
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

23 جمادی االول 1439 - سـال چهارم
شماره   1000- 16صفحه - 1500 تومان

Sat.10 Feb 2018

شنبه
21 بهمن

1396

رئیس کل بانک مرکزی از 2تحول مهم در نظام های تسویه و پرداخت کشور خبر داد

نوسازی نظام پرداخت
رئیس کل بانک مرکزی گفت نوسازی و بازسازی زیرساخت نظام پرداخت نیازمند سرمایه گذاری و هزینه کردهای 
بزرگی اس��ت که جز با تدبیر بازنگری در مدل های کس��ب و کار توجیه اقتص��ادی نمی یابد.  به گزارش »فرصت 
امروز« به نقل از صدا و س��یما، ولی اهلل س��یف با بیان اینکه زیرس��اخت های نظام تسویه و پرداخت کشور در گذر 
سال ها، تحوالت مهمی را از سر گذرانده و به بخش الینفکی از زندگی روزمره مردم و فعاالن اقتصادی و به عضوی 
حیاتی در پیکره نظام بانکی تبدیل شده  است، اظهار داشت: در رهگذر این تغییر و تحول، نشانه های میانسالی از 
ساختارها و سامانه های موجود هویداست. میانسالی نشان از پختگی و بلوغ و تجربه دارد، اما در کنار آن ضعف ها 
و کاستی هایی به چشم می خورد که مانند ترک هایی ریز، دوام کل سازه را در درازمدت با تهدید روبه رو می کند...

5 هزارمیلیارد تومان اعتبار برای بازسازی بافت های فرسوده در سال9۷

دستور جدید روحانی به سیف
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معاون وزیر اقتصاد خبر داد

 آمادگی ایران برای واگذاری
میلیون ها پروژه اقتصادی به فرانسه

30 عادت روزانه کارفرمایان موفق
۷ ایده شگفت انگیز برای رشد یک کسب وکار

بازاریابی موفق در دنیای کلیشه ها
4 اشتباهی که می تواند کمپین برند شما را نابود کند

بهترین روش تبلیغات برای کسب وکار  
رموز لوگو و روابط برندسازی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 رئیس هیأت مدیره سامسونگ
به فرار مالیاتی ۷.5 میلیون دالری 

محکوم شد

۷

هنوز بازار واکنشی نسبت به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر 
لغو تعرفه ها نداشته است ولی دستگاه های نظارتی باید تاریخ 

ترخیص خودروها را بررسی و با شرکت های متخلف 
برخورد کنند.  سعید موتمنی، رئیس اتحادیه...

واکنش بازار خودروهای وارداتی 
به رأی دیوان عدالت 

سرمقاله

هزار شدیم! 

هزار شدیم!  20 نکته از مهم ترین سخنان رئیس جمهور در مراسم برنامه ملی بازآفرینی شهری

دولت خانه ساز، تاجر و بنگاه دار خوبی نیست

صباح  چن��د  همین  گوی��ی 
پی��ش بود ک��ه در صفحه اول 
روزنام��ه تیت��ر زدی��م »100 
ش��دیم« و چه زود آمد شماره 

 .1000
ازآنجای��ی ک��ه ه��زار ن��زد 
ایرانیان عدد بزرگی به ش��مار 
می آی��د و در س��خنان روزمره 
و ضرب المثل ه��ا از ای��ن عدد 
زی��اد«  »خیل��ی  نق��ش  در 
استفاده می ش��ود ما هم شاید 
بتوانی��م ب��ه خودم��ان ببالیم 
دوران  س��خت ترین  در  ک��ه 
روزنامه نگاری و اوضاع نابسامان 
کسب وکار به شمارگان 1000 

رسیدیم. 
با نامالیم��ات زیادی در این 
س��ه س��ال و هفت م��اه و19 
روز گذش��ته مواجه ش��دیم. از 
خداحافظی اجب��اری با برخی 
از هم��کاران خ��وب روزنام��ه 
گرفت��ه، ت��ا منقب��ض ش��دن 
ش��دید آگهی ه��ای نش��ریات 
چاپی. از اوج گرفتن بی س��ابقه 
رسانه های دیجیتال تا افزایش 
50درصدی قیمت کاغذ، اما باز 
هم ایستاده ایم به امید روزهای 

خوب.
ادامه در همین صفحه

محمدرضا قدیمی
مدیر مسئول

ادامه از همین صفحه
 ایس��تاده ایم تا از هدف اولیه انتشار روزنامه فرصت 
ام��روز دفاع و نق��ش خود را در »کس��ب وکارآفرینی« 
ایف��ا کنیم، چرا که اعتقاد داریم تنها راه نجات اقتصاد 
کش��ور حض��ور بخش خصوص��ی در هم��ه عرصه های 
اقتصادی اس��ت. اعتقاد داریم کسب وکار مقدس است 
و همه باید در جهت کسب وکارآفرینی گام برداریم. ما 
نقش رس��انه ای را با توجه ب��ه تجربه خود برگزیدیم و 
می خواستیم و می خواهیم دیگران را برای گام گذاشتن 
در این راه همراه��ی کنیم. در کنار بخش خصوصی به 
تولید محتوای مورد نیاز آنها بپردازیم و خواس��ته های 
صنف��ی آنان را پوش��ش دهی��م. برای بهب��ود فضای 
کس��ب وکار ت��الش کنی��م و اطالع رس��انی در زمینه 
اس��تارت آپ ها، کارآفرینی و س��رمایه گذاری را اولویت 
 کار خ��ود ق��رار دهی��م. و همین ش��د تمای��ز روزنامه

فرصت امروز با س��ایر روزنامه های اقتصادی. به همین 
دلیل »فرصت امروز« را روزنامه ای اقتصادی، مدیریتی 
معرفی کردیم و در تمام این 1000 ش��ماره به انتشار 
8 صفح��ه مدیریتی و کس��ب وکاری پایبن��د ماندیم. 
بدیهی است که کیفیت این 1000 شماره با نوساناتی 
مواجه بوده اس��ت، اما تالش کردیم از یک اس��تاندارد 
پایین ت��ر نیاییم و به س��رعت نق��اط ضعف پیش آمده 
را جبران کنیم. امیدواریم پس از ش��ماره 1000 و به 
یمن رسیدن به این مهم، پوست اندازی مجددی داشته 

باشیم و بر غنای مطالب روزنامه بیافزاییم. 
ذک��ر این نکت��ه نیز ضروری اس��ت که ایس��تادگی 

م��ا به معنای این نیس��ت ک��ه انعط��اف الزم در برابر 
تغییرات محیط اطراف مان را نداش��ته باشیم. از همان 
ابتدای روزنامه می دانس��تیم که بای��د در عرصه فضای 
دیجیتال نقش پررنگ تری داش��ته باشیم. هم به دلیل 
ن��وع مخاطبان م��ان و هم ب��ه دلیل تغیی��رات فضای 
 رس��انه ای در دوران کنون��ی. ب��ه همین دلیل س��ایت
forsatnet. ir را ب��ا دو ماه تأخیر نس��بت به انتش��ار 
روزنامه راه ان��دازی کردیم و تع��داد بازدیدهای روزانه 
آن و رتبه آن در الکس��ا)Alexa(  نش��ان می دهد که 
در ای��ن بخش خوب عمل کردیم و گوی س��بقت را از 
بس��یاری از روزنامه های قدیمی ت��ر از خودمان ربودیم. 
تالش می کنیم که این مسیر را با جدیت بپیماییم و به 
موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم. اما همانند روز 
اول انتشار اعتقاد داریم که نزد مخاطبان، اعتبار سایت 
یا کانال یک روزنامه بس��یار بیشتر از زمانی است که به 
صورت مس��تقل فعالیت می کند و این مسیر را تا جایی 

که امکان داشته باشد ادامه خواهیم داد. 
در انته��ا وظیفه خود می دانم از تمامی کس��انی که 
در رسیدن روزنامه فرصت امروز به نقطه کنونی نقش 
داش��ته اند سپاس��گزاری کنم. چه آنان ک��ه هم اکنون 
همچنان با روزنامه همراه هس��تند و چه همکارانی که 
ب��ه هر دلیلی به اختی��ار یا به اجب��ار روزنامه را ترک 
کردن��د. روزنام��ه فرصت ام��روز حاصل ت��الش همه 
آنهاس��ت. انتش��ار هزارمین ش��ماره را به هم��ه آنها، 
نویس��ندگان همکار و همه مخاطب��ان گرامی تبریک 

می گویم. 

متولیان حوزه صنعت در کش��ور طی هفته گذش��ته دو 
جلس��ه مهم را با مسئوالن صندوق توسعه ملی و نیز کانون 
بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی در رابطه با تسریع 
در پرداخت تس��هیالت مربوط به طرح ه��ای رونق تولید و 
بازس��ازی و نوسازی صنایع در سال جاری و همچنین نحوه 
ارائه تسهیالت خود به صنایع کوچک در سال آینده برگزار 
کرده اس��ت.  به گزارش ایس��نا، مسئوالن س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران به عنوان بخش��ی از 
متولیان حوزه صنعت طی هفته گذش��ته دو جلس��ه بسیار 
مهم را با مسئوالن نظام بانکی کشور برگزار کردند تا عالوه بر 
پیگیری تسریع در نحوه پرداخت تسهیالت ۲0 هزار میلیارد 
تومانی طرح رونق تولید و نیز تس��هیالت 10 هزار میلیارد 

تومانی نوسازی و بازسازی صنایع در سال جاری نحوه ارائه 
تس��هیالت خرد صنایع کوچک در سال 1۳9۷ را در دستور 
کار قرار دهند.  در جلسه ای که با حضور مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و مدیرعامل صندوق 
توسعه ملی برگزار شد دو مقوله تسریع در پرداخت تسهیالت 
بانکی ۲0هزار میلیارد تومانی در طرح رونق تولید و همچنین 
10هزار میلیارد تومانی نوسازی و بازسازی صنایع مطرح شد. 
همچنین در راس��تای اجرای بند چ م��اده ۴۶ قانون برنامه 
ششم توسعه تأکید ش��د تا پیرامون پرداخت تسهیالت به 
صنایع کوچک و متوس��ط غیردولتی از محل سپرده گذاری 
س��االنه از ورودی صندوق توس��عه ملی از طریق بانک های 

عامل تفاهم نامه پرداخت یک میلیارد دالری اقدام شود. 

طبق جلسه صنایع و بانک ها اعالم شد
تسریع در پرداختی های 96 و نحوه تسهیالت دهی به صنایع

فرصت امروز: رئیس جمهور روز پنجشنبه در مراسم 
برنام��ه مل��ی بازآفرینی ش��هری درباره طرح بازس��ازی 
بافت های فرسوده س��خنرانی و در عین حال تأکید کرد 

که دولت خانه ساز، بنگاه دار و تاجر خوبی نیست. 
حس��ن روحانی با حضور در وزارت راه و شهرس��ازی 
و از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس با اس��تان های منتخب 
بوش��هر، آذربایجان ش��رقی، تهران، فارس، کردس��تان، 
همدان، مازندران، خراس��ان رضوی و اصفهان، دس��تور 
آغ��از اجرای برنامه ملی بازآفرینی ش��هری را صادر کرد 
و اس��تانداران اس��تان های یاد ش��ده نیز در این ارتباط 
ویدئوکنفرانس��ی، گزارش��ی از اقدامات انجام شده برای 
اج��رای این طرح ارائه کردن��د. با اجرای این طرح ضمن 
نوس��ازی بافت های فرس��وده، بهسازی س��کونتگاه های 
غیررس��می و حاشیه شهری و احیای بافت های تاریخی، 

پیش بینی می شود که ۲50 هزار شغل ایجاد شود. 
رئیس جمه��ور س��پس در ای��ن مراس��م و در ابتدای 
س��خنان خود گفت: اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری 
به این معنا اس��ت که دولت صدای زلزله، صدای مردمی 
که در بافت های فرس��وده زندگی می کنند، صدای مردم 
کم توان و صدای نسل جوان خانه اولی را شنیده است. 

 روحان��ی ادام��ه داد: من ای��ن ط��رح را هدیه  دولت 
دوازدهم برای مردم و نس��ل جوان خان��ه اولی می دانم. 
این طرح سرمایه مردم را افزایش می دهد، محله ها را نو 
و نش��اط ایجاد می کند و وقتی بخش مسکن فعال شود، 
سایر بخش های اقتصادی را هم فعال می کند و درنتیجه 

اشتغال ایجاد می شود. 
۲0 نکته از مهم ترین سخنان رئیس جمهور در مراسم 

برنامه ملی بازآفرینی شهری را در ادامه می خوانید. 
* طرحی که امروز آغاز می ش��ود برنامه اساسی دولت 
برای مس��کن، س��المت جان مردم، تأمین مسکن خانه 

اولی ها، نوسازی و بازآفرینی محالت فرسوده است. 
* مس��کن برای زندگی مردم بسیار مهم است. مسکن 
جایی اس��ت که انس��ان در آن احساس سکون و آرامش 
می کند. این وظیفه ماس��ت که همه جوان ها را خانه دار 
کنی��م و این کار باید هرچه زود انجام ش��ود تا جوان ها 
احساس آرامش بیشتری داشته و راحت تر زندگی کنند 

و نگران خانواده نباشند. 
* تم��ام دولت ها برای مس��کن طرح هایی داش��ته اند، 
همه دولت ها تالش کردند که برای حل مش��کل مسکن 

راه حلی پیدا کنند. 
* در بخش کشاورزی اکنون کار دست مردم است. در 
صنعت هم م��ردم فعالند و هم دولت. البته دولتی ها هم 
دو دستی بنگاه ها را چسبیده اند و چقدر سخت است که 

بنگاه ها را از دست دولتی ها خارج کنیم. 
* دولتی ه��ا بای��د با تمام ت��وان بنگاه ه��ا را به مردم 
واگذار کنن��د. زیرا کار دول��ت اداره بنگاه های اقتصادی 

نیست. نیروهای مسلح هم باید بنگاه های اقتصادی خود 
را واگذار کنند. س��اخت مس��کن را هم بای��د به مردم و 
بخش خصوص��ی واگ��ذار کنیم، البت��ه نهادهای عمومی 
ه��م می توانند وارد این بخش ش��وند. من تأکید می کنم 
که دولت خانه س��از خوبی نیس��ت. همانطور که تاجر و 
بنگاه دار خوبی هم نیس��ت. هر کاری که مردم می توانند 
انج��ام دهن��د، اگر ب��ه دولت واگ��ذار ش��ود حتما ضرر 

می کنند. کار را باید به مردم واگذار کنیم. 
* از ابتدای دولت یازدهم همیشه به فکر مسکن و بافت 
فرسوده بوده ام، زلزله کرمانشاه برای من پیام مهمی داشت. 
اینکه می گویم باید صدای مردم را بشنویم درست است، اما 

باید صدای زمین و آسمان را هم بشنویم. 
* امس��ال خشکس��الی اس��ت و باید صدای آسمان را 
بش��نویم. کشت بهار 9۷ مثل 9۶ نیس��ت، بنابراین باید 
الگوی کش��ت را عوض کنیم. اگر این صدا را نشنویم به 

کشت ما آب نمی رسد. 
* زلزله صدای خیلی رس��ا و روش��نی داشت و دیدیم 
که تکانه تهران چقدر مردم را نگران کرد. مگر خانه های 
ما چقدر مجهز و مقاوم اس��ت؟ بخشی از کشور ما روی 
گس��ل قرار دارد. ما اگر دنب��ال اولویت بندی برای احیا و 
مقاوم سازی خانه های خود هستیم این مناطق را باید در 

اولویت قرار دهیم. 
* در ای��ن ط��رح مهم تری��ن موضوع س��المت و جان 
مردم اس��ت، م��ا باید طرحی اجرا کنی��م که مردمی که 
در بافت های فرس��وده هستند، با ش��رایط آسان تری به 
خانه امن برسند. می شود مشوق هایی ایجاد کنیم تا یک 
فرد خانه خود را بازس��ازی کند اما سایر خانه ها فرسوده 

می ماند، بنابراین این راه حل، اساسی نیست. 
* محله فرسوده مشکالت اجتماعی هم دارد، بنابراین 
در ساخت وس��ازها باید به مس��ائل اجتماعی و فرهنگی 
دقت کنیم و س��اختمانی بس��ازیم که همراه با فرهنگ، 
سنت و س��لیقه ایرانی باشد، ما باید محله را مدنظر قرار 
داده و آن را بازآفرینی کنیم. راه حل اصلی این اس��ت که 
کل محله بازسازی شود زیرا خانه های فرسوده مشکالت 
زیادی دارند و در کوچه ه��ای باریکی قرارگرفته اند و در 
مواق��ع ضروری ماش��ین های آمبوالنس، آتش نش��انی و 

پلیس نمی تواند وارد این کوچه ها شود. 
* م��ا باید ابتدا برای اجرای این ط��رح مردم را آماده 
کنی��م. صداوس��یما، روزنامه ها و فضای مج��ازی باید به 
م��ردم بگویند چه کاری می خواهی��م انجام دهیم، حتی 
باید نقش��ه بازآفرینی محله و ماکت آن را تهیه کنیم تا 
مردم آن محله ببینند چه اقدامی قرار است انجام شود. 
* مردمی که منازل فرس��وده دارند، نباید چیز دیگری 
جز منزل فرس��وده خود را واگذار کنند. آنها اگر 80 متر 
س��اختمان فرس��وده دارند جای آن 100 متر ساختمان 

جدید می گیرند. 

* دولت هم برای س��اختن این واحدهای مسکونی از 
پیش به بودج��ه ای نیازی ندارد، زی��را زمین مجانی در 
اختیار توس��عه گرها ق��رار می گیرد. توس��عه گر دو برابر 
منازل فرس��وده یک محل خانه می س��ازد که 50 درصد 
 آن را در اختی��ار م��ردم هم��ان مح��ل ق��رار می دهد و

50 درصد باقیمانده هم به خود توسعه گر تعلق دارد و دولت 
فروش سریع آن را با قیمت عاقالنه تضمین می کند. 

* شهرداری از توسعه گر پول پروانه نگرفته و در نقشه 
ه��م به او کمک می کند. دولت تمام امور زیربنایی محله 
را برعهده گرفته و رونماها مثل مدرس��ه، آتش نش��انی، 
کالنتری و مسجد را شهرداری و دولت برعهده می گیرند. 

بانک ها هم به توسعه گر سریع وام می دهند. 
* منازلی که س��اخته می ش��وند بای��د در برابر زلزله 
۷ ریش��تری مقاوم باش��ند: این منازل باید به لحاظ نور 
س��المت، بهداش��ت، مصرف انرژی و رفت وآمد وضعیت 

مناسبی داشته باشند. 
* زوجی که می خواهد صاحب خانه ش��ود هر مقداری 
ک��ه در صندوق پس انداز مس��کن س��رمایه گذاری کند 
ش��ش برابر یا بیش��تر از آن را وام می دهیم تا خانه های 
ساخته ش��ده س��ریع فروش بروند. نرخ س��ود تسهیالت 
ه��م باید کم باش��د. یعنی نرخ تس��هیالتی که به زوج ها 
تعلق می گیرد باید 8درصد باش��د و اگر زوجی خواست 
در منطق��ه بازآفرین��ی ش��ده خانه بخرد ای��ن نرخ باید 
۶درصد ش��ود. م��ن از همه زوج های ج��وان می خواهم 
ساختمان های بازآفرینی شده را در تهران و سایر شهرها 

مدنظر قرار دهند. 
* در مرحله اول 1۲ نقطه در تهران بازآفرینی می شوند 
و این رقم به ۳0 نقطه خواهد رسید، اینکه روزانه 1000 
نفر در صندوق پس انداز مس��کن سپرده گذاری می کنند 
رقم خوبی اس��ت. این یعنی این تعداد تا دو سال آینده 
خانه دار می ش��وند. من این طرح را هدیه دولت دوازدهم 

به مردم و نسل جوان خانه اولی می دانم. 
* زمین های دولتی که به درد این طرح می خورد باید 
به صورت مجان��ی در اختیار وزارت مس��کن قرار بگیرد. 
البته باید این را هم در نظر داشته باشیم تا زمین دیگری 

در اختیار این دستگاه ها قرار دهیم. 
* نیروه��ای مس��لح باید کم��ک کنن��د و زمین ها و 
پادگان ه��ای خود را در اختیار بگذارند. این طرح موجب 
افزایش س��رمایه مردم و نو ش��دن محالت می شود. اگر 
بخش مس��کن فعال شود، سایر بخش های اقتصادی هم 

فعال شده و اشتغال ایجاد می شود. 
* اگر در محله ای هم دولت یا شهرداری نیامد و خود 
مردم با توسعه گرها به توافق رسیدند ما همین تسهیالت 
را می دهی��م، زیرا این طرح دولتی نب��وده و ما فقط آن 
را برنامه ریزی کرده ایم، حتی اگر بنیاد مس��تضعفان هم 

بیاید ما کمک می کنیم. 
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سالروز پیروزی انقالب اسالمی مبارک باد



مسئله ساز  هم  باز  سامسونگ 
ش��د. ای��ن ب��ار با گوش��ی های 
المپی��ک  در  دردسرس��ازش 
چان��گ.  پیون��گ  زمس��تانی 
همان برندی که س��ال ها است 
بازار ل��وازم خانگ��ی و صوتی و 
تصوی��ری ای��ران را قبضه کرده 
کمتری��ن  پرداخ��ت  ب��دون  و 
حقوق و عوارض گمرکی، بخش 
عمده ای از کاالهای قاچاق بازار 
را ه��م به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت. اکنون اما، گوشی هایش 

دردسرساز شده است. 
به گزارش مه��ر، ماجرا البته 
چند گوش��ی ک��م ارزش آن هم 
ب��اارزش  مدال س��ازانی  ب��رای 
نیس��ت؛ ماجرا بی حرمتی است 
که به نمایندگان یک ملت شده 
رفتارهای سخیف  اگرچه  است؛ 
برخی از مسئوالن دولتی ایران 
را هم در پی داشته است. ماجرا 
از این قرار اس��ت ک��ه این برند 
بازی ه��ای  اسپانس��ر  ک��ره ای، 
المپیک زمستانی پیونگ چانگ 
شده و به هر یک از حاضران در 
این دوره از بازی ها، یک گوشی 
هدیه داده اس��ت، اما این هدیه 
با تبعیض توزیع ش��ده اس��ت و 
ورزش��کاران کره شمالی و ایران 

از آن بی بهره مانده اند. 
تمام اینها در ش��رایطی است 
در  حداق��ل  سامس��ونگ  ک��ه 
فروش ل��وازم خانگی و صوتی و 
تصویری به خصوص گوشی های 
تلفن همراه، بازار ایران را قبضه 
کرده و به رغم هش��دارها و قول 
و قرارهایی ک��ه مقامات ایرانی 
ب��رای آنها داش��ته اند، اما هنوز 
هم به انحاء مختلف، بسیاری از 
تولیدات این کشورها به صورت 
واردات��ی و ب��دون تولید داخلی 
آن، وارد ایران می شوند و سهم 
ب��ازار را از بس��یاری از همتایان 
و تولی��دات ایرانی می س��تانند؛ 
ب��ه خص��وص اینک��ه در حوزه 
قاچ��اق برخی کااله��ا از جمله 
گوش��ی های تلفن هم��راه هم، 
این برند، بیشترین حجم قاچاق 
را به ایران داش��ته و در مقابل، 
بدون پرداخت حقوق و عوارض 
گمرکی، هر سال حجم باالیی از 
تولیدات خود را روانه بازار ایران 

می کند. 
دنیا با بی احترامی برندها چه 

می کند؟ 
البت��ه توهی��ن برندها به یک 
کشور، اولین بار نبوده و آخرین 
ب��ار هم نخواهد بود، اما در تمام 
کش��ورها، چنی��ن توهین ه��ا و 
گس��تاخی هایی، ب��ا بهتری��ن و 

س��ریع ترین واکن��ش از س��وی 
مقامات مسئول مواجه می شود. 
درس��ت همین چن��د روز پیش 
بود که مرس��دس بن��ز، برندی 
مقت��در در آلمان، به خاطر آنکه 
در یک��ی از تبلیغ هایش از نقل 
اس��تفاده کرده  قول داالیی الما 
ب��ود، مجبور ب��ه عذرخواهی از 

چینی ها شد. 
این تبلیغ که در اینس��تاگرام 
پخش ش��ده  بود، یک مرسدس 
بن��ز را در س��احل دریا نش��ان 
می داد که جمله »به وضعیت ها 
از هم��ه زاویه ه��ا ن��گاه کنید و 
خواهید دید ک��ه ذهن تان بازتر 
خواهد ش��د.« باالی آن نوشته 
پکن  درحالی ک��ه  ب��ود؛  ش��ده  
س��ال ها اس��ت که داالیی الما 
را متهم به ای��ن می کند که او، 
»ی��ک گرگ در لب��اس راهب« 
اس��ت و ت��اش می کند ت��ا با 
»تروریس��م معنوی« اس��تقال 

تبت را به دست بیاورد. 
 نکت��ه جالب اینجا اس��ت که 
اینستاگرام در چین فیلتر است 
و این ش��رکت بع��د از واکنش 
چینی ه��ا در ش��بکه اجتماعی 
ویب��و از آنه��ا عذرخواهی کرده 

است. 
آیا سامسونگ از سوی ایران 

تحریم می شود؟ 
بعد از توهین تازه سامسونگ، 
برخی بیانیه ها در فضای مجازی 
منتش��ر ش��د که بر مبنای آن، 
کمپانی سامس��ونگ توضیحاتی 
را ارائه کرده و بیانیه ای رس��می 
برای این اقدام خود صادر کرده 
اس��ت؛ بیانیه ای ک��ه اگرچه در 
فضای مجازی دس��ت به دست 
چرخی��د، اما ردپای��ی از آن در 
کمپانی  ای��ن  رس��می  س��ایت 

کره ای دیده نمی شود. 
ی��ک فعال اقتص��ادی در این 
میان در گفت وگو با مهر، معتقد 
اس��ت که این بیانیه رس��می از 
سوی شرکت سامسونگ نیست 
و نمی ت��وان آن را روی س��ایت 
این ش��رکت ماحظه کرد، بلکه 
تصور می شود که از سوی برخی 
ذی نفعان سامس��ونگ در ایران 
منتشر ش��ده تا قائله را بخواباند 
و کار را خاتم��ه دهد؛ این عده 
در تاش هستند از منافع چند 
میلی��ارد دالری سامس��ونگ در 

ایران کاسته نشود. 
البت��ه وزارت امور خارجه نیز 
در پ��ی ای��ن اقدام، س��فیر کره 
جنوبی در ایران را احضار کرده 
است، اما تا این لحظه بیانیه ای 
رس��می از س��وی این کمپانی 
منتش��ر نش��ده اس��ت. به��رام 
قاسمی، س��خنگوی وزارت امور 
خارجه در این رابطه اعام کرده 
که در پی انتش��ار خبری مبنی 
ب��ر تصمی��م مس��ئوالن کمیته 
بین الملل��ی المپیک و ش��رکت 
سامسونگ کره جنوبی مبنی بر 
مس��تثنی قرار دادن ورزشکاران 
ورزش��کاران  کن��ار  در  ایران��ی 
کره ش��مالی ش��رکت کننده در 
زمس��تانی  المپیک  بازی ه��ای 
دریاف��ت  از  چان��گ  پیون��گ 
ک��ره ای  ش��رکت  هدای��ای 
سامس��ونگ به بهانه تحریم های 
هو،  س��ونگ  کیم  بین الملل��ی، 
س��فیر ک��ره جنوب��ی در تهران 
دستیار  فرازنده،  محمود  توسط 
 وزیر ام��ور خارج��ه و مدیرکل
آسیا - اقیانوسیه به وزارت امور 

خارجه فراخوانده شد. 
وی به این نکته اش��اره کرده 
اس��ت که در این دیدار، مراتب 

اعت��راض ش��دید وزارت ام��ور 
خارج��ه و جمه��وری اس��امی 
ای��ران نس��بت ب��ه ای��ن رفتار 
غیراخاقی و مغایر با روح حاکم 
بر بازی های المپیک که ش��عار 
خ��ود را ورای رنگ، دین،  نژاد و 
سیاست قرار داده، به وی اعام 
ش��د. در این دیدار خاطرنشان 
ش��د در صورت��ی که ش��رکت 
عذرخواهی  مراتب  سامس��ونگ 
خ��ود را از این اق��دام نابخردانه 
موض��وع  ای��ن  نکن��د،  اع��ام 
شدیدا بر روابط تجاری شرکت 
سامسونگ با جمهوری اسامی 

ایران تاثیر خواهد گذاشت. 
س��فیر کره جنوبی ضمن ابراز 
تاس��ف فراوان در این دیدار اعام 
کرده که ط��ی تماس های مکرر 
ب��ا مقام��ات ذی رب��ط در وزارت 
ام��ور خارجه و دولت کره جنوبی 
و ش��رکت سامس��ونگ موضوع 
را به دلی��ل اهمیت و حساس��یت 
دنب��ال ک��رده و طب��ق اظهارات 
مقامات رسمی دولت کره جنوبی 
و شرکت سامس��ونگ هیچ گونه 
دخالتی در بروز این س��وء تفاهم 
و توزی��ع اق��ام اهدایی به عنوان 

اسپانسر این بازی ها نداشته اند. 
اکن��ون برخی مناب��ع آگاه در 
وزارت ارتباط��ات، خب��ر از ای��ن 
داده که وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات، به دنبال آن است تا در 
صورتی  که ش��رکت سامسونگ 
عذرخواهی رسمی نکند، پیشنهاد 
عدم ثبت گوشی های سامسونگ 
در کش��ور را در کارگروه مربوطه 
مطرح و از ورود این برند به کشور 

جلوگیری کند. 
واکنش مسئوالن ایرانی به 

پرونده گوشی های دردسرساز
در این میان مسئوالن زیادی 

در رابطه با پرونده گوش��ی های 
در  سامس��ونگ  دردسرس��از 
موض��ع  زمس��تانی  المپی��ک 
گرفته اند که البته برخی از آنها 
جای تأمل دارد، اما برخی دیگر، 
قاطعیت برخی مسئوالن ایرانی 
در رابطه با این موضوع را نشان 

می دهد. 
صالحی امی��ری، رئیس کمیته 
مل��ی المپی��ک دس��تور خرید 
را  المپیکی ه��ا  ب��رای  گوش��ی 
می دهد و رئیس س��ازمان فنی 
احتمال��ی  لغ��و  از  و حرف��ه ای 
تفاهم نامه ه��ای مرتب��ط با این 
برند کره ای خبر می دهد. محمد 
صنعت،  وزی��ر  ش��ریعتمداری، 
معدن و تجارت به عنوان متولی 
تولید نیز اعام کرده که گوشی 
تلفن همراه سامس��ونگ خود را 

کنار خواهد گذاشت. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اعام کرده که این جای تعجب 
اس��ت ک��ه ص��ادرات گوش��ی 
ایران مش��مول  سامس��ونگ به 
تحریم ها نش��ده ولی هدیه چند 
به ورزشکاران  دستگاه گوش��ی 
المپیک��ی ای��ران ب��ا ممنوعیت 

مواجه می شود.
رئیس کمیت��ه ملی المپیک 
ه��م در ی��ک واکن��ش عجیب 
داده  دس��تور  تأمل برانگی��ز  و 
ت��ا نس��بت ب��ه خری��د چهار 
گوش��ی و همچنین دلجویی از 
ورزش��کاران اعزامی کشورمان 

اقدام شود. 
س��لیمان پاک سرشت، رئیس 
س��ازمان فن��ی و حرف��ه ای که 
تاکنون تفاهمنامه های متعددی 
با شرکت سامس��ونگ در ایران 
درخص��وص ارائ��ه آموزش های 
مهارت��ی در زمین��ه تعمیر انواع 
تجهی��زات این ش��رکت منعقد 
ک��رده، در پی این اق��دام اعام 
کرده است که اگر سامسونگ تا 
ساعت ۲۴ پنجشنبه عذرخواهی 
و جبران نکند، سازمان آموزش 
فن��ی و حرف��ه ای کش��ور همه 
همکاری ه��ا ب��ا این ش��رکت را 

تعلیق می کند. 
و در نهای��ت، باید منتظر ماند 
و دید که آیا سامس��ونگ رسما 
و با انتش��ار یک بیانیه رس��می 
از م��ردم ای��ران و ورزش��کاران 
ایرانی عذرخواهی می کند و آیا 
این بار، مسئوالن ایرانی موضعی 
مقتدرانه در برابر این دهن کجی 
خواهند گرفت ی��ا تنها به کنار 
گوش��ی های  معدود  گذاش��تن 
خود برای پاسخ به این توهین، 

بسنده می کنند. 

پس از رفتار سامسونگ در المپیک زمستانی 2018، آیا بساط این برند کره ای در ایران جمع می شود؟ 

گوشی های ماجراساز

از  اقتص��اد  وزی��ر  مع��اون 
آمادگ��ی ایران ب��رای واگذاری 
میلیون ه��ا پ��روژه اقتصادی به 
سرمایه گذاران خارجی خبر داد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
به نق��ل از پژوهش��کده پولی و 
بانکی، محمد خزاعی در پاریس 
در نشس��تی با حضور »ایوتیبو 
رئی��س  مع��اون  دوس��یلگی« 
ش��ورای کارفرمای��ان اقتصادی 
و تجاری فرانس��ه و نمایندگان 
مه��م  ش��رکت   ۳۰ از  بی��ش 

فرانسوی شرکت کرد. 
دوس��یلگی در ای��ن نشس��ت 
گفت: باع��ث افتخار اس��ت که 
پذیرای ش��ما در مدف هستیم. 
همه م��ا خواس��تار ایرانی قوی 
هس��تیم و امیدواری��م با حضور 
ش��ما در ای��ن نشس��ت و ارائه 
دقیق ت��ر  و  بیش��تر  اطاع��ات 
در خص��وص رواب��ط و تحوالت 
اقتصادی ایران با سایر کشورها، 
فرانس��وی  ش��رکت های  انگیزه 

برای حضور در بازار ایران بیش 
از گذشته شود. 

اب��راز  نی��ز ضم��ن  خزاع��ی 
خرس��ندی از تح��والت رو ب��ه 
رش��د اقتصادی در روابط ایران 
و فرانس��ه اظه��ار داش��ت: ب��ه 
رغم تهدیده��ای دونالد ترامپ، 

برخی  و  آمریکا  رئیس جمهوری 
صداه��ای مخال��ف در فض��ای 
سیاسی علیه حضور شرکت های 
ایران، س��ال  خارجی در ب��ازار 
گذشته شاهد شرایط خوبی در 
ارتباط با اقتصاد ایران در عرصه 

بین المللی بودیم. 

وی اف��زود: م��واردی چ��ون 
کاه��ش رتب��ه ریس��ک ای��ران 
و   ۵ ب��ه   ۶ از   OECD در 
امضای توافق��ات مالی با برخی 
فاینان��س  ب��رای  کش��ورها  از 
پروژه ه��ای اقتص��ادی از جمله 

تحوالت مثبت است. 

اقتصادی  روابط  خزاعی گفت: 
و استفاده از تسهیات و خدمات 
مالی و بانکی کشورها یک مسیر 
دوطرفه است. ما هیچ گاه سرعت 
روند توس��عه رشد اقتصادی خود 
را به خاطر احتیاط و ترس برخی 

کشورها متوقف نخواهیم کرد. 
وی یادآور ش��د ک��ه بیش از 
میلیون ه��ا پ��روژه اقتصادی در 
ای��ران آماده واگ��ذاری و جذب 
تامی��ن مال��ی خارجی اس��ت و 
بانک ه��ای  تعل��ل  ص��ورت  در 
فرانس��وی، این پروژه ها به سایر 
کشورها که با ش��رایط مناسب 
پروژه ها  مال��ی  تامی��ن  آم��اده 

هستند، تعلق خواهد گرفت. 
براس��اس این گزارش، محمد 
خزاع��ی ب��ه دع��وت ش��ورای 
کارفرمای��ان اقتصادی و تجاری 
فرانس��ه )م��دف( و ب��ه منظور 
توس��عه  درخصوص  گفت وگ��و 
روابط اقتصادی دوجانبه به این 

کشور سفر کرده است. 

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

آمادگی ایران برای واگذاری میلیون ها پروژه اقتصادی به فرانسه

گزارش2

ارتباطات

وعده هایی به اهالی رسانه
از خدمات ابری تا برداشتن فیلتر

فراه��م کردن زیرس��اخت های اب��ری و ارائه این 
خدم��ات با هزینه مناس��ب تر و کیفیت بهتر و نیز 
رفع فیلت��ر و محدودیت های اینترنت، از وعده های 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات برای اهالی رسانه 

و خبرنگاران است.
ی��ا اب��ری  رایان��ش  ایس��نا،  گ��زارش   ب��ه 
Cloud Computing  ب��ه بیان��ی س��اده، ب��ه 
معنای ذخیره و دس��تیابی به داده ها و برنامه ها از 
طریق اینترنت به جای اس��تفاده از هارددرایوهای 
کامپیوت��ری اس��ت. درواقع در این عب��ارت، »ابر« 
اس��تعاره ای از اینترنت اس��ت که با ش��یوه هایی از 
محاس��بات رایانه ای در فضای اینترنت��ی به کاربر 
ام��کان می دهد ب��دون نیاز به تخص��ص یا کنترل 
زیرس��اخت های فناوری، به سرویس های مبتنی بر 

فناوری در اینترنت دسترسی داشته باشد.
بنابراین س��رویس های رایانش اب��ری برنامه های 
کارب��ردی را به صورت آنای��ن فراهم می کنند که 
قابل دسترس��ی با مرورگرهای اینترنتی هس��تند، 
درحالی ک��ه نرم افزار و داده روی س��رورها ذخیره 

شده اند.
در ای��ن باره وزیر  ارتباط��ات و فناوری اطاعات 
در گفت وگ��و با ایس��نا ب��ا تاکید ب��ر فراهم کردن 
زیرس��اخت های ابری برای رس��انه ها بیان کرد: بر 
اثر اتصاالتی که با IXPه��ا )مراکز تبادل ترافیک 
اینترنتی( وجود دارد، برای رس��انه ها تس��هیاتی 
ایج��اد کردی��م از جمل��ه اینکه س��ازمان فناوری 
اطاعات یک زیرساخت ابری برای رسانه ها فراهم 
کند. بدین صورت که با کمک به شرکت های ابری 
ک��ه چنین خدماتی به رس��انه ها ارائ��ه می دهند و 
CMS )سیستم مدیریت محتوا( رسانه ها را درست 

می کنند.
محمدج��واد آذری جهرم��ی با اش��اره ب��ه گایه 
رس��انه ها مبن��ی بر ب��اال ب��ودن هزین��ه خدمات 
اینترنتی، گفت: مطالبه رس��انه ها از ما این اس��ت 
ک��ه وزارت ارتباطات وارد این موضوع ش��ود، اما از 
آنجایی که دولت نگهداری کننده و سرویس دهنده 
خوبی نیست، به س��ازمان فناوری اطاعات گفتیم 
که جلس��ه ای با ارائه دهندگان سابقه دار این عرصه 
که خدمات CMS ارائه می دهند، تش��کیل دهند 
و تسهیاتی برای اهالی رس��انه قرار داده شود که 
هزینه تمام ش��ده آنها کاهش یابد و این خدمات با 
هزینه مناس��ب تر و کیفیت بهتر به رس��انه ها ارائه 

شود.
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطاع��ات بهبود این 
خدمات را در راستای ارتقای تولید محتوا در شبکه 
ملی اطاعات دانس��ت و تاکید کرد: رسانه های ما 
تولیدکننده محتوا در شبکه ملی اطاعات هستند، 
بنابرای��ن باید با بس��ته های حمایت��ی از جانب ما 
مواج��ه باش��ند و خدمات خود را ب��ا دغدغه کمتر 

دریافت کنند.

چه خبر از اینترنت بدون فیلتر خبرنگاران؟
یکی دیگر از مطالبات اهالی رسانه و خبرنگاران، 
لغ��و محدودیت های فیلترینگ اینترنت از جمله در 
ش��بکه های اجتماعی مانند توییتر است. با توجه به 
اینک��ه در حال حاضر برخی مس��ئوالن از این فضا 
برای خبررس��انی اس��تفاده می کنن��د، جهرمی در 
پاسخ به سوال ایسنا درباره شرایط لغو فیلتر توییتر 
برای خبرنگاران، نس��بت به ای��ن موضوع در آینده 

نزدیک ابراز امیدواری کرد.
جهرم��ی پیش از این نیز در این باره اظهار کرده 
بود: کارگ��روه تعیین مصادیق محت��وای مجرمانه، 
مصوبه ای را تایید کرده اس��ت تا خبرنگاران بتوانند 
به اینترنت بدون فیلتر دسترس��ی داشته باشند که 
متولی اجرای آن وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی 

است و آن نهاد باید تصمیم بگیرد.
وی همچنین خاطرنش��ان کرده بود: ما معتقدیم 
اینترنت��ی باید در اختیار رس��انه ها ق��رار گیرد که 
بتوانند از منابع اطاعاتی بدون محدودیت استفاده 
کنن��د و آمادگی داریم زیرس��اخت فنی آن را برای 
همکاری با وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی آماده 
کنیم اما باید این موضوع را از وزارت ارشاد مطالبه 

کنیم.
همان طور که وزی��ر ارتباطات و فناوری اطاعات 
چندی��ن ب��ار تاکید ک��رده اس��ت، ب��رای ورود به 
شبکه های ارتباطی از فیلترشکن استفاده نمی کند، 
زی��را مس��ئوالن در چارچ��وب مق��ررات می توانند 
درخواس��ت رف��ع فیلترین��گ از کارگ��روه تعیین 

مصادیق مجرمانه برای خود داشته باشند.
آذری جهرمی اما درباره عضویت خود در ش��بکه 
توییتر نی��ز گفته بود: بنابر قانون فعالیت توییتر در 
ایران ممنوع شده اس��ت چون قانون گذار می تواند 
حکم بده��د که فعالیت ش��رکت خارجی در ایران 
ممنوع ش��ود اما فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع 
نیست چون هیچ قاضی و هیچ دستگاهی نمی تواند 
حک��م عموم��ی بدهد مگ��ر اینکه مصوب��ه مجلس 

شورای اسامی باشد.
البته هنوز خبری از لغ��و این محدودیت ها برای 
اهالی رس��انه نشده اس��ت، اما با توجه به وعده های 
داده ش��ده که خصوصا در ماه های اخیر چندین بار 
مطرح شده، این انتظار وجود دارد که این وعده به 

زودی محقق شود. 

یادداشت

ایمن سازی اقتصاد در برابر 
تکانه های اقتصادی

از زمانی که بحث خصوصی س��ازی و اباغ سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساس��ی مطرح ش��د، عده ای معتقد بودند که 
بخش خصوص��ی ای��ران از صاحی��ت و توانمن��دی الزم برای 
اداره و مدیری��ت واحده��ای واگذارش��ده برخوردار نیس��ت یا 
هنگامی که موضوع روابط بین المللی اقتصادی مطرح می شود 
گروه��ی بخش خصوصی ایران را به دالیل مختلف نس��بت به 
تأمین س��فارش ش��رکای تجاری خود ناتوان می انگارند. همه 
این مس��ائل ناشی از آن اس��ت که بنگاه های بخش  خصوصی 
در ایران کوچک هس��تند درحالی که در جهان شاهد فعالیت 
واحدهایی هس��تیم که باهم ادغام ش��ده و حتی برای افزایش 
قدرت بازاری،  با اشتراک بخشی از دانش فنی خود شرکت های 
بزرگی را ایجاد کرده اند. فقدان چنین ویژگی هایی در الیه های 
مختلف بخش خصوصی ایران بس��یار محس��وس و گس��ترده 
بوده، به طوری که بن بس��ت بزرگی را در مسیر رشد این بخش 
ایجاد کرده اس��ت. در چنین شرایطی رشد و توسعه بنگاه های 
خصوصی در ایران در یک حد مش��خصی متوقف می شود و در 
آن س��طح به س��هم بازاری خود قانع می ش��وند، لذا باید برای 

خروج از این بن بست چاره اندیشی کرد. 
از میانه دهه ۴۰ شمس��ی تا وقوع انقاب اس��امی،  بخش 
 خصوصی در کشور در یک مسیر استثنایی قرار گرفت. شرکت ها 
و بنگاه های بزرگی به وجود آمدند که با تکیه  بر توان کارآفرینی، 
توجه به تخصص و بهره وری عوامل تولید و استفاده از رویکرد 
جایگزینی صادرات،  روزبه روز در راه رشد و توسعه حرکت کرده 
و شاکله یک بخش خصوصی نسبتاً قوی را به وجود آوردند، اما 
پس از پیروزی انقاب به دالیل مختلف تدریجاً بخش خصوصی 
تولیدمحور )با رویکرد مدیریتی مدرن( در کش��ور تضعیف شد 
و بخش خصوصی بازاری ی��ا تجارت محور )با رویکرد مدیریتی 
سنتی( جایگزین آن شد، زیرا عاوه بر مصادره اموال بسیاری از 
صاحبان کسب وکار در بخش خصوصی، در قانون اساسی جدید 
نیز اکثر قریب به اتفاق صنایع بزرگ ملی اعام شد و به نوعی از 
فعالیت بخش خصوصی در این حوزه ها جلوگیری به عمل آمد. 
مشکات بخش خصوصی با آغاز دوران جنگ تحمیلی تشدید 
ش��د، به نحوی که در 1۰ س��ال اول پیروزی انقاب اس��امی، 
بخ��ش قابل توجهی از فع��االن اقتصادی و مدی��ران فعال در 
بخش خصوصی از کشور خارج شدند.  به این ترتیب ساختارهایی 
که در طول سالیان به تدریج در بخش خصوصی شکل گرفته بود 
به یک باره متاش��ی و روابط تنظیم شده افقی و عمودی میان 

بنگاه های اقتصادی و صنعتی عمًا از میان برداشته شد. 
با حذف شدن بسیاری از حلقه های میانی توسعه کسب وکارها، 
اکثر مشاغل به صورت واحدهای کوچک و خرد و در یک فرم کامًا 
ابتدایی و توس��عه نیافته، فعالیت های خود را ادامه دادند.  شیوع 
این مسئله در کنار بزرگ شدن تدریجی دولت و انجام مداخات 
مختلف در اقتصاد و همچنین افزایش ریس��ک س��رمایه گذاری 
در کش��ور را می توان به عنوان بخشی از ریشه های اصلی کاهش 
توان بخش خصوصی و دور ش��دن ایران از بازارهای صادراتی نام 
برد. طبیعتاً هنگامی که کسب وکارها به صورت خرد، جزیره ای و 
غیرهماهنگ به تولید مشغول باشند، امکان بهره مندی از مزایای 
تولید انبوه و توانایی رقابت با نیروی قدرتمند برندینگ را نخواهند 
داشت.  اضمحال تدریجی بسیاری از صنایع و کارخانجات ایرانی 
در اثر عوامل برون زا، عمًا س��طح توسعه یافتگی کسب وکارهای 
کش��ور را چند مرحله به عقب راند. ریش��ه مشکاتی همچون 
خام فروش��ی محصوالت کش��اورزی و معدنی،  فق��دان نوآوری 
در تولیدات صنعت��ی،  عقب ماندن تکنولوژی تولید و باال بودن 
قیمت تمام شده، باال بودن میزان ضایعات تولید در کشور، نفوذ 
دالالن در بازار محصوالت مختلف و... دقیقاً به عدم توسعه یافتگی 
کس��ب وکارها برمی گردد. در بسیاری از کسب وکارها، ضعف ها و 
مش��کات موجود در تطبیق عرضه و تقاضا ناشی از ضعف سایر 
اجزای زنجیره تأمین است و به همین دلیل انواع ادغام عمودی 
و افقی می تواند به بهبود عملکرد این زنجیره منتهی شود.  این 
مس��ئله می تواند به نوعی به ایمن س��ازی اقتصاد کشور در برابر 
تکانه ه��ای اقتصادی نیز بیانجامد. در دوران کاهش قیمت نفت 
بسیاری از سرمایه گذاران در کشورهای حاشیه خلیج فارس برای 
تداوم بقا و حفظ قدرت رقابتی خود به س��مت ادغام بنگاه های 
اقتصادی روی آوردند. در یکی از بزرگ ترین معامات منعقدشده 
در منطقه خلیج فارس، بانک ملی ابوظبی و فرست گالف بانک با 
یکدیگر ادغام شدند و بانکی با دارایی حدوداً 17۵ میلیارد دالری 
تشکیل شد. ارزش بازار این دو بانک ادغام شده تقریباً ۳۰ میلیارد 
دالر برآورد شده اس��ت. بنابراین برای باال بردن ارزش افزوده در 
بخش های مختلف اقتصادی باید به س��مت تشکیل بنگاه های 
ب��زرگ با توان اقتصادی،  فنی،  اجرایی،  پش��تیبانی و چانه زنی 
باالتری حرکت ک��رد؛ امری که می تواند ب��ا کاهش قابل  توجه 
هزینه ه��ا، افزایش س��طح تکنول��وژی و نهایت��اً ارتقای کیفیت 
محصول،  ظرفیت بسیار بزرگی را پیش روی اقتصاد کشور ایجاد 
کن��د. اتخاذ چنین رویکردی همواره عجیب و پیچیده نیس��ت.  
به عنوان مثال حتی یک فروشگاه پوشاک هم که گاهی الزم است 
محصوالت خود را قبل از تحویل به مش��تری، برای اندازه کردن 
نهایی به خیاط تحویل دهد، ممکن اس��ت به نتیجه برس��د که 
عمًا قدرت چانه زنی خیاط در حدی باالست که می ارزد خیاطی 
به جای یک خدمت دهنده مس��تقل، به بخش��ی از کسب وکار 
آنها ملحق ش��ود. به بیان دیگر به ج��ای افزایش تعداد بنگاه های 
اقتصادی، باید رویکردهای بخش خصوصی به س��مت استراتژی 
ادغ��ام افقی، عمودی یا اتصال واحده��ای کوچک به واحدهای 
میانی و س��پس اتصال واحده��ای میانی ب��ه واحدهای بزرگ 
باش��د. در چنین شرایطی است که بنگاه های بزرگ می توانند با 
پش��تیبانی واحدهای کوچک و میانی ضمن اطمینان از تأمین 
ذخایر مواد اولیه و واسطه ای در دوران کمبود، به سفارش گیری 
و سرمایه گذاری های بزرگ تری بیندیشند و با توان بیشتری به 

سمت بازارهای بین المللی حرکت کنند. 
منبع:  اتاق ایران 
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فرص�ت ام�روز: رئیس جمه��ور ب��ه 
رئیس کل بان��ک مرکزی دس��تور داد تا 
سود تس��هیالت نوسازی بافت فرسوده را 
کاهش دهد. حسن روحانی روز پنجشنبه 
در آغ��از عملی��ات بازآفرینی و نوس��ازی 
ش��هری به ولی اهلل سیف دس��تور داد تا 
سود تسهیالت بازسازی بافت فرسوده به 
6درصد کاهش یابد. این در حالی اس��ت 
که تا پیش از این، نرخ تس��هیالت بانکی 
برای بافت فرس��وده 8درص��د و خارج از 
بافت 9.5درص��د بوده و در حقیقت، نرخ 
 س��ود تس��هیالت در بافت های فرسوده،

یک و نیم درصد کمتر از س��ایر بخش ها 
بوده است. 

ام��ا رئی��س کل بانک مرک��زی در این 
مراسم از رشد 6درصدی معامالت بخش 
مس��کن نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
گذشته و همچنین 5 هزارمیلیارد تومان 
اعتبار برای بازس��ازی بافت های فرسوده 
در سال 97 خبر داد. ولی اهلل سیف گفت: 
براس��اس آمارهای بان��ک مرکزی بخش 
مس��کن به ویژه در ماه ه��ای اخیر تحرک 
ویژه ای داشته اس��ت و این عالئم مثبت 
خ��ود را در اقتصاد و در آمارهای رش��د 

اقتصادی بخش مسکن نشان می دهد. 
س��یف ادامه داد: نظام بانکی کش��ور با 
وج��ود محدودیت های��ی ک��ه دارد برای 
اثربخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی 
تالش می کند منابع محدود تس��هیالتی 
خود را هدف دار به س��مت فعالیت هایی 
که می تواند آثار مثبت اقتصادی بیش��تر 
داشته باش��د و بخش مسکن یکی از آن 

بخش ها است هدایت کند. 

به گزارش تس��نیم، س��یف با اشاره به 
اینک��ه نظام بانک��ی هم می تواند منش��أ 
تحوالت جدید باشد، افزود: موضوع دیگر 
نوع نگاهی اس��ت که برای حمایت از این 
فعالیت ها مطرح است، اینکه ما دو شیوه 
را می توانی��م مورد توجه قرار دهیم؛ یکی 
تامی��ن یارانه نرخ س��ود و دیگری تامین 
منابع ب��رای نظ��ام بانکی ک��ه بتواند به 
کاهش نرخ سود و نیز افزایش منابع نظام 
بانکی ب��رای پرداخت تس��هیالت به این 

بخش کمک کند. 
گف��ت:  مرک��زی  بان��ک  رئی��س کل 
پیش بینی ش��ده ب��رای س��ال 97 و در 
اولین اق��دام ۱۰۰ هزار واحد مس��کونی 
مورد توجه قرار گیرد که تا س��ال ۱۴۰۰ 
برای این بخش ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
را شامل می ش��ود و می تواند آثار مثبتی 
هم داشته باشد که ایجاد ۲۴۰هزار شغل 
جدید، شتاب بخش��یدن ب��ه رونق بخش 
مس��کن و نیز افزایش ۳5درصدی فضای 

عمومی شهری از جمله آنها است. 
وی با بیان اینکه بیش از 68۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای این بخش در س��ال 97 
پیش بینی شده است، افزود: اولویت دولت 
در اجرای این طرح کمک به تامین اعتبار 
سرانه هاس��ت و ل��ذا ۲5۰۰ میلیارد تومان 
از ای��ن اعتبار از محل وجوه اداره ش��ده در 
اختی��ار بانک ها قرار می گیرد و منابع نظام 
بانکی هم به می��زان ۲5۰۰ میلیارد تومان 
تزریق خواهد شد ضمن اینکه منابعی هم 
برای ودیعه مسکن در دوره ساخت در نظر 
گرفته شده تا آن دسته از ساکنان بافت های 
فرسوده که واحدهای آنها در دوره ساخت 

در اختی��ار طرح نوس��ازی ق��رار می گیرد 
بتوانند در دوره ساخت سکونتگاه مناسبی 

پیدا کنند. 
س��یف گفت: بررس��ی های ما نش��ان 
می دهد متوس��ط آورده کش��وری مالک 
در بافت های فرس��وده 8۰مترمربع زمین 
ب��ه ارزش تقریبی ۱۴۰ میلی��ون تومان 
است که متوسط تسهیالت بانکی به آنها 
۴۰میلیون تومان با نرخ ۱8درصد اس��ت 
که با احتس��اب تزری��ق منابع صندوق و 
وجوه اداره شده که صفر درصد است این 

نرخ به 9درصد کاهش می یابد. 
رئی��س کل بانک مرکزی اف��زود: برای 
دوره  تس��هیالت  این  دریافت کنن��دگان 
بازپرداخت ۱۲ماهه در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت و پیش بینی ش��ده در پایان طرح 
ب��ه ازای 8۰ متر زمین به طور متوس��ط 
۱۰۰ مترمرب��ع واح��د مس��کونی خالص 
به مش��ارکت کننده تحویل داده شود که 
پیش بین��ی می ش��ود ارزش تقریب��ی آن 
حدود ۲۰۰ میلیون تومان باشد که اقدام 

مثبتی است. 
وی گفت: متوسط آورده مالک در شهر 
ته��ران ح��دود ۱۰9 مترمرب��ع به ارزش 
تقریب��ی ۳۲5 میلیون تومان اس��ت که 
متوسط تس��هیالت پرداختی نظام بانکی 
به این واحدها 5۰ میلیون تومان است. 

واکنش سیف به دستور روحانی
س��یف نرخ تسهیالت بانکی برای بافت 
فرس��وده را 8درصد و خ��ارج از بافت را 
9.5درص��د اعالم کرد ک��ه در این زمان 
رئیس جمهور گفت: اگر نرخ تسهیالت در 
بافت فرسوده را که 8درصد برای کسانی 

که س��پرده گذاری می کنن��د به 6درصد 
کاهش دهیم، این می تواند مشوق خوبی 
برای جوانان بوده و بار سنگینی از دوش 
آنها ب��ردارد که به نظرم می توانیم به این 

شیوه عمل کنیم. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی ب��ا تاکید بر 
اینکه س��عی می کنیم نظر شما را در نرخ 
تسهیالت تامین کنیم، افزود: پیش بینی 
می کنی��م کس��انی که زمین خ��ود را در 
بافت فرس��وده به س��اخت مسکن جدید 
 ۱۰9 مقاب��ل  در  می دهن��د  اختص��اص 
مترمربع زمین یک واحد مس��کونی ۱5۰ 
مترمربعی ی��ا دو واحد 75متری دریافت 
کنند که ارزش تقریبی آن ۳75 میلیون 

تومان خواهد بود. 
وی با اش��اره ب��ه انجام مقدم��ات کار 
گفت: نظام بانکی برای این مدل، ساختار 
مناسب خودش را دارد و در دوره ساخت 
براساس دستورالعمل های بانکداری بدون 
ربا عقد مشارکت مدنی برای ساخت این 
واحدها منعقد می ش��ود که متناس��ب با 
پیش��رفت فیزیکی ط��رح بانک ها تامین 

مالی می کنند. 
رئی��س کل بانک مرکزی اف��زود: البته 
و  مراجع��ه  بانک ه��ا  ب��ه  »توس��عه گر« 
تسهیالت را طبق ضوابط دریافت می کند 
و بع��د از تکمی��ل اف��رادی ک��ه صاحب 
زمین ها بودند، بدون هیچ گونه پرداختی 
می توانند در این مس��کن ها مستقر شوند 
و کس��انی ک��ه قصد خری��د از واحدهای 
مس��کونی متعلق به »توسعه گر« را دارند 
می توانن��د از تس��هیالت ترجیحی نظام 

بانکی استفاده کنند. 

وزی��ر نفت نوس��ازی تجهی��زات نفت 
را نیازمن��د ۱۰میلی��ارد دالر دانس��ت و 
عن��وان کرد ک��ه از عمر این تاسیس��ات 
بیش از 6۰س��ال می گذرد و تاسیس��ات 
ما مس��تهلک ش��ده اس��ت و روزانه ۲۰ 
مورد س��وراخ لوله های نفت به ما گزارش 
می شود.  به گزارش ایس��نا، بیژن نامدار 
زنگنه در ش��ورای اداری گچساران افزود: 
دول��ت ب��ا ی��ک جمعی��ت تحصیلکرده 
جویای کار باال در کش��ور مواجه است. ما 
نمی توانیم به دس��تگاه های مختلف اعالم 
کنیم ک��ه هر کدام ۳ تا ۴ ه��زار نیرو را 
اس��تخدام کنند.  وی با اش��اره به اینکه 
با اس��تخدام افراد در دولت مش��کل حل 
نخواهد ش��د، تصریح کرد: باید استخدام 
نیروه��ا به گونه ای انجام ش��ود که مردم 
گمان نکنند مس��ئوالن وابس��تگان خود 
را به کار گرفتند. باید برای اس��تخدام ها 
آگه��ی و فراخ��وان زده ش��ود ت��ا مردم 
بدانند اگر نیرویی به کار گرفته می ش��ود 
شفاف خواهد بود، برای ما تلفیق مردم و 

ذهنیت آنها بسیار مهم است. 
وزیر نفت با اشاره به اینکه در شهرستان 

گچساران در حال حاضر پنج پتروشیمی 
در دس��ت اجراس��ت، اف��زود: ب��ه غیر از 
استان های بوش��هر و ماهشهر، کهگیلویه 
و بویراحمد تنها اس��تان در کشور خواهد 
بود که دارای هفت پتروش��یمی است. با 
آغاز به کار پتروش��یمی های کهگیلویه و 
بویراحمد برای افراد زیادی اش��تغال زایی 

ایجاد می شود. 
وی با اشاره به اینکه هرچه پول از نفت 
به دس��ت می آید نه به ما تعلق می گیرد 
و نه ب��ه مناطق نفتخی��ز اختصاص داده 
می ش��ود، عنوان کرد: در همین راستا با 
همفکری هم��کاران طرح اختصاص ۳ تا 
۴درصدی از فروش نف��ت را به مناطقی 
که در آنها پروژه های نفتی اجرا می ش��ود 
ارائ��ه کردیم ک��ه خوش��بختانه دولت و 
رئیس جمهوری نی��ز با این طرح موافقت 

کردند. 
زنگنه با تاکید ب��ر این موضوع که اگر 
بتوانیم ۱۰میلی��ارد دالر کار ایجاد کنیم 
ه��م برای کارگروه مهندس��ین اش��تغال 
ایج��اد خواه��د ش��د و ه��م کارخانجات 
راه اندازی می شوند، گفت: در این صورت 

دیگر الزم نیس��ت که آنها به درون دولت 
بروند. 

وی در ادام��ه ب��ه اج��رای ی��ک طرح 
گاز رس��انی با اعتب��ار ۴ میلیارد دالر بالغ 
ب��ر ۱۰ هزار میلیارد تومان اش��اره کرد و 
گفت: در اجرای این پروژه به هیچ عنوان 
از بودج��ه دولت اس��تفاده نش��د، بلکه با 
مجوز مجلس از محل فروش صرفه جویی 
س��وخت و صادرات آن این پ��روژه اجرا 

شده است. 
وزیر نفت گازرس��انی به باالی ۱۰ هزار 
روستا را مورد توجه قرار داد و گفت: برای 
این اقدام ب��زرگ تمام تجهیزاتی که نیاز 
بود در ایران س��اخته ش��ده که این خود 

گام بزرگی در اشتغال زایی بوده است. 
زنگنه همچنین ب��ه محدودبودن منابع 
بودج��ه عموم��ی دولت که خ��ارج از اراده 
بوده اشاره کرد و گفت: منابع دولت کفاف 
انجام سرمایه گذاری را نمی دهد و باید برای 
اجرای طرح ها بخشی از آورده سرمایه گذار، 
اوراق خارجی و آورده ما استفاده کرد. باید 
به دنبال روش هایی بود تا بدون پول دولت 
و وام با اجرای روش های نوین دیگر طرح ها 

را اجرا کنیم. 
زنگنه عن��وان کرد: گچس��اران دارای 
پتانس��یل باالیی در توس��عه نفت بوده و 
در ح��ال حاضر نیز ی��ک طرح 5 میلیارد 
دالری را تصوی��ب خواهی��م ک��رد ک��ه 
چندی��ن میادین این ب��ام نفتی ایران در 
ای��ن طرح عظی��م قرار خواهن��د گرفت. 
همچنی��ن گچس��اران عالوه ب��ر نفت در 
آینده نزدیک ب��ه یکی از قطب های مهم 

پتروشیمی تبدیل خواهد شد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در مراح��ل پایان 
کار طرح��ی امیدبخش برای قراردادهای 
موقت هستیم که از اول اردیبهشت سال 
۱۳97 انجام ش��ود، گفت: این اقدام یک 
عمل بس��یار س��نجیده و یک کار درست 

برای این نیروها خواهد بود. 
وزیر نفت ادامه داد: ما در صنعت نفت 
در وضعیتی هس��تیم که نی��از به کمک 
داریم، زیرا این صنعت دارای مش��کالت 
بس��یاری اس��ت که می توان ب��ا همیاری 
آنه��ا را مرتف��ع کرد. اگر نف��ت صدمه و 
یا لطم��ه ای ببیند صنعت کش��ور لطمه 

خواهد دید. 

وزیر نفت اعالم کرد

برای نوسازی تجهیزات نفت نیازمند ۱۰ میلیارد دالر هستیم

5 هزارمیلیارد تومان اعتبار برای بازسازی بافت های فرسوده در سال۹۷

دستور جدید روحانی به سیف
اقتصاد کالن

بنزین ارزان گروگان خودروهای پیر
تبعات حذف بند جنجالی بودجه۹۷

طی هفته های اخیر بررسی الیحه بودجه سال97 کل 
کشور در مجلس آغاز شده است؛ الیحه ای که می توان 
گفت جنجالی ترین الیحه بودجه دولت حسن روحانی 
به شمار می رود. یکی از بخش های پرچالش این الیحه، 
افزایش 5۰درصدی قیم��ت حامل های انرژی از جمله 
بنزین بود که با هدف اشتغال زایی در این الیحه مطرح 
ش��د، اما با واکنش منفی نمایندگان و بخش��ی از افکار 
عمومی روبه رو شد. در واقع، افزایش قیمت حامل های 
انرژی در حالی با مخالفت مجلس منتفی شده است که 
یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه سال آینده برای 
نوسازی ناوگان حمل و نقل است که دولت به تازگی فاز 

جدید آن را آغاز کرده است. 
به گزارش خبرآنالین، تجربه نش��ان می دهد افزایش 
قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین اثرات تورمی به 
دنبال دارد؛ اگرچه بخشی از این تورم در علم اقتصاد به 
عنوان تورم انتظاری از آن یاد می ش��ود، اما تاثیری که 
این تورم انتظاری بر س��ایر بخش های اقتصاد از جمله 
روی قیمت کاالهای اساسی می گذارد، قابل انکار نیست. 
به نظر می رسید بخش��ی از مخالفت هایی که با این 
سیاس��ت عنوان ش��د به این دلیل بوده است. از سوی 
دیگر برخی انتقادها در میان کارشناسان و نمایندگان 
مجلس بر این نکته تاکید دارد که دقیقا در برنامه های 
دولت مش��خص نش��ده بود که درآمده��ای حاصل از 
افزایش قیمت حامل های انرژی صرف چه بخش هایی 
خواهد شد، لذا به نظر می رسد که دولت باید دست به 

شفاف سازی بیشتری در این زمینه می زد. 
ام��ا در نهایت بع��د از اختالف نظرها بر س��ر قیمت 
حامل ه��ای انرژی مجلس موضع خ��ود را اعالم کرد و 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س در مورد تصمیم 
مجلس درباره قیمت حامل های انرژی برای سال آینده 
عنوان کرد ک��ه به منظور جلوگیری از تزریق ش��وک 
اقتصادی به احتم��ال فراوان مجلس قیمت حامل های 
انرژی را برای س��ال 97 در سطح قیمت امسال تثبیت 

خواهد کرد. 
این در حالی اس��ت که پیش از آنکه در برنامه ششم 
توس��عه افزایش قیمت حامل های انرژی مصوب شود، 
مجلس در قانون هدفمندکردن یارانه ها دولت را مکلف 
ک��رده بود که قیمت حامل های انرژی با ش��یب مالیم 
افزایش بیابد.  به اعتقاد کارشناس��ان اگر طی پنج سال 
گذش��ته دولت س��االنه ۱۰درصد به قیمت حامل های 
ان��رژی می افزود، امروز دیگر نیازی نبود که پیش��نهاد 
افزایش 5۰درصدی قیمت بنزین را به مجلس ارائه کند 
و نگران این نباشیم که با گرانی حامل های انرژی به ویژه 

بنزین شوک یکباره به جامعه وارد شود. 
کارشناسان درباره افزایش قیمت حامل های انرژی به 
دو نکته اش��اره می کنند؛ اول اینکه آثار افزایش قیمت 
حامل های انرژی در اقتصاد چیس��ت؟ و دیگر اینکه در 
صورت افزایش قیم��ت حامل های انرژی چه تضمینی 
مبینی بر منابع حاصل از این افزیش قیمت برای اشتغال 

وجود دارد؟ 
محمدرضا  پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجل��س در این خص��وص تصریح می کن��د که تجربه 
سال های گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
نش��ان می دهد، به رغم اینکه یکی از اهداف اجرای این 
قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت 
حامل های انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید 

در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی بر شد. 
بنابرای��ن آنچه از برآیند نظر مجل��س برمی آمد این 
بود که ب��ا توجه به جوانب مختلف و رکود چندس��اله 
در اقتصاد و مش��کالت واحدهای تولیدی تغییر قیمت  
حامل های انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی 
در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم را دورقمی می کند. 

براساس پیش بینی ها یکی از محل هایی که بخشی از 
فروش حامل های انرژی در آن هزینه می شود، نوسازی 
ناوگان حمل و نقل اس��ت که از اهدافی است که دولت 
یازدهم و هم دولت دوازدهم آن را دنبال کرده است. به 
نظر می رسد درواقع درآمدی که از محل افزایش قیمت 
بنزین به دست می آمد، بخشی از آن صرف نوسازی این 

ناوگان می شد. 
اما به واسطه طرح جدید دولت، امکانی فراهم می شود 
تا افرادی که توانایی ندارند در راستای نوسازی خودروی 
خ��ود اقدام کنن��د، دولت خودرویی را ب��ه آنها تحویل 
می دهد ک��ه حدود نصف قیم��ت آن را وزارت نفت بر 
مبنای صرفه جویی ان��رژی و درآمدی که از آن حاصل 
می شود، تقبل می کند و وزارت نفت متعهد خواهد بود 
به خاطر پولی که در س��ایه صرفه جویی ایجاد می شود 

بخش ارزی این طرح را به عهده بگیرد. 
در روزه��ای اخیر رئیس جمه��ور از طرح دولت برای 
نوس��ازی ناوگان فرسوده خودرو خبر داد و گفت که در 
اجرای این طرح افرادی که خودروی فرس��وده خود را 
برای نوسازی می دهند، حدودا 5۰درصد قیمت خودرو 
را پرداخت می کنند ک��ه از این میزان حدود ۲۰درصد 
توس��ط مالک خودرو و مابقی نیز از طریق تسهیالت با 
بازپرداخت 6۰ماهه انجام می شود. به گفته رئیس جمهور 
در ای��ن طرح تقریبا نصف پول خودرو را وزارت نفت از 

محل صرفه جویی در هزینه سوخت تقبل می کند. 
با اج��رای این طرح براس��اس پیش بینی ها، می توان 
در مدت س��ه تا چهار سال ناوگان حمل ونقل کشور را 
نوس��ازی کرد و خودروهای سنگینی را که بعضا باالی 
5۰س��ال عمر دارند از ناوگان حمل ونقل جاده ای خارج 
کرد و در نتیجه، صرفه جویی خوبی در مصرف سوخت 
انجام خواهد شد و منابعی که برای اجرای این طرح در 
نظر گرفته شده است از همین محل تامین خواهد شد. 

یادداشت

نفت پایان پذیر، اوپک و ایران

برای ش��ناخت بهت��ر اوپک بای��د به ی��اد آوریم که 
ش��رکت های بین المللی س��ال ها تقریبا تمام نفت دنیا 
را در اختی��ار داش��تند و کش��ورهای تولیدکننده نفت 
در مذاکرات با این ش��رکت ها در موقعیت ضعیفی قرار 
گرفته بودند، بنابراین تعدادی از این کش��ورها تصمیم 
گرفتند س��ازمانی تشکیل دهند تا در مقابل شرکت ها 
قدرت چانه زنی داش��ته باشند و به این ترتیب اوپک در 

سال 6۰ میالدی به وجود آمد. 
در ای��ن م��دت نزدیک به 6۰ س��ال وضعی��ت بازار 
بین المللی نفت تحوالت بسیاری را سپری کرده است. 
خود شرکت ها، سهامداران شان، روابط شان با کشورها و 
نوع فعالیت ها و چگونگی عملیات شان تغییرات مهمی 
داش��ته، تعداد زیادی از آن ش��رکت ها امروزه عالوه بر 
تولی��د نف��ت و گاز طبیعی و انواع مختل��ف انرژی، در 
رشته های دیگر نیز سرمایه گذاری کرده و فعالیت های 
گس��ترده ای دارند. س��ازمان اوپک ه��م در این مدت 
تغییرات زیادی داشته است. تعدادی از کشورهای دیگر 
صادرکننده نفت به این س��ازمان پیوس��ته اند. در ابتدا 
اوپک برای چند س��ال مذاکرات زیادی با ش��رکت های 
نفتی داشت و سپس مدتی این سازمان خود بهای نفت 
را تعیین می کرد ولی از سال 87 میالدی اوپک قیمت 
نفت را برعهده بازار گذاش��ته و س��عی کرده با کنترل 
سقف تولید و با سهمیه بندی میزان تولید بین اعضای 
سازمان، ثبات بازار را حفظ کرده و بهای نفت را در حد 
متعادل��ی نگه دارد و برای این هدف در یکی دو س��ال 
اخیر تعدادی از کش��ورهای صادرکننده خارج اوپک را 

نیز با خود همراه کرده است. 
نکته مهمی که الزم به تایید است، این است که اوپک 
س��ازمانی حرفه ای و غیرسیاسی اس��ت. گرچه سیاست 
بین المللی و روابط کش��ورها بر بازار نف��ت اثرات زیادی 
دارد، ولی دبیرخانه اوپک خدمات کارشناسی شایسته ای 
در جم��ع آوری آمار و اطالع��ات و تجزیه و تحلیل آنها و 
ارائه این نتیجه گیری ها به کشورهای عضو انجام می دهد. 
کارشناسان کشورهای عضو این مطالعات را برای وزرای 
خ��ود خالصه می کنن��د و وزرا با دانس��تن این تجزیه و 
تحلیل ها و اط��الع و آگاهی از مناب��ع دیگر، در اجالس 
اوپک شرکت می کنند. گرچه سیاست بین المللی و روابط 
سیاسی بین کشورهای عضو واقعیت هایی است که وزرا 
طبیعتا در نظر دارند ولی تصمیمات شان در کنفرانس های 
اوپک اصوال حرفه ای اس��ت و بستگی به شناخت آنها از 
وضعیت بازار نفت دارد. متاس��فانه عده ای از خبرنگاران 
و مفس��رین، چالش های سیاسی بین کشورهای عضو را 
در گزارش های خود بیش از اندازه مهم نش��ان می دهند، 
ولی این برداش��ت صحیح نیست؛ چنانکه در هشت سال 
جن��گ تحمیلی، وزرای ایران و عراق در جلس��ات اوپک 
و در مذاک��رات ش��رکت کرده و در محیط��ی حرفه ای و 

کارشناسی به بحث و تبادل نظر می پرداختند. 
با وجود انتقاداتی که گاهی به اوپک می ش��ود و مثال 
در ای��ران خودمان عده ای عضویت در این س��ازمان را 
بیهوده قلم��داد می کنند، ولی اوپک س��ازمانی الزم و 
مفید اس��ت که اگر وجود نداش��ت، باید ایجاد می شد. 
اوپک تنها س��ازمان موفق کش��ورهای در حال توسعه 
است. کش��ورهای صادرکننده مس، موز، قهوه و حتی 
گل و محصوالت مشابه، میزان صادرات محصوالت شان 
و بهای آنها در اختیار ش��رکت های بزرگ بین المللی و 
خریداران و ش��رکت های عظیم وارد کننده است. با این 
وضعیت غیرعادالن��ه حتی عده ای از م��ردم عادی در 
کش��ورهای مصرف کننده به حمایت از تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان این محصوالت برخاس��ته اند. مردم 
این کش��ورهای صادر کننده آرزو می کنن��د که وزرای 
کش��اورزی آنها گاهی با یکدیگر مالق��ات و تبادل نظر 
کنند؛ درحالی که وزرای کشورهای صادرکننده نفت هر 
س��ال چند مالقات رس��می برگزار می کنند و بارها در 
کنفرانس های مختلف و یا تلفنی با یکدیگر گفت وگو و 
تبادل نظر دارند. مهم تر اینکه اوپک دارای دبیرخانه ای 
با کارشناس��ان و متخصصینی است که مدام بازار نفت 
و ان��رژی را دنبال ک��رده، آن را تجزیه و تحلیل کرده و 
محاسبات و پیش بینی های کوتاه و درازمدت برای آینده 

نفت و اوپک انجام می دهند. 
همچنین کاربرد تکنولوژی های نوین، تولید نفت در 
دنیا و رقابت با اوپک و خاورمیانه را افزایش داده است؛ 
به طوری ک��ه کل تولید نفت خام اعضای اصلی اوپک و 
کل تولید سایر کشورهای نفتی دنیا در دهه 7۰میالدی 
هر یک حدود ۳۰ میلیون بش��که در روز بود ولی بر اثر 
تحوالت فوق، ارقام تولید در سال ۲۰۱7 میالدی حدود 
۳۰ میلیون بش��که در روز برای کشورهای اصلی اوپک 
و حدود 5۰ میلیون بشکه در روز برای سایر کشورهای 
نفتی غیراوپکی بوده است. به عبارت دیگر وابستگی دنیا 
ب��ه نفت اوپک به تدریج کاهش یافته اس��ت. همچنین 
کارب��رد تکنولوژی ه��ای نوین باعث تولی��د انرژی های 
رقیب و جایگزین نفت ش��ده و مهم تر از همه، راندمان 
مص��رف ان��رژی و نفت را در دنیا افزایش داده اس��ت و 
در آینده تقاض��ا در بازار نفت به آن اندازه که قبال فکر 
می کردیم، نخواهد بود. عالوه بر این باید به خاطر سپرد 
که با ادامه پژوهش و عملی شدن تکنولوژی های نوین و 
اتخاذ برنامه های مناسب توسط دولت ها در کشورهای 
مختلف دنیا، این روند با س��رعت ادامه دارد و ما نباید 
فرض کنیم که اقتصاد کش��ورمان بتواند برای همیشه 

متکی به نفت بماند. 

منوچهر تکین
مشاور بین المللی نفت و انرژی در دبیرخانه اوپک



رئیس کل بانک مرکزی گفت 
نوسازی و بازس��ازی زیرساخت 
نیازمن��د  پرداخ��ت  نظ��ام 
هزینه کردهای  و  سرمایه گذاری 
بزرگی اس��ت که جز ب��ا تدبیر 
بازنگری در مدل های کسب و کار 

توجیه اقتصادی نمی یابد. 
امروز«  »فرص��ت  گزارش  به 
س��یما،  و  ص��دا  از  نق��ل  ب��ه 
ول��ی اهلل س��یف با بی��ان اینکه 
زیرس��اخت های نظام تسویه و 
پرداخت کشور در گذر سال ها، 
س��ر  از  را  مهم��ی  تح��والت 
گذرانده و به بخش الینفکی از 
زندگی روزم��ره مردم و فعاالن 
اقتصادی و به عضوی حیاتی در 
پیکره نظام بانکی تبدیل ش��ده  
اس��ت، اظهار داشت: در رهگذر 
این تغییر و تحول، نش��انه های 
و  س��اختارها  از  میانس��الی 
س��امانه های موجود هویداست. 
میانس��الی نش��ان از پختگی و 
بل��وغ و تجربه دارد، اما در کنار 
کاس��تی هایی  و  ضعف ه��ا  آن 

به چش��م می خورد ک��ه مانند 
ترک هایی ریز، دوام کل س��ازه 
را در درازمدت با تهدید روبه رو 

می کند. 
وی با تاکید بر اینکه نظام های 
تس��ویه و پرداخت کشور اینک 
در میانس��الی خود با دو تحول 
استواری،  مهم روبه روس��ت که 
پایداری و تعالی آن را به چالش 
می کش��ند، گفت: تحول اول با 
پدیدارش��دن فرس��ایش درونی 
نظام ه��ای تس��ویه و پرداخت، 
لزوم بازس��ازی و نوسازی آن را 
و  خاطرنشان می کند. سامانه ها 
زیرساخت هایی که در طول دو 
دهه گذش��ته ش��کل گرفته اند، 
همچن��ان و به ط��ور عم��ده از 
مدل های کسب و کاری تبعیت 
می کنن��د ک��ه حت��ی در زمان 
نوجوانی سیستم، با استانداردها 
و عملکرده��ای بهین��ه جهانی 
فاصل��ه داش��تند و اینک که به 
س��امانه هایی تنومند و پرکاربرد 
بلوغ یافته اند، آثار توسعه خارج 

از مدل های بهینه بیش از پیش 
ب��ه بار گرانی ب��رای نظام بانکی 

بدل شده است. 
نظ��ام  داد:  ادام��ه  س��یف 
مجموعه ای  کش��ور،  پرداخ��ت 
از س��امانه های پرکاربرد، بسیار 
اثربخ��ش اما با کارایی و قابلیت 
عملی��ات  ت��داوم  و  نگه��داری 
و  نوس��ازی  و  اس��ت  مح��دود 
بازسازی این زیرساخت، نیازمند 
هزینه کردهای  و  سرمایه گذاری 
بزرگی اس��ت که جز ب��ا تدبیر 
بازنگری در مدل های کس��ب و 
کار توجیه اقتص��ادی نمی یابد. 
ح��ال که بحث تح��ول در نظام 
بانک��ی در عرص��ه عموم��ی به 
عن��وان یک الزام مطرح اس��ت، 
فرصتی مغتنم به دس��ت آمده 
تا در س��ایه عقالنی��ت و به دور 
از هیجانات و احساسات اولیه ای 
ک��ه منجر ب��ه رقابت ه��ای کور 
نگاه��ی  ش��د،  بازارش��کنانه  و 
نو به ای��ن موض��وع و توجه به 
اس��تانداردها و ب��ه روش ه��ای 

بین المللی مبذول شود. 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: 
تحول دوم منبع��ث از تحوالت 
جهان��ی در ح��وزه فن��اوری و 
فناوران مالی اس��ت که به نظر 
می رسد در س��ال های آتی کل 
نظام مالی جهان و ایران را تحت 
تأثی��ر عمیق و س��اختاری قرار 
ده��د. این تحول از س��ه جهت 
س��اختارهای موجود نظام مالی 
را آماج خود قرار داده اس��ت. از 
یک سو، نظام های سنتی مبادله 
در  انحص��ار  مال��ی،  پیام ه��ای 
روش های ارتباط با مش��تری و 
ابزاره��ای پرداخت و محدودیت 
ب��ا  برون م��رزی،  در مب��ادالت 
موج��ی از فناوری ه��ای مال��ی 
مبتن��ی ب��ر پدیده های��ی نظیر 
بانکداری باز در حال دگردیسی 

است. 
در  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
س��وی دوم انحص��ار و مزی��ت 
رقابت��ی س��نتی بانک ها مبتنی 
بر س��رمایه گذاری س��نگین در 

مشتری،  دسترس��ی  مسیرهای 
ب��ا همه گی��ر ش��دن ابزاره��ای 
هوش��مند، به س��رعت در حال 
زایل ش��دن اس��ت و انبوهی از 
نوآوری های��ی نظیر تامین مالی 
جمعی، اعطای تسهیالت جمعی 
و ایجاد شبکه های ارتباط مالی 
نظی��ر ب��ه نظی��ر، موجودی��ت 
بانک ها را به عنوان موسس��اتی 

عظیم نشانه گرفته اند. 
س��یف یادآور ش��د: در سوی 
س��وم تحولی ناشناخته با آثاری 
معرف��ی  ب��ا  پیش بینی نش��ده 
رمزین��ه پول ها در ح��ال وقوع 
اس��ت. س��نجش اثره��ا و عمق 
آن بر نظام های چند صد س��اله 
پول��ی و ارزی همچنان موضوع 
و  کارشناس��ان  ج��دی  بح��ث 
صاحب نظران در جهان اس��ت، 
لیک��ن ب��ا توج��ه ب��ه حض��ور 
ای��ن ابزاره��ا در کش��ور، لزوم 
اعالم موضوع  و  سیاس��تگذاری 
در ای��ن خص��وص ب��رای بانک 

مرکزی محرز شده است. 

رئیس کل بانک مرکزی از 2تحول مهم در نظام های تسویه و پرداخت کشور خبر داد

نوسازی نظام پرداخت تخفیف های بیمه ثالث تغییر کرد
براس��اس م��اده ۶ آیین نام��ه جدی��د تخفی��ف 
ع��دم خس��ارت س��االنه از ۱۰درصد ب��ه ۵درصد 
هم��ان  تخفی��ف  حداکث��ر  و  یافت��ه  کاه��ش 
دوره ی��ک  در  ک��ه  ب��ود  خواه��د   ۷۰درص��د 
۱۴ س��اله به حداکثر تخفیف می رس��د.  به گزارش 
ایس��نا، از روز سه شنبه )۱۷ بهمن ماه( تخفیف های 
عدم خس��ارت بیمه ثالث تغییر کرد. این تغییرات 
براس��اس آیین نام��ه اجرایی م��اده ۱۸ قانون بیمه 
شخص ثالث اعمال می شود.   هر چند در نگاه اول 
این موضوع می تواند یک نکته منفی تلقی می شود 
ام��ا باید خاطرنش��ان ک��رد بیمه ایران ب��ه منظور 
جلوگیری از ضرر و زی��ان مالکان دوره انتظاری را 
در نظ��ر گرفته اس��ت تا قیمت بیم��ه افزایش پیدا 
نکند.  به عنوان مثال: تخفیف یک بیمه نامه با پنج 
سال تخفیف در آیین نامه قدیم ۴۰درصد بود که در 
آیین نامه جدید سه سال دوره انتظار در نظر گرفته 
شده تا بیمه با شش سال عدم خسارت تمدید شود.  
ام��ا این آیین نامه جدید یک امتی��از ویژه نیز برای 
بیمه گذاران دارد.  در گذش��ته بیمه گذاران اعتراض 
داشتند که با یک بار خسارت نباید تمام تخفیفات 
س��ال های گذش��ته از بین برود. این دغدغه مردم 
در آیین نام��ه جدید برطرف ش��ده و از این پس در 
صورت خسارت تمام تخفیفات بیمه گذار به یک باره 
از بین نمی رود بلکه ای��ن کاهش تخفیفات پلکانی 

است. 

 »شاپرک« از کنار اعتراضات رد شد
ماجرای پرحاش��یه ش��اپرک و تس��ویه های با تاخیر 
آن در س��یکل ۲۴ ساعته تمام نش��د و همچنان برخی 
کاربران شبکه بانکی با مشکالت ایجادشده در نتیجه این 
دستورالعمل بانک مرکزی دست و پنجه نرم می کنند.  به 
گزارش ایس��نا، حدود دو هفته از اجرایی شدن بخشنامه 
بان��ک مرک��زی درباره مق��ررات جدید مب��ادالت پولی 
بین بانکی گذش��ته است. بر اس��اس این بخشنامه زمان 
تسویه تراکنش ها در سامانه های بین بانکی تغییر کرد، 
به طوری که تسویه در تراکنش های کارتی شاپرک به ۲۴ 
ساعت افزایش یافت. همچنین قرار شد تا دستور پرداخت 
در سامانه های »پایا« و »ساتنا« نیز تغییر کند، به گونه ای 
که انتقاالت سامانه پایا برای تسویه تراکنش های کارتی 
ش��اپرک مربوط ب��ه روز قبل فقط یک ب��ار در روز و در 
س��یکل س��اعت ۳:۴۵ بامداد پردازش و برای بانک های 
پذیرنده ارسال شود. همچنین ریزتراکنش های پایانه های 
فروش شاپرک در ساعت پنج بامداد در اختیار بانک های 
پذیرن��ده قرار گیرد.  ای��ن تغییرات با توج��ه به تاخیر 
زیادی که در تس��ویه وجوه و گردش بانکی برای برخی 
کسبه و مش��اغل ایجاد کرد مورد اعتراض قرار گرفت و 
به ویژه جایگاهداران س��وخت و مشاغل عمده فروش به 
دلیل حجم باالی تراکنش ها و لزوم تس��ویه سریع برای 
خریدهای جدید خواس��تار تغییر دستورالعمل شدند. با 
این حال بانک مرکزی تاکید داش��ت که مشکلی در این 
 باره وجود نداش��ته و تراکنش های ش��اپرک حداکثر تا 
۲۴ ساعت تسویه می ش��ود.  در ادامه برخی نمایندگان 
مجل��س از توافق ب��ا بانک مرکزی برای برطرف ش��دن 
مشکل تس��ویه تراکنش های کارتی ش��اپرک و کاهش 
مدت آن از ۲۴ خبر دادند و اعالم کردند که این مسئله 
حل شده است. با وجود این اعالم، بانک مرکزی موضوع 
را نه تایید و نه تکذیب کرد و البته روند جاری نش��ان از 
آن دارد که ظاهرا توافقی در کار نبوده و بخشنامه به طور 
کامل در حال اجراست.  آن طور که جایگاه داران سوخت 
به ایس��نا اعالم کرده اند آنها تا پیش از این بخشنامه هم 
در تسویه با مشکالتی مواجه بودند که اکنون با بخشنامه 
جدید گره های بانکی آنها بیش��تر شده است. می گویند 
اکنون تس��ویه تراکنش  هر کدام از بانک ها در س��اعت 
متفاوتی است. یکی از بانک ها تسویه را در ساعت چهار 
صبح انجام می دهد و تا س��اعت چه��ار صبح فردا دیگر 
مبالغ ما واریز نمی ش��ود و اطالعی از مانده حساب خود 
نداریم که بر مبنای آن خرید کنیم. در عین حال معموال 
تغییر شیفت جایگاه ها از ساعت ۸.۵ تا ۹ انجام می شود 
که باید تس��ویه و عملیات بستن حساب صورت بگیرد، 
ولی وقتی از چهار صبح دیگر تسویه ای نشده و مشخص 
نیست چقدر مانده حساب داریم، حساب ها هم بالتکلیف 
می مان��د. در روزهای تعطیل هم اصال تراکنش��ی اعالم 

نمی شود و بر مشکالت افزوده است. 
این در حالی اس��ت که به گفته جایگاه داران س��وخت 
برای یکی دیگر از بانک ها تسویه ساعت هفت صبح انجام 
می ش��ود و آن هم با دردس��ر فراوانی همراه است. چراکه 
تسویه کلی نیس��ت و پیامک آن به تعداد تراکنش هایی 
که انجام ش��ده ارس��ال می شود که بس��یار زیاد است و 
بیش��تر دچار سردرگمی می شویم که مبلغ نهایی چقدر 
است.  جایگاه داران می گویند با مشکالتی که ایجادشده 
از بانک مرکزی می خواهیم نه مانند قبل که هفت بار در 
روز تسویه انجام می شد و نه مانند شرایط فعلی که یکبار 
است و ما را دچار مشکل کرده است، بلکه حداقل سه بار 
در روز تسویه انجام شود که در جریان گردش مالی بوده 
و بتوانیم امور مالی خود را ساماندهی کنیم.  به هر صورت 
اکنون مش��کالت ایجادش��ده در نتیجه اعمال تاخیر در 
تسویه شاپرک همچنان ادامه داشته و حل و فصل نشده 
است. بانک مرکزی معتقد است این اقدام را برای باالبردن 
امنیت در مبادالت و مبارزه با کالهبرداری و پولش��ویی 
اعمال کرده اس��ت، اما در سویی دیگر کارشناسان تاکید 
دارند که این بهانه قابل قبولی برای این تاخیر زیاد نیست 

و اکنون هم امکان اعمال کنترل وجود دارد. 
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دریچــه

 تمهیدات بانک مرکزی
برای روزهای پایانی سال

امکان برداشت تا ۵۰۰ هزار تومان از 
عابربانک ها در شب عید

یک مق��ام مس��ئول در بانک مرکزی با اش��اره به 
تمهیدات روزهای پایانی س��ال، گفت: افزایش سقف 
برداشت با توجه به شرایط پایانی سال و نیاز مردم تا 
سقف ۵۰۰ هزار تومان به صورت داخلی در هر بانک 

امکان پذیر است. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز« به نقل از پژوهش��کده 
پول��ی و بانکی، داوود محمدبیگ��ی درباره تمهیدات 
اندیشیده ش��ده از س��وی بانک مرکزی ب��رای دو ماه 
پایانی س��ال، اظهار داش��ت: قطعا در ماه های پایانی 
س��ال، بانک ه��ا، ش��رکت های ارائه دهن��ده خدمات 
پرداخت و همچنین بانک مرکزی در حالت آماده باش 
قرار گرفته و شیفت های کاری نیز افزایش می یابد. 

او ادام��ه داد: در ای��ن دو ماه توجه ب��ه حوزه های 
پرداخت و تراکنش ها بیش��تر مورد رصد و بررس��ی 
قرار می گیرد و اگر نیاز به ارتقای زیرساخت ها باشد، 

تغییرات الزم انجام خواهد شد. 
مدی��ر اداره نظام ه��ای پرداخت بان��ک مرکزی در 
ادامه گف��ت: با توجه به موارد س��ال های گذش��ته، 
حدود ۲۰ تا ۳۰درص��د افزایش تراکنش وجود دارد 
و امس��ال هم قطعا چنین شرایطی داریم و تمهیدات 

الزم اندیشیده شده است. 
محمدبیگی همچنین درباره افزایش سقف برداشت 
در دو ماه پایانی س��ال، گفت: افزایش سقف برداشت 
با توجه به ش��رایط خاص پایانی سال و نیاز مردم به 
وجه نقد، تا س��قف ۵۰۰هزار تومان به صورت داخلی 

در هر بانک در دستور کار است. 

برای نخستین بار
ثروتمندترین افراد جهان در دارایی 

ارز رمزنگار معرفی شدند

از  فهرس��تی  اولین ب��ار  ب��رای  فورب��س  مجل��ه   
ثروتمندترین اف��راد به لحاظ تمل��ک ارز رمزنگار را 

منتشر کرد. 
به گزارش مهر به نقل از راش��اتودی، مجله فوربس 
آمری��کا برای اولین بار اقدام به انتش��ار فهرس��تی از 
ثروتمندترین افراد جهان به لحاظ دارایی ارز رمزنگار 
کرد که در این بین »کریس الرس��ن«، موس��س ارز 
ریپ��ل با دارایی خالص تقریبی ۸ میلیارد دالر عنوان 
ثروتمندتری��ن فرد صاح��ب ارز رمزن��گار را به خود 

اختصاص داد. 
این فهرس��ت متش��کل از ۱۹ نفر از افراد صاحب 
ارز رمزنگار اس��ت ک��ه میانگین دارای��ی هر کدام از 
آنها بیش از ۳۵۰ میلیون دالر اس��ت. براساس مجله 
فوربس، »ج��وزف لوبین«، مدیرعامل س��ابق گلمن 
ساچ که روی پلتفرم بالک چین اتریوم سرمایه گذاری 
ک��رده ب��ا دارایی تقریبا ی��ک تا ۵ میلی��ارد دالر در 

جایگاه دوم قرار دارد. 
همچنین »ش��امپنگ ژائو«، مدیرعامل صرافی ارز 
رمزن��گار »بینانس« با ثروت تقریبی ۱.۱تا ۲ میلیارد 
دالر ارز رمزنگار در مرتبه سوم قرار دارد. »کامرون« 
میلی��ون دالر بی��ن ۹۰۰  وینکلف��وس«  »تایل��ر   و 

تا ۱.۱ میلیارد دالر در رتبه چهارم قرار دارند. 
همچنی��ن »ویتکالی��ف بوتری��ن« خال��ق پلتفرم 
 بالک چی��ن اتری��وم ب��ا دارای��ی تقریب��ی ۴۰۰ ت��ا

 ۵۰۰ میلیون دالر در این فهرست دیده می شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۶۰۰دالر آمریکا

۶.۰۰۴یورو اروپا

۶.۷۹۷پوند انگلیس

۱.۳۲۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۳۹.۸۰۰مثقال طال

۱۴۷.۷۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۴۹۰.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵۲۵.۰۰۰سکه طرح جدید

۷۵۹.۰۰۰نیم سکه

۴۵۷.۰۰۰ربع سکه

۳۰۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

خبرنامه

عبدالناصر همتی، در جریان ش��رکت 
در کنفرانس یورومان��ی بر آمادگی بیمه 
مرک��زی برای کمک ب��ه تعامل و ارتباط 
بیمه های ایران��ی با بیمه های خارجی به 
ش��رط تامین منافع متقابل تاکید کرده 

است. 
به گزارش ایس��نا، در روزهای گذشته 
رئیس کل بیمه مرکزی برای ش��رکت در 
کنفرانس یورومانی به پاریس س��فر کرد. 
در ای��ن کنفرانس چند تن از مس��ئوالن 
از جمله مس��عود نیلی دستیار اقتصادی 
رئیس جمهوری، عراقچی معاون سیاسی 
وزیر امور خارج��ه، زمانی نیا معاون وزیر 
نف��ت و روس��ای هماهنگ��ی بانک های 
دولتی و خصوصی نیز همتی را همراهی 

کردند. 
وی در ای��ن کنفران��س درب��اره روند 
خصوصی ش��دن صنع��ت بیم��ه گف��ت: 
بازار بیمه ای��ران، از زمان تصویب قانون 
ش��رکت های بیم��ه غیردولتی در س��ال 
۲۰۰۱ و فروش س��هام بیمه های دولتی 
ب��ه بخش خصوصی در س��ال ۲۰۰۸ به 
تدری��ج از س��اختار انحص��اری و دولتی 
فاصله گرفت و به س��مت رقابتی ش��دن 

حرکت کرد. 
رئیس ش��ورای عالی بیمه آزادسازی و 
حذف مقررات نظام تعرفه ای و اس��تقرار 
نظ��ام نظ��ارت ب��ر توانگری موسس��ات 
بیمه، به روز رس��انی مق��ررات بیمه ای و 
تطبیق آن ب��ا رویه ها و اس��تانداردهای 
بین المللی، توسعه و استقرار سامانه های 
نظ��ارت الکترونیکی بر ب��ازار بیمه مانند 
اعطای کد یکتا به بیمه نامه ها، اس��تقرار 
تدوی��ن  و  ش��رکتی  حاکمی��ت  نظ��ام 
مقررات مرب��وط، ورود نیروی های جوان 
و تحصیلک��رده و ارتق��ای کیف��ی منابع 
انس��انی صنعت بیم��ه، را از عوامل مهم 
توسعه و رقابتی شدن صنعت بیمه ایران 

اعالم کرد. 
وی نق��ش برجام در صنع��ت بیمه را 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: بعد از برجام 

تح��والت مهمی در صنع��ت بیمه ایران 
اتفاق افت��اد. در زمان تحریم ها نس��بت 
واگذاری اتکایی به خارج ایران به شدت 
کاه��ش یافت و به کمت��ر از یک درصد 
رسید، اما بعد از برجام این روند متوقف 
و معک��وس ش��د و واگ��ذاری اتکایی به 

خارج تدریجا در حال بهبود است. 
همتی یادآور ش��د: با لحاظ مشارکت 
بیمه گ��ران اتکای��ی ب��زرگ اروپایی در 
قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه ایران که 
طی ماه های اخیر قطعی شد این نسبت 
رش��د چش��مگیری نیز خواهد یافت. از 
س��وی دیگر حدود ۷۰درصد نفتکش های 
ایران و بیش از ۴۵درصد کشتی های ایرانی 
توانسته اند از کلوب بین المللی IG پوشش 
بیم��ه ای بگیرند. همچنین کش��تی های 
بیمه شده توس��ط موسسات P&I ایران 
می توانن��د در بنادر کش��ورهای اروپایی 

تردد کنند. 
وی از آمادگی کامل بیمه مرکزی برای 
کمک به تعامل و ارتباط بیمه های ایرانی 
ب��ا بیمه ه��ای خارجی به ش��رط تامین 
مناف��ع متقاب��ل خبر داد و گف��ت: البته 
نقش محوری بیمه مرکزی نقش نظارتی 
و حمایت از حقوق بیمه ش��دگان اس��ت 
و اگر ش��رکت های بیمه اس��تانداردهای 
نظارت��ی بیم��ه مرک��زی را در تعامالت 
خ��ود با بیمه های خارجی م��د نظر قرار 
بدهند و این ارتباطات متضمن منافع هر 
دو طرف باش��د، هیچ مانعی برای توسعه 
رواب��ط وج��ود نخواهند داش��ت و بیمه 
مرکزی این تعامالت را تش��ویق کرده و 

به آن کمک خواهد کرد. 
رئی��س ش��ورای عالی بیم��ه گفت: در 
صنع��ت بیمه ایران در ح��وزه بیمه های 
زندگی واگ��ذاری به خارج نداش��ته ایم، 
ام��ا بع��د از برجام ب��ه منظور تش��ویق 
ش��رکت های  بین المللی  همکاری ه��ای 
بیم��ه ایران��ی و انتق��ال دان��ش فنی و 
توس��عه نیروی انس��انی، بیم��ه مرکزی 
ب��رای اولین ب��ار به یکی از ش��رکت های 

بیمه اجازه داد تا با یکی از ش��رکت های 
بیمه اتکایی بزرگ دنیا قرارداد واگذاری 
اتکایی در زمین��ه بیمه های عمر منعقد 
کند و به تدریج بقیه ش��رکت ها هم وارد 
خواهند ش��د که این نش��انه عزم جدی 
بیم��ه مرکزی ب��رای ارتق��ای ارتباطات 

بین المللی صنعت بیمه ایران است. 
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی، صنع��ت 
بیم��ه ای��ران را دارای ظرفیت ه��ای بکر 
فراوان��ی دانس��ت و گف��ت: صنعت بیمه 
در ای��ران بس��تر بس��یار مناس��بی برای 
ریسک  اس��ت.  س��رمایه گذاری خارجی 
 موجود در موجودی سرمایه کشور، باالی

۳۰۰۰ میلیارد دالر برآورد می ش��ود. به 
عب��ارت دیگ��ر تقاضای بالفع��ل و بالقوه 
برای پوش��ش ریسک در اقتصاد ما باالی 
۳۰۰۰ میلی��ارد دالر اس��ت که در حال 
حاضر تنها کمتر از ۳۰درصد این ریسک 

تحت پوشش بیمه  است. 
 همتی ب��ا تاکید بر ظرفیت های خالی 
بیمه در کشور گفت: تنها ۱۳درصد یعنی 
فق��ط ۳ میلی��ون و ۱۴۰ هزار دس��تگاه 
 پوش��ش بیم��ه بدن��ه دارن��د. از نزدیک
۸۰ میلی��ون ایرانی، فق��ط ۱۴ میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر یعنی ۱۸درصد، بیمه عمر 
بیمه ش��ده های  تعداد  دارند. همچنی��ن 
تکمیل��ی درمان ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر اس��ت یعن��ی فقط ۱۶درص��د مردم 
بیم��ه درم��ان تکمیلی دارن��د. از حدود 
۲۵ میلیون واحد مس��کونی در ایران فقط 
۱۱درصد تحت پوشش بیمه است و از کل 
واحدهای مسکونی ایران کمتر از ۷درصد 

تحت پوشش بیمه زلزله قرار دارد. 
وی درخص��وص رون��د رش��د ضریب 
نفوذ بیمه در کش��ور گفت: طی ۲۰ سال 
گذش��ته ضریب نفوذ بیمه یا نسبت حق 
بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران به تولید 
ناخال��ص داخلی، همواره در حال رش��د 
ب��وده اس��ت. در این ۲۰ س��ال، صنعت 
بیم��ه ایران ۴.۵ براب��ر کل اقتصاد ایران 
رشد داشته است. اینها همه نشانه روشن 

پتانس��یل ب��اال و کم نظی��ر صنعت بیمه 
ایران برای توسعه سرمایه گذاری است. 

 همتی با اشاره به رشد باالی پتانسیل 
صنعت بیمه کشور گفت: در حال حاضر، 
چندین شرکت بروکری و اتکایی اقدام به 
تاس��یس دفتر تماس در تهران کرده اند. 
افراد و ش��رکت های خارجی می توانند تا 
۴۹درصد س��هم شرکت های بیمه ایرانی 
را خری��داری کنن��د. ضری��ب خس��ارت 
پایین رش��ته های بیمه ای ک��ه در میان 
مردم کمتر گس��ترش و توسعه یافته اند، 
پتانس��یل خوبی برای سرمایه گذاری در 
صنع��ت بیمه ای��ران ایجاد کرده اس��ت. 
قطعا با توجه به سیاس��ت های اقتصادی 
دول��ت آقای دکت��ر روحان��ی و غلبه بر 
رش��د اقتصادی منفی سال های گذشته 
و شروع رش��دهای مثبت اقتصادی، این 
پتانس��یل رش��د بیمه روز به روز بیشتر 

خواهد شد. 
گزینه ه��ای  بنابرای��ن،  اف��زود:  وی 
صنع��ت  در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
بیمه ای��ران به صورت خرید س��هام های 
ش��رکت های بیمه ایرانی، ایجاد شعبه یا 
نمایندگی ش��رکت های بیمه خارجی در 
ای��ران و ایجاد بروکرهای اتکایی اس��ت 
و بیم��ه مرک��زی عزم ج��دی دارد تا به 
ش��رکت های خارج��ی فع��ال در زمینه 
بیمه و س��ایر س��رمایه گذارانی که قصد 
س��رمایه گذاری در این حوزه ها را دارند 

کمک کند. 
همت��ی در پای��ان ای��ن کنفرانس در 
توییتر خ��ود نوش��ته اس��ت: کنفرانس 
Euromoney  فرصتی بوده است برای 
تش��ریح پیش��رفت ها و تحوالت صنعت 
بیمه کش��ورمان و بیان ظرفیت های بکر 

و فراوان آن برای سرمایه گذاری. 
کار  و  کس��ب  ی��ک  بیم��ه  صنع��ت 
بین المللی اس��ت و در تعامل بین المللی 
با جذب س��رمایه، قبول ریس��ک و اخذ 
پوش��ش های اتکایی می تواند گس��ترش 

یافته و توانمند شود. 

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد

چراغ سبز بیمه مرکزی برای تعامل با بیمه های خارجی
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در پن��ج روز کاری ب��ورس ته��ران در 
هفته ای که گذش��ت، قیمت س��هم ها تا 
حدودی تحت تأثیر بازار ارز قرار گرفت، 
از طرفی نگرانی ه��ا از عدم ثبات در این 
بازار سبب شد س��رمایه گذاران بورسی با 
احتیاط بیشتری اقدام به خرید و فروش 

کنند. 
به گ��زارش ایس��نا، بورس ته��ران در 
هفته گذش��ته تحت تأثیر انواع ریسک ها 
ارز و  از جمل��ه ریس��ک نوس��ان ن��رخ 
ریسک های سیس��تماتیک بود. عالوه بر 
این بورس ه��ای جهانی در روزهای اخیر 
ش��اهد افت ش��دید قیمت ه��ا بودند که 
این موضوع می توانس��ت ناشی از کاهش 
قیمت انواع کااله��ا از جمله نگرانی ها از 
کاهش قیمت نفت در سطح جهانی باشد. 
ام��ا روز چهارش��نبه هفت��ه گذش��ته 
بازارهای جهانی س��هام دوباره توانستند 
ب��ه روند عادی خ��ود ادامه دهند که این 
موضوع را می توان ناش��ی از رشد قیمت 
فلزات اساس��ی از جمله آلومینیوم و روی 
دانس��ت. رش��د قیمت فلزات اساسی در 
بازار های جهانی س��بب شد قیمت سهام 
گ��روه فلزات اساس��ی و کانه ه��ای فلزی 
رشد کند و تداوم رشد این گروه توانست 
به ب��ازار ک��م رمق ای��ن روزه��ای تاالر 

شیشه ای تا حدودی قوت بخشد. 
از  روزهای��ی  در  خودرویی ه��ا  گ��روه 
معامالت هفته گذش��ته بورس توانستند 
با قوت به رش��د در قیم��ت پایانی ادامه 
دهند، به طوری که عمده س��هم های این 

گروه با افزایش قیمت روبه رو شدند. 
درحالی که ش��اخص کل بازده نقدی و 
قیمتی ب��ورس تهران در دو هفته قبل با 
روند کاهشی مواجه شد این هفته با رشد 
۱۸۴ واحد توانست قله ۹۸ هزار واحدی 

را حفظ کند. 

ش��اخص کل در حالی هفته گذش��ته 
در اطراف کانال ۹۸ هزار واحدی نوس��ان 
کرد که عده ای اعتقاد داش��تند در ادامه 
کانال شکنی ها، نماگر اصلی بازار می تواند 
رق��م ۱۰۰ ه��زار واح��دی را بش��کند و 

رکوردی تاریخی ثبت کند. 
م��دت  در  نی��ز  اول  ب��ازار  ش��اخص 
 پن��ج روز کاری ب��ورس ته��ران با رش��د

۳۴۰ واحدی همراه ش��د و از اواسط تراز 
۶۹ ه��زار واحدی ت��ا نزدیکی ت��راز ۷۰ 

هزارتایی باال رود. 
اما در بازار دوم روند حرکت ش��اخص 
متف��اوت ب��ود، چهارش��نبه ۱۱ بهم��ن 
ش��اخص بازار دوم در ت��راز ۲۱۰ هزار و 
۳۲۹ واحدی قرار داش��ت اما با گذش��ت 
پن��ج روز کاری بی��ش از ۷۰۰ واحد افت 
کرد و ت��ا رقم ۲۰۹ ه��زار و ۶۱۷ پایین 

آمد. 
در این مدت شاخص آزاد شناور با ۹۳ 
واحد رش��د مواجه شد و شاخص صنعت 
با ۳۷۱ واح��د افزایش به رقم ۸۷ هزار و 

۳۰۲ رسید. 
عرضه نشدن دنا و سراتو در بورس کاال

کاال  ب��ورس  مدیرعام��ل  همچنی��ن 
می گوید در صورت عدم عرضه محصوالت 
ای��ران خودرو و س��ایپا در بورس، این دو 
شرکت نمی توانند از طریق بورس تأمین 

مالی کنند. 
حامد س��لطانی نژاد درب��اره اینکه چرا 
ایران خودرو و س��ایپا علی رغ��م امیدنامه 
عرضه دنا و سراتو در بورس کاال، این دو 
خودرو را در ب��ورس ادامه ندادند، اظهار 
کرد: آن ش��رطی که در هی��أت پذیرش 
برای عرضه کاال گفته می ش��ود برای این 
است که بازار ش��کل بگیرد. اگر آنها کاال 
را در بورس عرضه نکنند بازارش ش��کل 
نمی گیرد و ما هم می توانیم دیگر موضوع 

را پیگیری نکنیم.  سلطانی نژاد ادامه داد: 
هدف آنها این بود که تأمین مالی کنند، 
ول��ی تأمین مال��ی در بورس های کاالیی 
به پش��توانه عرضه کاال ش��کل می گیرد، 
اگر عرضه اس��تمرار پی��دا می کرد تأمین 
مالی ه��م صورت می گرف��ت و این جزو 
مشوق هایی است که بورس کاال می دهد، 
چراکه شفافیت پاداش هایی دارد که یکی 

از آنها تأمین مالی است. 
مدیرعامل بورس کاال ادامه داد: ش��اید 
خودروس��ازها روش ه��ای دیگ��ری برای 
تأمی��ن مال��ی پی��دا کرده اند یا مش��کل 
دیگری س��ر راه شان پیدا ش��ده، ولی ما 
شرایط را برای ش��ان کامل فراهم کردیم 
حتی ب��ا ایران خودرو به یک مدل فروش 
رس��یدیم که نمایندگی های ایران خودرو 
هم بتوانند در آن نقش آفرینی کنند، ولی 

خودشان نخواستند. 
س��لطانی نژاد درب��اره عرض��ه فوالد در 
ب��ورس کاال نی��ز گف��ت: به دنب��ال این 
هستیم که کل زنجیره فوالد را به بورس 
کاال بیاوری��م، به همین عل��ت به تازگی 

مذاکراتی با فعاالن س��نگ آهن داشتیم 
تا بتوانیم کنس��انتره س��نگ آهن و آهن 
اسفنجی را در بورس عرضه کنیم. کشف 
قیمت این محصوالت در بورس می تواند 
کم��ک مؤثری به کش��ف قیم��ت دیگر 

محصوالت داشته باشد. 
وی تأکی��د کرد: همیش��ه این اختالف 
وجود دارد که اگر بخش��ی از محصول در 
بورس عرضه می شود چرا بخش دیگرش 
نباید در بورس معامله شود. البته در این 
مورد دغدغه ای هم وجود داشت که ماده 
اولیه تولید فوالد به تولیدکنندگان عمده 
و مس��تمر فوالد نرس��د که این مش��کل 
با یک قرارداد مس��تمر کش��ف پریمیوم 
برط��رف ش��د و ای��ن موضوع ب��ا حضور 
وزی��ر اقتصاد ب��ه تصویب ش��ورای عالی 
بورس رس��ید. در نتیجه مصرف کنندگان 
کنس��انتره س��نگ آهن می توانند با عقد 
ق��رارداد بلندم��دت در ب��ورس با قیمت 
کمتری نس��بت به قیمت های مرجع که 
در بورس کش��ف می شود محصول مورد 

نیاز خود را دریافت کنند. 

احتیاط در خرید و فروش سهام در هفته ای که گذشت

سایهارزبرتاالرشیشهای
فرابورس

رشد ۱۴ واحدی شاخص فرابورس 
در هفته ای که گذشت

ش��اخص کل فرابورس ای��ران در هفته ای که 
گذش��ت با ۱۴ واحد افزای��ش در ارتفاع ۱۱۰۳ 

واحدی قرار گرفت. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، در جری��ان معامالت 
فرابورس ایران در هفته ای که گذشت دادوستد 
یک هزار و ۶۶۰ میلی��ون ورقه بهادار به ارزش 
 ۱۰ ه��زار و ۳۳۹ میلی��ارد ری��ال در بازارهای

۹ گانه فرابورس رقم خورد. 
ای��ن در حالی اس��ت که در بازاره��ای اول و 
دوم فرابورس نی��ز در مجموع نقل وانتقال ۶۱5 
میلیون س��هم به ارزش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد 
ریال انجام شد که در این میان بازار اول افزایش 
و بازار دوم کاهش حجم و ارزش مبادالتی را به 
همراه داشت.  تابلوهای معامالتی بازار پایه هم 
در هفته گذشته میزبان دادوستد ۹۸۴ میلیون 
س��هم به ارزش بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد 
ریال بودند که هر س��ه تابل��و »الف«،  »ب« و 
»ج« این بازار با کاهش حجم و ارزش مبادالت 
روبه رو ش��دند.  از سوی دیگر در بازار ابزارهای 
نوی��ن مالی نیز در این م��دت افت ۱۸درصدی 
حج��م و رش��د ۸۱ درص��دی ارزش مبادالتی 
رقم خورد که دادوس��تد ۷ میلیون ورقه بدهی 
ب��ه ارزش 5 ه��زار و ۹۲۳ میلی��ارد ری��ال ب��ه 
صدرنشینی اوراق بدهی در این بازار منجر شد. 
خری��داران و فروش��ندگان اوراق تس��هیالت 
مس��کن نیز در هفته گذش��ته ۳۷ ه��زار ورقه 
تس��ه را دست به دس��ت کردند که ارزش ۲۶۳ 
میلیارد ریالی را به ثبت رس��اند.  این در حالی 
اس��ت که در هفته گذش��ته اطالعی��ه پذیرش 
اوراق تس��هیالت مس��کن بانک ملی از س��وی 
فراب��ورس منتش��ر ش��د و معاون توس��عه بازار 
فرابورس از آغاز معامالت آن از اس��فند ماه خبر 
 داد.  ای��ن گ��زارش می افزاید: به موازات رش��د

۳5 درص��دی ارزش مبادالت فرابورس در هفته 
گذشته، ش��اخص کل فرابورس ایران نیز با ۱۴ 
واح��د افزای��ش در ارتف��اع ۱۱۰۳ واحدی قرار 

گرفت. 

بازار دومی های فرابورس، ۹۴ 
شرکتی شد

با درج نماد معامالتی یک شرکت دیگر، شمار 
شرکت های حاضر در بازار دوم فرابورس به عدد 
۹۴ شرکت رس��ید.  به گزارش تسنیم، شرکت 
تج��ارت الکترونیک پارس��یان کیش )س��هامی 
عام( پ��س از اح��راز کلیه ش��رایط پذیرش به 
عنوان یکص��د و هفتادمین نماد معامالتی )نود 
و چهارمین ش��رکت در بازار دوم( در فهرس��ت 

نرخ های فرابورس ایران درج شد. 
این ش��رکت ۲۹ ش��هریورماه امس��ال با نماد 
معامالتی »تاپکیش« در فرابورس پذیرش شده 
اس��ت و حاال در گروه »تجارت عمده فروش��ی 
ب��ه ج��ز وس��ایل نقلیه موت��وری«، زی��ر گروه 
»عمده فروشی تجهیزات و قطعات الکترونیکی« 

روی تابلوی فرابورس ایران نشسته است. 

 ارتقای استانداردهای تسویه
و پایاپای بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت س��پرده گذاری مرکزی با اشاره 
به کاهش زمان تس��ویه معام��الت اوراق بهادار، این 
اق��دام را گامی ب��زرگ برای ارتقای اس��تانداردهای 

تسویه و پایاپای در بازار سرمایه ارزیابی کرد. 
به گزارش تس��نیم، از هفته گذش��ته زمان تسویه 
معامالت اوراق بهاداری که تا پیش از این در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس با معیار س��ه روز پس 
از انجام معامله )T+۳(  انجام می شد، به دو روز پس 

از انجام معامله )T+۲(  کاهش یافته است. 
البته فرآیند کاهش دوره تسویه پس از معامالت، 
تنه��ا برای بورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس از 
جمله برای بازار پایه است که بر این اساس معامالت 
اشخاصی که در این بازارها می شود باید طی دو روز 

با اتاق پایاپای تسویه شود. 
در این راس��تا مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )س��مات( 
از اج��رای موفقیت آمی��ز کاه��ش زمان تس��ویه 
معامالت بورس و فرابورس از T+۳ به T+۲ خبر 
داد و گفت: شرکت سپرده گذاری مرکزی پس از 
مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 
مبنی بر کاهش تسویه معامالت از سه به دو روز، 
اقدامات زیرس��اختی الزم را در کوتاه ترین زمان 
انجام داد تا ش��رایط ب��رای اجرای این مصوبه در 
بازار سرمایه مهیا شود. بر این اساس خوشبختانه 
اقدامات زیرس��اختی انجام ش��ده نی��ز بالفاصله 
عملیاتی ش��د و بدون هیچ مش��کلی آغاز به کار 

کرد. 
حس��ین فهیم��ی افزود: ب��ا توجه ب��ه اینکه زمان 
اجرای مصوب��ه فوق روز ۱5 بهمن م��اه جاری بود، 
نخستین تسویه معامالت بورس اوراق بهادار تهران و 
فرابورس تهران عصر سه شنبه با موفقیت در شرکت 
سپرده گذاری مرکزی انجام شد تا گامی بزرگ برای 
ارتقای اس��تانداردهای تسویه و پایاپای و هماهنگی 
با اس��تانداردهای بین المللی در بازار س��رمایه ایران 

برداشته شود. 
وی خاطرنشان کرد: طراحی و اجرای نظام تسویه 
»تحویل در مقابل پرداخ��ت« )DVP( و راه اندازی 
واحد تس��ویه مرک��زی )CCP(  از برنامه های آتی 
شرکت س��پرده گذاری مرکزی است تا مکانیزم های 
تس��ویه و پایاپ��ای در بازار س��رمایه به ط��ور کلی با 

استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد. 

دریچه
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عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس ش��ورای اسالمی گفت: با 
توانمندی 90درصدی در تولید گوش��ت 
قرمز، واردات 10درصدی آن ادامه دارد. 
مجل��س  نماین��ده  ابراهیم��ی،  عل��ی 
خبرن��گاران  باش��گاه  ب��ا  گفت وگ��و  در 
ج��وان، اظهار کرد: هم اکن��ون در زمینه 
تولی��دات کش��اورزی از جمل��ه گندم به 
مرز خودکفایی رس��یده ایم، همچنین در 
حوزه تولید پروتئین یعنی گوش��ت قرمز 
با دستیابی به توانمندی 90درصدی، در 
ح��ال واردات 10درصد نی��از باقی  مانده 

کشور هستیم. 
وی در ادام��ه با بیان اینک��ه در زمینه 
تولی��د برنج ب��ه مرز خودکفای��ی، 25 تا 
30درصد رس��یده ایم، از ان��واع صادرات 
میوه خب��ر داد و گفت: البت��ه باتوجه به 
سیس��تم جغرافیایی نیمه خشک کشور، 

میوه ه��ای خاصی مثل م��وز و نارگیل از 
مناطق گرمسیری وارد می شوند. 

ابراهیم��ی مط��رح کرد: متاس��فانه در 
س��رمایه گذاری تولیدات دانه های روغنی 
واردات  ب��ه  کش��ور  وابس��تگی  ش��اهد 
هستیم. ش��رایط جغرافیایی نیمه خشک 
ای��ران و پر آب بر ب��ودن محصوالتی نظیر 
»س��ویا، کلزا و کنجال��ه«، باعث واردات 
90درصدی آنها به کش��ور ش��ده است، 
بنابرای��ن در زمین��ه تولی��د روغن مزیت 

اقتصادی مناسبی نداریم. 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس با اش��اره ب��ه چالش های 
مهم اقتصادی حوزه کش��اورزی، تصریح 
کرد: اولین چالش مهم بخش کش��اورزی 
بح��ران کم آب��ی اس��ت و تاکن��ون برای 
برون رف��ت از آن اقدام��ی صورت نگرفته 

است. 

تشدید چالش های بخش کشاورزی با 
نوسانات نرخ ارز

نماینده ش��ازند ادامه داد: فقدان رقابت 
محص��والت داخل��ی و خارجی به س��بب 
نوس��انات ارز، نبود صنای��ع تبدیلی و انبار 
محصوالت کشاورزی استاندارد، نبود بازار 
مصرف و صنایع تبدیل��ی، فقدان حمایت 
بیمه کارآمد در حوزه کش��اورزی، نداشتن 
ابزارهای مکانیزاس��یون از مشکالت اصلی 
در حوزه کشاورزی است.  ابراهیمی با بیان 
اینکه متاس��فانه قانون توزیع آب و آمایش 
سرزمینی به مرز واقعی خود نرسیده است، 
بی��ان کرد: س��ال 57 جمعیت روس��تایی 
70درص��د و جمعی��ت ش��هری 30درصد 
بود، اما مشکالت زندگی روستایی از جمله 
بحران آب باعث ش��ده است تا امروز شاهد 
مهاج��رت روس��تاییان به ش��هر و افزایش 

جمعیت شهری باشیم. 

وی ب��ا اش��اره ب��ه برون رف��ت آمایش 
س��رزمینی و مصرف بهینه آب مصرفی، 
ادامه داد: چ��ون تاکنون برنامه و مطالعه 
آمایش س��رزمینی فراهم نش��ده اس��ت 
وج��ود دان��ش آب هم بی فای��ده خواهد 
بود. در ش��هرهای ب��زرگ مثل تهران که 
جمعیت��ی بالغ بر 12 میلی��ون نفر دارد، 
هنوز آب ش��رب و مصارف بهداش��تی از 
یک منبع تامین می شود که در این راستا 

به فرهنگ سازی نیازمندیم. 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیع��ی مجلس با اش��اره به اجرای مهار 
سطحی آب با روش سنتی گفت: می توان 
با مدیریت صحیح و برنامه ریزی از منابع 
آب اعم از بارش��ی و آب ه��ای زیرزمینی 
)باتوجه به حجم بارندگی های فصلی(، به 
بهترین شکل ممکن به استفاده بهینه از 

آنها پرداخت. 

مع��اون صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات 
تاکی��د کرد ب��ا توجه به ش��رایط موجود 
و مش��کالتی مانند تحریم ها در 10سال 
گذشته صادرات ما بیش از 10 برابر رشد 
داشته است، بنابراین خیلی هم نمی توان 

گفت که در صادرات ناموفق بوده ایم. 
آرش ش��هرآیینی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: اگر روند صادرات را بررس��ی 
کنی��م، در ح��دود س��ال های ۸0 تا ۸5 
ص��ادرات غیرنفتی ما رقم��ی حدود 3 تا 
4میلی��ارد دالر بود که اکن��ون این رقم 
 ب��ه بی��ش از 40 میلیارد دالر رس��یده و 
10 براب��ر ش��ده اس��ت. ای��ن افزایش را 

می توان نوعی موفقیت در نظر گرفت. 
وی ادامه داد: البته در کش��ور پتانسیل 

الزم ب��رای رس��یدن به ص��ادرات بیش از 
100 میلیارد دالری فراهم است، اما برای 
رس��یدن به این نقطه باید ظرفیت س��ازی 
الزم صورت بگیرد، چراکه با ظرفیت های 
موجود امکان رسیدن به این نقطه فراهم 
نیست.  وی با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری 
ده ها میلیاردی در حوزه زیرس��اخت های 
صادراتی گف��ت: با ظرفیت ه��ای موجود 
ش��اید دس��تیابی به ارقام مطرح ش��ده و 
توس��عه ص��ادرات چن��دان مهیا نباش��د.  
مع��اون فنی صن��دوق ضمان��ت صادرات 
همچنین به حمایت هایی که در سال های 
اخیر از س��وی این صندوق صورت گرفته، 
اش��اره ک��رد و گف��ت: روند رو به رش��د 
صندوق را می توان از سال 1393 دانست 

که در این س��ال  حدود 700 میلیون دالر 
از صادرات را تحت پوش��ش ق��رار دادیم. 
این رقم در س��ال گذشته به یک میلیارد 
و ۶00 میلی��ون دالر رس��ید و امس��ال 
نرخ 2میلی��اردی را ب��رای آن پیش بینی 
کرده ایم.  وی همچنین اظهار کرد: در این 

مدت پرداخت خس��ارت از سوی صندوق 
کاهش پیدا کرده زیرا اعتبارس��نجی ها با 
دقت��ی به مراتب باالتر صورت می گیرد. بر 
همین اس��اس اگر درست به خاطر داشته 
باشم، شاید تنها 50 تا ۶0 میلیارد تومان 
رقم پرداخت خسارات صندوق بوده باشد. 

در صادرات، ناموفق هم نبودیم

واردات گوشت قرمز ادامه دارد 
اخبار

واردات چای ایران از هند افزایش یافت
میزان صادرات چای هند به ایران در سال 2017، 

4.15 میلیون کیلو افزایش داشت. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، براس��اس آماره��ای می��ز 
چ��ای هند، ص��ادرات چ��ای هند در س��ال 2017 
به لط��ف تقاضای باالی کش��ورهای مص��ر، ایران و 
 چی��ن به باالترین رقم در 3۶ س��ال گذش��ته یعنی 
240.7 میلیون کیلو رسید.  آخرین بار هند در سال 
19۸1 به رکورد 241.25میلیون کیلو صادرات چای 
دست یافته بود.  صادرات چای هند در سال 2017، 
۸.2درصد، مع��ادل 1۸.23 میلیون کیلو نس��بت به 
سال قبل افزایش داش��ت. همچنین ارزش روپیه ای 
چای صادرشده هند در این سال 5.90درصد افزایش 
یافت.  این گزارش حاکی است، میزان صادرات چای 
هند به ای��ران در س��ال 2017، 4.15 میلیون کیلو 

افزایش داشت. 

صادرات سنگ آهن ایران به چین 
۲۹درصد افزایش یافت

واردات س��نگ آهن چی��ن از ای��ران، در ماه ژانویه 
ب��ا 29درصد افزایش ب��ه 1.54 میلیون تن رس��ید. 
ایران پنجمین تامین  کننده بزرگ س��نگ آهن چین 

محسوب می شود. 
به گزارش رویترز، درحالی که تولیدکنندگان فوالد 
در چین در آستانه تعطیالت یک هفته ای سال نوی 
چینی در حال افزایش ذخایر خود هستند، آمارهای 
موسس��ه تامس��ون رویت��رز حاک��ی اس��ت، واردات 
سنگ آهن چین در ماه ژانویه به ارقام باالیی رسیده 

است. 
براس��اس این گزارش، میزان واردات س��نگ آهن 
چی��ن از طری��ق دریا در ماه گذش��ته می��الدی به 
93.7میلیون تن رس��ید. میزان واردات در ماه فوریه 
نیز تاکنون از مرز 70 میلیون تن عبور کرده است. 

این در حالی اس��ت که میزان واردات س��نگ آهن 
چی��ن در م��اه دس��امبر ۸4.14 میلیون ت��ن اعالم 
ش��ده بود. میزان واردات در ماه ژانویه باالترین رقم 
ش��ش ماه اخیر محس��وب می ش��ود و تنها اندکی از 
94.54میلیون تنی است که چین در ماه نوامبر وارد 
کرده بود.  میزان واردات سنگ آهن چین از ایران، در 
ماه ژانویه با 29درص��د افزایش به 1.54 میلیون تن 
رسید. ایران پنجمین تامین  کننده بزرگ سنگ آهن 
چین محس��وب می ش��ود. به گفته کی��وان جعفری 
تهرانی، مدیر شرکت ایرانی جامع تجارت، در آستانه 
افزایش تعرفه ص��ادرات از ماه آینده، صادرکنندگان 

ایرانی محموله های بیشتری را صادر کرده اند. 
چین در س��ال 2017 مجموعا 1.074 میلیارد تن 
س��نگ آهن وارد کرد که رقمی بی س��ابقه محسوب 
می شد. بیش از ۶0درصد این رقم از استرالیا و حدود 

20درصد از برزیل تامین شده است. 

صادرات

صادرات ۱6۰تن زعفران در ۱۰ماهه 
امسال 

نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران با بیان اینکه تا پایان 
دی ماه س��ال جاری 1۶0 تن طالی س��رخ از کشور صادر 
ش��ده اس��ت، گفت: خرید توافقی باع��ث افزایش 15 تا 
20درصدی قیمت این محصول ش��ده است.  به گزارش 
ایس��کانیوز، غالمرضا میری با بیان اینکه در حال حاضر 
قیمت هر کیلوگرم زعفران حداقل 3میلیون و 200 هزار 
تومان و حداکثر 5میلیون و 200 هزار تومان است، گفت: 
خرید توافقی این محصول توسط سازمان مرکزی تعاون 
روستایی حدود س��ه ماه است که شروع شده و طی این 
مدت قیمت حدودا 15 تا 20درصد رشد داشته است.  او 
اضافه کرد: خرید توافقی زعفران توس��ط سازمان تعاون 
روس��تایی که با هدف حمایت از کش��اورزان انجام شده 
اقدام پسندیده ای بوده ولی نحوه عملکرد آنان مورد نقد ما 
بوده که مقابل صادرکنندگان جبهه گرفتند.  نایب رئیس 
شورای ملی زعفران ادامه داد: امیدواریم از این به بعد این 
ایرادات رفع شود؛ توصیه بنده این است که بین سازمان 
تعاون روس��تایی و صادرکنن��دگان تعامل برقرار ش��ود 

کمااینکه در گذشته نیز این تعامل وجود داشته است.  

صادرات گاز به عمان سال آینده 
آغاز نمی شود! 

با وجود اینکه بیژن زنگنه در برنامه ای که به عنوان وزیر 
پیش��نهادی نفت در دولت دوازدهم ارائ��ه کرد ذکر کرده 
بود صادرات گاز به عمان از س��ال 1397 و با 10 میلیون 
مترمکعب در روز آغاز خواهد شد، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران این موضوع را تقریبا غیرممکن دانست.  به گزارش 
ایس��کانیوز؛ معاون اول رئیس جمهوری، اوایل مهرماه سال 
گذش��ته در دیدار علی بن سعود السنیدی، وزیر بازرگانی 
و صنای��ع عمان، نفت، گاز و انرژی را زمینه های مناس��ب 
همکاری  میان ایران و عمان دانس��ت و گفت: خوشبختانه 
احداث خط انتقال گاز ایران به عمان مراحل نهایی را طی 
می کند که باید هرچه سریع تر موانع پیش روی این پروژه 
برط��رف و به مرحله اجرا درآید. زنگنه نیز در اواخر س��ال 
1395 در مورد صادرات گاز به عمان اعالم کرده بود مدل 
صادرات گاز به عمان تا 10اسفند مشخص می شود، اما این 
موض��وع تحقق نیافت.  در نهایت زنگنه در برنامه ای که به 
عنوان وزیر پیش��نهادی نفت در دولت دوازدهم ارائه کرد 
ذکر کرده بود صادرات گاز به عمان از سال 1397 و با 10 
میلیون مترمکعب در روز آغاز خواهد شد که این میزان در 
سال های 139۸ و 1399 به 25میلیون مترمکعب در روز 
خواهد رس��ید. همچنین در بازه های زمانی مختلف تاکید 
کرد این موضوع دنبال می شود و تقریبا بحث نقشه برداری 
آن تمام ش��ده است. مشاور اسناد مناقصه و پیشنهاد خود 
را تهی��ه و ارائه می کند که در ای��ن زمینه مناقصه برگزار 
شود.  از س��وی دیگر اعالم شد گازپروم احتماال در پروژه 
اح��داث خطوط گاز ایران - عمان ش��رکت می کند و این 
ش��رکت عالقه زیادی در چش��م انداز احداث خطوط گاز 
ایران-پاکس��تان-هند و ایران–عمان مشاهده می شود.  با 
این حال علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در 
مورد این موضوع به ایس��نا، گفت: گازپروم قصد دارد این 
موضوع را مطالعه کند و معلوم نیس��ت صد درصد حضور 
داش��ته باش��د یا نه.  او به این سوال که آیا صادرات گاز به 
عمان از سال آینده آغاز خواهد شد یا خیر، پاسخ داد: فکر 
نمی کنم صادرات گاز به عمان از سال آینده آغاز شود. این 
موضوع در مرحله مطالعه قرار دارد و باید بررسی شود خط 

از کدام نقطه باید بگذرد تا طراحی شود. 



واکنش بازار خودروهای وارداتی به 
رأی دیوان عدالت 

هنوز بازار واکنشی نسبت به رأی دیوان عدالت 
اداری مبن��ی بر لغو تعرفه ها نداش��ته اس��ت ولی 
دستگاه های نظارتی باید تاریخ ترخیص خودروها 
را بررسی و با شرکت های متخلف برخورد کنند. 

ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری پدال نیوز، س��عید 
موتمنی، رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو 
در پاسخ به این پرس��ش که اخیراً دیوان عدالت 
اداری مصوب��ه دول��ت در افزای��ش تعرفه واردات 
خ��ودرو را متوق��ف و اعالم کرده ک��ه خودروها 
باید با تعرفه ها قبلی ترخیص ش��وند، این موضوع 
چ��ه تأثیری بر ب��ازار امروز خودروه��ای وارداتی 
گذاشته است، اظهار داش��ت: خبر مصوبه دیوان 
عدالت اداری امروز )دیروز( منتش��ر شده و بازار 
هنوز در بالتکلیفی قرار داش��ته و خبری از تغییر 
قیمت ها نیس��ت.  وی با بی��ان اینکه توقف ثبت 
س��فارش خودرو در تیرماه امسال تصمیم غلطی 
بود، اف��زود: این موضوع بازار خودروهای وارداتی 
را آش��فته ک��رد و حتی اع��الم تعرفه های جدید 
هم ب��ر بالتکلیفی خریداران در ای��ن بازار اضافه 
و قیمت ها خودروها یک ش��به تغییر و رشد قابل 
توجهی پیدا کرد.   رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو با بیان اینکه در طول چند ماه اخیر قیمت 
تعدادی از خودروهای وارداتی تا چهار برابر قیمت 
جهانی ش��ده اس��ت، گفت: دس��تگاه های نظارتی 
بای��د ضمن بررس��ی تاریخ ترخی��ص خودروها با 
ش��رکت های متخلف برخورد کرده و آنها را ملزم 
ب��ه کاهش قیمت محصوالت خود کنند.  موتمنی 
ضمن تأکید بر اینکه از تیرماه امسال یک سیاست 
غلط باعث ش��د تا حقوق مصرف کنندگان تضییع 
شود، افزود: هنوز وزارت صنعت و مجلس واکنشی 
نس��بت به رأی دیوان عدالت نداش��ته و ما منتظر 
موضع گی��ری آنها هس��تیم، اما باید ب��ه این نکته 
تأکید کنم ک��ه اگر الزام با کاهش قیمت ها ش��د 
ش��رکت ها باید قیمت محص��والت خود را کاهش 

دهند و اصالح کنند. 

وعده های دولتی صنعت خودرو در 
سال 96

یک ماه تا پایان سال ۹۶ باقی مانده اما همچنان 
صنعت خودرو چشم انتظار اجرای وعده هایی است 

که برای اجرا در این سال داده شده بودند. 
به گزارش پدال نیوز، س��الی که ابتدا با خبرهای 
خوش انعقادهای پی در پی آغاز و پیش بینی ش��د 
تا پایان س��ال موج��ی از قرارداده��ای خودرویی 
مش��ترک ب��ه امض��ا برس��د، ام��ا نه تنه��ا برخی 
قراردادها به امضا نرس��ید، بلک��ه حتی دولت نیز 
برخ��ی وعده های خ��ود به این صنعت پرس��ود را 
فرام��وش ک��رد.   صنعتی که می تواند بخش��ی از 
رون��ق اقتصادی را گردن گی��رد و نه تنها تولیدات 
داخل��ی، بلکه ص��ادرات و واردات کش��ور را فعال 
کن��د، اما ان��گار توانی برای رقابت ن��دارد و دولت 
نیز تنها ب��ه دنبال افزایش تعرفه ه��ا و حمایت از 
تولیدکنن��دگان داخلی اس��ت.   اما وقتی صحبت 
از حمایت تولی��دات داخلی به میان می آید، توقع 
تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان نی��ز افزایش 
می یابد ت��ا جایی که تولیدکنن��دگان می خواهند 
دول��ت در ش��رایط خ��اص و اضط��راری همچون 
نوس��انات نرخ ارز، افزایش تعرفه های واردات مواد 
اولی��ه و ایجاد رقابت ب��رای تولیدکنندگان آنها را 
حمایت کند. امسال حمایت از تولیدات داخلی به 
نحوی غیرمستقیم بود که مشاغل مرتبط دیگر با 
صنعت خودرو ضرر کردند، به طوری که به منظور 
حمای��ت از تولیدات داخلی یا بهتر اس��ت بگوییم 
حمای��ت از دو تولید کنن��ده نیمه دولت��ی خودرو، 
واردکنندگان خودرو به کشور ضرر کردند، چراکه 
س��ایت ثبت س��فارش خودروهای وارداتی حدود 
ش��ش ماه بس��ته ماند و باعث ش��د انب��ار فروش 
خودروه��ای داخلی تا حد زیادی خالی ش��ود اما 
واردکنندگان متحمل ضررهای میلیاردی شوند.  

این در حالی اس��ت که نه تنها رئیس جمهوری، 
بلکه س��ایر مقامات کش��ور نیز حمایت از صنعت 
خودرو را بر س��ر زبان داش��تند، اما در عمل هیچ 
اقدامی ص��ورت نگرفت، ب��ه گونه ای ک��ه آذرماه 
امسال نه تنها حسن روحانی، بلکه علی الریجانی- 
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی، عزیزاکبریان-

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس و 
همچنین محمد ش��ریعتمداری- س��کاندار وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت نیز ماج��رای حمایت از 
تولیدکنن��دگان داخل��ی و قطعه س��ازان را مطرح 
کردن��د، اما از آن روز تاکنون حمایتی به جز چند 
س��نگ اندازی پیش پ��ای فعاالن اق��دام حمایتی 

صورت نگرفته است. 
 در آخری��ن هفته آذرماه امس��ال ماجرای نیاز 
به حمایت از قطعه سازان را هاشم یکه زارع استارت 
زد. یکه زارع به عنوان مدیرعامل گروه خودروسازی 
ایران خ��ودرو، موضوع حمایت از قطعه س��ازان را 
بی��ان کرد و حتی از حضور قطعه س��ازان در یکی 
از س��ایت های تولید خودرو این شرکت در الجزایر 
خبر داد، اما از آن روز تاکنون خبری از این پروژه 

و طرح حمایتی به گوش نرسیده است. 
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رئی��س ایدرو به م��ردم وعده 
خودروه��ای  آین��ده  در  داد 
باکیفیت وارد بازار خواهد ش��د. 
ای��ن در حالی اس��ت که نهایی 
ش��دن قرارداد رنو ب��ا ایدرو در 

هاله ای از ابهام است. 
کیفیت  پدال نیوز،  گزارش  به 
داخل��ی  خودروه��ای  پایی��ن 
همواره از اساس��ی ترین مسائل 
اس��ت.  بوده  صنع��ت خ��ودرو 
متأس��فانه آمارها نشان می دهد 
با روی کار آم��دن دولت تدبیر 
و امی��د، رون��د بهب��ود کیفیت 
خودروه��ای داخل��ی مطل��وب 
نبوده است، به طوری که گاهی 
منف��ی و گاهی هم بدون تغییر 
بوده اس��ت. البته رش��د مثبت 
بس��یار اندکی را نی��ز در برخی 

خودروها شاهد بوده ایم. 
 به رغم اینکه طی س��ال های 
اخیر س��رمایه گذاری بس��یاری 
در ای��ن حوزه ش��ده، وضعیت 
کنون��ی کیفی��ت خودروه��ای 
بس��یاری  انتقاد  م��ورد  داخلی 
از کارشناس��ان اس��ت. منصور 
معظم��ی، معاون وزیر صنعت و 
رئی��س ای��درو در این خصوص 
اعالم ک��رد که دول��ت تدبیر و 
امی��د در صنعت خ��ودرو ۱.۸ 
س��رمایه گذاری  دالر  میلی��ارد 
کرده است. سرمایه گذاری ۱.۸ 
میلیارد دالر قابل توجه است و 
می توان��د در هر صنعت دیگری 
تحوالت اساس��ی را ب��ه ارمغان 
بیاورد. لذا اینک��ه این حجم از 
س��رمایه گذاری چ��ه نتایجی را 
به همراه داش��ته است نیازمند 
شفاف س��ازی  و  پاس��خگویی 
مسئوالن وزارت صنعت به ویژه 

رئیس ایدرو است. 
 هرچند دولت مدعی اس��ت 
چنی��ن س��رمایه گذاری قاب��ل 
توجهی در صنعت خودروسازی 
کرده ولی همچنان و با گذشت 
پنج س��ال از عم��ر دولت تدبیر 

و امی��د هنوز م��ردم از کیفیت 
خودروه��ای داخل��ی ش��کایت 
دارند و تمایل به سمت استفاده 
از خودروهای وارداتی با کیفیت 

در حال افزایش است. 
 البته منص��ور معظمی اخیراً 
در جم��ع خبرنگاران اعالم کرد 
ک��ه م��ردم در آین��ده نزدیک 
خودروه��ای بهت��ر ب��ا کیفیت 
باالتر س��وار خواهند ش��د. این 
خب��ر، امیدبخ��ش در صنع��ت 
خ��ودرو اس��ت ولی بای��د دید 
منظور مردان کهنس��ال وزارت 
صنعت کدام خ��ودرو و با کدام 
کیفیت است؟ آیا منظور معاون 
نتایج  صنع��ت  وزیر  کهنس��ال 
قرارداد رنو با ایدرو است؟ یا قرار 

و  ایران خودرو  محصوالت  است 
س��ایپا بهتر مونتاژکاری شود و 
چینی  بی کیفیت  اجناس  سهم 
در س��بد خودرس��ازی این دو 

شرکت کاهش یابد؟ 
 بررس��ی تح��والت صنع��ت 
خودرو دو موض��وع را به خوبی 
اینک��ه  اول  می ده��د؛  نش��ان 
امیدی  وزارت صنعت چن��دان 
به افزایش کارایی ایران خودرو و 
سایپا ندارد، چراکه وزیر صنعت 
در آغ��از مدیریت خود چندین 
بار از قطب س��وم یاد کرده و به 
ص��ورت ضمنی عملک��رد ایران 
خ��ودرو و س��ایپا را زیر س��ؤال 
برده است. گویی اینکه دو قطب 
ایران خودرو و سایپا در حال آب 

شدن هستند و دیگر در اولویت 
اول وزارت صنعت نیست. 

ب��ر  تمرک��ز  دوم  مس��ئله   
قرارداد رنو است. به  رغم تمامی 
کارش��کنی های طرف فرانسوی 
ول��ی مس��ئوالن وزارت صنعت 
همچن��ان در ت��الش ب��رای به 
قرارداد  این  رس��اندن  سرانجام 
برخی  ک��ه  به طوری  هس��تند، 
معتقدن��د عل��ت اصل��ی تغییر 
مس��ئله  نیز  س��ایپا  مدیرعامل 
واگ��ذاری ش��رکت»بن رو« ب��ه 

فرانسوی ها بوده است. 
 این دو موضوع مهم نشان از 
آن دارد که صنعت خودروسازی 
در حال پوس��ت اندازی و تغییر 
جه��ت ب��ه س��مت گروه ه��ای 

وابس��ته به رنو اس��ت. در واقع 
حرکت از وابس��تگی به پژو در 
حال تغییر به رنو است که قدر 
مس��لم این تغییر رویکرد خود 
شکل گیری  زمینه ساز  می تواند 
مافیای جدید در صنعت خودرو 

شود. 
 براس��اس همی��ن وضعی��ت 
صنعت خودرو، این گونه به نظر 
می رسد که منظور رئیس ایدرو 
از ارائ��ه محصوالت باکیفیت در 
آینده ای نزدیک محصوالت رنو 
و البته سیتروئن در سال آینده 
است. سؤال اصلی این است که 
جناب منص��ور معظمی، معاون 
وزیر نفت بر چه اساسی قرارداد 
ب��ا ایدرو را ضمان��ت می کنند؟ 
ق��راردادی ک��ه ت��ا ب��ه نتیجه 
رس��یدن و کسب نتیجه ممکن 
اس��ت تا اواس��ط دولت کنونی 
به طول بینجام��د )هرچند که 
ب��ه عل��ت تحریم ه��ای جدید، 
فرانسوی ها بعید است در ایران 

سرمایه گذاری کنند(. 
 رئی��س ایدرو براس��اس چه 
ادله ای این ق��رارداد را تضمین 
می کند )البت��ه برخی معتقدند 
که تفاهم نامه ایدرو با رنو هنوز 
ب��ه قرارداد نرس��یده و هنوز در 
حد تفاهم نامه باقی مانده است( 
اذعان  ایش��ان خود  درحالی که 
کرده اند فرانسوی ها در دهه ۸0 
بر س��ر ایران کاله گذاشته اند؟ 
آی��ا در قرارداد جدی��د مدیران 
وزارت صنعت باهوش تر از قبل 
عم��ل کرده اند یا فرانس��وی ها 
باایمان تر ش��ده اند و قرار است 
منصفانه ت��ر عم��ل کنند؟ همه 
این مس��ائل ای��ن فرضیه را در 
ذهن تداعی می کند که برزخ و 
کشور  خودرو  صنعت  وابستگی 
به فرانسوی همچنان ادامه دارد 
و بعید اس��ت آم��ال و آرزوهای 
رئی��س ایدرو ب��ه زودی محقق 

شود. 

مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خودرو 
با اش��اره به برگ��زاری پنجمین همایش 
بین المللی صنعت خودرو بر بهره مندی از 
فناوری های نو در این صنعت تأکید کرد. 
به گزارش پدال نیوز، در این پیام آمده 
است: در سال های اخیر صنعت خودروی 
ایران از موفق تری��ن بخش های صنعت و 
تولید، در جذب سرمایه خارجی از طریق 
س��رمایه گذاری معتبرترین خودروسازان 
جهان��ی بوده اس��ت. این اتف��اق فرصت 
ای��ن صنع��ت  ارزش��مندی در اختی��ار 
قرار می ده��د تا بتواند به اهداف اس��ناد 
باالدس��تی خود، به ویژه سند چشم انداز 

صنعت خودرو برسد. 
 این بخش از صنعت کشور می تواند با 
بهره گیری از این موفقیت، نخس��ت خود 
را ب��ه عن��وان یک خودروس��از واقعی در 
باش��گاه جهانی خودروسازان معرفی کند 
و دوم این که، اعتب��اری بین المللی برای 
اقدام��ات بعدی که همانا جس��ت وجوی 
ب��ازار صادراتی برای عرض��ه محصوالت 

تولید داخل است، بیابد. 
نیک می دانیم ک��ه تحقق چنین امری 
تنه��ا با تعارف و صرفاً ابراز خرس��ندی از 
س��رمایه گذاری خارجی ممکن نیس��ت. 

و  مقدم��ه  خارج��ی،  س��رمایه گذاری 
ریل گذاری جدیدی برای ترس��یم مسیر 
و آغاز حرکت اس��ت. ما برای حرکت در 
این ریل نیازمند تحرک و پویایی به اضافه 
خالقی��ت و اندیش��ه بی��ش از گذش��ته 
هس��تیم؛ تحرکی مبتنی بر علم و آگاهی 
ک��ه بتوان ب��ا اندیش��ه  و کاری خالقانه، 
اعتالی این صنعت را تداوم بخش��ید و از 

این بذر کاشته شده، محصول چید. 
 از ای��ن حی��ث، برگ��زاری پنجمی��ن 
همای��ش بین الملل��ی صنع��ت خ��ودرو 
فرص��ت و نقطه عطفی اس��ت که در این 
فصل از حیات صنعت خودروی کش��ور، 
می تواند در خدمت س��رمایه گذاری های 
صورت گرفته، تحق��ق اهداف پیش گفته 
را تس��هیل کند. به ای��ن ترتیب، انتخاب 
رویکرد زنجیره تأمی��ن رقابت پذیر برای 
ای��ن همایش، عنوانی اس��ت ک��ه نتیجه 
آن ارتق��ای تولید داخلی و ارائه محصول 

رقابتی منظور نظر است. 
همراه��ی زنجی��ره تأمی��ن داخلی که 
زنجیره ای متش��کل از تهیه م��واد اولیه 
تا س��اخت و تولید قطعات و پش��تیبانی 
مجموعه ه��ای م��ورد نی��از خودروس��از 
ش��رکت های  ب��ا  می ش��ود،  ش��امل  را 

خودروسازی کشور، از الزامات توفیق در 
این مس��یر است. ضمن این که نیازمندیم 
ای��ن مجموعه ه��ا ب��ا قیم��ت و کیفیتی 
رقابتی با موارد مش��ابه خارجی تولیدات 
خ��ود را عرض��ه کنند، ت��ا بتوانند زمینه 
تولی��د رقابتی خ��ودرو را فراهم کنند. به 
این ترتیب آن گونه که در ش��رح رویکرد 
همای��ش آم��ده اس��ت »زنجیره تامی��ن 
رقابت پذی��ر«، زنجی��ره ای اس��ت که در 
شرایط متعادل شده با رقبای خارجی در 
کش��ور و بازارهای ه��دف، قابلیت رقابت 

دارد. 
 در حال حاضر قراردادهای مختلفی در 
گروه صنعتی ایران خودرو با خودروسازان 
جهان��ی منعقد ش��ده و صنعت خودروی 
کشور در آس��تانه ورود به فصل جدیدی 
است. صنعت قطعه سازی نیز باید همسو 
ب��ا الزام��ات و س��اختارهای ای��ن دوره 
گام ب��ردارد و خود را به اس��تانداردهای 
جهان��ی نزدیک تر کند. تردیدی نیس��ت 
در این روند فرآیند محلی س��ازی قطعات 
محصوالت جدید در اولویت خواهد بود. 

ب��ا درک صحی��ح ای��ن مقدم��ات بود 
ک��ه بانی��ان ای��ن همای��ش بین المللی، 
ظرفیت دانش دس��ت یابی ب��ه این هدف 

را در اتص��ال صنعت خ��ودرو به مراکز و 
موسس��ات تولید علم و تمامی اس��تادان 
و محققان دانش��گاهی و صنعتی و سایر 
بخش های خصوصی و دولتی مرتبط که 
در این زمینه صاحب ای��ده، تحقیقات و 
تجربیات هستند، تعریف کرده اند و مقرر 
ش��ده اس��ت که نتایج ای��ن کنفرانس به 
صورت راهکارهای پیشنهادی در اختیار 
تصمیم گیران دولتی کشور عزیزمان برای 
بهره گی��ری از این دس��تاوردهای علمی 
جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی بهتر 

قرار گیرد. 
 از آنج��ا که گروه صنعتی ایران خودرو 
نی��ز مش��ارکت در ای��ن ام��ر را ب��ا ادله 
پیش گفت��ه، ب��رای حفظ دس��تاوردهای 
موفقیت آمی��ز س��ال های اخی��ر ضروری 
می دان��د، در جه��ت برگ��زاری هرچ��ه 
باش��کوه تر و عالمانه ت��ر ای��ن همای��ش 
همکاری و تالش خواه��د کرد؛ زیرا باور 
دارد با بهره من��دی از راهکارهای برآمده 
از چنین نشس��ت های علمی، خونی تازه 
در رگ صنعت برای تداوم پویایی جاری 
می شود و بدین وسیله چرخه این پیروزی 
تا رس��یدن به اهداف خانواده بزرگ گروه 

صنعتی ایران خودرو تکمیل می شود. 

ی��ک فع��ال صنع��ت قطعه س��ازی از 
س��رمایه گذاری 3 میلی��ارد دالری برای 
ارتقای صنعت قطعه سازی خبر می دهد. 
محمدرض��ا نجفی من��ش در گفت وگو 
با س��ایت خب��ری ات��اق ته��ران درباره 
با  رش��د ناهمگن قطعه س��ازی هم��گام 
صنعت خودروس��ازی در ای��ران گفت: به 
هی��چ عنوان ف��رض رش��د نابرابر صنعت 
را  ای��ران  قطعه س��ازی و خودروس��ازی 
قبول ن��دارم. ب��ه نظر من قطعه س��ازی 
یکدیگ��ر  ب��ا  هم��گام  خودروس��ازی  و 
رش��د کرده اس��ت. صنعت قطعه س��ازی 
ه��ر آنچه خودروس��از از او خواس��ته  را 
برآورده کرده اس��ت. کسانی که به عقب 

ماندن قطعه س��ازی ایران از خودروسازی 
معتقدن��د، بگوین��د کدام قطع��ه بود که 
خودروس��از داخلی خواس��ته و قطعه ساز 

ایرانی آن را تأمین نکرده است؟ 
عض��و هی��أت نمایندگان ات��اق تهران 
گفت: م��دل خودروهایی ک��ه اکنون در 
ایران تولید می ش��ود قدیمی اس��ت. پژو 
405 از 30 س��ال پیش تولید می ش��ود 
و تولی��د پراید از 20 س��ال پی��ش آغاز 
ش��ده اس��ت. نوس��ازی خطوط تولید و 
ایجاد پلتفرم های جدید به دلیل تش��دید 
تحریم ه��ا ب��ه تعوی��ق افت��اد ام��ا امروز 
خوشبختانه با تصویب برجام قراردادهای 
جدیدی برای نوس��ازی صنع��ت خودرو 

در ای��ران بس��ته ش��ده اس��ت. صنع��ت 
قطعه سازی هم در مسیر نوسازی حرکت 
می کند و قطعه سازان ایرانی قطعات مورد 
نیاز خودروهای جدید را تولید می کنند.  
به گفته نجفی منش، افزایش تیراژ خودرو 
ب��ا ه��دف تحق��ق صادرات��ی ۶ میلیارد 
دالری در چش��م انداز صنع��ت خودرو و 
قطعه س��ازی در نظر گرفته ش��ده است. 
ب��رای تحقق ای��ن هدف 3میلی��ارد دالر 
س��رمایه گذاری ارزی و ۱0ه��زار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری ریالی انجام خواهد 
ش��د. این سرمایه قرار اس��ت در قرارداد 
مش��ترک با س��رمایه گذاران، مش��ارکت 
بین المللی و با حمایت دولت انجام شود. 

به تازگی قطعه سازان ایرانی در همکاری با 
شرکت پژو در نمایشگاهی در الجزایر حضور 
پیدا کردن��د. به گفته عضو هی��أت مدیره 
انجمن قطعه سازان، قرار است نمایشگاه های 
دیگری در ریاض و هند در هفته های آینده 
با حضور قطعه سازانی از کشور های مختلف 
جه��ان برگزار ش��ود. نجفی من��ش درباره 
همکاری قطعه س��ازان ایرانی با شرکت پژو 
در تأمین قطعات مورد نیاز در الجزایر گفت: 
براس��اس ق��راردادی که بین ش��رکت های 
ایرانی و ش��رکت های بین المللی مثل پژو و 
رنو سیتروئن بسته شده، این شرکت ها باید 
مع��ادل 30درصد از قطعات مورد نیاز برای 

تولید را از ایران تأمین کنند. 

استفاده صنعت خودرو از فناوری های نو

کدام قطعه خودرو را خواستید که قطعه ساز تأمین نکرده؟ 

مردم به زودی خودروهای با کیفیت باال سوار خواهند شد! 
خبر

دریچه

اخبار

حکم توقف تعرفه  جدید واردات 
خودرو به سازمان ابالغ نشده است

رئیس س��ازمان توس��عه تجارت گف��ت حکمی از 
دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف تعرفه های جدید 
واردات خودرو برای س��ازمان توسعه تجارت نیامده 

است. 
ب��ه گ��زارش »نماین��ده«، مجتبی خس��روتاج در 
پاس��خ به این س��ؤال که پس از باطل شدن مصوبه 
افزایش تعرفه واردات خودرو بر اس��اس رأی »دیوان 
عدالت اداری« ثبت س��فارش واردات خودرو چگونه 
انجام خواهد ش��د، گفت: تا ب��ه حال هیچ حکمی از 
دیوان عدالت اداری برای س��ازمان توس��عه تجارت 
نیامده اس��ت. ضمن اینکه ط��رف خطاب حکم- اگر 
صحت داش��ته باش��د- هیأت دولت اس��ت و حتماً 
بخش حقوقی ریاست جمهوری پاسخ الزم را ارسال 
خواهد کرد.  وی در پاسخ به این سؤال که اگر دولت 
بخش��نامه جدیدی را مبنی بر توقف ثبت س��فارش 
خودرو براس��اس تعرفه جدید و بازگرداندن تعرفه ها 
به قبل به سازمان توسعه تجارت ابالغ کند، واکنش 
سازمان چه خواهد بود، گفت: گمرکات کشور مجری 
اخذ حقوق گمرکی هستند و نظر دولت به آنها اعالم 
می شود.  خس��روتاج اظهار داشت: نقش سازمان در 

ثبت سفارش است و در ترخیص نقش ندارد. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت در پاس��خ به این 
س��ؤال که چرا همزمان با اع��الم حکم دیوان عدالت 
اداری، س��ازمان اعالم کرد که سامانه ثبتارش برای 
رفع پاره ای از نواقص به صورت موقت بسته می شود، 
گفت: قرار بود سرور شبکه کامپیوتری جابه جا شود 

ولی فعاًل موضوع منتفی شده است. 
وی اف��زود: در ضم��ن هی��چ توقفی ه��م در ثبت 
سفارش خودرو وجود ندارد و براساس آخرین ضوابط 

و مصوبه دولت کار در حال اجراست. 
 ترخیص خودرو براساس مصوبات دولت

انجام می شود
خس��روتاج بیان داش��ت: س��امانه ثبت س��فارش 
باز اس��ت و در حال حاضر توقفی ن��دارد و ترخیص 
خودروها بر اس��اس قوانین و مصوبات ابالغی دولت 

انجام می شود. 
ب��ه گزارش فارس، س��ایت ثبت س��فارش واردات 
خودرو از تیرماه س��ال جاری در راستای ساماندهی 
واردات خودرو بس��ته شد و پس از شش ماه در ۱0 
دی ماه ۹۶ بعد از ابالغ مصوبه جدید دولت و افزایش 
چند برابری تعرف��ه واردات انواع خودروها، باز و آغاز 
ب��ه کار کرد.  در عی��ن حال چن��د روز پیش در پی 
شکایت بعضی شهروندان به دیوان عدالت اداری، این 
دیوان حکم موقت توقف اجرای مصوبه دولت درباره 

افزایش تعرفه واردات خودرو را صادر کرد. 

نوسانات ارزی قیمت تولیدات 
خودروسازان را تغییر خواهد داد؟ 

می گوی��د  خ��ودرو  صنع��ت  کارش��ناس  ی��ک 
خودروس��ازان با در نظر گرفتن راهکارهای بسیاری 
می توانن��د ضم��ن مدیریت هزینه تولی��د، در جهت 
تعدیل قیمت تمام شده و کاهش قیمت خودرو اقدام 

کنند.
به گ��زارش خبر خودرو، امراهلل امینی کارش��ناس 
صنع��ت خودرو می گوید: خودروس��ازان ب��ا در نظر 
گرفتن راهکارهای بسیاری می توانند ضمن مدیریت 
هزین��ه تولید، در جهت تعدیل قیمت تمام ش��ده و 

کاهش قیمت خودرو اقدام کنند. 
وی در ادام��ه اظهار داش��ت: برخی عوامل بیرونی نیز 
بر قیمت خودرو مؤثر اس��ت که البته ارتباط چندانی به 
خودروسازان ندارد و شامل مواردی چون نرخ ارز، قیمت 

مواد اولیه تولید و مشکالت اقتصادی و تورم می شود. 
امین��ی با توجه به تأثیر نوس��انات اخی��ر ارزی بر 
قیمت خ��ودرو، تأکید کرد: امروز درصد وابس��تگی 
به م��واد اولیه واردات��ی، می��زان تأثیرپذیری قیمت 
خودرو از نرخ ارز را تعیین می کند، بنابراین با توجه 
به س��هم مواد اولیه وارداتی در تولید داخل، بی شک 
تح��والت ارزی در قیمت خ��ودرو و افزایش در این 
بخش تأثیر خواهد گذاشت.  وی خاطرنشان کرد: در 
شرایط فعلی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت خودرو 
ارتب��اط تنگاتنگی ب��ا میزان داخلی س��ازی تولیدات 
خودروس��ازان دارد، از این رو باید خودروسازان برای 
رفع این مش��کل و عدم رشد هزینه تولید، نسبت به 
توسعه سهم داخلی س��ازی تولیدات تالش بیشتری 

کنند. 
عض��و هیأت علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی با 
توجه به برخی بهانه تراش��ی ها ب��رای افزایش قیمت 
خ��ودرو، تصریح کرد: هر چند همواره ش��رکت ها به 
دنبال بهانه هستند تا با هر گونه نوسانی در نرخ ارز، 
قیمت خ��ودرو را افزایش دهند اما قطع��اً با اهتمام 
نس��بت به توس��عه داخلی س��ازی، مدیریت هزینه و 
افزایش بهره وری مش��کالت ناشی از نرخ ارز را پشت 
سر خواهند گذاش��ت.  امینی اظهار داشت: هر گونه 
افزایش قیمت خودرو در جریان نوس��انات ارزی، در 
چنین شرایطی هیچ منطق درستی را در بازار خودرو 

به دنبال نخواهد داشت. 
ب��ه گفته وی، افزای��ش هزینه س��ربار و بهره وری 
و ع��دم تولید بر مبنای مقیاس اقتص��ادی، از موارد 
مهم و تأثیر گذاری اس��ت که باید در صنعت خودرو 
حل ش��ود تا هزینه تمام شده تولید خودرو منطقی 

و رقابتی شود. 



تحلیلگ��ران مؤسس��ه UBS ب��اور دارند که به دلی��ل تمرکز اپل بر 
درآمد های س��رویس محور، پیش بینی رش��د آیفون نسبت به گذشته 

سخت تر خواهد شد. 
به تازگ��ی مؤسس��ه UBS تحلیل 
جدیدی منتشر کرده است و در آن 
به برخ��ی از چالش ها و فرصت هایی 
ک��ه اپل در دوران بلوغ آیفون با آنها 
مواجه خواهد ش��د، اش��اره می کند. 
این مؤسس��ه باور دارد که وابستگی 
بیش��تر اپ��ل به درآمد ه��ای حاصل 
از س��رویس ها، پیش بین��ی عملکرد 
آیف��ون در س��ه  ماهه  ه��ای آت��ی را 
به طرز مشهودی دشوارتر از گذشته 

می کند. 
بر اساس این گزارش، وابستگی اپل 
به کس��ب درآمد از طریق سرویس ها 
و محصوالت��ی که در دس��ته »س��ایر 

محصوالت« قرار می گیرند، از همیش��ه بیشتر ش��ده است. اگر به یاد 
داشته باشید، سال گذشته تیم کوک و لوکا ماستری به شدت از کسب 

درآمد از طریق س��رویس ها حمایت کردند.  ع��اوه بر نکات باال، این 
مؤسس��ه پیش بینی رشد آیفون و عملکرد شرکت اپل در سه ماهه های 
 آتی را نس��بت به گذش��ته دش��وارتر دانسته اس��ت. پیش تر، به  دلیل 
تعه��دات و وظای��ف اپ��ل در قبال 
شرکت های شخص  ثالث، پیش بینی 
درآمد اپ��ل در س��ه ماهه های مالی 
بس��یار آس��ان تر بود، ام��ا اکنون به  
دلیل اتکای بیش��تر ب��ر درآمد های 
غیرمس��تقیم، پیش بین��ی  دقیق به 

امری دشوار بدل شده است. 
با ای��ن حال، UBS  باور دارد که 
بسیاری از نقاط قوت کوپرتینویی ها 
مانن��د وفاداری کاربران، س��لطه بر 
بازار دس��تگاه های پوش��یدنی و. . . 
باعث می ش��ود که س��هم آیفون در 
بازاره��ای جهان��ی همواره با رش��د 

همراه باشد. 
تحلیلگ��ران پیش بین��ی می کنن��د که قیم��ت هر س��هم این غول 

تکنولوژی، از ۱۶۱ به ۱۹۰ دالر برسد. 

مدی��ر کمیته های تخصصی دفتر توس��عه فناوری وزارت بهداش��ت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��کی ضم��ن ابراز خرس��ندی از ش��رکت های 
دانش بنیان در عرصه تولید و خودکفایی کشور گفت: مؤسسه مرکزی 

در سال 2۰۱۶ مقاله ای را درباره فرصت های 
سرمایه گذاری در ایران به چاپ رسانده که 
در آن تمامی فرصت های سرمایه گذاری در 
ایران را تا س��ال 2۰3۰ مورد بررس��ی قرار 
داده است. نکته جالب اینجاست که در این 
مقاله فرصت هایی دیده ش��ده که ش��اید ما 
کمتر به آن دق��ت کرده ایم، به خصوص در 
حوزه ش��رکت های دانش بنیان و بخش های 
تجهیزات پزش��کی و فناوری IT نکاتی در 
این مقاله دیده ش��ده ک��ه قطعا قابل توجه 
اس��ت.  کیانفر اف��زود: در ای��ن مقاله ایران 
دارای فرصت یک تریلیون دالری در بخش 
سرمایه گذاری شناخته شده است، از این رو 

فکر می کنم بخش مهمی از این مسئولیت بر عهده ماست که می توان 
ابعاد مهمی از آن را در این همایش پوشش داد.  به گزارش ایسنا، مدیر 
کمیته های تخصصی دفتر توس��عه فناوری وزارت بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزشکی با اشاره به اهمیت رشد شرکت های دانش بنیان اظهار 
کرد: حمایت از ش��رکت های دانش بنیان در این بخش طی سه مرحله 
تعریف شده، لذا ما سعی داریم که عاوه بر دیگر شرکت ها بخش های 
دانش بنیان را بیشتر مورد توجه و حمایت 
ق��رار دهیم.  کیانف��ر تصریح ک��رد: تمام 
ش��رکت هایی که در عرص��ه فناوری فعال 
هس��تند مورد حمایت قرار می گیرند، لذا 
طرح هایی که بنا بر ضرورت در کمیته های 
تخصصی حوزه س��امت معرفی می شوند، 
مورد حمایت قرار می گیرند.  وی با اشاره 
به ارائه تس��هیات مختلف به شرکت های 
دانش بنی��ان در عرصه تجهیزات پزش��کی 
گفت: در مرحله نخس��ت، ش��رکت ها قبل 
از اینکه به یک شرکت دانش بنیان تبدیل 
ش��وند، م��ورد حمایت ق��رار می گیرند به 
این نحو که در مرحله نخس��ت ما س��عی 
می کنیم تس��هیاتی را فراهم کنیم تا آنها بتوانند به رشد برسند و به 
یک شرکت تبدیل شوند که در این راستا جایزه 25میلیونی برای آنها 

در نظر گرفته شده است. 

مدت زیادی اس��ت که اچ تی س��ی حال و روز خوش��ی ندارد و 
نمی تواند موفقیت مالی چشم گیری داشته باشد. به  نظر می رسد 

در ماه جاری نیز وضعیت اچ تی سی بهبود پیدا نکرده است. 
ب��ه گزارش زومیت، اچ تی س��ی 
را  ژانوی��ه  م��اه  مال��ی  گ��زارش 
منتش��ر کرد، گزارشی که چندان 
دلگرم کننده نیس��ت. در مقایسه 
با ماه دس��امبر س��ال گذش��ته، 
درآمد این ش��رکت تایوانی ۱5.3 
درص��د کاهش پیدا کرده، این در 
حالی است که افت درآمد ساالنه 
اچ تی س��ی به 2۷درصد می رسد. 
مجم��وع درآم��د ای��ن ش��رکت 
۱۱۶.۱2میلیون دالر و پایین ترین 
میزان در ش��ش ماه گذشته این 

شرکت است. 
تحلیلگ��ران می گوین��د کاهش 

فروش پیکس��ل 2 گوگل و عرضه گوش��ی یو ۱۱ آیز اچ تی س��ی 
در میانه ماه ژانویه از دالئل افت فروش اچ تی س��ی اس��ت. عرضه 

Vive F o )ددست های واقعیت  مجازی وایو پرو و وایو فوکس 
cus( نیز در ماه میادی جاری ش��روع خواهد ش��د، اما کاهش 
روزه��ای کاری در ایام س��ال نو چینی احتماال ب��ه معنی ثابت 
مان��دن فروش اچ تی س��ی در این 

ماه خواهد بود. 
کاه��ش درآمد اچ تی س��ی خبر 
تعج��ب آوری نیس��ت، ام��ا بای��د 
تایوانی ها  ک��ه  ی��ادآوری کنی��م 
قراردادی با گوگل منعقد کرده اند 
که به اچ تی س��ی اج��ازه می دهد 
طراح��ی  تی��م  انتق��ال  ازای  در 
گوشی های پیکسل و دسترسی به 
برخی از پتنت های این ش��رکت، 
مبلغ ۱.۱ میلی��ارد دالر از گوگل 
دریافت کند. با دریافت این مبلغ 
توس��ط اچ تی س��ی، احتم��اال در 
س��ه ماهه اول 2۰۱۸، این شرکت 
شاهد پایان ضررهای مالی پیاپی خود خواهد بود که در ۱۰ دوره 

مالی اخیر به طور متوالی ادامه داشته است. 

نخس��تین مرکز تخصصی فناوری و نوآوری مهندس��ی دریا با حضور 
دریادار فدوی و جمعی از مسئوالن در بندرعباس افتتاح شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، س��ردار علی فدوی عصر پنجشنبه در مراسم 
افتتاح نخس��تین مرک��ز فن��اوری و نوآوری 
مهندس��ی دریا بیان داشت: افتتاح این مرکز 
یک فرص��ت، ظرفیت و کار بزرگ، وس��یع و 
طوالنی م��دت را در حوزه صنای��ع دریایی در 

کنار دریا و بندرعباس به وجود خواهد آورد. 
وی افزود: با مش��ارکت علمی دانشگاه امیر 
کبی��ر و حمایت قاطع نیروی دریایی س��پاه 
و س��ایر بخش ه��ا، در ش��کل گیری و تقویت 
مراکز علمی و فناوری صنایع دریایی، ش��اهد 

پیشرفت های بسیار خوبی خواهیم بود. 
دریادار فدوی خاطرنش��ان کرد: با به وجود 
آمدن نخس��تین مرکز تخصص��ی فناوری و 
نوآوری مهندسی دریا، همکاری ما با دانشگاه 

امی��ر کبیر و س��ایر مراکز علمی و دانش��گاه، ابعاد وس��یع تر، کاربردی تر 
و تازه ت��ری پی��دا می کند.  وی اف��زود: در این مرکز که ظرفیت توس��عه 
مناس��بی برای آن تعریف شده است، دانشجویان خواهند توانست دانش 

و توانمندی های خود در حوزه صنعت دریایی از بالقوه به بالفعل درآوردند 
و منش��أ تحول در بهره برداری بیش��تر و مناسب تر از دریا باشند.  سردار 
ف��دوی گف��ت: امروز بخش اعظم ثروت و درآمد ما ما به طور مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم وابسته به دریا و کرانه های آن 
اس��ت و از طریق دریا تأمین می شود چه در 
خلیج ف��ارس و چه در جای دیگری که دریا 
داریم.  علی فدوی با اظهار تأس��ف از اینکه 
تاکنون ساحل نشینان مناطق جنوب به ویژه 
در س��واحل مکران نتوانستند بهره الزم را از 
دریا و توس��عه و پیشرفت ببرند، گفت: باید 
کاری صورت گی��رد که این نقیصه که طی 
قرن های متمادی به وجود آمده است، از بین 
برود.  س��یداحمد معتمدی، رئیس دانشگاه 
امیر کبیر نیز گفت: به دنبال توس��عه مراکز 
و بنگاه ه��ای دانش بنیان و دانش��جو محور 
هس��تیم.  وی افزود: ایجاد نخس��تین مرکز 
تخصصی فناوری و نوآوری مهندسی دریایی با حمایت و پشتیبانی مادی 
و معنوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی در استان هرمزگان 

با همین رویکرد پیگیری شد و به بهره برداری رسید. 

تمرکزاپلبردرآمدهایسرویسمحور،پیشبینیعملکردآیفونرادشوارمیکند
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نخستینمرکزفناوریونوآوریمهندسیدریاافتتاحشد

اغلب سرمایه گذاران بزرگ چک لیستی برای انتخاب یک استارت آپ 
یا شرکت جهت سرمایه گذاری دارند. نکات مهمی در این چک لیست 
برای هر یک از آنها اهمیت دارد که هر شرکتی عاقه مند است از آنها 

آگاه باشد. راه جلب توجه این سرمایه گذاران هم همین موارد است. 
در ای��ن مطلب ب��ه چهار نکته مه��م در خص��وص چگونگی جذب 

سرمایه گذاران اشاره شده است. 
۱-ارائهبهترینخدماتبهمشتریانرادراولویتهایکارخود

قراردهید
خدمات مشتریان چیزی بیش از برخورد مودبانه با مشتری است. در 
یک سیس��تم خدمات مشتری عالی، صبر و کمک رسانی به مشتری ها 
نقش مهمی ایفا می کند. باید به درخواست آنها گوش داد و به بهترین 

شکل خدمات الزم را برای شان مهیا ساخت. 
نح��وه  ب��ه  س��رمایه گذاران 
ب��ه  ش��رکت ها  پاس��خگویی 
مشتریان ش��ان توج��ه دارن��د. 
می توانن��د  ترتی��ب  بدی��ن 
امیدواری بیش��تری به داشتن 
و  قدیمی ت��ر  مش��تریانی 
آینده داش��ته  رضایتمند تر در 
باشند که به خاطر برخوردهای 
مثبت و خدمات دهی مطلوب، 
مشتری کس��ب و کار مربوطه 

باقی مانده اند. 
به همین منظ��ور باید برای 
اثبات ت��وان خود در این حوزه 
آماده باش��ید تا سرمایه گذاران 
در قیاس با رقیب��ان تان روی 
شما حس��اب ویژه ای باز کنند. 
مش��تریان خ��ود را پایه ه��ای 
جذب سرمایه و افزایش ارزش 
اس��تارت آپ یا شرکت خود در 

نظر بگیرید. 
۲-استفادهازفناوریرا

دستکمنگیرید
حساب های کاربری شما در شبکه های اجتماعی باید به جای انتشار 
خودکار محتوا، زنده و پویا باش��ند. ارسال پست های جذاب و متفاوت، 
کوپن ه��ای تخفیف، تعامل ب��ا کاربران عاقه مند که مش��تریان بالقوه 
هس��تند و. . . می تواند در این محیط ها بس��یار برای کسب و کار شما 
مؤثر باش��د. سعی کنید از تکنولوژی هایی که به بهبود عملکرد شما در 

پاسخگویی به کاربران و مشتریان کمک می کند بهره ببرید. 
همچنی��ن بهره ب��ردن از پلتفرم های��ی مثل تاالره��ای گفت وگو و 
سیس��تم گزارش مشکل، به مشتریان و خود ش��ما کمک می کند که 
در جهت رفع مش��کات، بهتر و مؤثرتر عمل کنید. حالت ایده آل این 
اس��ت که همواره در دسترس مش��تریان بوده و مسئوالنه، مشکات و 
سؤاالت آنها را پاسخگو باشید و چنانچه این امکان وجود ندارد، حداقل 
در س��اعات مشخصی از روز )حداقل هشت ساعت در روز( مشتریان و 

کاربران خود را راهنمایی کنید. 
حرکت مس��تمر و یکپارچه در مسیر یک اس��تارتاپ، فاکتوری مهم 
برای سرمایه گذاران و انتخاب های آنهاست. توجه به تکنولوژی های روز 
و بهره بردن از آنها می تواند عاملی در ایجاد مؤثر این فاکتور مهم باشد. 

۳-انعطافپذیرباشید
همانطور که به برنامه و نقش��ه راه مش��خصی ب��رای راه اندازی یک 
کس��ب وکار نیاز دارید، خودتان هم به واس��طه کسب وکار تازه، نیاز به 
ایجاد تغییرات��ی در عملکرد دارید. اینج��ا انعطاف پذیری اهمیت پیدا 

می کند. 
تکنولوژی به س��رعت در حال تغییر اس��ت و شما نیز باید متعادل با 
تغییراتی که به س��رعت در حال اعمال شدن هستند، فعال و منعطف 
باش��ید تا کسب وکارتان را در مسیر درس��ت و با شتابی مطلوب پیش 
ببری��د. ت��ا ح��د ام��کان از 
بیزین��س پلن های ثابت برای 
م��دت زمان طوالن��ی پرهیز 
کنید. در هر لحظه با در نظر 
گرفتن نیاز ب��ازار و تغییراتی 
که در آن مش��اهده می کنید، 
خود  خدمات  ی��ا  محصوالت 
را ب��رای مش��تریان بالقوه و 
بالفع��ل، همخ��وان و جذاب 

کنید. 
س��رمایه گذاران همیشه به 
استارت آپ هایی که پویایی را 
در جهت رسیدن به موفقیت 
به کار می بندن��د توجه ویژه 
دارن��د. توج��ه به ای��ن نکته 
می تواند به تنهایی سرمایه ای 
عالی برای ش��ما باشد و برای 
جذابیت  نیز  س��رمایه گذاران 

ویژه ایجاد کند. 
4-تاحدممکنبرهمه
جزییاتنظارتکنید

ب��ه  را  کس��ب وکارتان 
خوب��ی مانیتور کنید و زمینه کاری خود را بشناس��ید. از موفقیت ها و 

شکست های خود و دیگران نکته های مفید را بیاموزید. 
موفقیت های خود را به یک مورد خاص وابسته ندانید. در واقع همه 
چیز، از برندس��ازی گرفته تا بازاریابی و... در یک کس��ب وکار می تواند 
مانع پیش��رفت یا عامل موفقیت باش��د. از دیگران یاد بگیرید و ببینید 
چه فاکتورهایی در کار آنها تأثیر مثبت داش��ته و چه عواملی بار منفی 
س��اخته است. با ذهنی باز و آماده سعی کنید نکات مهم را برداشت از 

آنها در جهت بهبود کسب وکار خود استفاده کنید. 
شرکت یا استارت آپی که به صورت مستمر به رشد، پرورش و بهبود 
عملکرد خود توجه دارد می تواند حس مس��ئولیت پذیری و دقت را در 

سرمایه گذار ایجاد و آنها را به سمت آن جذب کند. 
entrepreneur/digiato:منبع

س��تاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی، 
به منظور توسعه فناوری های دریایی، و رفع نیازهای فناورانه در این 
بخش به حمایت از ظرفیت های موجود در ش��رکت های دانش بنیان 

می پردازد. 
به گ��زارش مرکز روابط عمومی و اطاع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، توس��عه فناوری های دریایی با استفاده 
از ظرفیت ش��رکت های دانش بنیان دریای��ی و رفع نیازهای فناورانه 
کشور با همکاری سازمان ها و ارگان های دریایی از مهم ترین اهداف 
س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی 
به ش��مار می رود، به همین منظور چنانچه ش��رکت دانش بنیانی در 
ح��وزه دریا بتواند با انجام پ��روژه ای فناورانه، اقدام به رفع نیاز یکی 
از ارگان های دریایی کش��ور کند، س��تاد نی��ز در تأمین هزینه های 
فناورانه آن طرح با ارگان مربوطه مشارکت خواهد داشت و به دنبال 
این اقدام، ارگان های دریایی به منظ��ور واگذاری طرح های فناورانه 
دریایی خود به شرکت های دانش بنیان دریایی ترغیب خواهند شد. 
امین حاجی محمدی، دبیر گروه تجاری سازی و توسعه بازار ستاد 
توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با اش��اره به اهمیت ورود محصوالت و تجهیزات 
دریای��ی به بازار و تکمیل زنجیره تأمین محصوالت گفت: مهم ترین 
هدف این گروه در س��تاد دریایی، حمایت از صنایع فناورانه دریایی 
و کمک به تجاری س��ازی محصوالت و تجهیزات دریایی در راستای 
توس��عه و ش��کل گیری شرکت های دانش بنیان اس��ت و در راستای 
توسعه فعالیت های شرکت های دانش بنیان دریایی، حمایت هایی از 

این شرکت ها در برنامه ستاد قرارگرفته است. 
حاج��ی محمدی با اش��اره به اهمیت حمایت از استاندارد س��ازی 
محصوالت دریایی ساخت داخل ادامه داد: گستردگی صنایع دریایی 
ایران بازار بزرگی را برای محصوالت دریایی کش��ور فراهم س��اخته 
اس��تئکه متأس��فانه بخش عمده ای از این بازار توس��ط محصوالت 

خارجی تأمین می شود. 
وی در ادامه افزود: محصوالت تولیدی نیز برای قابلیت اس��تفاده 
در دری��ا یا ب��ه عبارتی تجاری س��ازی، نیاز به اخ��ذ گواهینامه های 
دریایی دارند. بر این اس��اس حمایت از اخذ گواهینامه های دریایی 
به جهت تأمین این بازار توس��ط محصوالت داخلی الزامی اس��ت. با 
توجه به این مهم، در سال ۱3۹3، تفاهم نامه ای با مؤسسه رده بندی 
ایرانیان منعقد ش��د که طی آن، ستاد بخش��ی از هزینه های صدور 
گواهینامه های دریایی محص��والت تولیدکنندگان داخلی را تأمین 

می کند. 
حاجی محمدی با اشاره به مفاد این تفاهم نامه بیان کرد: طی این 
تفاهم نامه، مؤسسه با ارزیابی محصوالت متقاضیان، در صورت احراز 
ش��رایط، گواهینامه دریایی صادر می کند و به لطف خداوند متعال، 
تاکن��ون 24 محصول و خدمت دریایی با اس��تفاده از حمایت فوق 

موفق به اخذ گواهینامه دریایی شده اند. 
دبیر گ��روه تجاری س��ازی و توس��عه ب��ازار اعطای تس��هیات 
قرض الحس��نه ویژه به ش��رکت های دانش بنیان دریایی را از جمله 
حمایت های س��تاد دانس��ت و عنوان کرد: س��تاد توسعه فناوری و 
صنایع دانش بنیان دریایی در راس��تای توس��عه کیفی شرکت های 

دانش بنیان دریایی و هدایت ش��رکت ها جهت افزایش فعالیت های 
فناوران��ه اقدام ب��ه اعطای تس��هیات ویژه قرض الحس��نه به این 

شرکت ها داشته است. 
وی گف��ت: ش��رکت های دانش بنی��ان دریایی عاقه مند توس��عه 
محص��ول فناورانه خ��ود می توانند با تکمی��ل کاربرگ های مرتبط، 
درخواست خود را برای دریافت این تسهیات به ستاد ارسال کنند. 
خوشبختانه ۱۰ شرکت دانش بنیان فعال در حوزه دریا از تسهیات 

ویژه مذکور استفاده کرده اند. 
حاجی محم��دی با اش��اره ب��ه تدوین و انتش��ار کتابچ��ه معرفی 
ش��رکت های دانش بنی��ان دریایی اف��زود: با توجه به بررس��ی های 
انجام ش��ده، خا وجود اطاعات منسجم از شرکت های دانش بنیان 
دریایی و زمینه توانمندی آنها بیش ازپیش احس��اس شده است. در 
این راس��تا و باهدف کمک به تجاری سازی محصوالت دانش بنیان، 
کتابچ��ه مذکور جه��ت معرفی ش��رکت های دانش بنی��ان دریایی، 
محص��والت و توانمندی ه��ای آنها در س��ال ۱3۹5 تهیه و منتش��ر 
ش��د. قابل ذکر اس��ت کتابچه مذکور در س��ال جاری نیز در مرحله 
به روزرسانی قرار داشته و تا انتهای سال جاری منتشر خواهد شد. 

دبیر گروه تجاری س��ازی و توس��عه بازار ستاد توس��عه فناوری و 
صنایع دانش بنیان دریایی با اش��اره به دیگر اقدام ستاد در حمایت 
از شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: ارائه دستاوردهای شرکت های 
دانش بنیان در نمایش��گاه های دریایی یکی از ابزارهای حائز اهمیت 
برای بازاریابی و معرفی فعالیت شرکت ها، حضور مؤثر در نمایشگاه ها 
و مجامع صنعتی اس��ت. س��تاد دریایی نیز با اعطای تخفیف فضای 
نمایش��گاهی در نمایش��گاه های دریایی داخل��ی و بین المللی مورد 
تأیید، از حضور ش��رکت های دانش بنیان دریایی در این نمایشگاه ها 

حمایت می کند. 
 وی در ادامه افزود: در این راس��تا و با حمایت ستاد، شرکت های 
دانش بنی��ان دریای��ی در نمایش��گاه صنایع و فناوری ه��ای دریایی 
یوروپورت هلند و همچنین نمایش��گاه صنایع دریایی و دریانوردی 
کیش در س��ال جاری حضوری پررنگ داشته و توانمندی های خود 
را ارائه کردند. قابل ذکر اس��ت در سومین نمایش��گاه دستاوردهای 
دریایی جش��نواره ملی دریا مسیر پیشرفت، شرکت های دانش بنیان 
دریایی حضور چش��مگیری داش��ته و در این نمایش��گاه، از هشت 
محصول فناورانه این ش��رکت ها در حضور آقای دکتر ستاری معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد. 
دبیر گروه تجاری س��ازی و توسعه بازار س��تاد دریایی در راستای 
توس��عه کیفی و کمی ش��رکت های دانش بنیان دریایی و همچنین 
تکمیل زنجیره ارتباط ش��رکت ها با متقاضیان و کارفرمایان دریایی 
به برگزاری جلس��ات مش��ترک با ارگان های دریایی و ش��رکت های 
دانش بنیان دریایی اش��اره کرد و افزود: این ستاد اقدام به برگزاری 
جلسات مش��ترک کرده است. در این جلس��ات که در سازمان های 
دریایی برگزار می شود، شرکت های دانش بنیان به تفکیک، توانمندی 
و محصوالت خود را ارائه می دهند. همچنین برنامه ریزی ش��ده است 
در ص��ورت تعریف پروژه مش��خص موردنیاز س��ازمان های مذکور، 
طرح ها موردحمایت س��تاد قرار گیرد. تاکنون ۹ جلس��ه مش��ترک 

برگزارشده است. 

پلیسکرهجنوبیاعالمکردکهلیکانهی،رئیسهیأتمدیرهسامسونگالکترونیکس،متهمبهفرار
مالیاتی۷.۵میلیوندالریشدهاست.
بهگزارشزومیت،پلیسکرهجنوبیاعالمکردلیکانهی،رئیسهیأتمدیرهسامسونگ
الکترونیکس،محکومبهفرارمالیاتی۷.۵میلیوندالریشدهاست.براساساطالعاتارائهشدهتوسط
پلیسکرهجنوبی،رئیسهیأتمدیرهسامسونگبرایفرارمالیاتیازحسابهایبانکیکارمندانش
استفادهکردهاست.
درماههایاخیرشاهداینموضوعهستیمکهحواشیمنفیزیادیبرایسامسونگدرحالاتفاق
افتادناست.رئیسهیأتمدیرهسامسونگدرحالیمحکومبهفرارمالیاتیشدهکهتنهاچندروزاز
آزادیمدیرسامسونگالکترونیکسگذشتهاست.جیوایلیبهعنوانرهبرسامسونگالکترونیکس
سالگذشتهبهجرمپرداخترشوهبهرئیسجمهورپیشینکرهجنوبیراهیزندانشد،ولیدادگاه
تجدیدنظررأیبهبخششوایلیدادوویطیهفتهایکهگذشتاززندانخارجشد.
لیکانهیبهدلیلسکتهقلبی،ازسال۲۰۱4دیگرامورمدیریتیرابهجیوایلیجوانسپردهبود،
ازاینروپلیساعالمکردهاستکهرئیسهیأتمدیرهسامسونگبهخاطرمشکالتجسمانیمورد
بازجوییوسؤالقرارنخواهدگرفت.براساساطالعاتارائهشدهتوسطپلیس،فرارمالیاتیازطریق
ایجادبیشاز۲6۰حساببانکیبهاسمبیشاز۷۲متخصصاینکمپانیانجامشدهاست.
سامسونگدرماههایاخیرمشکالتزیادیتجربهکردهاست،اماگزارشمالیاینکمپانینشاناز
رشدباالیعملکردمالیاینکمپانیدارد،بهطوریکهبراساسآخرینگزارشمالیسامسونگبرایپاییز
۲۰۱۷،اینکمپانیکرهایباالترینسودخودراکسبکردهاست.
البتهدرکنارمشکالتمربوطبهپرداخترشوهوفرارمالیاتی،روزگذشتهسامسونگدرکشورماننیز
واردحاشیهشد.انتشارخبرمربوطبهممانعتکمیتهبرگزاریالمپیکزمستانیپیونگچانگازاهدای
گوشیسامسونگبهورزشکارانایرانی،باعثشدبسیاریازکاربرانایرانیدرشبکههایاجتماعی
انگشتاتهامرابهسویسامسونگنشانهبروند.


4نکتهبرایساختنشرکتی
کهسرمایهگذارانراجذبکند

حمایتازتجاریسازیصنایعفناورانهدریایی
صورتمیگیرد

 رئیس هیأت مدیره سامسونگ
به فرار مالیاتی ۷.۵ میلیون دالری 
محکوم شد
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یادداشـتگـزارش

کلینیک مش��اوره اش��تغال و کارآفرینی دانش��گاه علمی کاربردی لرستان 
راه اندازی شد.  به گزارش ایسنا، کلینیک مشاوره اشتغال و کارآفرینی دانشگاه 
علمی کاربردی اس��تان لرس��تان با حضور معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار 
لرس��تان، رئیس دانشگاه علمی کاربردی اس��تان و جمعی از دانشگاهیان در 

مرکز جامع علمی کاربردی لرستان افتتاح شد. 
سعید فرح بخش، رئیس دانش��گاه علمی کاربردی استان لرستان در حاشیه 
افتت��اح ای��ن کلینیک در س��خنانی اظهار کرد: تدوین طراحی کس��ب و کار، 
ثبت ش��رکت و ثبت برند، بازاریابی، تبلیغات، تجاری س��ازی و انتقال فناوری، 
قوانین مالی و حس��ابداری، قوانین حقوقی و تجاری مشاوره توسط این مرکز 

ارائه می شود. 

راهاندازیکلینیکمشاورهاشتغالو
کارآفرینیدانشگاهعلمیکاربردیلرستان

 مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران از برگزاری کارگاه آموزشی 
برای 3۰۰ زن کارآفرین استان تهران خبر داد. 

ثریا شارقی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به استقبال کم نظیر زنان کارآفرین 
از برگزاری این کارگاه آموزش��ی گفت: ط��ی برگزاری این کارگاه به 3۰۰ زن 
کارآفرین 2۱۰۰ س��اعت آموزش ارائه ش��ده است که این اقدام در خرداد ماه 
سال آینده با ۱۰۰۰ نفر زن کارآفرین و طی ۷۰۰۰ ساعت ادامه خواهد یافت. 
 وی ب��ا بیان اینکه با توجه به بررس��ی های عین��ی و میدانی صورت گرفته 
مش��خص ش��د که زنان کارآفرین باید در زمینه اطاع رس��انی و آموزش ارتقا 
یابن��د اظهار کرد: نداش��تن مج��وز صنفی و صنعتی، ثبت نکردن ش��رکت یا 
تعاونی و توجه نکردن به موضوع برندس��ازی از جمله مشکات زنان کارآفرین 

بوده است. 

مدیرکلاموربانوانوخانوادهاستانداریتهراناعالمکرد

مشکالتزنانکارآفرین



این روزها بیشتر در مورد گفت وگوهای 
بازاریاب��ی  ب��ر  منطب��ق  و  برندمح��ور 
می ش��نویم  و معموال می بینیم بازاریابانی 
ک��ه پیامدهای ای��ن مضامی��ن را نادیده 
گرفته اند، مس��تقیما به سمت اشتباهات 
برندس��ازی می روند که باعث از دس��ت 

رفتن اهداف بازاریابی آنها خواهد شد. 
۱- »همیشه« را از »همیشه بر طبق 

بازاریابی« حذف کنید. 
ام��روزه اینک��ه بتوانید کنت��رل کنید 
ک��ه چگونه و کجا از طریق ن��ام برند، بر 
مشتریان خود اثر بگذارید و با آنها تعامل 
داش��ته باش��ید، به طور کامل امکان پذیر 

نیست. 
در گذشته این امکان وجود داشت که 
حداقل برخی از اث��رات متقابل در مورد 
هدف برند را تحت کنترل داشته باشیم. 
ش��ما پیام خ��ود را از طری��ق کانل های 
س��نتی مانند تلویزیون، یا با انجام برنامه 
توسعه چهره به چهره معرفی می کردید و 
به صورت کلی قادر به هدایت گفت وگو از 
باال به پایین )شرکت به مشتری( بودید. 
وب و در کل رسانه های اجتماعی به طور 
اخ��ص این پارادایم را تغییر داده اس��ت. 
امروزه، شاید ۱۰درصد گفت وگوها توسط 
بازاریابان هدایت می شود و این در حالی 
اس��ت که باق��ی آن از پایین ب��ه باال و از 

طریق خود مشتریان شکل می گیرد. 
بنابراین ب��ه این نتیجه می رس��یم که 
گفت وگوه��ای مربوط به برند ش��ما الزم 
اس��ت برای انطباق با تعامالت مشتریان 
هدای��ت کنن��ده، باز و پویا باش��د. تأکید 
بی��ش از حد ب��ر »پی��ام« در صورتی که 
همسو با مش��تریان نباشد یا بدتر از آن، 
اگر منجر به مسخره شدن برند شما شود 

نتیجه عکس خواهد داشت. 
البت��ه ای��ن به ای��ن معنی نیس��ت که 
ش��ما قادر به هدایت ای��ن گفت وگوها و 
تعام��الت نخواهید بود. ش��ما می توانید 
در حد کوچکی این اثر گذاری را داش��ته 
باش��ید: مثال، وقتی آن گفت وگوهای غیر 

منتظره آنالین شکل می گیرند الزم است 
خودی نش��ان داده، ارزش آفرینی کنید، 
شفاف س��ازی کنی��د و حرف های مفید و 
هوش��مندانه بزنید. در غی��ر این صورت 

برند خود را پایین خواهید کشید. 
2- تمرکز بر خرید فضای تبلیغاتی 

به جای رفتار خرید
خرید فض��ای تبلیغاتی یا AdBuy به 
معنی اس��تفاده از رس��انه ها برای فروش 
محصول به ش��یوه ای که پی��ام برند را به 
مشتریان رسانده و امکان خریداری آن را 
نیز فراهم می کند، است که تأکید صرف 

بر آن اشتباه بزرگی است. 
وقتی به دنبال رزرو یک هتل هستید، 
اولی��ن مکان��ی ک��ه بررس��ی می کنی��د 
چیس��ت؟ قطع��ا بهتری��ن راه، بررس��ی 
تبلیغات هت��ل یا آژانس  های مس��افرتی 
نیست. وب س��ایت هایی که شامل نظرات 
مش��تریان اس��ت می تواند کمک بهتری 
به ما بکن��د و همچنین می توانیم از ایده  
اکثریت مش��تریان آگاه شویم. بر خالف 
گذش��ته، فرآیند رفتار خرید مش��تریان 
دیگر در درجه اول توسط تبلیغات پیش 
برده نمی ش��ود، بلکه توس��ط هدایت نام 
تجاری در سراس��ر فرآین��د خرید پیش 

برده می شود. 
برای بسیاری از ش��رکت  ها، این تغییر 
اساسا راهی را که برای ارائه برند خود به 
مشتری داش��تند به چیز دیگری تبدیل 
کرد. نگاه منطقی گذشته بر این باور بود 
که »وقتی افراد از یک سایت زیاد بازدید 
می کنند خوب اس��ت تبلیغات خود را در 
آن ق��رار دهی��م«، اما این ایده مش��خصا 
دیگر کارکرد نخواهد داش��ت، نه فقط به 
این خاطر که بیشتر مشتریان برنامه  هایی 
برای بالک کردن تبلیغات دارند، بلکه از 
آن نظر که مش��تریان دیگ��ر بر آنچه در 
تبلیغات گفته می  ش��ود به ان��دازه  آنچه 
همس��االن خ��ود در م��ورد محصول در 

وب سایت ها می گویند، توجه نمی کنند. 
بنابرای��ن، تخصیص پول بیش��تر روی 

ای��ن مش��کل راه حل مناس��بی نیس��ت. 
برای حل این مش��کل الزم است به رفتار 
خرید مش��تریان به هنگام تعامل با برند، 
دسترسی داشته باشید و این بدان معنی 
اس��ت که عالوه بر مکانی که مشریان از 
آن خری��د می کنن��د به چرای��ی خرید و 
چگونگی آن نیز توجه و س��عی کنیم آنها 

را بفهمیم. 
۳- به چشم نزدن »عینک مشتری«

بازاریابان��ی ک��ه در حوزه  ن��ام تجاری 
فعالی��ت می کنند بای��د تمرکز خود را بر 
فهمیدن این موضوع که مشتریان چگونه 
و کجا ب��ا برند و ش��رکت در تعامل قرار 
می گیرن��د، بگذارن��د. درس��ت مانند هر 
شخص دیگر، بر این اساس ما باید تمرکز 
خ��ود را بر تجربه  های متوالی و پیوس��ته 
مشتریان بگذاریم. این مورد به آن معنی 
اس��ت که برند خود را از طریقی اس��توار 
به مش��تریان معرفی کنیم و این مسیر از 
معرفی اولیه تا حمایت بلندمدت اس��توار 

و کارا باشد. 
مردم عادت داش��تند ت��ا یک محصول 
را از مس��یر بازاریابی بخرند، س��پس در 
زمانی که کاال را در دست داشتند یک بار 
برای پش��تیبانی تماس بگیرن��د. امروزه، 
مش��تریان در فرآیند تصمیم گیری برای 
خرید ب��ه دنب��ال ویدئو های پش��تیبانی 
در ش��بکه های مختل��ف می گردن��د. به 
عبارت دیگر، سفارش خریدی که در آن 
مشتریان درگیر پیام برند شوند می تواند 
هر خصوصیتی را دارا باش��د به جز قابل 

کنترل بودن. 
در بازاریابی س��نتی شما گروه »پشت 
صحن��ه« ای داری��د که بر توس��عه وب و 
آگاهی از برند تمرک��ز دارند و یک گروه 
»در صحن��ه« داری��د که تمرک��ز آنها بر 
حمایت از محصوالت و ارتباط با مشتری 
بلند مدت اس��ت، اما در دنیایی که تأکید 
آن بر، همیشه طبق بازاریابی رفتار کردن 
اس��ت، باید تعامل زیادی بی��ن افراد در 
بخش های مختلف س��ازمان وجود داشته 

باشد و هر شخصی از درون سازمان که با 
برند در ارتباط اس��ت الزم است به رفتار 
واقع��ی مصرف کننده فکر کن��د، بنابراین 
اگر از دید مش��تری ن��گاه نکنید مرتکب 

اشتباه شده اید. 
۴- شکست در متقاعد کردن مقامات 

باال در مورد یک پارادایم جدید
ف��روش تجرب��ه مش��تری از برن��د به 
مش��تری دیگر تنها بخشی از نبرد است. 
شکس��ت در فروش این رویکرد جدید در 
ات��اق هیأت مدیره می تواند بهترین برنامه 
بازاریاب��ی را قبل از اینک��ه حتی فرصت 
درخش��ش پیدا کند به نابودی بکش��اند. 
اف��رادی ک��ه دارای مقام��ات باالی��ی در 
س��ازمانند به دنبال دیدن اعداد هستند؛ 
مانن��د درصد گفت وگو در م��ورد کاال یا 
اطالعات معم��ول دیگ��ر. عباراتی مانند 
»گفت وگوی برند« و »عینک مش��تری« 

از نظر آنها بی اهمیت می نماید. 
اگ��ر ش��ما برنامه ای ب��رای وارد کردن 
محصول خود در زندگی مشتریان دارید، 
بنابراین باید راهی پیدا کنید که این ایده 
را ب��ه مدیران و مقامات باالیی س��ازمان 
بقبوالنید. همبس��تگی یک به یک که در 
روش سنتی خرید فضای تبلیغاتی جواب 
می داد ممکن اس��ت به س��ادگی در این 
پارادایم وجود نداشته باشد، اما این بدان 
معنا نیست که نتیجه بزرگ نخواهد بود. 

فرآیند در حال اجرا
الزم اس��ت ب��ه ص��ورت م��داوم اینکه 
مش��تریان کجا و چگونه با برند در تعامل 
قرار می گیرن��د و کجا و چگونه تصمیم به 
خرید می گیرند را مورد بررسی وتوجه قرار 
دهید و متوجه باشید چه نوع استراتژی در 
فرآیند خرید، منجر به مقدار فروش بیشتر 
در پایان راه می ش��ود.  عمل کردن در این 
مسیر همواره عالمت س��ؤال  های بسیاری 
حتی ب��رای متخصصان این ح��وزه ایجاد 
کرده است و این همان چیزی است که آن 

را هیجان انگیز می کند. 
belovedmarketing :منبع

۴ اشتباهی که می تواند کمپین برند شما را نابود کند رموز لوگو و روابط برندسازی
برندسازی موفق یک شرکت، فرآیند طوالنی دارد 
که ش��امل طراحی و تحقیقات گس��ترده است. برند 
واقع��ا باید هدف خدمات یا محصوالت ش��ما و نحوه 
تأثی��ر آن ب��ر مصرف کننده را برس��اند. لوگو یکی از 
جنبه های اصلی فرآیند برندس��ازی اس��ت، اما نباید 

تنها عامل تعیین کننده آن باشد. 
ما از طراحان بازاریاب��ی فارنهایت در مورد معنای 
لوگ��و از نظر ارتباط آن با برند س��ؤال کردیم و آنها 
مفاهی��م جالبی را خاطرنش��ان کردند که مطمئنا بر 
بهبود فلسفه برندسازی هر شرکت مؤثر خواهد بود. 
روبنس کاسترو این طور بیان می کند: برند چیزی 
بی��ش از ص��رف یک لوگو اس��ت. برن��د تجربه کلی 
مشتری شما از شرکت شماست و بیش از صرف یک 
نماد خوب و تایپوگرافی است. برندسازی خوب باید 
برای هر چیز و هر فردی که با برند ش��ما در ارتباط 
خواهد بود، برنامه داش��ته باش��د و در نتیجه زندگی 

افراد را بهتر سازد.«

هنگامی که اینگونه به برند فکر کنید، برندس��ازی 
به ی��ک روش زندگی ب��رای مصرف کنندگان ش��ما 
تبدیل می ش��ود و تصویری که شما نشان می دهید، 
باید با درنظر گرفتن هدف نهایی آنها موجب انتخاب 
برندتان در مقابل برند رقبای تان ش��ود. طراحی برند 
نیاز به تحقیقات گسترده دارد و همچنین خود شما 
نیز بای��د بتوانید نیاز احساس��ی مصرف کنندگان، از 
جمل��ه کوچک ترین موارد مانن��د انتخاب طرح رنگ 
بر اس��اس نح��وه تأثیر ان��واع رنگ ه��ای مختلف بر 
مصرف کنندگان را تش��خیص دهید. به عنوان مثال، 
شما باید از رنگ های گرم مانند قرمز، نارنجی و زرد 
برای انعکاس شور و ش��وق استفاده کنید. رنگ های 
سرد موجب ایجاد حس آرامش یا احساس حرفه ای 
برای ش��رکت ها می ش��ود. روان شناس��ی رنگ ها در 

دنیای طراحی و بازاریابی شگفت انگیز است. 
لوگو باید حاوی رنگ هایی باش��د که برای مقاصد 
برندسازی و به منظور شناخته شدن برندتان توسط 
مصرف کنندگان س��ریع تر از رقبای تان انتخاب شود. 
طراحی لوگوی ش��ما باید به روشنی مخاطبان هدف 
شما را جذب کرده و موجب کنجکاوی آنها در مورد 
شما شود. Kayla Zeman  یکی دیگر از طراحان 

خبره بیان می کند: 
»لوگو نش��ان می دهد شما که هستید و چه کاری 
انجام می دهید، و »چهره« ای است که مخاطبان تان 

شما را با آن خواهند شناخت.«

لوگوی خود را به عن��وان در باز به روی بقیه برند 
خ��ود در نظر بگیرید و همچنین برداش��ت اولی که 
مصرف کنندگان از ش��رکت شما خواهد داشت. لوگو 
باید س��اده و در عین حال نش��ان دهنده خدمات یا 
محصوالتی باش��د که ارائ��ه می کنید. س��عی کنید 
نم��ادی پی��دا کنید که مظهر حوزه ش��ما باش��د تا 
مصرف کننده به س��رعت بفهمد اهداف کس��ب وکار 
ش��ما چیس��ت. به عنوان مثال، Kayla نماد سیب 
را ب��ه عنوان لوگو انتخاب کرده اس��ت. او مواردی را 
که بالفاصل��ه پس از فکر کردن در مورد برندش��ان 
به ذهن می آمد، لیس��ت کرد. یک س��یب مناسب به 
نظر می رسید، چون نمادی است که به طور گسترده 
ش��ناخته شده و به خاطر س��پردن آن آسان است و 
ارتب��اط نزدیکی با حوزه فعالی��ت آنها دارد. لوگو در 
عی��ن حال که برند را به طور کل��ی تعریف نمی کند، 
اما عامل مؤثری در ش��کل گیری برند شما در اذهان 

عموم مردم است. 
brandabout :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

 بهترین روش تبلیغات
برای کسب وکار  

 advertising همانطور ک��ه می دانید تبلیغ��ات
 promotional یکی از اجزای اصلی آمیخته ترفیع
mix  محس��وب می  شود و حال آنکه سؤال پیش رو 
این است که آیا برخی از انواع روش تبلیغات عملکرد 
بهتری نس��بت ب��ه بقیه دارند؟ در پاس��خ باید گفت 
که همه انواع تبلیغات اگر به درس��تی )نه به وسیله 
آزمون و خطا( مورد اس��تفاده ق��رار گیرند می توانند 
کارآم��د و مؤثر باش��ند. این حقیقت ک��ه کانال های 
بازاریابی مختلف از یکدیگر استفاده می  کنند نشانگر 
این اس��ت که هیچ ی��ک از ان��واع روش تبلیغات بر 
دیگ��ری برتری ن��دارد. ایس��تگاه   های رادیویی برای 
ارتق��ای خود از روش تبلی��غ تلویزیونی و کارت های 
اتوبوس اس��تفاده می  کنن��د، ش��بکه   های تلویزیونی 
فهرس��ت برنامه  های ش��ان را در روزنامه   ه��ا چ��اپ 
می  کنن��د و روزنامه     ها نیز برای آنکه بر س��ر زبان ها 
بیفتن��د از بیلبوردهای تبلیغاتی موجود در فضای باز 
بهره می برند. در زیر چهار عامل اساس��ی که باید در 
انتخاب درس��ت روش تبلیغاتی مدنظ��ر قرار بگیرند 

آمده است: 
در هر نوع از روش تبلیغات، ابتدا مشخصات 

 دموگرافیک یا جمعیت  شناختی
برند خود را بشناسید

ش��ما باید بدانید که کدام بخش   )segments( از 
مردم، جمعیت مش��تریان ش��ما را تشکیل می  دهند 
و بای��د بتوانید آنان را بر مبنای س��ن اس��تاندارد و 
گروه     های جنس��یتی مورد اس��تفاده توسط رسانه     ها 

تقسیم     بندی کنید. 
جنس��یت: مردان، زنان یا بزرگساالن )شامل تعداد 

مساوی از زنان و مردان(
محدوده سنی: بسته به نوع کسب وکارتان ممکن 
اس��ت بیش از یک مح��دوده را انتخاب کنید: )۱۲- 

۲۴، ۱۸- ۳۴، ۱۸- ۴۹، ۲۵- ۵۴ یا ۵۰+(
جمعی��ت مش��تریان ش��ما می  توان��د از ط��رق 
مختلف تغییر یابد، مثال با بس��ته یا باز شدن دیگر 
کس��ب وکارهای محل��ی، دانش��گاه   ها، پایگاه   های 
نظامی یا از طریق هجوم یا خروج دانش��جویان به 
دانش��گاه یا افزایش طبیعی سن مردم در جامعه، 
وظیفه ش��ما این اس��ت که همواره ای��ن تغییرات 
را دنب��ال کنید. این مرحله بس��یار مهم و ضروری 
اس��ت، چراکه پایه   تمام تصمیمات تبلیغاتی است 
که می  گیرید. اگر کامال مطمئن نباشید مشتریان 
شما چه کس��انی هستند، بودجه تبلیغاتی خود را 
در جای اش��تباهی به هدر خواهید داد. به محض 
شناس��ایی مش��تریان تان بای��د بفهمید ک��ه آنان 
اکث��ر وقت خ��ود را چگونه س��پری می کنند و به 
کجاها س��ر می زنند تا اینگونه مناسب ترین شیوه 
تبلیغات را برای ش��ان در نظر بگیرید. فروشندگان 
نیز با توجه به مخاطبان ش��ان می توانند اطالعاتی 
در م��ورد مش��خصات دموگرافیک مش��تریان در 

اختیارتان قرار دهند. 
مکان تبلیغات شما باید به گونه   ای باشد که 

مخاطبان هدف تان را پوشش دهد
تنها از ایستگاه     های رادیویی، برنامه   های تلویزیونی 
و نش��ریاتی اس��تفاده   کنید که بتوانند پیام ش��ما را 
ب��ه گروه   های دموگرافیک درس��ت منتق��ل کنند. از 
مدیران رس��انه   های اجتماعی بپرس��ید که مخاطبان 
اصل��ی که پوش��ش می دهند چه کس��انی هس��تند 
و س��پس پول خ��ود را ص��رف آنهایی کنی��د که با 
دموگرافیک مش��تریان تان همخوان��ی دارد. هیچگاه 
ی��ک روش تبلیغاتی را بنا به س��لیقه ش��خصی یا با 
توج��ه به اینکه از یک مدیر بیش��تر خوش تان میآید 

انتخاب نکنید. 
پیام تبلیغات خود را به بهترین شیوه منتقل 

کنید
شما چند ثانیه ارزشمند را برای بیان داستان خود 
و انتق��ال پیام اصلی تان در اختی��ار دارید، پس همه 
چیز را خیلی فشرده مطرح کنید. زمانی که می توانید 
فریاد بزنید »کمک« نیازی به گفتن »در اسرع وقت 
به من یاری رس��انید« نیست. همچنین نیازمند یک 
ق��الب )hook(  یعنی دلیلی برای اینکه کس��ی به 
جای رقبا به سراغ شما بیاید، هستید. از مدیر رسانه 
خود برای ایجاد محتوای مناس��ب درخواست کمک 
کنید. بسیاری از ایستگاه     ها و نشریات افرادی را برای 
تهیه محتوای تبلیغات اس��تخدام می  کنند، ولی یک 
مدیر رسانه خالق به خوبی از عهده این کار بر    می   آید. 
روزنامه ه��ا و مجله هایی که اس��تفاده می  کنید نیز از 

طراحی کل تبلیغ شما خوشحال خواهند شد. 
بدون تکرار تبلیغات به اندازه کافی، تالش شما 

دیده نخواهد شد
ب��دون تکرار تبلیغات، مش��تریان تان پیام ش��ما را 
نمی  بینند یا نمی  ش��نوند. رادیو، تلویزیون و نشریات 
س��ه راه ارتباطی مجزا هستند که نیازمند توضیحات 
مفصلی هس��تند که طبق یک برنامه زمانبندی شده 
در آنها قرار بگیرد. بهترین روش تبلیغات این اس��ت 
ک��ه یک برنامه زمانبندی قابل توجه در یک ش��بکه 
تلویزیونی یا یک نشریه داشته باشید تا اینکه بودجه 
ان��دک خود را پخش کنید و به هیچ تکرار مؤثری در 

هیچ جا دست نیابید. 
ه��ر تصمیمی که می  گیرید، انواع روش تبلیغات را 
فقط امتحان نکنید بلکه از آن برای دستیابی به یک 

نتیجه مؤثراستفاده کنید. 
belovedmarketing :منبع
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امروزه صبح ها دیگ��ر با خیل عظیمی 
از مردم روزنامه به دست مواجه نیستیم. 
به ج��ای آن مردم در حال جس��ت وجو 
و مطالع��ه مطالب از طریق گوش��ی های 
دوران  دیگ��ر  هس��تند.  هوشمندش��ان 
کلیپ های نوش��تاری ی��ا صوتی که روی 
پایگاه های خبری خاص منش��تر می شد، 
ب��ه پایان رس��یده اس��ت. اکن��ون مردم 
مطال��ب م��ورد عالقه ش��ان را بی��ش از 
همه در ش��بکه های اجتماعی بارگذاری 

می کنند. 
تب��ادل اطالعات به ص��ورت دیجیتالی 
ب��رای همیش��ه نح��وه تعام��ل اف��راد با 
یکدیگر، ش��کل گیری گروه های دوستانه 
و اش��تراک گذاری داس��تان ها و خاطرات 
را تغییر داده اس��ت. ای��ن فناوری جدید 
انتظ��ار مش��تریان را به ط��ور روزافزونی 
افزایش می دهد. از س��وی دیگر ابزارهای 
دیجیتال��ی امکان جلب نظ��ر مخاطب را 
روز به روز دش��وارتر س��اخته اس��ت. در 
حال حاضر با وجود هزاران پیام تبلیغاتی 
مختلف در دنیای مجازی و س��طح شهر، 
مخاطب ه��ا نیاز مبرمی ب��ه درک محتوا 
و کارب��رد تبلیغ برنده��ا دارند. این بدان 
معناست که سرنوشت اغلب کمپین های 
تبلیغات��ی در همان چند ثانیه نخس��ت 
رویارویی مخاطب با آنها مشخص خواهد 

شد. 
تغییر در س��بک مواجه��ه مخاطب با 
تبلیغات بدون ش��ک برنده��ا را نیازمند 
تهی��ه و تدارک ش��یوه نوین��ی از تعامل 
ب��ا مش��تریان خواهد کرد. مه��ارت ارائه 
داس��تان صحیح ب��ه مخاطب مناس��ب 
و درک اهمی��ت ن��گارش مت��ن تبلیغ یا 
کمپی��ن بازاریاب��ی در راس��تای ج��ذب 
س��لیقه های مختلف از نیازهای اساس��ی 
ه��ر مجموعه ای ب��رای تجرب��ه بازاریابی 
موفق محسوب می ش��ود. مانند همیشه 
هدف اصلی در اینجا دستیابی به اهداف 
کسب وکارمان اس��ت. مهم نیست هدف 
شما جذب مخاطب بیش��تر برای سایت 
یا اکانت تان در ش��بکه های مجازی باشد 
یا برندس��ازی از طریق استفاده درست از 

ابزارهای دیجیتالی مدرن. 
در اینج��ا هفت نکته مهم در راس��تای 
نمایش بهین��ه پیام کمپی��ن بازاریابی و 
تبلیغات ت��ان در دنیای دیجیتال را با هم 

مرور خواهیم کرد. 
نیرویتأثیرگذاریمخاطبها

معرفی کس��ب وکارمان به صورت یک 
عامل تأثیرگذار در بازار خواسته حقیقی 
هر مدیرعامل یا س��ازمانی است. این امر 
نیازمند معرفی خود به مثابه کارشناسی 
خبره در مسائل مربوط به کسب وکارمان 
است. خوشبختانه امروزه بسیار راحت تر 
از ه��ر زمان دیگری امکان تبدیل به یک 
کارش��ناس کس��ب وکار برای افراد وجود 
دارد. تنه��ا باید نح��وه کار ب��ا ابزارهای 
دیجیت��ال را آموخ��ت. به عن��وان مثال 
ارائه مداوم پس��ت های تحلیل در وبالگ 

ش��خصی یا بارگذاری آن در ش��بکه های 
اجتماعی راهکاری مطمئن برای حرکت 

به سوی دنیای کارشناسی است. 
پ��رورش  وق��ت  و  حوصل��ه  اگ��ر 
ش��خصیت تان به عنوان یک کارش��ناس 
حرفه ای و مس��تقل را ندارید، اس��تفاده 
از دس��تاورد دیگ��ران راه میانبر منطقی 
محس��وب می ش��ود. این ام��ر از طریق 
هم��کاری ب��ا کارش��ناس های خب��ره و 
استفاده از شهرت شان امکان پذیر خواهد 
بود. به این ترتیب بهترین راهکار نگارش 
متن ها ب��ه صورت کارب��ر میهمان برای 
وبالگ های مش��هور و حتی س��ایت های 
پرآوازه اس��ت. در هر صورت هیچ سایتی 
از مطل��ب رایگان آن هم از س��وی یک 
فعال حوزه کس��ب وکار به راحتی نخواهد 

گذشت. 
تأکیدبرمحتواییبااهدافمتفاوت

برای رقاب��ت با دیگران بای��د محتوایی 
ارزش��مند و خ��اص تهیه کرد. ب��ه عنوان 
نمون��ه، ب��ه جای بی��ان مطل��ب از طریق 
ش��یوه های کالس��یک ن��گارش مت��ن از 
الگوه��ای مدرن��ی نظی��ر اینفوگرافی های 
مبتن��ی بر آمارهای دقیق اس��تفاده کنید. 
همچنی��ن به جای پرین��ت اینفوگرافی ها 
امکان بارگذاری شان در فیس بوک یا توییتر 
نیز وجود خواهد داش��ت. در ش��بکه های 
اجتماع��ی فضای نوینی ب��رای جلب نظر 
دیگران و دستیابی به مخاطب های مدنظر 
اس��ت، بنابراین باید تمام تالش مان را در 
راس��تای تولید محتوایی با اهداف متفاوت 
به منظور بارگذاری در پلتفرم های مختلف 
انجام دهیم. در این میان باید به یاد داشت 
ک��ه در محتوای اصل��ی و فرمت مطلب با 
توجه ب��ه کانال ارتباط��ی تغییراتی ایجاد 
کنیم. به این ترتیب یک پیام نس��بتا واحد 
را از طری��ق درگاه ه��ای ارتباطی متفاوت 
به دس��ت مخاطب های گوناگون خواهیم 

رساند. 
بهرهگیریحداکثریازویدئوها

ذه��ن آدمی عالقه بس��یار زی��ادی به 

داس��تان های زیب��ا دارد. ب��دون ش��ک 
بهتری��ن راه ب��رای بی��ان داس��تان های 
ج��ذاب اس��تفاده از پلتفرم ویدئوس��ت. 
براس��اس آماره��ای رس��می، مخاطب ها 
در یوتی��وب روزانه بی��ش از یک میلیارد 
ساعت بازدید از ویدئوهای مختلف انجام 
می دهند. در فیس بوک این آمار بس��یار 
عجیب تر اس��ت. روزانه 64 میلیارد ویدئو 
)با احتس��اب س��رویس فیس بوک الیو( 
مش��اهده می کنند. برندهای سراسر دنیا 
در همه حوزه های کس��ب وکار با استفاده 
از ویدئو ش��انس جذب مخاطب بس��یار 
زیاد در مقیاس جهان��ی را دارند. نگاهی 
اجمالی ب��ه آمارهای موج��ود در زمینه 
اس��تفاده کاربران از شبکه های اجتماعی 
نظیر فیس بوک، اینس��تاگرام و توییتر به 
خوبی بیانگر ضرورت حضور پرقدرت در 
این عرصه اس��ت. همچنی��ن باید توجه 
داش��ت که حجم وس��یعی از مطالب این 
رس��انه های مجازی را ویدئوها تش��کیل 

می دهند. 
خلقارتباطمستقیموزنده

امروزه به لطف پیش��رفت ش��بکه های 
اجتاعی و مکانیس��م های برقراری ارتباط 
تصوی��ری زنده ام��کان برق��راری ارتباط 
مس��تقیم ب��ا مخاطب ه��ا ب��رای اغل��ب 
کاربران شبکه های اجتماعی فراهم شده 
اس��ت. این بدان معناس��ت که اکنون با 
کمترین هزینه امکان نمایش صحنه های 
موردعالقه مان به مخاطب وجود دارد. در 
این زمینه باید ب��ه چند نکته مهم توجه 
داشت. نخس��ت اینکه ویدئوی زنده شما 
باید مطابق با خواس��ت و سلیقه مخاطب 
تهیه ش��ود. دیگر اینکه استفاده مداوم از 
بازخورده��ای دریافتی ب��ه منظور بهبود 
کیفی��ت ویدئوه��ای بعدی بس��یار مهم 

است. 
پیگیریلینکهاوبازدیدها

امروزه آگاهی از اینکه به مخاطب های 
مدنظرمان دس��ت یافته ایم یا نه بس��یار 
راحت شده است. بسیاری از پلتفرم های 

جدید مانند اینس��تاگرام امکان مشاهده 
آم��ار بازدید اکانت ها را به ادمین های آن 
می دهد. همچنین ام��کان نظرخواهی از 
مخاطب با بارگذاری لینک های کوتاه در 
اکانت های مختلف و سایت های مان وجود 
دارد. ب��ه این ترتیب ع��الوه بر آگاهی از 
میزان بازدید های مان اطالعات دقیق تری 
از نظر بازدیدکنندگان در دست خواهیم 

داشت. 
اگرچه آگاهی از آمار بازدیدها بس��یار 
ضروری است، اما نباید فقط به آن بسنده 
کرد. در واقع خأل معیارهای کیفی تنها با 
استفاده از لینک های نظرسنجی تفصیلی 
حل خواهد شد. با این حال در این زمینه 
نی��ز محدودیت هایی وجود دارد. در واقع 
اگر پرس��ش های نظرخواهی مان بیش از 
حد تفصیلی باش��د، احتم��ال نارضایتی 
کاربران افزایش خواهد یافت، بنابراین در 
زمینه نظرسنجی باید تا حد امکان آن را 

مختصر و مفید برگزار کرد. 
اشتراکگذاریریشهها

بسیاری از مشتریان نسبت به تاریخچه 
برنده��ا کنج��کاو هس��تند. در واقع این 
پرسش که فالن شرکت چگونه کار خود 
را شروع کرد جزو همیشگی پرسش های 
کاربران از برندهای بزرگ اس��ت. این امر 
فرصتی اس��تثنایی به ش��ما در راستای 
پاسخگویی به درخواست مخاطب خواهد 
داد. ب��ه این ترتیب از طریق ش��بکه های 
اجتماع��ی نحوه ش��روع فعالیت تان را با 
مخاطب ه��ا به اش��تراک بگذاری��د. این 
نوع داستان  س��رایی ها صرف��ا محدود به 
متن های کالس��یک نیست. ساخت فیلم 
کوتاه ی��ا حت��ی س��ینمایی از تاریخچه 
برندها یا تولید تصاویر انیمیش��نی از آن 
رس��می رایچ در می��ان برندهای مختلف 

است. 
تنوعبرایپیروزی

یک کمپی��ن بازاریابی موف��ق نیازمند 
بهره گی��ری از تم��ام امکان��ات موج��ود 
اس��ت. به این ترتیب در عی��ن توجه به 
کانال ه��ای ارتباطی رایگان باید نس��بت 
به خدمات اضافی که توسعه دهندگان در 
ازای دریافت هزینه بیشتر ارائه می کنند 
نیز توجه داش��ت. در واق��ع در برخی از 
ش��بکه های اجتماع��ی تنها ب��ا پرداخت 
هزینه اش��تراک اندکی امکان استفاده از 
طیف وس��یع تری از خدمات وجود دارد. 
با توجه به بودجه در دس��ترس ش��رکت 
اس��تفاده منطقی از ای��ن امکانات توصیه 
می ش��ود. همچنی��ن باید توجه داش��ت 
که در دنیای دیجیت��ال کاربران متفاوت 
با س��لیقه های گوناگونی وجود دارند. به 
ای��ن ترتیب حضور در تمامی پلتفرم های 
ارتباطی برای دسترسی به بهترین ترکیب 
مخاطب ه��ا ضروری به نظر می رس��د. به 
ای��ن ترتی��ب اگرچه نیازمن��د اختصاص 
زم��ان و در مواردی هزینه بیش��تر برای 
فعالیت همزمان در چند پلتفرم هستیم، 
اما نتیجه نهایی موفقیت برنامه بازاریابی 

و تبلیغاتی مان خواهد بود. 
Allbusiness:منبع

چگونهپیامبازاریابیخودرادردنیایدیجیتالبهمخاطببرسانیم؟

چطوریکپیشنهادمنحصربهفردبازاریابیموفقدردنیایکلیشهها
فروشبنویسیم؟

در ای��ن مطل��ب خیل��ی خالص��ه می خواهی��م چهار 
مرحله ای را بشناس��یم که با اس��تفاده از آنها می توانیم 
تش��خیص دهیم که چه چیزی موج��ب منحصر به فرد 

شدن کسب وکار می شود. 
پیشنهاد منحصر به فرد فروش یا همان USP بیانیه ای 
است که به طور موجز و مختصر طرح کلی را که بر اساس 
آن کسب وکار، محصول یا خدمت شما از دیگر رقبای شما 
متمایز می ش��ود نش��ان می دهد. بر اساس این پیشنهاد یا 
طرح مش��خص می شود چه چیزی کس��ب وکار شما را به 
انتخابی بهتر تبدیل می کند و اینکه چرا مش��تریان هدف 

شما باید شما را نسبت به رقبای شما انتخاب کنند؟ 
پیشنهاد منحصر به فرد فروش شما می تواند ابزاری مؤثر 
و اثربخش باشد که به شما کمک می کند تا اهداف بازاریابی 
خود را متمرکز س��ازید و بررسی و تأیید کنید که هر نوع 
سرمایه گذاری موفق شما در حوزه بازاریابی موجب متمایز 

شدن از رقبا و بازار رقابت می شود. 
پیش��نهاد منحصر به فرد فروش ش��ما می تواند بخش 
مهمی از فعالیت برندینگ ش��ما باش��د که موجب به یاد 

ماندنی شدن کسب وکار شما می شود. 
این تمرین چهار مرحله ای به شما کمک می کند تا یک 
پیشنهاد منحصر به فرد فروش برای کسب وکار، محصول یا 

خدمت جدید خود تنظیم کنید. 
گامهایتدوینیکپیشنهادمنحصربهفردفروش
گاماول:بهسراغاصولاولیهوپایهایبروید

اولین قدم در نوشتن یک پیشنهاد منحصر به فرد فروش 
نیازمن��د این اس��ت که قدمی به عقب برداری��د و به مرور 
برخی از اصول اولیه و پایه مطرح ش��ده در بیانیه رسالت، 
طرح کس��ب وکار و ممیزی بازار و به طور کلی اهداف کلی 

کسب وکار بپردازید. 
این کار را با پاس��خ دادن به چند پرسش مقدماتی آغاز 
کنید که چیزی را که می فروش��ید خالصه می کند، اینکه 
آن محصول را به چه کس��ی می فروشید و اینکه اصال چرا 

مشغول فروش آن هستید؟ 
ب��ه عنوان مث��ال، کس��ب وکارهایی به تولی��د و عرضه 
کارتن های مقوایی برای حمل و نقل مشغول است ممکن 

است سؤاالتی از این دست را به صورت زیر پاسخ دهد: 
- چه محصوالت یا خدماتی را می فروشید؟ 

کارتن و اقالم مورد نیاز برای جابه جایی و اسباب کشی
- مخاطب هدف شما کیست؟ 

مالکین خانه های محلی که در حال اسباب کشی هستند 
و وقت کافی به منظور

جست وجو و یافتن جعبه ها و یا کارتن های مناسب برای 
بسته بندی لوازم خود ندارند. 

- کس��ب وکار ش��ما چه کاری را به نحو احس��ن انجام 
می دهد؟ 

م��ا در عین حال ک��ه فرآیند خرید را س��اده می کنیم، 
خدماتی پاس��خگو و سریع را هم در اختیار مشتریان خود 

قرار می دهیم. 
- مهم ترین هدف کس��ب وکار شما با محوریت مشتری 

چیست؟ 
کمک به مش��تریان خودمان به منظور به دس��ت آوردن 
اقالم و لوازم مورد نیاز برای نقل و انتقال و جابه جایی مورد 

نیاز به صورت صحیح، آسان و با قیمت کم. 
گامدوم:یکمسئلهراحلکنید

قدم بعدی تش��خیص صحیح و روشن و دقیق مشکل و 
مسئله مخاطبان هدف شما و توضیح این است که محصول 

یا خدمت شما چگونه آن مسئله را حل می کند. 
مثاًل نمونه ش��رکت فرضی که در گام قبلی کارتن تولید 
می کرد ممکن اس��ت مشکل مش��تری را عدم توانایی در 
یافتن ظ��روف مورد نیاز و مناس��ب در زم��ان نقل مکان 

شناسایی کند. 
گامسوم:متمایزکنندههاراتشخیصدهید

این قدم بر تش��خیص این موضوع تمرک��ز دارد که چه 
نکته ای در رابطه با راه حل ارائه ش��ده توس��ط شما متمایز 
از راهکارهای مش��ابه دیگر رقبا است، یا بهتر از آنهاست؟ 
ارزش��ی که شما در اینجا شناسایی می کنید یکی از دالیل 
اولیه ای اس��ت که بر اس��اس آن مشتریان ش��ما اقدام به 

انتخاب شما در برابر رقبای شما می کنند. 
تمییز دهنده های بالقوه همان شرکت فرضی تولید کننده 
کارتن، ممکن است این باش��د که آنها جعبه های قوی تر، 
با قیم��ت کمتر، راه حل ه��ای کامل، عرض��ه و تحویل در 
روز س��فارش یا خدمت مشتری منحصر به فرد در اختیار 

مشتری می گذارند. 
گامچهارم:یکقولبدهید

ای��ن قدم در واقع مهم تری��ن عناصر گام های قبلی را در 
قال��ب یک بیانیه موجز و کوت��اه ترکیب می کند که ارزش 
پیش��نهاد شده از طرف شرکت ش��ما را در بر می گیرد. به 
یاد داش��ته باشید که پیشنهاد منحصر به فرد فروش شما 
لزوما شامل یک قول، یک سوگند – تعهد می شود که آن 

را نسبت به مشتریان خود وعده می دهید. 
باز بر می گردیم س��راغ ش��رکت فرضی تولید کارتن ها 
مقوایی؛ آنها به طور مثال ممکن اس��ت پیش��نهاد منحصر 
به فرد فروش��ی داشته باشند که بیان می دارد »کارتن های 
محکم در 24 ساعت« و آن را خطاب به مشتریان سردرگمی 
روانه دهند که در حال آماده شدن برای جابه جایی هستند 
و کارت های محکمی نیاز دارند که به سادگی خراب نشوند. 
زمانی که به یک پیش��نهاد منحصر به فرد فروش دست 
یافتید، بهتر اس��ت بیشتر و بیشتر در مورد آن فکر کنید، 
با دیگران در رابطه با آن مش��ورت کنید یا حتی یک گروه 
کانونی تشکیل دهید تا میزان تأثیرگذاری آن اندازه گیری 

شود. 
ibazaryabi:منبع

معرفیکتابهاییدررابطهبا
بازاریابیمحتوا

محتوا عضو جدانش��دنی تمام اس��تراتژی های بازاریابی 
اس��ت. خواندن تجربیات بازاریابان موفق کلید اصلی رشد 
مهارت های تولید محتوای جدید و تأثیرگذار برای افزایش 
تع��داد مشتری هاس��ت.  بازاریابی محتوا چی��زی فراتر از 
برگزاری کمپین های موفق و تالش برای رشد کسب وکار 
اس��ت. بازاریابی محتوا یعنی پیدا ک��ردن راه های جدید و 
خالقانه برای جذب مشتری از طریق محتوای جذاب. یک 
بازاریاب محتوا نمی تواند با انجام کارهای تکراری و تقلید 
از س��ایر برندها کمپین موفقیت آمیزی طراحی کند. یاد 
گرفتن اس��تراتژی های جدید و امتحان کردن ایده های نو 
به یک بازاریاب محتوا کمک می کند همیش��ه در کارش 
موفق باش��د.  بهترین راه برای یاد گرفتن اس��تراتژی های 
جدید و رسیدن به این هدف، استفاده از نصیحت بازاریابان 
و کارآفرینان مطرح دنیاست. از آنجایی که شرکت کردن 
در کارگاه ها یا کالس های آموزشی هزینه بر است، خواندن 
جدیدترین کتاب ه��ا می تواند در این رابطه دیدگاه خوبی 
به فرد بدهد. در ادامه این مقاله به معرفی کتاب های برتر 
در زمینه بازاریابی محتوا می پردازیم. خواندن این کتاب ها 
به بهبود استراتژی بازاریابی و افزایش میزان فروش کمک 
می کند و به هر بازاریابی در سال 2۰۱۸ توصیه شده است. 
Pre-Suasion-1نوشتهرابرتسیالدینی

هر بازاریابی می داند که ترغیب کردن مش��تری نقش 
پررنگ��ی در موفقیت کمپین های بازاریابی دارد. خواندن 
این کتاب به هر بازاریابی کمک می کند تا بتواند اعتماد 
م��ردم به محص��والت و خدمات برن��د را افزایش دهد و 
مشتری های بیشتری جذب کند. رابرت سیالدینی یکی از 
افراد متخصص و باتجربه در زمینه متقاعد کردن و مذاکره 
است. او در این کتاب توضیح می دهد که چگونه می توان 
شخصی را متقاعد کرد تا رفتار و اعتقادات خود را تغییر 
دهد. او معتقد است یک برند پیش از اینکه شخصی را به 
س��مت صفحه فروش هدایت کند، باید او را متقاعد کند 
که به محصولش ایمان داشته باشد. این کتاب روش های 

انجام این کار را به طور کامل توضیح داده است. 
Content-The Atomic Particle of-۲

Marketingنوشتهربکالیب
آیا بازاریابی بدون محتوا مفهومی دارد؟ پاسخ سؤال 
مطمئنا منفی اس��ت و می توان گفت که محتوا یکی 
از مهم ترین بخش های تمام اس��تراتژی های بازاریابی 
اس��ت. اما برای رس��یدن به موفقیت بای��د محتوای 
باکیفیتی تولید کرد. این کتاب بر اس��اس تحقیقات 
علمی نوشته شده اس��ت و در مورد اهمیت محتوا و 
مؤثرترین روش تولی��د آن توضیح می دهد. خواندن 
این کتاب به هر ش��خصی که هنوز قدرت محتوا در 

بازاریابی را درک نکرده است توصیه می شود. 
Lead Machine-۳نوشتهریکبروکز

س��اختن پس��ت های وبالگ و رش��د دادن لیست 
ایمی��ل از جمله مواردی هس��تند ک��ه در این کتاب 
به خوب��ی توضیح داده ش��ده اند. تولید لی��د یکی از 
مهم ترین عواملی اس��ت که باعث رشد کسب وکار و 
تبدیل بازدیدکنندگان وب سایت به مشتری می شود. 
نویس��نده کت��اب خواننده را ب��ا مراح��ل مقدماتی 
اس��تفاده از بازاریابی دیجیتال آش��نا می کند. برخی 
از اس��تراتژی های این کتاب ش��اید تا حدودی آشنا 
به نظر برس��ند، اما نکات زی��ادی در آن وجود دارد 
که می تواند روی کمپین های بازاریابی اعمال شود. 
Content That Converts-۴نوشتهلوراهنلی

ای��ن کت��اب یک منب��ع فوق الع��اده خ��وب برای 
کمپین ه��ای B2B ی��ا تجارت ش��رکت با ش��رکت 
اس��ت. محت��وای این کت��اب مراحل ی��ک بازاریابی 
متقاعدکنن��ده و افزایش تعداد مش��تری ها را قدم به 
قدم توضیح داده اس��ت. توزیع محتوا از طریق ایمیل 
و بهبود س��ئو از جمله موارد دیگری هس��تند که در 

این کتاب توضیح داده شده اند. 
The Road to Recognition-۵نوشتهیث

پرایسوبریفلدمن
اگر صاحب کس��ب وکار کوچکی هستید یا از وبالگ 
ب��رای امور بازاریابی اس��تفاده می کنی��د این کتاب را 
حتماً مطالعه کنید. در این کتاب توضیح داده می شود 
که چگونه می توان از نام ش��خصی خود برای افزایش 
فالوئرها و درنتیجه افزایش میزان فروش استفاده کرد. 
توصیه های مفید و قابل اجرای این کتاب در 26 درس 
توضیح داده ش��ده اند و خواننده می تواند تک تک این 

درس ها را روی برند شخصی خود پیاده  کند. 
Guest Blogging Goldmine-۶نوشته

تامکارسون
از  یک��ی  مهم��ان  نویس��نده  به عن��وان  فعالی��ت 
اس��تراتژی های مه��م در بازاریابی محتوا اس��ت. این 
کت��اب در م��ورد اهمیت ای��ن کار و تأثی��ر آن روی 
افزای��ش بازدیدکنن��دگان و درنتیج��ه ب��اال رفت��ن 
تع��داد مش��تری های برند توضیح می ده��د. بهترین 
استراتژی ها برای پیدا کردن فرصت های نویسندگی 
به عنوان مهمان و س��نجیدن میزان موفقیت آنها در 

این کتاب توضیح داده شده است. 
Non-Obvious-۷نوشتهروهیتبارگاوا

این کتاب جدیدترین نسخه یکی از کتاب های پرفروش 
مجله وال اس��تریت اس��ت و به خوانندگان کمک می کند 
ترندها یا موضوعات پرطرفداری را که تشخیص ش��ان ساده 
نیس��ت شناس��ایی کنند و درنتیجه بازاریابی برند را بهبود 
دهند. نویسنده این کتاب بازاریاب متخصصی است و در این 
کتاب توضیح می ده��د چگونه می توان طرز تفکری خالق 
برای رشد و متمایز کردن برند از سایر کسب وکارها داشت. 
ENTREPRENEUR/zoomit:منبع

بازاریابی خالق

ترجمه:علیآلعلی

کارگاه فروش بازاریابی نوین



چه چیزی اعضای تیم شما را متحد 
می کند؟ تنها زنگ تفریح کافی نیست

زنگ تفریح یا زمان های شادی آفرینی که اعضای تیم 
برای اس��تراحت در کنار هم هستند، یکی از روش های 
ایجاد تیم های منسجم است که بسیاری از شرکت ها از 
آن استفاده می کنند، اما این تنها روش، یا به بیان دیگر، 

بهترین روش برای ایجاد تیم های قوی نیست. 
 Muse لیندس��ی مورونی، معاون رئی��س کمپانی
در امر اس��تراتژی و عملی��ات، تجربیات خود را با ما به 

اشتراک می گذارد: 
زمانی که به تیم میوس ملحق شدم، تنها 18 نفر در 
آن حضور داشتند. آشنایی با تمام آنها، برقراری ارتباط 
با یکدیگر و هدف شرکت، کار آسانی بود. فعالیت های 
تیم ساز، به برنامه ریزی های زمان بر نیاز نداشت؛ تنها 
کاف��ی بود که با یک ایمیل به س��ایرین بگویید: »هی 

بچه ها، موافقید که روز سه شنبه را کنار هم باشیم؟«
در حال حاضر که اعضای این تیم، 135 نفر هستند و روز 
به روز به تعداد آنها اضافه می شود، باز هم از این ساعت های 
ش��ادی آور در کنار هم لذت می بریم. اما برنامه ریزی برای 
اعضای مختلفی که از تمام فعالیت های گروهی لذت ببرند 
و به اتصال تیم قدرت ببخش��ند، کار دش��واری است و به 
فکر کردن نیاز دارد.  نیل دوش��ی و لیندسی مک گرگور، 
 Primed To تحلیلگر س��ابق مک کینسی و نویس��نده
perform، معتقدند که اعضای تیم با سه محرک مثبت 

اداره می شوند: بازی، هدف و پتانسیل. 
داده ه��ای گوگل نیز این محرک ها را تأیید می کنند. الزلو 
ب��اک، مدیر س��ابق تی��م People Operation  در کتاب 
خود با نام قوانین کار! می نویسد، به کارکنان اجازه دهید که 
در کار خ��ود به دنبال چیزهای جالب باش��ند، یک ماموریت 
شفاف )هدف( را به آنها بسپارید و با راهنمایی های مناسب، به 

اعضای تیم آموزش دهید و باعث رشد آنها شوید. 
اینه��ا دقیق��ا همان محرک هایی هس��تند ک��ه برای 
فعالیت های تیم س��ازی در میوس کارب��رد دارند. بیرون 
رفتن تمام پرس��نل از محل کار، برای رها شدن از فشار 

کافی نیست. )هرچند کمک کننده است.(
1- بازی کردن

درست خوانده اید؛ برنامه های تیم ساز باید سرگرم کننده 
و جالب باش��ند. البته فراموش نکنید که منظور، بازی های 

متداول مثل پرتاب کردن توپ نیستند. 
 Primed to همانطور که دوش��ی و م��ک گرگ��ور در
Perform به آن اشاره کرده اند: »بازی کردن در محل کار 
را با پینگ پنگ بازی کردن اعضای تیم اشتباه نگیرید. برای 
اینکه اعضای تیم ش��ما احساس بازی و سرگرمی را داشته 
باشند، باید کار و وظیفه جالبی داشته باشند؛ کاری که این 

احساس را ایجاد کند.«
به مهارت های مهمی که به کار مربوط هستند، فکر کنید 
و فعالیت ه��ا را مطابق با آنها، برنامه ری��زی کنید. اگر حل 
خالقانه مشکالت، بخش بزرگی از کار شماست، باید اعضای 

تیم را به خارج از سایت کاری ببرید. 
بع��د از این بیرون رفتن ها، حرف های زیادی برای گفتن 
وجود خواهد داشت. اعضای تیم بعد از اینکه یک روز را به 
خوشگذرانی با یکدیگر سپری کردند، بهتر کار می کنند و 

انرژی آن را به کار خود انتقال می دهند. 
یک ایده دیگر، از مطالعات بررسی تجارتی هاروارد نشات 
گرفته اس��ت؛ این بررسی نشان می دهد که بعد از خوردن 
یک وعده غذایی در کنار هم، می توان اتحاد بیشتری ایجاد 
کرد. برای مثال، آتش نشان ها را در نظر بگیرید؛ مهارت هایی 
همچون »رفتار های وابس��ته به یکدیگ��ر در میان اعضای 
تیم��ی که با هم غذا می خورند، بیش��تر ایجاد می ش��ود.« 

حداقل اینکه فعالیت خوشمزه ای خواهد بود! 
2- هدف

بررس��ی های انجام ش��ده در میان افرادی ک��ه تازه پا به 
دوره جوانی گذاشته اند، نش��ان می دهد که اهداف بزرگ تر 
در شرایط کاری، برای اینگونه از کارکنان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.  شرایطی را فراهم کنید که کار اعضای تیم 
و فعالیت های ش��ان در خارج از محی��ط کاری، به ماموریت 
و ارزش های ش��رکت مرتبط باش��د. برای مثال در شرکت 
می��وس، اغلب از کاربران دعوت می ش��ود تا داس��تان های 
موفقیت آمی��ز خود پیرامون جس��ت وجوهای ش��غلی را به 
اش��تراک بگذارند. این رسم و آیین باعث می شود که دلیل 
و چرای��ی کار خ��ود را بار دیگر به یاد بیاوری��د.  گروهی از 
پرس��نل میوس اخیرا یک آزمایش لباس پوشیدن را برگزار 
کردند؛ این میزبانی از س��ازمان هایی صورت گرفت که برای 
افرادی که به دنبال کار هس��تند، لباس فراهم می کند. این 
فعالیت، با هدف میوس در یک راس��تا ق��رار دارد؛ تیم های 
میوس به افراد کمک می کنند تا ش��غل رویایی خود را پیدا 
کنن��د. این روش در ایجاد اتحاد و ارتباط میان اعضای تیم، 
نقش چشمگیری دارد.  اگر هنوز به طور قطع نمی دانید که 
چه نوع فعالیتی با باالترین هدف پرسنل شما مرتبط است، 
در اولین گام می توانید از آنها سؤال کنید. ایده های ارائه شده 
در باال، توسط پرسنل میوس به وجود آمده اند و رهبران تیم، 

در این ایده ها نقشی نداشته اند. 
3- پتانسیل

پتانس��یل در واق��ع ایده اس��ت ک��ه کار فعلی م��ا را به 
اه��داف آینده م��ان می رس��اند. آموزش ه��ای درون��ی و 
فرصت ه��ای یادگیری نیز می توانن��د در ایجاد اتحاد میان 
اعض��ای تیم حاضر در س��ازمان مؤثر باش��د.  بازی کردن، 
هدف و پتانس��یل، نه تنها به عنوان محرک های ش��غلی به 
ش��مار می روند، بلکه محرک های تیم س��ازی هس��تند که 
دلی��ل پنهان در هر فعالیتی را ب��ه نمایش می گذارند. این 
فعالیت ها باعث می شوند که از کار کردن در کنار هم لذت 
ببریم، هدف کارمان را بیابیم و به توس��عه مهارت های مان 
ادام��ه دهیم. در کنار هم بودن، فقط ب��رای لذت بردن از 

مصاحبت یکدیگر نیست. 
inc/ucan :منبع 
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همچ��ون ی��ک دون��ده ک��ه 
تعداد  کالری ه��ا،  می��زان  بای��د 
کیلومترهای طی ش��ده و تعداد 
زمین خوردن هایش را بش��مارد، 
ی��ک رهب��ر خ��وب ه��م بای��د 
تصمیمات عاقالنه بگیرد و عادات 

درست و سالمی داشته باشد. 
در این مطل��ب در نظر داریم 
ش��ما را ب��ا 30 ع��ادت روزانه 

کارفرمایان موفق آشنا کنیم. 
1- هر روز حساب و کتاب 

کنید
هر فردی که در ش��رکت تان 
کار می کن��د دوس��ت دارد که 
ش��ما فردی پول س��از باشید و 
ادامه دار شدن کسب وکار  باعث 
ش��وید. در نظر داش��ته باش��ید 
که این افراد برای س��رگرمی و 
تفریح یا خ��وردن غذای رایگان 
در شرکت شما کار نمی کنند. از 
این رو بهتر اس��ت که به صورت 
روزان��ه بودجه و گ��ردش مالی 

خود را بررسی کنید. 
2- هیچگاه عصبانی نشوید

رهب��ران خ��وب می دانند که 
چگونه احساسات شان را کنترل 
کنند. عصبانیت هیچگاه چیزی 
را درس��ت نمی کند و تنها باعث 
ایج��اد نوع��ی ترس و وحش��ت 
در میان کارکنانی می ش��ود که 
نمی خواهن��د برای رس��یدن به 
موفقیت در ش��رایط دش��واری 

کار کنند. 
3- هر روز از یکی از 

کارکنان تان تمجید کنید
بهترین کارآفرینان به صورت 
روزان��ه از کارکن��ان خود تقدیر 
باع��ث  روش  ای��ن  می کنن��د. 
تش��ویق آنها می ش��ود و ایجاد 
خل��ق و خوی خ��وب در میان 
این افراد را به دنبال دارد. بدون 
تعری��ف و تمجی��د، هیچک��س 
تص��ور نمی کن��د ک��ه کار ب��ه 
خودش تعل��ق دارد و به همین 
دلی��ل تم��ام تالش��ش را برای 

موفقیت نخواهد کرد. 
4- از سرزنش کردن 

نهراسید
تعری��ف و تمجی��د بی��ش از 
نیس��ت،  ان��دازه رویکرد خوبی 
پی��ش می آید  مواقعی  چراک��ه 
که ش��ما باید اوضاع را درس��ت 
کنید. پس از این مسئولیت فرار 
نکنی��د و پس از اص��الح، ادامه 
فرآیندهای کاری خود را از سر 

بگیرید. 
5- هیچگاه مغلوب نفس 

خود نشوید
مسلم اس��ت که ش��ما صرفا 
ب��رای آنک��ه احس��اس بهتری 
نس��بت به خود داش��ته باشید 
دست به تأس��یس یک شرکت 
نمی زنید. از این رو از ش��خصی 
کردن امور به حدی که موفقیت 
ی��ا شکس��ت ش��رکت به ش��ما 

وابسته شود، خودداری کنید. 
6- به دنبال پیشرفت های 

کوچک باشید
به عن��وان یک فعالیت روزانه، 
به دنبال راهکارهایی باش��ید تا 
نه تنه��ا در فعالیت ه��ای روزانه 
خودت��ان، ک��ه در کار دیگ��ران 
نیز بهبود ایج��اد کنید. در نظر 

داشته باش��ید که این تغییرات 
می توانند  نهای��ت  در  کوچ��ک 
بزرگ  پیروزی ه��ای  ب��ه  منجر 

شوند. 
7- بازخوردهای دریافتی 
از کارکنان تان را در نظر 

بگیرید
هم��واره  موف��ق  رهب��ران 
بازخورده��ای  دنب��ال  ب��ه 
کارکنان شان هستند. می پرسید 
چ��را؟ این بازخورده��ا می تواند 
در نهای��ت منج��ر ب��ه بهبود و 
اثربخش��ی بیش��تر امور شده و 
رش��د و موفقیت ش��رکت را به 

ارمغان آورد. 
8- ورزش روزانه را فراموش 

نکنید
بدون یک رژی��م روزانه برای 
تنظی��م جس��م و ج��ان خود، 
کارت��ان را ب��دون ان��رژی الزم 
انج��ام خواهید داد و صرفا همه 
آدرنالین خون ت��ان را به یکباره 
آزاد می کنی��د. اما ای��ن اوضاع 
پایدار نخواه��د ماند و نمی توان 
ورزش  نظ��م  فرا گرفتن  ب��دون 
روزان��ه ی��ک ش��رکت موفق را 

مدیریت کرد. 
9- زودرنج نباشید

رنج��ش خاطر باع��ث به هدر 
رفتن زمان می ش��ود. از این رو 
بهتر اس��ت اول مشخص کنید 
چگونه رنجیده اید و س��پس در 
م��ورد فردی که باع��ث این کار 
ش��ده بیندیشید تا از این طریق 
به الگوهای ذهنی مناسب دست 
پیدا کنید. یا ش��اید بهتر باشد 
ک��ه در مورد آن ف��رد هم تفکر 
نکنید و بدون آنکه آزرده خاطر 
باشید کار خود را از سر بگیرید. 

10- از کارکنان خود دفاع 
کنید

درس��ت همانطور که نباید از 
حرف های کنایه دار کارکنان تان 
ناراحت ش��وید، الزم اس��ت که 
در مواق��ع ل��زوم از آنه��ا دفاع 
کنید. ای��ن موضوع به خصوص 
در ش��رکت های کوچک اهمیت 
دارد، چراک��ه ی��ک اظهارنظ��ر 
منفی یا انتقاد می تواند منجر به 

عملکرد ضعیف افراد شود. 
11- به دنبال مشاوره باشید

تاکن��ون هیچ ش��رکتی بدون 
دریافت مش��اوره ایجاد نشده و 
باید بگوییم که این مس��ئله به 
هی��چ وجه عمل��ی نخواهد بود. 
نمی ت��وان مدی��ری را یافت که 
به ه��ر موضوعی اش��راف کامل 
داش��ته باش��د. به دنب��ال یک 
مش��اور خ��وب باش��ید. دانش 
خ��ود را افزایش دهی��د و آنگاه 
متوجه خواهید ش��د که چگونه 
می توانی��د باعث ترقی ش��رکت 

خود شوید. 
12- به دیگران مشاوره 

دهید
وقت��ی دانس��ته های تان را در 
می دهید،  ق��رار  دیگری  اختیار 
در واقع به آن فرد آموزش داده 
و او را برای بهتر ش��دن تشویق 
می کنید. شما در واقع با این کار 
به نشر علم کمک خواهید کرد. 
این کار در درازم��دت می تواند 
به بزرگ تر ش��دن و بهتر شدن 

ش��رکت ها بینجامد، چراکه قرار 
نیس��ت همه کارهای سخت را 

خودتان بر عهده بگیرید. 
13- برای تصمیم گیری از 

اطالعات استفاده کنید
داده ها ب��رای این وجود دارند 
که به ش��ما کمک کنند. از آنها 
برای بهتر کردن شرکت و رشد 
کسب و کار خود استفاده کنید. 
با ای��ن کار می توانید تصمیمات 
بهتری بگیرید. در نظر داش��ته 
باش��ید که تصمیمات در لحظه 
می تواند رش��د یک ش��رکت را 

متوقف کند. 
14- از اطالعات استفاده 
کنید اما گاهی اوقات به 
ندای درون تان هم گوش 

دهید
در عی��ن حال ک��ه اطالعات 
داری��د،  نظ��ر  در  را  موج��ود 
حواس تان باش��د که خود را در 
بند این اطالعات محصور نکنید. 
تحلیل  و  اطالع��ات  جمع آوری 
یافته ه��ا ب��رای تصمیم گی��ری 
بس��یار خوب اس��ت، اما گاهی 
اوقات بهتر اس��ت به عقل خود 
رج��وع کنی��د و کاری را انجام 
دهی��د ک��ه ب��ه تش��خیص تان 

بهترین است. 
15- نام شرکت خود را در 
سطح رسانه ای مطرح کنید

ب��ه غیر از اپل، ش��رکت هایی 
ب��دون پوش��ش رس��انه ای  که 
فعالیت های ش��ان باز هم موفق 
هستند بسیار معدودند. مواقعی 
پیش می آید که باید در سکوت 
کاری را ب��ه انجام برس��انید، اما 
بهتر اس��ت راهی را بیابید تا نام 
شرکت خود را بیش��تر در بازار 
مطرح کنید. پوش��ش رسانه ای 
از  یک��ی  مناس��ب  و  مطل��وب 
مش��روعیت  کس��ب  روش های 
برای شرکت های کمتر شناخته 

شده است. 
16- در پروسه ساخت یک 

محصول صبور باشید
فرآیند توس��عه یک محصول 
زم��ان می برد و مهم اس��ت که 
ی��ک کاال )چ��ه از نوع س��خت 
افزاری و چه از نوع نرم افزاری( 
به بهترین وجه ممکن س��اخته 
ش��ود. برای این منظور راه های 
نکنی��د.  انتخ��اب  را  میان ب��ر 
زمانی که محصول آماده ش��د و 
اس��تانداردهای  با  مطابق  کامال 
شما بود به س��رعت آن را وارد 

بازار کنید. 
17- از رقابت غافل نشوید

مانن��د ش��ناگری ک��ه هم��ه 
تمرکز خود را روی برنده شدن 
مسابقه می گذارد، شما نیز باید 
چشمان تان را به هدف بدوزید و 
در عین حال نس��بت به رقبایی 
که در ح��ال نزدیک ش��دن به 
شما هستند نیز هوشیار باشید. 

20- هر روز از خود سؤال 
کنید که چگونه می توانید 

تغییر کنید
یک مدی��ر فوق العاده می داند 
ک��ه چگونه در آین��ه نگاه کرده 
و ب��ه تغیی��ر بیندیش��د. اگ��ر 
می خواهید شرکتی را به سمت 
آین��ده ای موفق هدای��ت کنید 

باید مرتبا خود را با شرایط وفق 
داده و تغییر کنید. 

21- شب ها کار نکنید
انس��ان برای 14 تا 16 ساعت 
کار در روز خلق نش��ده اس��ت 
و هم��ه ما ب��ه اس��تراحت نیاز 
داری��م، بنابراین اگر از س��اعت 
5 بعدازظه��ر به بعد به تلفن تان 
پیش  مش��کلی  ندهید  ج��واب 
باش��ید  مطمئن  آم��د.  نخواهد 
ک��ه کار منتظر می ماند تا کامال 
استراحت کنید و پر انرژی آن را 

از سر بگیرید. 
22- خانواده خود را در 

اولویت قرار دهید
نقش��ی بس��یار مهم  خانواده 
در موفقیت ش��ما دارد، در غیر 
این صورت به یک ماشین چاپ 
اسکناس بدل می ش��وید که نه 
جان��ی برایش باق��ی مانده و نه 

انگیزه ای برای موفقیت دارد. 
از این رو مطمئن ش��وید که 
خان��واده ش��ما در اولویت قرار 
دارد. ب��ا این کار زندگی ش��ما 
غنای بیش��تری پیدا می کند و 
ب��ا هدف به س��مت آینده پیش 

خواهید رفت. 
23- برای کاهش استرس 

خود، هر روز یک مشکل را 
برطرف کنید

در میان��ه مس��یر و درس��ت 
زمانی که ش��رکت شما در حال 
رشد است، استرس به سراغ تان 
خواهد آمد. الزم اس��ت که ابتدا 
تشخیص دهید چگونه باید این 
وضع روح��ی را مدیریت کنید. 
آی��ا با یک پیاده روی س��ریع در 
اطراف س��اختمان یا یک بازی 
ویدئوی��ی می توانی��د آن را رفع 
کنید؟ ماشین س��واری چطور؟ 
اگر فکر می کنید ک��ه این امور 
می توانن��د در کاهش اس��ترس 
ش��ما مؤثر باش��ند حتما آنها را 

انجام دهید. 
24- هر روز صبح یکی 
از کارهای تان را به اتمام 

برسانید
مراح��ل رش��د ش��رکت ها به 
صورت گام به گام طی می شود، 
از این رو هر روز صبح تنها یکی 
از این گام ها را بردارید. آیا باید 
گزارشی از هزینه های خود تهیه 
کنید یا اینکه قرار اس��ت با فرد 
جدیدی مصاحب��ه کنید؟ برای 
انج��ام ای��ن کارها ی��ک الگوی 
مدون تهیه کنید و هر یک را به 

ترتیب به انجام برسانید. 
25- ضرورتی برای انجام 
همه کارهای ثبت شده در 

لیست نیست
در مورد لیس��ت وظایف خود 
هم��واره ای��ن نکت��ه را در نظر 
داش��ته باش��ید ک��ه نی��ازی به 
انجام ت��ک تک موارد نیس��ت، 
چراکه این مس��ئله به هیچ وجه 
خوب  به��ره وری  نش��ان دهنده 
نخواه��د ب��ود و صرف��ا حاکی 
از آن خواه��د ب��ود ک��ه ش��ما 
را  نمی دانید چگونه کارهای تان 
اولویت بندی کنید. باور داش��ته 
باش��ید که می شود انجام برخی 
ام��ور را ب��ه روز دیگری موکول 

کرد. 

26- به ایجاد روابط 
بیندیشید

هر فروش��نده موفقی می داند 
ک��ه نکته کلیدی در فروش یک 
محصول ایجاد رابطه اس��ت و از 
با نیازهای مشتریان  این طریق 
خود آش��نا خواهد ش��د. همین 
مس��ئله در م��ورد مدیریت یک 

استارت آپ نیز صادق است. 
ش��ما باید کارکن��ان خود را 
بشناس��ید، با آنها بیرون بروید، 
عالیق و س��الیق اولیه ش��ان را 
بدانید و در نظر داش��ته باش��ید 
ک��ه نمی توانی��د اف��رادی را که 
هیچگونه آگاهی یا اطالعاتی در 
موردشان ندارید مدیریت کنید. 

27- بدانید که چه زمانی 
باید تهاجمی عمل کنید

مواقعی پیش می آید که پس 
از بروز مشکل باید به سمت آن 
هجوم ب��رده و پ��س از حلش، 
ش��رکت را با اس��تقامت به جلو 
برانید. این شیوه بسیار مطلوب 
است، اما به یاد داشته باشید که 
نباید در نقش یک کوسه خشن 
ظاهر ش��ده و به ه��ر چیز و هر 

کسی حمله کنید. 
28- زمان را غنیمت 

بشمارید
تاری��خ  مدی��ران  بهتری��ن 
می دانند ک��ه چگون��ه زمان را 
مدیریت کنی��د. آنها هنر تمدد 
اعص��اب را خ��وب می دانند و با 
بهره گیری از آن برای رس��یدن 
ب��ه اه��داف واالی ش��ان تالش 

می کنند. 
اگر مرتبا وقت کم می آورید و 
نمی دانی��د چگونه به انجام امور 
برس��یدنمی توانید  مختلف ت��ان 
ی��ک کس��ب و کار مس��تمر را 

مدیریت کنید. 
29- بودجه شرکت را طوری 
صرف کنید که گویی به خود 

شما تعلق دارد
درس بس��یار س��اده ای است، 
ام��ا باورت��ان نخواهد ش��د اگر 
بگوییم که هم اکنون کارفرمایان 
بس��یاری همین یک اصل ساده 
را نی��ز اجرا نمی کنند. هر ریالی 
که خ��رج می کنید این س��ؤال 
را از خ��ود بپرس��یدکه آیا صرفا 
در ح��ال خالی ک��ردن خزانه ام 
ی��ا اینکه با این کار باعث رش��د 
ش��رکت خواه��م ش��د؟ توصیه 
می ش��ود که این روش را برای 
شخصی  حس��اب های  مدیریت 

خود نیز دنبال کنید. 
30- از قضاوت نابجا پرهیز 

کنید
قضاوت کردن در مورد دیگران 
روشی آسان برای کشتن پویایی 
در میان کارکنان یک ش��رکت 
اس��ت. هیچکس دوس��ت ندارد 
با فردی کار کن��د که مرتبا در 
ح��ال انتق��اد از دیگران اس��ت.  
تأیید و تمجید دیگران را عمدا 
در دس��تور کار خود قرار دهید 
و تا آنجا که می توانید س��ریع و 
دقیق، به کارکنان خود در مورد 
دهید،  بازخ��ورد  عملکردش��ان 
ام��ا از قض��اوت در م��ورد آنها 

بپرهیزید.
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30 عادت روزانه کارفرمایان موفق
رهبری

 7 ایده شگفت انگیز
برای رشد یک کسب وکار

رش��د کس��ب وکار چگونه صورت می گیرد؟ در این مقاله 
راز رشد کس��ب وکار را برایتان می گوییم. ۹0درصد موفقیت 
کس��ب وکارتان به بازاریابی موفق وابس��ته اس��ت. پس، تنها 
10درص��د از موفقیت یک کس��ب وکار به ایده کس��ب وکار 
منتس��ب اس��ت. بس��یاری از افراد بر جنبه های نادرستی از 
بازاریابی کسب وکار متمرکز می شوند. یاد گرفتن نحوه صحیح 

رشد یک کسب وکار از اهمیت باالیی برخوردار است. 
نحوه رشد کسب وکار را کشف کنید 

نمی خواهم بدبین باش��م، ولی بس��یاری از کس��ب وکارها 
با شکس��ت مواجه می ش��وند. این یک واقعیت تلخ است که 

بسیاری از کارآفرینان نمی خواهند به آن اذعان کنند. 
اگ��ر کارآفری��ن هس��تید، چنین آم��اری نبای��د باعث 
دلس��ردی تان ش��ود، بلک��ه باید به ش��ما انگی��زه دهد تا 

کسب وکارتان را به خوبی رشد دهید. 
چرا برخی از استارت آپ ها شکست می خورند، درحالی که 

دیگران نمی دانند چگونه کسب وکارشان را رشد دهند؟ 
دالی��ل کمتر ش��ناخته ش��ده ای که باعث شکس��ت یک 

کسب وکار می شوند کدام ها هستند؟ 
بازاریاب��ی تضمین کنن��ده رش��د  از ن��کات  کدام ی��ک 

کسب وکار هستند؟ 
بازاریابی چیزی فراتر از تبلیغ و فروش محصوالت اس��ت. 
بازاریابی به دنبال جنبه هایی است که به تقویت بنیه شما در 

جذب مشتری بپردازد. 
هرچه چیزهای بیشتری درباره مشتریان تان بدانید، طرح 
بازاریابی کس��ب وکارتان از موفقیت بیش��تری در بلند مدت 

برخوردار خواهد بود. 
بازاریابی مؤثر کسب وکار، به ویژه در کسب وکارهای کوچک، 
هم می تواند باعث رش��د و موفقیت یک کسب وکار شود و هم 
می تواند باعث شکست آن شود. بدون یک طرح بازاریابی خوب 

و تکنیک های فروش، کسب وکار موفقی نخواهید داشت. 
1- محصولی رشد می کند که با نیازهای بازار همسو 

باشد
بس��یاری از مالکان کسب وکار محصوالتی دارند که کسی 
تمایل به خرید آنها ندارد. اگر نیازهای بازار را نمی شناس��ید، 
چگونه انتظار دارید کس��ب وکارتان رشد کند؟ برخی مالکان 
کسب وکارهای جدید این گونه عنوان کردند که »فقدان نیاز 
بازار به محصوالت ش��ان باعث شکست کسب وکارشان شده 
است.« مهم نیست چه میزان ابزارهای بازاریابی و بودجه در 
دس��ترس شما است، مشغول ش��دن با یک محصول بد، که 
نیازهای بازار را برآورده نمی کند هیچ نتیجه مثبتی برای تان 

ندارد. 
2- یک گزاره فروش منحصر به فرد داشته باشید 
برای اینکه یک کسب وکار موفق داشته باشید، الزم است 
بر وجه تمایزتان از دیگران متمرکز شوید. آیا می توانید ویژگی 
منحصر به فرد کسب وکارتان را در یک جمله خالصه کنید؟ 
برندت��ان چه تفاوتی با رقبای تان دارد؟ از نظر مش��تریان تان 
کدام یک از ویژگی های برند شما مهم تر است؟ اگر می توانید 
به این پرس��ش ها در مورد کس��ب وکارتان پاسخ دهید، پس 

فرصت پیروزی دارید. 
3- بازاره�ای مکم�ل را شناس�ایی و در آنه�ا 

هدف گذاری کنید 
پی��ش از آنکه به ای��ن اس��تراتژی بپردازی��د، از خودتان 
بپرسید»ش��رکت من در چه کسب وکاری فعالیت می کند؟« 
آیا محص��والت و خدمات تان نیازهای مش��تریان را برآورده 
می کند؟ به عنوان مثال، پاسخ یک شرکت بیمه ای این است 
که آنها محصوالت بیمه ای ارائه می کنند. اگر شرکت بگوید، 
باعث راحتی خیال مردم می ش��ود و در روز مبادا به داد آنها 
می رسد، تعریف گسترده تری ارائه کرده است. در بازار گوشه 
شما، تالش کنید محصوالت و خدماتی را بفروشید که مکمل 

یکدیگر هستند. 
4- یک کانال توزیع جدید ایجاد کنید 

برخی مواقع احس��اس می کنید برخ��ی کانال های توزیع 
خاص،  رشد کافی برای کس��ب وکارتان به همراه ندارند. اگر 
این چنین اس��ت، الزم است اس��تراتژی تان را بازنگری کنید. 
ولی این کار مس��تلزم برنامه ریزی دقیق اس��ت، چراکه این 
فرآیند چالش برانگیز است. شما می توانید از سامانه های توزیع 
چندکاناله نیز استفاده کنید. واقعیت این است که گزینه های 
خرید زیادی برای مش��تریان امروز وج��ود دارد. درحالی که 
برخی افراد، فروش��گاه های سنتی را ترجیح می دهند، برخی 

به خرید آنالین تمایل نشان می دهند. 
5- ب�رای معرفی ن�ام و تصوی�ر برندتان هزینه 

کنید 
واقعیت این اس��ت که وقتی مردم چیزی را می شناس��ند، 
احساس خوبی خواهند داشت. مصرف کنندگان برندهایی را 
انتخاب می کنند که با آنها آشنا هستند. سرمایه گذاری در یک 
برنامه بازاریابی کسب وکار که موجب آگاهی مردم و افزایش 
تقاضا برای سرویس یا محصول شما می شود از اهمیت باالیی 

برخوردار است. 
6- از استراتژی های بازاریابی آنالین برای رشد 

کسب وکارتان استفاده کنید 
ما در دنیای دیجیتال زندگی می کنیم. شما باید در فضای 
آنالین و رس��انه های اجتماعی حضور داشته باشید تا بتوانید 
محصوالت یا خدمات تان را بفروش��ید. استفاده از اثربخشی 
آنالین در توییت��ر و فیس بوک باعث افزای��ش رؤیت پذیری 
برندتان می شود. به این ترتیب مشتریان جدیدی می یابید و 

کسب وکارتان رشد موفقیت آمیزی خواهد داشت. 
7- برنامه وفاداری داشته باشید 

اگر دنبال راه هایی برای جذب مشتریان همیشگی می گردید، 
الزم اس��ت یک برنامه وفاداری داشته باشید. برنامه وفاداری، با 
تشویق افراد به خرید مجدد، بر عادت خرید مشتریان تان تأثیر 
می گذارد. وجود یک برنامه وفاداری برای هر کارآفرین زیرکی که 

به دنبال رشد کسب وکارش است، ضروری است. 
bazdeh :منبع

کارآفرینی
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شرکت آمازون دات  کام )Amazon. com(، که در سراسر جهان با 
نام آمازون شناخته می شود، درحال حاضر در رتبه چهارم ارزشمندترین 
ش��رکت س��هامی عام جهان قرار دارد. آمازون از لحاظ درآمد به عنوان 
بزرگ ترین شرکت اینترنتی دنیا و همچنین هشتمین کارفرمای بزرگ 
ایاالت متح��ده به ش��مار می رود. در این مقاله، ب��ه برخی حقایق جالب 
درب��اره این ش��رکت آمریکایی فع��ال در زمینه تج��ارت الکترونیکی و 

رایانشی ابری اشاره می کنیم.
1- شروع کار در گاراژ خانه

آم��ازون، محبوب ترین غ��ول تجارت الکترونیک، ک��ه در ۱۶ جوالی 
۱۹۹۵ راه اندازی ش��د، ابتدا کارش را در گاراژ خانه موسس این شرکت، 
ج��ف بزوس، در ایالت واش��نگتن آغاز کرد. آمازون در پایان نخس��تین 
هفته فعالیتش، مجموعا س��فارش هایی ب��ه ارزش بیش از ۱۲هزار دالر 

دریافت کرد. 
۲- ساعتی برای 10 هزار سال

گفته می ش��ود جف بزوس، مدیر اجرایی آمازون، درحال حاضر درگیر 
پروژه س��اخت س��اعتی است که قرار است ۱۰هزار س��ال کار کند. این 
ساعت که توس��ط دنی هیلیس طراحی شده، قرار است با کمترین نیاز 
به نگهداری و دخالت انسان برای ۱۰هزار سال به کار خود ادامه دهد. 

3- ارزش باالی کاربران آمازون
طبق آمارها، گفته می شود ارزش کاربران مخصوص آمازون پنج برابر 
بیش��تر از کاربران ای بی )eBay( اس��ت؛ یک کاربر مخصوص معمولی 
آم��ازون حدود ۱۸۹دالر برای این ش��رکت درآمدزایی دارد، درحالی که 

این رقم برای ای بی فقط ۳۹ دالر است. 
۴- قدم اول، صرفه جویی

در ت��اش جه��ت پایین نگ��ه داش��تن هزینه های س��ربار در مراحل 
اولیه ش��روع به کار این ش��رکت، میزهای کار دفتر آم��ازون از درهای 
ارزان قیم��ت، به عنوان س��طح میز،و الوارهای اره ش��ده دو در چهار، به 
عنوان پایه میز، ساخته شدند. گفته می شود این شرکت تا به امروز هم 
به کارمندانی که بتوانند ایده های صرفه جویانه ای را پیاده س��ازی کنند، 

Door Desk Award  یا جایزه » میز دری«  اهدا می کند. 
۵- نام عجیب این شرکت، پیش از انتخاب نام آمازون

در ابتدا، نام شرکت آمازون » کادابرا، Cadabra« بود؛ بخشی از ورد 
جادوگری معروِف »Abracadabra« یا همان » اجی مجی ال ترجی « 
خودمان. با وجود این، بیش��تر آدم ها از جمله وکیل جف بزوس، این نام 
را ب��ا واژه » Cadaver« به معنی جنازه اش��تباه می گرفتند؛ به همین 

دلیل آن را تغییر دادند. 
۶- شکایت علیه آمازون به خاطر شعار

در ۱۹۹۷، ش��رکت بارنز اند نوبل علیه آمازون به دادگاه شکایت کرد؛ 
این ش��رکت اعتقاد داشت که انتخاب ش��عار » بزرگ ترین کتاب فروشی 
دنیا «  از س��وی ش��رکت آمازون ادعایی کذب اس��ت. گفته می شود  در 
نهایت هر دو شرکت خارج از دادگاه با یکدیگر مصالحه کردند و آمازون 

توانست به استفاده از این شعار ادامه دهد. 
۷- ترفند آمازون برای فریب توزیع کننده ها

در مراحل اولیه ش��روع به کار این ش��رکت، توزیع کننده های کتاب، 
س��فارش های کمت��ر از ۱۰ کتاب را قبول نمی کردن��د. با این حال، این 
ش��رکت که قادر به س��فارش ۱۰ کتاب نبود، کتاب م��ورد نیاز خود را 
ب��ه همراه ۹ جلد کت��اب کمیابی درباره گلس��نگ ها س��فارش می داد. 
توزیع کننده ه��ا نیز که هیچ وقت این کتاب را در اختیار نداش��تند، فقط 
سفارش کتاب اول را آماده می کردند و بابت عدم موجودی سفارش دوم 

عذرخواهی می کردند. 
۸- خرید شرکت های بزرگ توسط آمازون

ش��رکت آمازون ش��رکت های بس��یاری را از قبیل اودیبل، شاپ باپ، 
 ،)IMDB( گودری��دز، دایپرز دات کام، بانک اطاعات اینترنتی فیلم ها
تیچ استریت و توییچ، واشنگتن پست، و فروشگاه کفش محبوب آناین، 
زاپوس، خریداری کرده اس��ت. این ش��رکت معامله اش را در ازای مبلغ 

هنگفت ۱.۲ میلیارد دالر با زاپوس بست. 
۹- انتخاب نام برای وب سایت

 MakeItSo. com، Awake. – در ابتدا، فهرس��ت بزرگی از نام ها

 Relentless. com و ،com، Browse. com، Bookmall. com
 Relentless. برای این وب س��ایت در نظر گرفته شده بود. البته، هنوز

com به سایت Amazon. com هدایت می شود. 
10- زنگ ها برای که به صدا درمی آیند

در روزهای اول ش��روع ب��ه کار آمازون، در دفتر این ش��رکت، زنگی 
را نص��ب کرده بودند که هر زمان فردی از آنه��ا خرید می کرد، به صدا 
درمی آم��د. با وجود این، ظرف چند هفته، میزان فروش ش��ان آن چنان 

زیاد شد که مجبور شدند زنگ را از کار بیندازند. 
11- انتخاب نام برای کتاب خوان آمازون

در ۲۰۰۴، جف بزوس از کارمندانش خواس��ت تا بهترین کتاب خوان 
الکترونیکی دنیا  )e-reader( را بسازند؛ ابتدا نام آن را از روی شخصیت 
رمان » عصر الماس«  نوش��ته نیل استیونسن، فیونا گذاشتند. بعدها، نام 
» کیندل، Kindle« توس��ط مشاوران برندینگ، مایکل پاتریک کرونان 

و کارین هیبما، ایجاد شد؛ کیندل به معنی روشن کردن آتش است. 
1۲- تلویزیون آتشین آمازون

این ش��رکت، دوم آوریل ۲۰۱۴، از نخستین نسل فایر تی وی آمازون 
پرده برداری کرد؛ قیمت این دستگاه ۹۹ دالر بود. یک سال بعد آمازون 
تولید دومین نسل از فایر تی وی را نیز راه اندازی کرد؛ سرعت پردازشگر 

این دستگاه تقویت شده بود و از 4K UHD پشتیبانی می کرد. 
13- دلیل نامگذاری آمازون

گفته می ش��ود ب��زوس ب��ه دو دلیل عمده ن��ام » آم��ازون دات کام، 
Amazon. Com« را انتخ��اب ک��رده اس��ت؛ اول این ک��ه، ای��ن نام 
نمادی از وس��عت و بزرگی است که با ش��عار این شرکت –  بزرگ ترین 
کتاب فروشی دنیا  – متناسب است؛ درحالی که دلیل دوم این نامگذاری 
به نحوه فهرست بندی کتاب ها در این وب سایت برمی گردد که به ترتیب 

 .Z تا A حروف الفبا است؛ از
1۴- روش عجیب برگزاری جلسات

گفته می شود این شرکت از برگزاری جلسات سنتی در شرکت پرهیز 
می کن��د، زیرا انجام هرگون��ه ارائه مطلب با پاورپوینت در این ش��رکت 
ممنوع است. طبق گزارش ها، تمام جلسات این شرکت، با سکوت شروع 
می ش��وند و سپس به مدت ۳۰ دقیقه موضوع جلسه را قرائت می کنند؛ 
این جلس��ات با تأکید بر تفکر انتقادی روی آمارهای ساده ش��ده برگزار 

می شود. 
1۵- وسعت خیره کننده انبارهای آمازون

طب��ق گزارش ها، مجموع مس��احت انبارهای این ش��رکت ۷۰۰ برابر 
مدیس��ن اسکوئر گاردن اس��ت و می تواند بیش��تر از گنجایش ۱۰هزار 

استخر المپیک، درون خود آب جای دهد. 
1۶- همراهی دوستان و خانواده کارمندان برای کمک به آمازون 

در اوج شلوغی
طب��ق گزارش ها، ای��ن ش��رکت در اوج فصل ش��لوغی در تعطیات 
کریسمس ۱۹۹۸، با کمبود کارمند مواجه شد. گفته می شود به منظور 
برآوردن تقاضای مش��تریان در آن س��ال، تمام کارمندان مجبور شدند 
نیمه های ش��ب را در انبارهای بس��ته بندی بگذرانند و حتی بسیاری از 
آنها، دوستان و خانواده شان را برای کمک با خود آوردند. اکنون، آمازون 
جه��ت اجتن��اب از تکرار این ماجرا، در فصل تعطی��ات به مقدار کافی 

کارمند جذب می کند. 
1۷- کمک یاهو به آمازون

سه روز بعد از راه اندازی وب سایت آمازون، بزوس ایمیلی )رایانامه ای( 
از ط��رف جری یانگ، یکی از موسس��ان یاهو، دریاف��ت کرد که از وی 
پرس��یده بود آیا مایل است آمازون در صفحه What’s Cool یاهو به 
صورت برجسته نشان داده شود. با موافقت بزوس، سفارش های آمازون 

سر به آسمان کشید. 
1۸- رسیدگی مستقیم جف بزوس به شکایات مردمی

مدیرعام��ل آم��ازون، جف ب��زوس، در ایمیل )رایانامه ( ش��خصی اش 
– jeff@amazon. com – ب��ه پرس��ش های عموم مردم رس��یدگی 
می کند. وی در صورت مش��اهده هرگونه اعت��راض به جا و واقعی، آن را 
فقط با افزودن »?« به متن پیام، به کارمندان مربوطه ارجاع می دهد. 

1۹- امکانات اشتراک آمازون
در ۲۰۰۵، این ش��رکت راه ان��دازی Amazon Prime )اش��تراک 
آم��ازون( را اع��ام کرد؛ این ش��رکت برای مش��ترکین خ��ود، در قبال 
پرداخت س��االنه مبلغ ثابت ۷۹ دالر، بابت تمام خریدهای واجد شرایط 
و در مجاورت ایاالت متحده، س��رویس حمل رای��گان دو روزه به همراه 
حم��ل یک روزه با تخفیف ارائه می دهد. در دس��امبر ۲۰۱۴، آمازون به 
عنوان یک مزیت برای مشترکین، از ایجاد Prime Now خبر داد که 
طی آن، محصوالت فقط ظرف یک ساعت با هزینه ۷.۹۹ دالر، یا ظرف 

دو ساعت بدون هزینه اضافی به آنها تحویل داده می شوند. 
۲0- نخستین فروش در گاراژ

نخس��تین کتابی که آمازون دات کام به فروش رس��اند، کتاب » مفاهیم 
سیال و قیاس های خاقانه: الگوهای رایانه ای سازوکارهای بنیادین اندیشه « 

بود که در گاراژ خانه جف بزوس، مدیرعامل این شرکت فروخته شد. 
۲1- استفاده از بارنز اند نوبل به عنوان پله هایی موفقیت

در مراح��ل اولی��ه آغ��از ب��ه کار آمازون، ج��ف بزوس، همس��ر وی، 

مک کنزی ، و نخس��تین کارمند ش��رکت آمازون، ش��ل کافان، جلسات 
خود را در فروش��گاه بارنز اند نوبل برگزار می کردند. در نخس��تین سال 
فعالی��ت، جف ب��زوس بیلبورده��ای متحرکی اجاره می ک��رد و از کنار 
کتاب فروشی های بارنز اند نوبل می گذشت؛ روی این بیلبورد نوشته شده 
بود، »آیا نتوانس��تی کتاب مورد نظرت را پیدا کنی؟«  زیر این جمله نیز 

آدرس وب سایت آمازون را درج کرده بود. 
۲۲- خرید هول فودز مارکت

در ژوئن ۲۰۱۷، آمازون اعام کرد مایل اس��ت هول فودز مارکت، 
س��وپرمارکت های زنجی��ره ای گران قیمت با بیش از ۴۰۰ ش��عبه، را 
ب��ه قیم��ت ۱۳.۴ میلیارد دالر صاحب ش��ود؛ آمازون ای��ن کار را در 
تاش جهت حضور این ش��رکت به عنوان یک خرده فروش��ی واقعی 
– در مقابل فروش��گاه مجازی – انجام داد. در ۲۳ آگوس��ت ۲۰۱۷، 
س��هامداران ه��ول فودز و همچنین کمیس��یون تج��ارت فدرال این 

معامله را تأیید کردند. 
۲3- مفهوم لوگوی آمازون

لوگ��وی فعلی آمازون با مفهومی منحصر به فرد و به منظور به تصویر 
 Z به A کشیدن لبخندی طراحی شده است که به صورت یک فلش از
می رود؛ این لوگو نش��ان می دهد این شرکت هر چیزی را به هر کسی، 

در هر جای جهان تحویل می دهد. 
۲۴- یک خطای برنامه نویسی بزرگ

هنگام راه اندازی وب سایت آمازون، وقتی که هنوز راه اندازی آن واقعاً 
به پایان نرس��یده بود، این شرکت با خطای برنامه نویسی بزرگی مواجه 
ش��د. گفته می شود، این خطا به مشتریان سوءاستفاده گر امکان می داد، 
با س��فارش تعداد منفی کتاب، آمازون را فریب دهند و از حساب آن به 

کارت بانکی شان پول واریز کنند. 
۲۵- کمک روبات ها به کارمندان آمازون

کارمندان ش��رکت آمازون، به دلیل وسعت بسیار زیاد برخی از مراکز 
آن، گاهی مجبور می شوند در طول روز برای دادن و پس گرفتن اقام، 
بی��ش از ۱۶ کیلومتر راه بروند. درحال حاضر، ش��رکت آمازون در تاش 
برای کمک به این کارمندان، از روبات های ساخت کیوا سیستم استفاده 
می کند. آمازون در اوایل ۲۰۱۴، کیوا سیستم را با مجموع ۷۷۵ میلیون 
دالر در سبد سرمایه گذاری خود قرار داد و از آن پس نام آن را آمازون 

روباتیکس گذاشت. 
۲۶- رئیس، پشت میز خدمات

تم��ام کارمندان آم��ازون دات کام، از جمله ش��خص مدیرعامل این 
ش��رکت، در هر دو س��ال باید دو روز را پش��ت میز خدمات مش��تریان 
مشغول به کار باشند؛ دلیل این تصمیم تاش برای کمک به کارمندان 

جهت درک بهتر فرآیند خدمات مشتریان است. 
۲۷- ایده تحویل با پهپاد

خدم��ات هوایی آمازون با عن��وان Amazon Prime Air  که در 
۲۰۱۶ تأس��یس ش��د، یک خط هوایی باربری است که با ایر ترنسپورت 
اینترنش��نال و اطلس ایر قرارداد بسته است و همچنین در حال توسعه 
ایده س��امانه تحویل اجناس با اس��تفاده از هواپیماه��ای کوچک بدون 

سرنشین است. 
۲۸- گنجایش عظیم سرور آمازون

گفته می ش��ود س��کوی ابری )cloud platform( آمازون آن چنان 
بزرگ و عظیم اس��ت که می تواند به ازای هر آدم در دنیا، ۸۰ کتاب را 

در خود جای دهد. 
۲۹- بیش از ۵میلیون دالر ضرر در عرض ۴۹ دقیقه

وقتی وب س��ایت Amazon. com، در ۲۰۱۳ به مدت ۴۹ دقیقه از 
کار افتاد، طبق گزارش ها این ش��رکت در هر دقیقه ۶۶،۲۴۰ دالر و در 

مجموع ۵.۷ میلیون دالر ضرر کرد. 
30- راه دشوار موفقیت

این وب س��ایت در آغاز کار خود فقط کتاب می فروخت. این ش��رکت 
در آن زمان به دلیل کمبود جا فاقد انبار بود؛ از این رو، وقتی سفارشی 
دریافت می ک��رد آن را به صورت آناین پیدا می کرد، س��پس کتاب را 

در دفتر شرکت دوباره بسته بندی می کرد و برای مشتری می فرستاد. 
boomsbeat/bazdeh :منبع

۳۰حقیقتجالبدربارهآمازونکهشایدنمیدانستید



رولینگ استون در یادداشتی به تحوالت آینده دنیا پرداخته و معتقد 
اس��ت که خیلی ها می خواهند ببینند آینده دنیا چه ش��کلی است و چه 
تحوالتی در انتظار ماس��ت، اما عده ای دیگر با ایده های شان دارند همان 
آینده را شکل می دهند؛ استون در این یادداشت – به نقل از آینده نگر- 
خوانن��ده را با برخی از این چهره های مؤثر و کارآفرین در دنیای علم و 

تکنولوژی آشنا می کند. 
بیلی پریش: خانواده ها خورشیدی شوند

انرژی های س��بز باید به خوبی تأمین مالی بش��وند. این ش��عار بیلی 
پریش ۳۶ س��اله است که یک کسب وکار میلیارددالری در حوزه انرژی 
خورش��یدی راه انداخته اس��ت. او می گوید چالش مه��م آینده، تجهیز 
خانه ه��ای مردم ع��ادی به انرژی پاک و پربازده اس��ت. قیمت پنل های 
خورش��یدی دارد کم کم پایین می آید، ام��ا همچنان هزینه ای که نصب 
این پنل ها روی پش��ت بام خانه ها برمی دارد باال اس��ت و مثال در امریکا 
این هزینه بالغ بر ۳۰هزار دالر می ش��ود. تاکنون خانوارها مجبور بودند 
برای خرید پنل های خورش��یدی یا کل این پول را خودشان بپردازند و 
یا از بانک ها وام بگیرند. اما »موزائیک« - ش��رکتی که پریش تأس��یس 
کرد- این بازار را س��اده کرده و یک وام انرژی خورشیدی ارائه می دهد 
که بر مبنایش، مش��تری می تواند هزینه پنل ها را بر اساس میزان پولی 
ک��ه در قبض برقش صرفه جویی ش��ده، بپردازد. حتی اگر 5 یا ۶ درصد 
بهره هم روی این وام وجود داش��ته باش��د، باز هم خانوارها می توانند از 
ای��ن راه ده ها هزار دالر در هزینه قبض های برق خود صرفه جویی کنند 
و این وام به نفع شان خواهد بود. تا اینجا موزائیک توانسته به اندازه یک 
میلیارد دالر هزینه پنل های خورشیدی روی پشت بام خانه های شخصی 
در امری��کا را تأمی��ن کند و همین راه را نیز ادامه می دهد. بس��یاری از 
صاحب نظران معتقدند روشی که موزائیک و بیلی پریش پیش گرفته اند 

یکی از بهترین راه حل ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی است. 
فنگ ژانگ: سرطان، آلزایمر و ایدز را درمان کنیم

در س��ال ۲۰۱۳، فنگ ژانگ بیولوژیس��ت مولکولی دانشگاه ام آی تی 
تنها ۳۲ س��ال داشت، اما به اولین دانشمند دنیا تبدیل شد که توانست 
س��لول های انس��انی را با اس��تفاده از تکنولوژی اصالح ژن )کریس��پر( 
تغییر ده��د. این تکنولوژی در آینده می توان��د برای اصالح جهش های 
س��لولی به کار گرفته ش��ود و اکنون نیز دارد ب��رای تحقیقات درمانی 
در خصوص اچ آی وی، س��رطان و بیماری های دیگر مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. به گفته خود ژانگ، این یعنی رنسانسی در حیات ما، اما نکته 
مهم تر، تأثیری اس��ت که کریسپر می تواند در درمان بیماری هایی مثل 
سرطان خون و آلزایمر بگذارد، چون این تکنولوژی با دقت زیاد قادر به 
پیش بینی و هدف  قرار دادن جهش های ژنتیکی خواهد بود. جورج چرچ 
یک��ی دیگر از چهره های اصلی پژوهش های این حوزه معتقد اس��ت که 
حتی می توان در آینده از کریسپر برای احیای گونه های منقرض شده ای 
مثل ماموت نیز اس��تفاده کرد. اما طبعا دنیا بیش از هرچیز برای یافتن 
درم��ان بیماری ه��ا به فنگ ژانگ و همکاران��ش و تکنولوژی اصالح ژن 

چشم دوخته است. 
برایان آرمسترانگ: از اینترنت پول درآوریم

برای��ان آرمس��ترانگ موس��س کوین بیس اس��ت، راهی آس��ان برای 
خرید، ف��روش و ذخیره ارزه��ای آنالین مثل بیت کوین. آرمس��ترانگ 
می گوید پیش از تأس��یس کوین بیس، تنه��ا راه خرید ارزهای دیجیتال 
رمزنگاری ش��ده ای��ن بود ک��ه از راه های��ی غیرمطمئن ک��ه قانونی هم 
شامل ش��ان نمی ش��د پول منتقل کنی. اما سیستم بانک بیت کوینی که 
کوین بی��س در اختیار کاربران ۱۱.۹ میلیون نفری اش قرار داده، به آنها 
اجازه می دهد که میلیارده��ا دارایی دیجیتال را تبادل کنند. تبادل ارز 
دیجیت��ال این روزها حتی در کش��وری مثل آرژانتی��ن و برای دریافت 
حقوق کارمندان هم مورد اس��تفاده قرار دارد؛ یعنی خود حقوق بگیران 

تمایل دارند که حقوق شان را به بیت کوین دریافت کنند. 
از سوی دیگر، همین امسال کوین بیس یک اپ موبایلی به نام توشی 
راه انداخ��ت که عمال ب��ه عنوان بانک عمل می کند. توش��ی کیف پول 
دیجیت��ال در اختیار کاربر قرار می دهد و به او اجازه می دهد که پیام و 
پول برای س��ایر کاربران در نقاط مختلف دنیا بفرستد. خود آرمسترانگ 
در توصیف بازار پول دیجیتال می گوید: »انگار نوعی جس��ت وجوی طال 
راه افت��اده اس��ت.« به اعتقاد او، بیت کوین و رقب��ای جوان تر آن را باید 
ارز جهان��ی واقعی قلمداد کرد. با توجه ب��ه امنیت باالی تبادل ارزهای 
دیجیتال رمزنگاری ش��ده، گام بعدی از نظر آرمس��ترانگ این است که 
اینترنت هم به فضایی پولی تبدیل شود. مثال هر الیکی که زده می شود 

اندک��ی پول نیز به همراه بیاورد. از نظر آرمس��ترانگ، خیلی ها در حال 
حاض��ر در فضای اینترنت )مثال در ردیت( فعالیت می کنند، چون به آن 
عالقه دارند. اما در دنیای آینده، هزاران نفر می توانند از راه های جدیدی 
در اینترنت پول دربیاورند؛ از پاس��خ به پرس��ش های مردم در اینترنت 
گرفته تا مدیریت گروه ها و فعالیت های دیگر. به اعتقاد آرمس��ترانگ، از 

این راه تولید ناخالص داخلی خود اینترنت باال می رود. 
کندرا کهل، نیکالس فالندرز و ایتوشا کیو: از آلودگی استفاده کنیم

یکی از کلیدهای حل مس��ئله گرم ش��دن زمین که سال هاست ذهن 
دانش��مندان را به خود مش��غول کرده این اس��ت که چطور می توان از 
آلودگ��ی کربن اس��تفاده مفی��دی کرد؟ س��ه فارغ التحصیل دانش��گاه 
استنفورد برای پاس��خ به این سؤال، اپوس ۱۲ را تأسیس کرده اند. آنها 
رآکتوری س��اخته اند که گازهای گلخانه ای را ب��ه دام می اندازد و آن را 
ب��ه ترکیب هایی مبتنی بر کربن تبدیل می کند که می تواند در س��اخت 
پالس��تیک و سوخت های مایع کاربرد داش��ته باشد. فالندرز مدیرعامل 
اپ��وس ۱۲ در ای��ن خصوص می گوی��د: »هدف این اس��ت که گازهای 
گلخانه ای را که مش��تریان ما آزاد می کنند به محصول جدیدی تبدیل 
کنیم. درواقع استفاده مؤثر از چیزی که قرار است مثل زباله دود شود و 
به هوا برود، مقرون به صرفه است.« جالب اینجاست که اپوس ۱۲ تنها 
ش��رکتی نیست که به این کار مشغول شده. در ماه ژوئن گذشته، اولین 
تأسیسات صنعتی برای استخراج دی اکسیدکربن از هوا در سوئیس آغاز 
به کار کرد و همچنین در هند تالش هایی در جریان است برای آنکه از 

کربن برای تولید جوش شیرین استفاده کنند. 
دانیل گراس: هوش مصنوعی برای همه باشد

بح��ث هوش مصنوعی معموال با س��ناریوهای آخرالزمانی و تیره و تار 
در رس��انه ها مطرح می ش��ود: قرار است همه ش��غل ها از دست بروند و 
روبات ها جای همه را بگیرند، اما دانیل گراس که استارت آپ های هوش 
مصنوعی را در وای کامبینیتر تحت رهبری دارد، می گوید آنچه در حوزه 
هوش مصنوعی باید از آن هراس داش��ت این اس��ت که این جریان تنها 
در دس��ت چند شرکت بزرگ باشد. گراس در ۲۲ سالگی مسئول گروه 
یادگیری ماش��ینی در ش��رکت اپل بود و می دید ک��ه چطور غول های 
تکنولوژیک توانس��ته اند این حوزه را به اشغال خود درآورند. او می گوید 
چنین وضعیتی به نفع آینده دنیا نیس��ت و عدم تعادل قدرت ناش��ی از 
آن باعث خواهد ش��د کنترل داده ها در انحصار چند شرکت خاص قرار 
بگیرد و بقیه از آن محروم ش��وند. ب��ه همین جهت، گراس عزم خود را 
ج��زم کرده تا اس��تارت آپ های مختلف را ب��رای رقابت در عرصه هوش 
مصنوع��ی فعال کند و آنه��ا را تحت حمایت قرار ده��د تا حوزه هوش 
مصنوعی فقط در انحصار پنج غول تکنولوژیک نباشد. او در سال ۲۰۱۷ 
ب��ورس هوش مصنوعی را پایه گذاری کرد که یک مؤسس��ه غیرانتفاعی 
برای پروژه های آزمایش��ی در حوزه هوش مصنوعی است و از ایده های 

جدید به شدت حمایت می کند. 
کارل وگت: راننده الزم نیست

آینده رانندگی در دنیا کامال بی راننده و اتومات اس��ت. تنها پرسش��ی 
که مطرح می شود این اس��ت که کدام شرکت می تواند اولین خودروی 
بی نیاز از راننده را دم خانه های ما بیاورد؟ ش��رکت کروز اتومیش��ن که 
کارل وگت تأسیس��ش کرده، از این بابت از یک امتیاز بزرگ برخوردار 
اس��ت؛ امتیازی که در میان استارت آپ های حوزه خودروهای بی راننده 
اصال دیده نمی ش��ود: توان صنعتی س��ومین خودروساز بزرگ جهان - 
یعنی جنرال موتورز- پش��تیبان کروز اتومیشن است. جنرال موتورز در 
س��ال ۲۰۱۶ کروز را به قیمت یک میلیارد دالر خرید و در همین سال 
اعالم کرد که تولید خودروی ِشوی بولت بی راننده را آغاز خواهد کرد. 
کارل وگت ش��رکت کروز اتومیشن را در س��ال ۲۰۱۳ تأسیس کرده 
بود؛ آن هم درست بعد از آنکه یک شرکت دیگرش به نام توئیچ توسط 
آمازون خریده شد. از نظر وگت، خودروهای بی راننده جالب ترین چیزی 
است که ممکن است در زندگی با آن برخورد کنید و اگر مهندس باشید 

که جالب تر هم می شود. 
در ح��ال حاض��ر، کروز ی��ک ناوگان متش��کل از ۱۳۰ خ��ودرو دارد. 
تکنولوژی خودرانی این اتومبیل ها شامل ملغمه ای از حسگرها، لیزرها، 
رادیوها و دوربین ها اس��ت که در کنار هم، تصویری دیجیتال از ترافیک 
ارائه می کند. به گفته وگت، تصویر این تکنولوژی به ش��دت زنده است؛ 
مثال وقتی یکی از این خودروها با مانعی جاده ای برخورد می کند س��ایر 

خودروهای ناوگان هم این اطالعات را دریافت می کنند. 
مهم تری��ن وعده ای ک��ه این تکنولوژی به دنیا می دهد این اس��ت که 

جل��وی تصادف های زی��ادی گرفته می ش��ود و جان میلیون ها انس��ان 
می توان��د نج��ات یاب��د. به اعتق��اد وگ��ت، خودروه��ای بی راننده مثل 

ابرقهرمان ها عمل می کنند و احتمال اشتباه ندارند. 
دیوید کرتلی: برق پاک تولید کنیم

سال هاست که بحث همجوشی هسته ای )فیوژن( به عنوان راهی برای 
تولید برق در جهان مطرح است. در این فرآیند از همجوشی هسته های 
س��بک تر می توان به هس��ته ای سنگین تر رس��ید و میزان قابل توجهی 
انرژی نیز از همین راه تولید می ش��ود. مثال ساده  این نوع تولید انرژی 
را می توان در خورش��ید و واکنش های فیوژنی که به تولید انرژی در آن 
منتهی می ش��وند مشاهده کرد. درواقع فیوژن راهی است که می توان با 
آن، برق ارزان را فارغ از تولید زباله هسته ای، آلودگی کربنی و معضالت 

استخراج نفت تولید کرد. 
دیوید کرتلی مدیرعامل و موس��س ش��رکت هلی��ون از همین قدرت 
فیوژن اس��تفاده ای برده که در آینده هم کاربرد زیادی خواهد داشت. او 
و تیمش می خواهند تنها با اس��تفاده از قدرت فیوژن و با مقدار بس��یار 
کم��ی از مواد خام، انرژی تولید کنند و مثاًل برق یک ش��هر کوچک را 
به مدت ۱۰ س��ال با همین روش تأمی��ن کنند. کاری که آنها می کنند 
چیزی شبیه کاری اس��ت که صنعت تکنولوژی کامپیوتری انجام داد و 
ابرکامپیوترها را به دس��تگاه هایی کوچک تبدی��ل کرد که در جیب جا 
می ش��وند. کرتلی معتقد اس��ت که تا یک دهه دیگر، کار روی فیوژن و 
تولید برق از طریق آن اجرایی خواهد شد و این خبر بسیار مهمی برای 

صنعت برق است. 
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اخبار

تبری�ز – ماهان فالح- با توجه به واگذاری مس��ئولیت زون 
فن��اوری آب و خاک پنجمین نمایش��گاه فن��اوری و نوآوری ربع 
رش��یدی RINOTEX2017  ب��ه ش��رکت آب و فاض��اب 
اس��تان  و در راس��تای فعالیت های انجام شده از طرف مجموعه 
ش��رکت آب و فاضاب اس��تان در برپایی این بخش از نمایشگاه، 
نماینده تام االختیار استاندار در حوزه علم و فناوری از مدیرعامل 
شرکت آب و فاضاب استان قدردانی کرد .به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت آب و فاضاب اس��تان 
 آذربایجان شرقی، پنجمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی 
RINOTEX 2017 ب��ا ه��دف فراهم کردن فضای مناس��ب 
برای تجاری سازی فناوری، تبدیل شدن به عرصه تعامل فناوران، 
س��رمایه گذاران و صاحب��ان واحدهای تولیدی و... و با مش��ارکت 
دانش��گاهها، دس��تگاههای اجرایی، ش��رکت های دانش بنیان از 

تاری��خ 20 لغایت 24 آبان م��اه در 21 زون همزمان با 28 رویداد 
در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار شد. مدیر منطقه ویژه علم و 
فناوری ربع رش��یدی  در این دیدار از زون فناوری آب و خاک به 
عنوان یکی از زون های موفق در نمایشگاه نام برد که هم به لحاظ 
ظاهری و هم به لحاظ محتوایی به شکل مناسب برگزار شد.  شایان 
ذکر است در زون فناوری آب و خاک 108 طرح ثبت نام شد که 
نسبت به س��ال 95 )93 طرح ( از نظر کمی رشد داشته است از 
108 ط��رح کلی، 85 طرح مربوط به اس��تان و 22 طرح خارج از 
استان و یک طرح نیز خارج از کشور می باشد. الزم به ذکر است 
با ابتکار مس��ئولین زون لوح تقدیر با امضای مشترک مدیرعامل 
شرکت آب و فاضاب استان و مسئول نمایشگاه به تمامی طرح ها 
اهدا شد و همچنین در مراسم اختتامیه از 8 طرح برگزیده زون با 

اهداء لوح، تندیس و جوایز نقدی تقدیر بعمل آمد.

بندرعب�اس- خبرن�گار فرص�ت امروز- مع��اون حفاظت و 
بهره برداری ش��رکت آب منطقه ای هرمزگان از کشاورزی و گلخانه 
های هش��تبندی شهرستان میناب بازدید نمود.    به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، مهندس عیدانی در حاشیه 
این بازدیدها گفت : کشت گلخانه ای و تغییر شیوه های آبیاری باید 
در این اس��تان و شهرستان ها ترویج و نهادینه شود. وی در تشریح 
برنامه های طرح احیاء و تعادل بخش��ی برای کشاورزان  با اشاره به 
اینکه حفر چاههای غیر مجاز، اضافه برداشت چاههای مجاز و نصب 
کنتورهای هوش��مند مهمترین هدف ما برای احیا و تعادل بخشی 

منابع آب زیرزمینی می باش��د، اضافه کرد : کنترل مصرف در ابتدا 
مهمترین اصل برای کم رنگ ش��دن بحران آب است و جلوگیری از 
اضافه برداش��ت از چاه های مجاز و غیرمجاز به موازات آن قرار دارد. 
مهندس جمشید عیدانی عنوان داشت : مدیریت منابع آب در قالب 
مشارکت جمعِی کش��اورزان ، از طریق توانمند سازی سازمان های 
مردم نهاد ، باعث افزایش آگاهی بهره برداران از منابع آب خواهد شد. 
وی افزود : تنظیم بازار و مدیریت تولید و عرضه محصوالت کشاورزی 
نیز به عنوان محورهای مهم دیگر،  موجب حفظ سرمایه های ملی و 

نیز افزایش سطح درآمد کشاورزان خواهد شد.

اصفهان - قاس�م اس�د-  همزمان با فرارسیدن سی و نهمین 
سالگرد پیروزی انقاب شکوهمند اسامی، نمایشگاه دستاوردهای 
انقاب اسامی در اصفهان برپا می شود. به گزارش اداره رسانه شرکت 
نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه از 18 تا 20 
بهمن ماه طی ساعات بازدید 15 تا 21 در محل برگزاری نمایشگاه های 
اصفهان واقع در پل شهرستان برپا خواهد شد. نمایشگاه دستاوردهای 
انقاب اس��امی با حضور 29 مش��ارکت کننده در دو هزار مترمربع 
فضای نمایشگاهی برگزار می شود و ش��رکت ها، ادارات، سازمان ها و 
ارگان های مختلف، دس��تاوردهای خود طی 39 سال سپری شده از 
انقاب اسامی را به نمایش عمومی می گذارند.  اداره کل فرودگاه های 
اس��تان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه خوراسگان، شرکت 
فوالد مبارکه، ش��رکت برق منطقه ای، شرکت آب و فاضاب استان، 

شرکت آب منطقه ای، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل ثبت اسناد 
و اماک، اداره کل بهزیس��تی، اداره کل هواشناسی، اداره کل پست، 

اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسامی، اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی، اداره کل راه و شهرسازی، 
سازمان عمران زاینده رود، فرمانداری لنجان، اداره کل حفاظت محیط 
زیس��ت، معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری، اداره کل تامین 
اجتماع��ی، اداره کل انتقال خون، اداره کل بیمه س��امت، اداره کل 
کمیته امداد، مرکز احیای اندیش��ه و س��یره علوی و کتابخانه ملی 
دعوت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برای حضور 
در نمایشگاه امسال را پذیرفته اند و در نمایشگاه دستاوردهای انقاب 
اسامی حضور خواهند داشت. اصلی ترین تفاوت برگزاری نمایشگاه 
دهه فجر امسال نسبت به سال  گذشته، مشارکت تعداد بیشتری از 
سازمان ها نسبت به دوره های گذشته است که دستاوردهای خود را 

در معرض بازدید عمومی قرار داده اند.

س�اری- خبرنگار فرصت ام�روز- به گزارش خبرنگار 
مازندران و به نقل از روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز، اکی��پ های عملیاتی در نق��اط مختلف خطوط لوله در 
شرایط اضطراری مستقر شدند. مهندس داودی نژاد با اعام 
این خبر اظهار کرد: پیرو اعام سازمان هواشناسی مبنی بر 
نفوذ توده هوای س��رد و کاهش ش��دید دمای هوا در هفته 
گذشته، اکیپ های عملیاتی در ایستگاه های شیر بین راهی 
مس��تقر ش��دند. وی با بیان اینکه این اقدام در جهت حفظ 
پایداری انتقال گاز، جلوگیری از یخ زدگی و عکس العمل های 

سریع و به موقع انجام شد، افزود: این اکیپ ها در ایستگاه های 
شیر بین راهی کردکوی، کاله، علی آباد، گرگان، نکا، کیاسر، 
نور، رامس��ر، الهیجان، رودبار، رشت و گیسوم مستقر شدند. 
مدی��ر منطقه 9 با اعام اینکه اکیپ ه��ای عملیاتی در این 
ایس��تگاه ها با امکانات مورد نیاز جهت حفظ پایداری انتقال 
گاز در شرایط اضطراری استقرار یافتند بیان کرد: در صورت 
نفوذ س��امانه جدید بارشی و ورود توده هوای سرد به شمال 
کش��ور اکیپ ها مجددا در مناطق مختلف خط لوله مستقر 

می شوند.

تبریز - ماهان فالح- چندین پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی 
شهرداری منطقه ۷ تبریز همزمان با بزرگداشت ایام اهلل دهه مبارک 
فجر روز 1۶ بهمن ماه راس ساعت 1۶ مورد بهره برداری قرار گرفت. 
ب��ه گزارش خبرن��گار ما در تبریز، علی فرخی ش��هردار منطقه ۷ با 
اعام این خبر گفت: در س��ایه عنایات اله��ی و تاش های بی وقفه 
و شبانه روزی همکاران منطقه و همزمان با بزرگداشت دهه مبارک 
فجر ش��اهد بهره برداری از چندین پروژه این شهرداری با هزینه ای 
بال��غ بر 80 میلیارد ریال خواهیم بود . فرخی تصریح کرد: تعریض و 
دوبانده کردن جاده خلجان به طول ۷/2 کیلومتر، سرای محله کجوار 
به مساحت 220 مترمربع، مرمت فرهنگسرای کوثر و کتابخانه های 
عمومی منطقه ، جدول گذاری و آسفالت ریزی محات در قالب طرح 
خدمات محله ای  و یک باب غس��الخانه از جمل��ه پروژه های آماده 
بهره برداری این شهرداری است. وی در ادامه  با اشاره به مشخصات 

فنی طرح تعریض و دوبانده کردن جاده خلجان اظهار داش��ت:  این 
پروژه در راستای ساماندهی و بهسازی جاده خلجان و مرتفع ساختن 
مشکات چندن س��اله موجود در مسیر به طول ۷ /2 کیلومتر اجرا 
ش��ده اس��ت که  برای احداث آن بالغ بر 20 میلیارد ریال هزینه که 

شامل تعریض، اجرای رفوژ، اصاح آسفالت قدیمی، اجرای آسفالت 
جدید و خط کشی می باشد هزینه شده است .فرخی توسعه مراکز 
فرهنگی وآموزشی در سطح در راستای معرفی فرهنگ شهروندی و 
آموزه های شهرنشینی را از جمله اهداف احداث سرای محله کجوار 
برشمرد و خاطرنشان س��اخت که با تاش همکاران منطقه کاس 
های متنوعی برای اهالی این محل برگزار خواهد شد .شهردار منطقه 
 ۷ همچنین احداث یک باب غسالخانه ، 12 کیلومتر جدول گذاری ،
1۶5000 مترمربع آسفالت ریزی در قالب طرح خدمات محله ای را از 
دیگر پروژه های قابل بهره برداری این شهرداری بر شمرد .وی تصریح 
کرد: تس��ریع در روند اجرای پروژه های عمرانی توام با  شاخص های 
کیفی، فنی و اصول زیباس��ازی، اصل مهمی اس��ت که امیدواریم با 
استفاده از تمامی امکانات منطقه و رعایت تمامی موارد مذکور شاهد 

بهره برداری از این پروژه ها باشیم.

تقدیر نماینده تام االختیار استاندار در حوزه علم و فناوری از 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

 بازدید معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای هرمزگان 
از کشاورزی و گلخانه های منطقه هشتبندی

نمایشگاه دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی در اصفهان برپا می شود

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد

استقرار اکیپ های عملیاتی در نقاط مختلف خطوط لوله گاز در شرایط اضطرار

همزمان با دهه فجر

بهره برداری عمرانی شهرداری منطقه ۷ با هزینه ای بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال

اراک - مینو رستمی- اولین نشست مطبوعاتی مهندس تاجران 
شهردار کانشهر اراک با اصحاب رسانه بعد از گذشت 100 روز کاری 
از فعالیت ایشان در شهرداری با حضور گسترده بیش از 100 خبرنگار 
فعال در حوزه مدیریت شهری برگزار گردید. مهندس داوود تاجران 
در اولین نشس��ت مطبوعاتي با اصحاب رسانه ضمن تقدیر از حضور 
ایش��ان در جلسه مذکور در خصوص پروژه های نیمه تمام شهر اراک 
که به یک دغدغه برای شهروندان تبدیل شده است، عنوان کرد: در 
حال حاضر چهار پل و تقاطع غیرهمسطح پل شهید صیدي، میدان 
شریعتي، ورزش و علم الهدي در حال ساخت است که با رفع بخشي از 
معارضان زیرزمیني روند احداث سرعت گرفته است. مهندس تاجران 
در خصوص پروژه بوس��تان بزرگ بانوان افزود: پارک بانوان با وسعت 
9.5 هکت��ار همراه با ایجاد امکانات الزم جهت انجام انواع ورزش ها و 
طراح��ی مهد کودک برای فرزندان در مراحل نهایی اس��ت و تاش 
بر این اس��ت که تا پایان س��ال به بهره برداری برسد، همچنین برای 
شب های این پارک نیز به 50 آالچیق جهت اوقات فراغت خانواده ها 

مدنظر است و همچنین امکانی نیز برای استفاده معلوالن نیز ترتیب 
داده شده اس��ت. مهندس تاجران عنوان کرد: بحث کاهش آلودگی 
هوای اراک یکی از خواس��ته های مهم مردم اس��ت که در این راستا 
با مصوبه شورای ش��هر رایزنی های الزم برای ورود یک هزار دستگاه 
موتور برقی و یک هزار دس��تگاه دوچرخه س��واری انجام شده است. 
وی اف��زود: 50 درصد از آلودگی هوای اراک ناش��ی از تردد وس��ایل 
نقلیه است و شهر اراک ظرفیت مناسبی برای دوچرخه سواری دارد. 

شهردار کانشهر اراک در ادامه سخنان خود با اشاره به تبدیل و تجهیز 
چند مورد از خیابان های شهر به پیاده راه اظهار داشت: خیابان حصار 
اراک در موازات با باقت قدیمی بازار، برای استقرار پیاده راه، جانمایی 
ش��ده و در مرحله برندسازی می باش��د که به محض انجام این مهم 
اقدامات اجرایی عملیاتی می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت که آب قنات 
موج��ود در خیابان حصار یکی از قابلیت ها و ظرفیت های خوب این 
خیابان می باشد که سعی داریم از آن استفاده مطلوبی نماییم. شهردار 
کانش��هر اراک در خصوص انجام مطالعات مناسب در جهت ایجاد 
میادین میوه و تره بار بیان داشت: در این خصوص زمین هایی توسط 
شهرداران مناطق شناسایی شده است و بازدید میدانی الزم به جهت 
تملک ملک، نوع کاربری و موقعیت مکانی نیر در دستور کار می باشد 
تا هر چه سریعتر شاهد میادین میوه و تره بار محلی در کلیه مناطق 
ش��هری اراک باشیم. شهردار کانش��هر اراک بیان داشت: مدیریت 
شهری اراک سعی دارد با انجام اقدامات گسترده در فرصت باقی مانده 

از سال 9۶ چهره شهر اراک را در بهار 9۷ زیباتر نماید. 

مهندس تاجران در اولین نشست مطبوعاتی خود بعد از 1۰۰ روز کاری در شهرداری اعالم کرد

اراک با سرمایه خود شهروندان در مسیر توسعه انفجاری قرار می گیرد

رئیس شوراهای حل اختالف استان خوزستان:
لزوم اطالع رسانی از فعالیت های شوراهای حل اختالف به مردم

اهواز - شبنم قجاوند- رئیس شوراهای حل اختاف استان خوزستان گفت: فعالیتها،تاشها و 
زحمات شوراهای حل اختاف در حل و فصل پرونده ها و توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه 
باید به مردم اطاع رس��انی ش��ود. به گزارش روابط عمومی شوراهای حل اختاف استان خوزستان 
عبدالعباس زبیدی نیا معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختاف خوزستان در بازدید از مجتمع 
ش��ورای حل اختاف بهبهان ضمن تقدیر و تش��کر از زحمات اعضاء و کارکنان این ش��ورا بر لزوم 
اطاع رسانی از فعالیتهای شوراهای حل اختاف تاکید کرد و گفت:اعضاء و کارکنان شورا در حل و 
فصل دعاوی و ایجاد و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه فعالیتها،تاشها و زحمات فراوانی دارند که باید به مردم اطاع رسانی 
شود تا مردم در جریان زحمات و فعالیت اعضاي شوراهای حل اختاف قرار بگیرند. وی افزود: شورای حل اختاف جزء دادگستری 
است و در واقع بار سنگینی از دوش محاکم در رسیدگی به پرونده ها برداشته است. زبیدی نیا در ادامه عملکرد شورای حل اختاف 
بهبهان را مطلوب دانست و بر تاش مضاعف اعضاء و کارکنان جهت توسعه فرهنگ صلح وسازش و استفاده از ظرفیت بزرگان و 

ریش سفیدان تاکید کرد.

امسال 51 تابلو اطالع رسانی و آموزشی در مجاور رودخانه های استان 
گلستان  نصب می شود

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- معاون حفاظت و بهره برداری ش��رکت آب منطقه ای گلس��تان گفت: شرکت آب منطقه 
ای استان نسبت به ساخت و نصب تابلوهای اطاع رسانی و آموزشی در خصوص بستر، حریم کمی و کیفی رودخانه ها در نقاط 
 مختلف مجاور رودخانه های استان اقدام می کند و به طور مستمر این تابلوها را افزایش می دهد و تا پایان سال جاری 51 تابلوی 
اطاع رس��انی در مجاور رودخانه های اس��تان نصب می شود.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان، مهندس سید 
محسن حسینی اظهار کرد: این اقدام در راستای اطاع رسانی و آموزش به مجاورین رودخانه ها و مجاری آبی و حفاظت از جان و مال 
آنان و نیز حفاظت از رودخانه ها  صورت می گیرد.وی افزود: با توجه به این که وجود این تابلوها برای حفاظت از حد بستر و حریم 
رودخانه های استان به تبع آن حفاظت از جان و مال مجاورین رودخانه و مجاری آبی بسیار ضروری است از کلیه شهروندان تقاضا 
می شود که ضمن توجه به محتویات این تابلوها و رعایت موارد مندرج در آن نسبت به حفاظت از این تابلوها اقدام نموده و در صورت 

مشاهده تخریب تابلو توسط افراد بی مسئولیت به امورها و ادارات منابع آب شهرستان ها اطاع رسانی نمایند.

مرکز روزانه آموزش وتوانبخشی حرفه ای معلوالن ذهنی دربندرگز افتتاح شد
گ�رگان - خبرن�گار فرص�ت ام�روز- مرک��ز روزان��ه آم��وزش وتوانبخش��ی حرف��ه ای معل��والن ذهن��ی دخت��ران باالی 
15سال»باران«بندرگز،عصر روز سه شنبه 1۷ بهمن ماه مصادف با ششمین روز ازایام اهلل دهه مبارک فجر با عنوان »انقاب اسامی؛ 
اقتصاد مقاومتی٬ تولید ملی و اش��تغال « باحضور مهندس سراج -مدیرکل دفترامور مراکز توانبخشی مراقبتی کشور،دکتر غفاری-
مدیرکل بهزیستی استان ،فرماندار،بخشدار ورئیس بهزیستی بندرگز، دراین شهرستان افتتاح و راه اندازی شد.مدیرکل بهزیستی استان 
هدف از راه اندازی این مرکز را شناسایي و تقویت توانمندیهاي افراد کم توان ذهني و کمک به ارتقاي سطح استقال آنها در زندگي 
و آماده کردن آنها براي ورود درجامعه مي باش��د. آموزش به کم توانان ذهني در این مرکز برپایه روش��هایي اس��ت که براي آموزش 
 مهارتهاي حرفه اي ، تجربه و تدوین شده است.دکتر غفاری افزود: مرکز آموزش و توانبخشی حرفه ای معلوالن ذهنی باالی 15 سال
»باران«بندرگز با س��رمایه اولیه 580میلیون ریال ضمن آموزش��های نمد بافی،فوم،کاموا وعروسک س��ازی ،درزمینه گفتار درمانی 
وکاردرمانی نیز به توانخواهان خود خدمات ارائه می دهد.وی خاطرنشان ساخت:از مجموع 49 هزار مددجوی زیر پوشش بهزیستی 
گلستان که با اعضای خانواده به 105 هزار نفر می رسند، 10 هزار نفر معلوالن ذهنی هستند، که 8200 نفر مستمری دریافت می کنند.

در سومین روز از دهه فجر ، نیروگاه خورشیدی ساختمان اداره امور آبفای 
شهرستان آبیک به بهره برداری رسید

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضاب 
استان قزوین،مهندس "حمید رضا کیخا"مدیر امور آبفای شهرستان آبیک هم در مراسم 
بهره برداری از نیروگاه خورش��یدی س��اختمان اداره امور آبفای شهرستان آبیک گفت: 
نیروگاه خورش��یدی س��اختمان اداره امور آبفای این شهرستان در فضایی به مساحت 
100 مترمربع ش��امل 20 عدد پنل و 450 میلیون ریال اعتبار راه اندازی ش��ده اس��ت. 
حمیدرضا کیخا افزود: حفاظت از محیط زیست، کاهش هزینه های برق مصرفی و استفاده 
از انرژی های نو و درآمدزایی را از اهداف راه اندازی نیروگاه خورش��یدی اس��ت. وی ادامه داد: نیروگاه خورشیدی ساختمان اداره امور 
آبفای شهرستان آبیک برای نخستین در استان قزوین بوده که در این شهرستان به بهره برداری رسیده است. این مسئول اضافه کرد: 
راه اندازی نیروگاه خورشیدی در ساختمان اداره امور آبفای شهرستان آبیک در راستای فرمایشات و تأکید مقام معظم رهبری مبنی 
بر اقتصاد مقاومتی اجرایی شده است. "سید محمد حسینی"سرپرست فرمانداری شهرستان آبیک در این مراسم اظهار داشت: الزم 

است مسئوالن شهرستان آبیک از انرژی های نوین به ویژه نیروگاه خورشیدی در ادارات خود استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:
سرطان ها تا 5۰ درصد قابل پیشگیری هستند

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید 
کرد: سرطان ها تا 50 درصد قابل پیشگیری هستند. کوروش ساکی در همایش استانی 
»پویش ملی مبارزه با س��رطان« اظهار داش��ت: بیش از ۷0 درصد علل مرگ ومیرها 
مربوط به بیماری های غیر واگیر اس��ت که سرطان ها از آن جمله اند. وی عنوان کرد: 
در دنیا ساالنه حدود 20 میلیون انسان به سرطان مبتا می شوند و این در شرایطی 
اس��ت که در کش��ور ما این آمار به 100 هزار نفر در س��ال می رسد.  رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی لرستان ادامه داد: متأسفانه از این 100 هزار نفر 30 هزار ابتا درنهایت به مرگ منجر می شود. ساکی با اشاره به این 
موضوع که سرطان پوست و پستان شایع ترین سرطان ها به ترتیب در بین مردان وزنان کشور هستند، گفت: سرطان ها تا 50 درصد 
قابل پیشگیری هستند. وی ادامه داد: تغییر در نگرش نسبت به سبک زندگی و عادت ها مهم ترین راه در پیشگیری از این بیماری 
مهلک است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان داشت: تغییر و تصحیح رژیم غذایی، فعالیت بدنی، مثبت اندیشی و دوری از 
استرس بهترین راه های پیشگیری از سرطان است. ساکی خاطرنشان کرد: بیماری سرطان بااینکه سومین علت مرگ ومیر در کشور 
است اما بااین وجود هزینه هایی که متحمل کشور می کند به مراتب بیشتر از سایر حوزه ها است. وی بابیان موضوع دوری از استرس ها 
و تأکید طب سنتی بر این موضوع گفت: فعالیت های استرس زا یکی از دالیل اصلی تضعیف روح و روان و جسم و جان است. ساکی 
عنوان کرد: مثبت اندیشی نسبت به دنیای اطراف وزندگی راه مبارزه با استرس است. وی افزود: مثبت اندیشی میزان سامت را باال 

می برد و باعث ایجاد احساس خوشبختی می شود که این موضوع میزان سلول های ایمنی را باال می برد.

مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم تأکید نمود
تحقق صددرصدی برنامه های گازرسانی در سال جاری تا کنون

ایالم- هدی منصوری- مدیر عامل شرکت گاز استان ایام به عملیات گازرسانی به شهرها و روستاهای استان اشاره کرد و گفت : 
تا کنون برنامه های اباغی از سوی شرکت ملی گاز ایران در امر گازرسانی بطور کامل تحقق یافته اند. به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان ایام، مهندس عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: از اوایل سال جاری تا کنون 180 کیلومتر خط تغذیه 
و شبکه اجرا،5000 انشعاب نصب ، و 10۷5۶ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند .  مدیر عامل در ادامه به ظرفیت نفوذ گاز 
در بخش شهری و روستایی اشاره نمود و گفت : از ابتدای سال 9۶ تاکنون 1 شهر و 42 روستای از نعمت گاز برخوردار شده اند که 

ظرفیت نفوذ گاز در بخش شهری 98 و در بخش روستایی۷1 درصد می باشد . 

سوگواره یاس نبوی در 6۰بقعه متبرکه استان بوشهر  برگزار می شود
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف استان از برگزاری مراسمات  ویژه شهادت حضرت زهرا)س(از تاریخ 28بهمن 
ماه خبر داد.  در جلسه ستاد برگزاری سوگواره یاس نبوی؛مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر در جمع معاونین وکارشناسان 
استان عنوان نمود:انقاب اسامی تحول عظیمی در جهان بود و معمار کبیر انقاب تمامی معامات جهانی را برهم زد وطبق بیان مقام 
معظم رهبری:) ملّت ایران توانست با قدرت ایمان، با مجاهدت، با فداکاری، حکومت طاغوت را علی رغم همه پشتیبانی های جهانی ای 
که از او میشد ساقط کند و به جای او چیزی را سِر پا کند که قدرتهای استکباری طاقت دیدن آن را ندارند؛ یعنی نظام جمهوری 
اسامی( همه مسئولین باید قدردان این نظام باشیم وبا خدمت به مردم در جهت رفع نیاز های آنها کوشا باشیم که این خود یکی 
از آرمانهای انقاب وامام راحل)ره( است. حجت السام والمسلمین محمدیان از برگزاری مراسمات  ویژه بمناسبت شهادت حضرت 
زهرا)س(از تاریخ 28بهمن ماه الی 2اسفند ماه خبر داد؛وی افزود:مراسم سوگواره یاس نبوی به مدت پنج روز در ۶0 بقعه شاخص 
استان وبا محوریت یک برنامه ویژه در هرامامزاده شاخص هر شهرستان اجرا خواهد شد؛مدیرکل اوقاف استان در تشریح برنامه های 
فرهنگی سوگواره یاس نبوی گفت:اعزام 40روحانی بومی وغیر بومی به بقاع متبرکه جهت سخنرانی وحضور در غرفه های خیمه 
معرفت وپاسخگویی مسائل شرعی،برگزاری شب شعر فاطمی باحضور شعرای برجسته آئینی دریک بقعه شاخص شهرستان،برپایی 

مراسم سخنرانی،مداحی وعزاداری در شب شهادت حضرت زهرا)س(،مهمترین عملکرد اوقاف استان خواهد بود.



فروش لوازم دکوراسیون داخلی
نام استارت آپ: چمدون

chamedun. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵

موضوع: وب سایت تخصصی فروش لوازم دکوراسیون 
داخلی

توضیح بیشتر: 
از سایت چمدون به راحتی و با چند کلیک می تونید به 
محصوالت لوازم دکوراس��یون داخلی مورد نظر خودتون 
برسی دو اونو بعد از مقایسه با محصوالت دیگه خرید رو 

راحت و بدون دغدغه انجام بدید.

هنگام��ی ک��ه تصمیم ب��ه راه اندازی ی��ک کمپین 
دیجیتال و اینفلوئنسر مارکتینگ می گیرد بهتر است 
این موضوع را در نظر داشته باشید که بین موارد زیر 

باید تمایز قائل شوید: 
اینفلوئنس��ر )افراد تأثیرگذار(، سلبریتی و صفحات 

پربازدید
ش��اید به اش��تباه هر ی��ک از موارد باال ب��ه عنوان 
اینفلوئنسر انتخاب شوند، ولی برای انجام یک کمپین 
اینفلوئنس��ر مارکتینگ باید ب��ه نکاتی دقت کنید که 

حتی می تواند در هزینه های شما نیز اثرگذار باشد. 
۱- درک ارزش اینفلوئنسر )شخص تأثیرگذار(

قبل از هر اقدامی هدف خود را از کمپین مشخص 
کنید ک��ه قصد برندینگ دارید ی��ا تبلیغات و فروش 

کاال یا خدمات! 
در ای��ن صورت ش��ما باید بی��ن افراد مش��هور، افراد 
تأثیرگذار و رس��انه پربازدید دس��ت ب��ه انتخاب بزنید. 
به طوری که برای هدف ارتقای فروش، صفحات پربازدید 
در اینس��تاگرام گزین��ه اول و اینفلوئنس��رها در مرحله 
دوم بیش��ترین کمک را به شما می کنند، ولی اگر قصد 
شما پوزیش��ن کردن برند است اولین انتخاب را از بین 
سلبریتی ها داشته باشید که به وزن برند شما بیفزایند. 

بنابرای��ن هر ی��ک از موضوع��ات ف��وق و انتخاب 
دس��ته بندی مناس��ب نیز به طور حتم در رسیدن به 

هدف تأثیرگذار هستند. 
۲- کدام اینفلوئنسر مناسب شما است و چه 

کسی اینفلوئنسر و سلبریتی نیست
 influencer همانط��ور که از ترجمه تحت اللفظی
هم پیداست، اینفلوئنسر به شخصی گفته می شود که 
به علت ویژگی های خاصش دنبال کنندگان بس��یاری 

دارد و می تواند روی آنها تأثیر بگذارد. 
ول��ی عموم��ا ه��ر س��لبریتی را ک��ه دارای تعداد 
بیشماری فالوور اس��ت اینفلوئنسر نمی گویند و عمال 

دنبال کننده ها از او تأثیر نمی گیرند. 
در آخرین دسته نیز افرادی وجود دارند که باتوجه به 

تعداد زیاد فالوور؛ نه اینفلوئنسر هستند و نه سلبریتی. 
متأس��فانه از این قبیل افراد کم هم نیستند و مثال 
ساده برای این قبیل افراد، همان کسانی هستند که با 
ویدئوهای کمدی یا دابسمش گونه فالوورهای زیادی 
دارن��د و عمال فالوورهای ش��ان از این ش��خص تأثیر 
نمی گیرن��د و صرفا برای پرک��ردن اوقات فراغت خود 

اینگونه صفحات را فالوو می کنند. 
لذا این گروه از اف��راد را می توان با عنوان صفحات 

پربازدید دسته بندی کرد و بیشتر یک رسانه  تبلیغاتی 
محسوب می شوند. 

۳- جامعه هدف و مخاطبان برند
از مزایای دیجیتال مارکتینگ س��هولت در انتخاب 
بستر مناسب و جامعه هدف نسبت به حوزه های دیگر 
اس��ت. بدین صورت پس از انتخاب اینکه کدام یک از 
موضوعات اینفلوئنس��ر، سلبریتی و صفحات پربازدید 
با کمپین ش��ما همراستا اس��ت، باید بدانید که کدام 
یک از این س��ه گروه، دنبال کنندگان و فالوورهایی از 

جنس کاال و خدمات شما را دارند. 
برای مثال در کمپین اخیری که از موبایل ایسوس 
با عنوان #س��ورپرایزمکس ارائه ش��ده بود شما هیچ 
فرقی بین اینفلوئنس��رها و صفح��ات پربازدید در این 
تبلیغ��ات نمی دیدید و در تمام م��وارد یک محتوا در 
بی��ن صفحات با محتوای ویدئو، عکاس��ی، هیچهایک 
)گردش��گری( و … می دیدید. از طرف��ی نیز تمامی 
ای��ن ۴۰ انتخاب، دارای فالوورهای مش��ترک بودند و 
حتی شاید بسیاری از این افراد هیچ گونه تأثیرگذاری 
روی فالوورهای خودش��ان برای انتخاب و خرید یک 

محصول تکنولوژی مانند موبایل نداشتند. 
imarketor :منبع

قبل از راه اندازی یک کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ حتما بخوانید

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 90۳ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: ش��رکت های بزرگ و معتبر 
معموال خدمات پس از فروش خود را به شرکت های 
تخصصی دیگر می س��پارند. این کار موجب می شود 
شرکت مادر به فعالیت اصلی که همان واردات است 
بپ��ردازد و دغدغه های خدمات پ��س از فروش را به 
یک شرکت دیگر منتقل کند. حتی اگر سهام اصلی 
ش��رکت خدمات پ��س از فروش متعلق به ش��رکت 

مادر باش��د، همی��ن فرآیند برون س��پاری و درگیر 
کردن افراد متخصص در قالب س��هامدار در شرکت 
جدی��د باعث می ش��ود کار به ش��کل کم هزینه تر و 
باکیفیت  باالتر انجام ش��ود. بنابراین توصیه نخست 
آن اس��ت که این خدمات را برون سپاری کنید. این 
برون سپاری می تواند به شکل پیمانکاری باشد یا به 

شکل تأسیس شرکت جدید.
مدل ه��ای موجود در ب��ازار را به دقت بررس��ی 
کنید و سعی کنید از آنها الگوبرداری کنید. توصیه 
بعدی آن اس��ت که به ش��کایات مش��تریان دقیقا 
رسیدگی کنید. نارضایتی هر مشتری به سرعت در 

ش��بکه های اجتماعی و به طور کلی از طریق فضای 
آنالین منتقل می ش��ود و برند ش��ما را خدشه دار 
می کن��د. بنابراین س��عی کنید رضایت مش��تریان 
را حتی اگر برای ش��ما هزین��ه دارد، جلب کنید. 
نکته دیگر آنکه دقیقا بررس��ی کنید علت شکایات 
چیست و در سیستم جدید خدمات پس از فروش 
س��عی کنید آن را کامال برطرف کنی��د. برگزاری 
یک نظرس��نجی از مشتریان و آگاه شدن از برآیند 
نظرات آنها درباره یک سیستم ایده آل خدمات بعد 
از ف��روش نیز می تواند در طراحی سیس��تم جدید 

بسیار مفید باشد.

 نارضایتی از
خدمات پس از فروش 

سوال: چندسالی است در حوزه واردات تجهیزات کامپیوتری و ارائه خدمات پس از فروش کار می کنم. در ماه های 
اخیر ش�کایاتی را از طرف مش�تریان مبنی بر مناس�ب نبودن این خدمات دریافت کرده ام. با توجه به اینکه از نظر 

بودجه محدودیت دارم، چطور می توانم رضایت مشتریان را جلب کنم؟
کلینیککسبوکار

 تمرین هایی برای
رهایی از بن بست  ذهنی )۲(

زمانی که با بن بس��ت  ذهنی مواجهی��م و ایده جدید 
برای حل مسائل نداریم، می توانیم آگاهانه به ذهن مان 
کم��ک کنیم و ش��رایط را از دریچه جدی��دی ببینیم. 
اگ��ر نمی توانید ذهن تان را متمرک��ز کنید و فکرتان از 
هر ایده جدیدی خالی اس��ت یا حت��ی حس می کنید 
به بن بست خالقیت رس��یده اید، شاید تمرین هایی که 
در ادامه مطلب ذکر می کنیم، برای تان س��ودمند واقع 
ش��وند. تعدادی از تمرین های را در ش��ماره قبل مرور 

کردیم. 

خسته اید؟ از تکنیک دکتر سوس استفاده کنید
گرچه بیش��تر اوقات بن بس��ت ذهن��ی را زمانی تجربه 
می کنیم که هیچ ایده جدیدی به فکرمان نمی رس��د، اما 
گاهی هم مشکلمان این است که فکرهای زیادی داریم. 
یک صفحه س��فید به این دلیل ترس��ناک نیس��ت که 
چیزی روی آن نوشته نشده، بلکه به خاطر پتانسیل باالی 

آنچه ممکن است روی آن نوشته شود استرس زاست. 
بنابراین اگر حس می کنید از فشار کار و فکر زیاد از پا 

درآمده اید، تکنیک دکتر سوس را دنبال کنید. 
تئودور س��وس گایزل، پیش از نوش��تن کتاب معروف 
»تخم مرغ های سبز و گوشت« که 2میلیون نسخه از آن 
در سراسر جهان به فروش رفت، با ناشر خود بنت سرف 
روی یک داستان ش��رط بندی کرد. سرف معتقد بود که 
گایزل نمی تواند تنها با اس��تفاده از ۵۰ واژه مختلف، یک 
داستان س��رگرم کننده کودکانه بنویسد. اما او موفق شد 

و شرط را برد. 
سؤال این است که چرا محدودیت باعث شد سوس به 

انسان خالق تری تبدیل شود؟ 
- او مجب��ور بود از راه حل های جدیدی اس��تفاده کند. 
اگر ش��ما عکاس��ی هس��تید که دوربین تان، از امکانات 
تنظیم نور برخوردار نیست، برای اینکه عکس های خوبی 

بگیرید باید به راه های جدید فکر کنید. 
- تن��وع انتخاب او را از مقصد اصلی منحرف نمی کرد. 
هنگامی که گزینه های محدودی پیش روی ش��ما است، 
دیگر قربانی »فلج انتخاب« نمی ش��وید و می توانید روی 

تکمیل کارتان متمرکز شوید. 
- او ناگزی��ر بود کاربردی تر فک��ر کند. هنگامی که بوم 
نقاش��ی یا ابزارهای شما تغییر می کنند، مجبورید دوباره 
فکر کنید که حاال، عمال چه کاری از دس��ت تان س��اخته 
اس��ت. بنابراین پرسش ذهنی شما از »چه کار کنم؟« به 
سؤال دیگری تبدیل می شود: »با چیزهایی که در اختیار 

دارم چه کاری می توانم انجام دهم؟«

تمرین خالقیت: خودتان را از گزینه ها و ابزارهای 
متفرقه خالص کنید

ی��ک مهلت زمانی دقیق مش��خص کنی��د و ابزارهای 
متع��ددی را که در اطراف تان هس��تند، کن��ار بگذارید. 
ب��رای مثال به جای تایپ کردن روی کاغذ بنویس��ید، یا 
طرح��ت ان را روی کاغذ رس��م کنی��د. راه دیگر هم این 
اس��ت که برای خودت��ان یک محدودی��ت ذهنی تعیین 
کنید. مثال اگر در حال نوش��تن یک رمان هستید، فصل 
بع��د را از دیدگاه یکی دیگر از ش��خصیت های داس��تان 

بنویسید. 

ایده جدیدی به ذهن تان نمی رسد؟ از یک 
کاتالیزور فکری استفاده کنید

گاه��ی اوقات هرچه ت��الش می کنید، ای��ده جدیدی 
به ذهن ت��ان نمی رس��د. گزینه های مختل��ف را امتحان 
می کنی��د، راه ه��ای متفاوت را طی می کنی��د، اما بازهم 

به جایی نمی رسید. 
متأسفانه در این شرایط، تالش بیشتر به دستاوردهای 

کمتر منجر می شود. 
بخ��ش مهمی از خالقیت، وابس��ته به »تفک��ر واگرا« 
اس��ت: یعنی متصل کردن ایده های��ی که ظاهرا ارتباطی 

به یکدیگر ندارند. 
طی پروسه خالقیت، مغز شما پیش از اینکه به مرحله 
»انکوباسیون« برسد، ابتدا الهامات و محتوا را جمع آوری 
می کند. س��پس ای��ن ایده ها به س��مت خودآگاه ش��ما 
حرکت  و مثل توپ های بینگو، کنار یکدیگر جست وخیز 

می کنند. 
هنگامی که ایده های مناس��ب کنار هم قرار می گیرند، 
همان لحظه ای اس��ت که شما به کشف یک موضوع نائل 

می شوید. 
ممکن اس��ت به نظر برس��د که پروسه خالقیت تحت 
کنترل ش��ما نیس��ت، اما این طور نیست. کافی است که 

راهی برای برقراری این اتصاالت و ارتباطات بیابید. 
بس��یاری از متفک��ران خ��الق، صرف��ا می توانند روند 
انکوباس��یون را تس��ریع کنند. به عنوان مث��ال برایان انو، 
موزیس��ین، اس��تراتژی خود را »نگاه کردن به جزییات 
بی اهمی��ت و تقوی��ت کردن آنه��ا« تعری��ف می کند. او 
همچنین معتقد اس��ت که »تکرار« ب��ه »تغییر« منتهی 

می شود. 
فرقی ندارد از چه روشی اس��تفاده می کنید. مهم این 
اس��ت که ب��ه جای روش ه��ای عم��ودی و منطقی حل 
مس��ئله، تفکر عرضی خود را ارتقا دهید، یعنی جایی که 

ایده ها از اتصاالت غیرمتعارف حاصل می شوند. 
تمری��ن خالقی��ت: پروژه خ��ود را از ی��ک زاویه دیگر 

بررسی کنید
ب��ا اس��تفاده از س��بک تفک��ر افق��ی ی��ا عرضی، 
دیدگاه های س��نتی تان را در مورد پ��روژه ای که در 
دست دارید، کنار بگذارید. مثال فهرستی از مواردی 
که در این پروژه غیرممکن هستند تهیه و بعد ثابت 
کنید که آنها نادرس��ت هستند. یا یک واژه تصادفی 
از فرهن��گ لغت انتخاب کنید و از آن به عنوان لنزی 
که شما را به راه حل مسئله نزدیک می کند، استفاده 

کنید. 
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در استوری اینستاگرام GIF بفرستید
 پس از ماه ها ش��ایعه و تحرکات محدود، اینس��تاگرام 
رس��ما از GIF در اس��توری های خود حمایت می کند. 
حاال دیگر ش��ما می توانی��د تصویر گربه ه��ای رقصان و 
چیزبرگر ه��ای پرن��ده را ب��ر روی عکس ه��ا و فیلم های 
خ��ود قرار دهید. به لطف ادغام با GIPHY، گزینه های 
استفاده از صد ها هزار استیکر متحرک نامحدود هستند. 
اینستاگرام همچنین از یک قابلیت جدید در آینده خبر 
می دهد که برای کاربران فرصت آپلود عکس ها و ویدئو ها 
با هر سایز در استوری ها را به وجود خواهد آورد، بنابراین 
ش��ما دیگر مجبور نخواهید ب��ود عکس ها و ویدئو ها را با 

crop نابهنگام به فرمت )پرتره( ۹: ۱6 در بیاورید. 
به گزارش ام بی ای نیوز، برای دس��تیابی به اس��تیکر های 
GIF، مثل همیشه روی گزینه add sticker در قسمت 
  new GIF باالی اس��توری ها ضربه بزنید. از آن جا، گزینه
را انتخ��اب کنید. در ادامه ی��ک مجموعه بزرگ از GIFها 
ظاه��ر خواهد ش��د. GIF دلخواه خود را ب��رای قرار دادن 
روی عک��س یا ویدئوی خود drag کنید. در این قس��مت 
گزینه هایی برای جست وجو درباره GIFهای داغ روز روی 
GIPHY، یا جست وجو در میان کل مجموعه وجود دارند. 

اینس��تاگرام همچنین از آپل��ود عکس ها و ویدئو ها در 
ابعاد مختلف در استوری ها حمایت می کند. به این ترتیب 
ب��ا آپلود عکس ها یا ویدئو ها در ابعاد اصلی، ش��ما نیازی 
به توضیح دلیل crop ناگهانی دوستان تان از عکس های 
خود ندارید. به گفته اینس��تاگرام فض��ای اضافی اطراف 
تصویر با درجه ای سفارش��ی از رنگ پر خواهد ش��د که 
 version روی GIF با آن مطابقت دارد.  اس��تیکر های
2۹ ای��ن نرم افزار و بر روی سیس��تم عامل های iOS  و 
اندروید در دسترس هس��تند. به نقل از اینستاگرام، این 
قابلی��ت جدید به ش��ما اجازه تغییر ابع��اد ویدئو های در 

دست انتشار در هفته های آتی را می دهد.  

معرفی استارت آپ

نکتـــه

مسیرموفقیت بسته بندی خالق
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