطب شناسی و 
مخاطب محوری در ارائه اطاعات، روشمند كردن توليد و مديريت محتوای وب، حفظ وحدت شكل و قالب در كل وزارت و زيرمجموعه های 
 آن از جمله اساس��ی ترين اهداف راه اندازی درگاه اينترنتی يكس��ان در اس��تانها بوده كه در اس��تان قزوين نيز اين درگاه به نش��انی

 http://qazvin.mrud.ir/ در دس��ترس مخاطبان قرار گرفته اس��ت.  وی يادآور ش��د: برای رسيدن به اهداف پيش گفته دو راهبرد 
اساسی تغيير درگاه خبری به درگاه اطاعاتی و مخاطب گرا و پشتيبانی جمعی به جای پشتيبانی فردی در دستور كار قرار گرفته است. 

توسط شرکت صبا فوالد خلیج فارس اتفاق افتاد
صادرات نخستین محموله بریکت گرم از استان هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- نخستين محموله بريكت گرم از مجتمع بندری شهيدرجايی بندرعباس صادر شد. 
مديرعامل كارخانه صبا فوالد خليج فارس گفت: نخستين محموله بريكت گرم توليدی كشور كه در اين كارخانه و به دست متخصصان 
ايرانی توليد شده، از بندر شهيد رجايی صادر شد.  مرتضی يزدخواستی اظهار داشت: اين محموله ۲۵ هزارتنی، به ارزش پنج ميليون 
و ۵۰۰ هزار دالر به مقصد كشور های سوريه، هند و عمان بارگيری شد. مديرعامل شركت صبا فوالد خليج فارس گفت: تا پايان سال 
۱۵۰ هزار تن بريكت گرم از هرمزگان صادر می شود.  يزدخواستی افزود: تكنولوژی توليد بريكت گرم برای نخستين بار در كشور، 
سومين كشور در خاورميانه و نهمين كشور در دنيا در اختيار كارخانه صبا فوالد خليج فارس است و بريكت گرم توليد شركت صبا 
فوالد خليج فارس در بندرعباس متعلق به صندوق بازنشستگی كشوری است.  مديرعامل كارخانه صبا فوالد خليج فارس گفت: برای 
نخستين بار در كشور است كه آهن اسفنجی به شكل بريكت گرم در اين كارخانه توليد می شود. مرتضی يزدخواستی افزود: ظرفيت 
اين كارخانه ساالنه توليد يك ميليون و ۵۰۰ هزار تن بريكت گرم است.  وی گفت: ماندگاری باال و مقاومت در برابر اكسيد شدن و 
زنگ زدگی از مهمترين ويژگی های بريكت گرم است و اين نوع بريكت شناخته شده ترين محصول جهت حمل و نقل آسان و ايمن 

آهن اسفنجی در سطح جهان به شمار می رود. 



استارتاپی برای دورکاری
نام استارت آپ: پارس فریلنسر

parsfreelancer. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵

موضوع: دورکاری
توضیح بیشتر: 

 »پارس فریلنسر« نخستین و تنها وب سایت دورکاری 
و فریلنسری بین المللی در ایران است.

بهترین شاخص ها برای اندازه گیری 
محتوای موفق چیست؟ 

یک��ی از مهم ترین نکات در تولید محتوا اندازه گیری 
میزان اثربخشی آنهاس��ت. مطمئنا محاسبه محتوای 
موفق در فضای دیجیتال و آنالین کار سختی نیست، 
اما اینکه چه معیاری را به عنوان شاخص اثربخشی در 

نظر بگیریم بسیار مهم است. 
معیاره��ا و ش��اخص های مختلفی وج��ود دارد که 
به ش��ما نتیج��ه اثربخش��ی محت��وای تولیدی تان را 
نش��ان می دهد، اما اینکه کدام ش��اخص مهم تر است 
و اثربخش��ی بهتری را ب��رای محتوای تولیدی ش��ما 
محاس��به می کند موضوعی است که باید به آن توجه 
کنید. ام��ا فراموش نکنیم که محت��وای موفق از دید 
اف��راد مختلف تفاوت دارد و ه��ر کس بنا به نیاز خود 

موفقیت محتوا را می سنجد. 
در میان ناش��ران سه ش��اخص اصلی برای محاسبه 
میزان اثربخش��ی محت��وای تولیدی عبارت هس��تند 
از زم��ان مان��دن در صفحه، تعداد نمای��ش صفحه و 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی. 
براس��اس این نظرس��نجی برندها براین باور هستند 
که هرچند اش��تراک گذاری در ش��بکه های اجتماعی 
موض��وع مهم��ی ب��رای اندازه گیری موفقی��ت محتوا 
هس��تند، اما مهم ترین موضوع »تبدی��ل« یا برقراری 
ارتب��اط ب��ا مخاطب��ان از اصلی تری��ن ش��اخص های 

اندازه گیری موفقیت محتوا است. 
براس��اس این نظرس��نجی و تحلیل انجام شده، به 
نظر می رس��د هرچقدر ناش��ران محتوا تمرکز خود را 
بر نگه داش��تن کارب��ران در صفح��ه وب و محتوا قرار 
داده اند،ب��رای برنده��ا تبدیل ش��دن ای��ن کاربران به 
مشتری و مصرف کننده کاال یا خدمات اهمیت دارد. 
imarketor :منبع

افراد زیادی وجود دارند که نسبت به عادت های شان 
ناآگاه هس��تند، یا نمی خواهند نس��بت به آنها آگاهی 
بیابند، ولی همیش��ه باید با عادت های بد کس��ب وکار 
مقابله کرد. نخس��تین گام شناس��ایی آنها اس��ت. به 
گ��زارش بازده، عادت های بدتان را جایی بنویس��ید و 
ای��ن فهرس��ت را در جایی قرار دهید ک��ه قابل دیدن 
باشد. مهم است تالش کنید تمام راه های فرار از ایجاد 

تغییر را ببندید و با این عادت های بد مقابله کنید. 
۱. دلیل اصلی را پیدا کنید 

وقتی فهرس��ت عادت ه��ای بد کس��ب وکار خود را 
تهیه کردید زمان آن رس��یده است به دنبال علت آنها 
بگردید. دکت��ر ماری هارت ول واک��ر می گوید باید از 

خودتان بپرسید،چرا؟
ب��ه عن��وان مث��ال، ممک��ن اس��ت مرتب��ا بر س��ر 
کارمندان ت��ان فریاد بزنید. دس��ت نگهدارید و به این 
موض��وع فک��ر کنید که چ��را فریاد می کش��ید. آیا به 
کن��دی کار می کنند؟ این مورد نمی تواند پاس��خ این 
»چ��را« باش��د، بلکه صرفا یک نتیجه اس��ت. بیش��تر 
کن��کاش کنید. ممکن اس��ت با این کن��کاش به این 

نتیجه برسید که بیش از حد از آنها کار می کشید و به 
همین دلیل کند شده اند. 

۲. محرک این عادت چه بوده است؟ 
یکی از معمول تری��ن محرک های مصرف دخانیات، 
مش��اهده فردی است که دخانیات مصرف می کند. در 
جلسات ترک سیگار غالبا بر محرک ها تمرکز می شود، 
این کار در تمام اعتیادها یکسان است. همان منطق را 
در کسب وکارتان به کار ببندید. اگر احساس می کنید 
بعدازظهرها احس��اس خستگی و خواب آلودگی دارید، 
ش��ب ها زودتر بخوابید. یا در وعده ناهار خوراکی های 

انرژی بخش مصرف کنید. 
جلوی آن محرک را بگیرید و به متوقف ش��دن آن 

مشکل کمک کنید. 
۳. برای عادت های خوب برنامه ریزی کنید 

دکت��ر پیتر گلویزر از دانش��گاه نیوی��ورک این گونه 
می نویس��د که اگ��ر اف��راد برنامه ریزی خوب��ی انجام 
داده باش��ند، در از بی��ن بردن عادت ه��ای بد موفق تر 
خواهند شد. او همچنین در تحقیقی که در این مورد 
انج��ام داد پا را فراتر گذاش��ت و گفت افراد باید برای 
جایگزین��ی عادت های بد با عادت های خوب برنامه ای 

داشته باشند. 

من طرفدار این مورد هس��تم. وقتی متوجه می شوم 
زمان زیادی را در ش��بکه های اجتماعی گذرانده ام، به 

مطالعه اخبار اقتصادی یا بررسی سهامم می پردازم. 
۴. یک مربی پیدا کنید 

یافتن یک مربی کلید موفقیت در کسب وکار است. 
ش��ما می توانید با یادگیری از کسانی که این مسیر 
را طی کرده اند به موفقیت برسید. قرار نیست چرخ را 
مجددا اختراع کنید! غرورتان را بشکنید و شخصی را 
پیدا کنید که بتواند در عبور از این مسیر و رسیدن به 

موفقیت به شما کمک کند. 
۵. نیمه پر لیوان را ببینید 

در نظر گرفتن نیمه پر لیوان امر مهمی است. بر این 
موض��وع تمرکز کنید که عادت های خوب چه مزایایی 
برای ت��ان ب��ه ارمغ��ان می آورند و عادت ه��ای بد چه 
چیزهایی را از زندگی تان حذف می کنند. پیشرفت تان 
را در کس��ب وکار بررس��ی کنید. تغییر عادت های تان 
می توانن��د به افزایش س��ودتان کم��ک کند، پس این 

مسیر را دنبال کنید. 
این کار انگیزه خوبی اس��ت و شما را در دشواری ها 

امیدوارتر می کند. 
entrepreneur :منبع

۵ روش برای تغییر عادت های بد کسب وکار

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 880 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: با توجه به اینکه افراد کم درآمد 
و طبقه متوسط احتماال مشتریان اصلی شما به شمار 
می روند، استفاده از رسانه هایی که بیشتر مورد توجه 
ای��ن گروه قرار دارند می تواند مفید باش��د. همچنین 
چون کاالی ش��ما جنبه مصرفی دارد تبلیغ مس��تمر 

در س��طح گس��ترده اهمیت زیادی دارد، به ویژه آنکه 
به احتمال زیاد رقبای زیادی در بازار وجود دارند. 

اگ��ر بودج��ه کاف��ی در اختی��ار داری��د تبلیغ در 
رس��انه های تصوی��ری همزمان با اج��رای برنامه های 
سمپلینگ در فروشگاه های زنجیره ای که محل تردد 

طبقه متوسط است تأثیر خوبی خواهد داشت. 
توصیه دیگر ما اجرای یک کمپین تبلیغاتی جهت 
برندینگ اس��ت. اگر قصد فعالیت و حضور بلندمدت 
در ب��ازار دارید، ضروری اس��ت برند خ��ود را تثبیت 

کنید. با یک شرکت مشاوره وارد مذاکره شوید و یک 
کمپین تبلیغاتی جهت برندینگ تهیه و اجرا کنید. 

توصیه دیگر اس��تفاده از ابزارهای تش��ویقی مانند 
اهدای جوایز و قرعه کش��ی اس��ت. تجربه نشان داده 
اس��ت اف��راد به وی��ژه از طبقه کم درآمد ب��ا این نوع 
ابزارهای تشویقی بیش��تر به خرید ترغیب می شوند. 
سیس��تم های قرعه کش��ی و اهدای جوای��ز برندهای 
مختلف را در بازار بررسی کنید و یک برنامه تبلیغاتی 

خوب با تمرکز روی این جوایز تهیه کنید.

بازاریابی محصوالت 
ارزان قیمت 

پرسش: کسب وکار کوچکی را در حوزه مواد غذایی راه اندازی کرده ام و تصمیم دارم محصوالت ارزان قیمتی را با کیفیت 
متوس�ط ارائه بدهم. پیش�نهاد می کنید برنامه های بازاریابی ش�رکت را برای چه دست از مش�تریان تنظیم کنم و چه 

روش هایی برای من بهتر جواب می دهد؟
کلینیککسبوکار

چرا ذهن تان شما را از سرمایه گذاری 
برای آینده بازمی دارد

چ��را همه ما باوجود اینکه می دانی��م باید برای دوران 
پیری م��ان پس انداز کنیم، به این کار دس��ت نمی زنیم؟ 

علوم رفتاری به این سؤال پاسخ می دهد. 
کلید پس انداز کردن برای آینده، این اس��ت که پروسه 
س��رمایه گذاری را به فردا بیندازید. البته اکثر مش��اوران 
مالی به ش��ما می گویند بهترین برنامه، این اس��ت که از 

همین امروز، همین لحظه، پس انداز را شروع کنید. 
این کارشناس��ان مالی توضیح می دهند که اگر از حاال 
پس انداز و سرمایه گذاری را شروع کنید، به لطف معجزه 
»نرخ بهره«، ارزش س��رمایه شما در طول سال ها بیشتر 

و بیشتر می شود. 
درحالی ک��ه این حرف مش��اور مالی ب��ه لحاظ ریاضی 
درست اس��ت، اما این پیشنهاد اساس��ا غلط است. علوم 
رفتاری ثاب��ت کرده اند که مردم »امروز«، پول ش��ان را 
به قصد س��رمایه گذاری در »آینده«، پس انداز نمی کنند. 
اغل��ب م��ردم، هنگامی ک��ه ۵۰دالر پول نقد در دس��ت 
دارن��د، می خواهن��د آن را در زمان حال خرج کنند. آنها 
نمی خواهند با پول ش��ان سهام بخرند یا در یک صندوق 
س��رمایه گذاری حس��اب باز کنند، تا ۳۰ سال دیگر ۵۵ 

دالر داشته باشند. 
پس خودتان را ناراحت نکنید و پول تان را خرج کنید. 
ریچ��ارد تالر، برنده نوبل اقتص��اد ۲۰۱۷، در کتاب خود 
»کج رفتاری« توضیح می دهد که چرا بهتر اس��ت »فردا 
بیش��تر پس انداز کنید« یا »از فردا ب��رای فردا پس انداز 

کنید.« 
عواملی که باعث می شوند از امروز برای فردا 

پس انداز نکنید
طبق کتاب تالر، س��ه فاکتور باعث می شود شما طبق 
راهنمایی مشاور مالی رفتار نکنید: عدم تمایل به تغییر، 

بیزاری از ضرر و کنترل خویش. 
- اینرس��ی یا عدم تمایل به تغییر: خیلی ساده، بعید 
اس��ت که ش��ما رفتار مالی فعلی تان را تغیی��ر دهید. اگر 
دیروز پس ان��داز نکردید، به احتمال زیاد امروز هم پس انداز 
نمی کنید. تالر توضیح می دهد که طبق نظرسنجی ها، همه 
مردم می دانند که باید برای دوران بازنشس��تگی پس انداز 
کنن��د، ام��ا از آنجا ک��ه پس انداز کردن مس��تلزم تالش و 

تحرک است، از این کار صرف نظر می کنند. 
- بیزاری از ضرر کردن، دومین عاملی است که جریان 
منطق��ی تصمیم گیری مالی را مختل می کند. همه ما از 
اینکه پول مان را از دس��ت بدهیم نفرت داریم. زمانی که 
شما حقوق می گیرید و می خواهید بخشی از آن را برای 
پس انداز کنار بگذارید، به این معنی است که نمی توانید 
حاال آن را خرج کنید. ذهن ش��ما این مس��ئله را معادل 
با فقدان، یا ضرر تعبیر می کند. چه کس��ی دوس��ت دارد 

حقوقش کمتر شود؟ 
-  در نهای��ت، ما در زم��ان حال نمی توانیم خودمان را 
کنترل کنیم. اگر پولی در دس��ت داریم، می خواهیم آن 
را ح��اال خرج کنیم. به عبارتی، برای مردم زمان حال در 
اولویت است، یا »پولی که در لحظه حال در دست دارید 

بیش از پولی که فردا خواهید داشت، ارزش دارد.«
چگونه می توانید فردا بیشتر پس انداز کنید؟ 

درک این س��ه مانع روان شناسی، کلید استراتژی تالر 
برای »پس انداز در آینده« اس��ت. اگر می خواهید بیشتر 
پس ان��داز کنید، باید امروز توافق کنید که فردا به صورت 
اتوماتیک، بیش��تر پس انداز کنید، ولی چگونه؟ بگذارید 

این ترفند را با یک مثال شرح دهیم. 
فرض کنید ش��رکت ش��ما برنامه ای را ب��ه کارمندان 
پیش��نهاد می کن��د که طب��ق آن، افزایش حق��وق آتی 
کارمن��دان را به ج��ای پرداخ��ت ب��ه آنه��ا، برای ش��ان 
سرمایه گذاری می کند. شما با این طرح موافقت می کنید. 
درواقع این طرح، موافقت ش��ما با پس انداز اتوماتیک در 
زمان آینده اس��ت. به گفته تالر، این برنامه سه مانعی را 

که شرح دادیم، کنار می زند. 
اول اینک��ه اینرس��ی وج��ود نخواهد داش��ت، چراکه 
جریان پس انداز به صورت خودکار انجام می شود و نیازی 
نیس��ت شما کاری انجام بدهید. دوم اینکه شما احساس 
متضرر ش��دن نمی کنید، زیرا این افزایش حقوق اصال به 
دس��ت تان نرسیده و به آن عادت ندارید. در نهایت، شما 
ب��ا تصمیم گیری برای پس انداز پولی که هنوز به دس��ت 

نیاورده اید، بر موانع کنترل خویشتن غلبه می کنید. 
جالب اس��ت بدانی��د که این مثال، واقعا توس��ط چند 
ش��رکت اجرا ش��ده و اف��رادی که در این طرح ش��رکت 
کردند، با این اس��تراتژی س��طح پس انداز خود را ۴برابر 

افزایش دادند. 
بنابراین اگر می خواهید در آینده پول بیش��تری داشته 
باشید، توصیه های مشاور مالی )و شاید پدرتان( را نادیده 

بگیرید و از فردا، برای فردا پس انداز کنید. 
INC/zoomit :منبع

مترجم: فاطمه بختیاری دزفولی
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نوشدارو
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