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بازگشت سود 20درصدی به بانک ها

مقصد آینده 
پول های سرگردان

فرصت امروز: با نوسانات اخیر بازار ارز، بانک مرکزی از ابتدای هفته از بسته سه گانه ای شامل گواهی سپرده 
ریالی، ارزی و پیش فروش س��که رونمایی کرد تا حجم نقدینگی موجود در جامعه از بازار ارز به س��مت ش��بکه 
بانکی برگردد؛ چنانچه با اجرای بسته سه گانه بانک مرکزی از روز گذشته، تب دالر و سکه در بازار ارز فروکش 
کرد، اما س��وال اساس��ی این است که اکنون با انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی و پیش فروش سکه بهار آزادی 

از 28 بهمن ماه به مدت دو هفته، مردم چه تصمیمی خواهند گرفت که هم مطمئن باشند خطری پس انداز...

 اعتراض یکپارچه
به استانداردهای جدید خودرویی

7

3

2

گزارش »بیزینس مانیتور« از 10 خطر بزرگ سیاسی که اقتصاد جهان را مختل می کند

سایه سیاست بر اقتصاد در سال 2018

افسانه هایی که کارآفرینان بی تجربه را به شکست می رساند
18 فیلمی که هر کارآفرین باید به تماشای آن بنشیند

چرا بسته بندی محصول خیلی مهم است؟ 
شبکه های توزیع مکمل و شبکه های توزیع جانشین

درک هنر و علم برندسازی مجدد  در برندسازی
نگارش تبلیغاتی که مصرف کننده را برمی انگیزد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

توصیه بیل گیتس به کارآفرینان:
سراغ علم بروید

4
رئیـس کل بانـک مرکزی بـر مبارزه با فسـاد در همـه ابعاد 

اقتصـادی تأکید کرد و گفـت: بانک مرکزی به رغم 
هزینه های مبارزه با فساد، تعلل و مسامحه ای در...

رئیس کل بانک مرکزی بر استقرار حاکمیت شرکتی تأکید کرد

خط و نشان بانک مرکزی 
برای اخاللگران ارزی

یادداشت
 کارگروه رفع موانع تولید

بایدها و نبایدها

ه��دف از تش��کیل کارگ��روه 
تس��هیل و رف��ع موان��ع تولی��د 
و  اصلی تری��ن  از  یک��ی  ک��ه 
مهم تری��ن کارگروه های س��تاد 
اقتصاد مقاومتی اس��ت، احصای 
مش��کالت در واحدهای تولیدی 
و رف��ع موان��ع موج��ود اس��ت.  
فعاالن اقتصادی بارها مشکالت 
تولید و تج��ارت را به با ادبیات 
خ��اص گفته اند و فهرس��تی از 
جلس��ات  رس��انه ها،  در  را  آن 
رس��می ی��ا ب��ه اعض��ای هیأت 
دولت ارائ��ه داده ان��د، اما هفت 
عام��ل، افزای��ش نقدینگ��ی در 
جامعه، ناپایداری نرخ ارز، تداوم 
رک��ود در برخ��ی از بخش های 
محیط  نامساعدبودن  اقتصادی، 
کس��ب و کار، بده��ی دولت به 
بخش خصوص��ی، نبود نقدینگی 
و  تولی��دی  واحده��ای  ب��رای 
س��رمایه گذاری  رش��د  توق��ف 
مباحث��ی بوده ک��ه در کارگروه 
ستاد تس��هیل رفع موانع تولید 
مطرح می شود.  ارائه تسهیالت 
به واحدهای مش��کل دار و ارائه 
عملکردهای مناس��ب از س��وی 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 

نویدبخش  جلسات  در 
3رونق تولید بوده است...

عبدالحمید 
دربانیان

عضو هیأت نمایندگان 
اتاق سمنان

رئیس جمهور، تعمیق دوس��تی های تاریخی 
می��ان دو ملت ای��ران و هندوس��تان در همه 
عرصه ه��ای فرهنگ��ی، اقتص��ادی و تجاری را 
مس��ئولیت ام��روز سیاس��تمداران دو کش��ور 
دانس��ت و تاکید کرد که جمهوری اس��المی 
ایران از گس��ترش و تعمیق روابط همه جانبه 
با هندوس��تان به عنوان یک کشور دوست در 

منطقه، استقبال می کند. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت، 
حجت االس��الم والمسلمین حسن روحانی روز 
ش��نبه در دیدار »نارندرا دام��ورداس مودی« 
ب��ا اب��راز خرس��ندی از رون��د رو به توس��عه 
روابط تهران – دهلی  نو اظهار داش��ت: روابط 
ایران و هند به ضرر هیچ کش��وری نیس��ت و 
ظرفیت های گسترده ای برای توسعه و تعمیق 
روابط ایران و هندوس��تان وجود دارد که باید 
از تمام��ی این ظرفیت ها در راس��تای منافع و 
آین��ده ای بهتر برای دو ملت و منطقه، بیش از 

پیش بهره گرفت. 
وی تقویت زبان فارس��ی در هندوس��تان را 
برای توس��عه روابط دو کش��ور مهم برش��مرد 
و ب��ا بیان اینکه ب��دون زبان فارس��ی تعمیق 
پیونده��ای تاریخ��ی دو ملت دش��وار خواهد 
ب��ود، بر ضرورت مب��ادالت فرهنگی، تقویت و 
ایجاد کرسی های زبان فارسی در دانشگاه های 

هندوستان تاکید کرد. 
رئیس جمه��ور، حوزه های مرتبط با انرژی و 
حمل و نقل را دو ظرفیت مهم برای همکاری 
راهب��ردی ایران و هندوس��تان خواند و افزود: 
بن��در چابهار ب��ه عنوان پل ارتباط��ی هند به 
افغانستان و آس��یای مرکزی و اروپای شرقی، 
می تواند روابط تاریخی دو کش��ور و منطقه را 

مستحکم تر سازد. 
روحانی اظهار داش��ت: رواب��ط ترانزیتی دو 
کش��ور ظرفیت ه��ای چندجانب��ه و منطقه ای 
با مجموعه کش��ورهای منطق��ه ایجاد خواهد 
ک��رد و م��ا آم��اده قرارداده��ای س��ه جانبه و 
چندجانبه ایم تا این مسیر ترانزیتی از چابهار، 
به مس��یر اس��تراتژیک برای اس��تحکام روابط 

منطقه ای تبدیل شود. 
روحان��ی همچنی��ن با بی��ان اینک��ه ایران 
می تواند انرژی موردنیاز هندوستان را در قالب 
قرارداده��ای راهبردی بلندم��دت تامین کند، 
گفت: این قراردادهای بلندمدت در حوزه های 
انرژی و حمل و نقل، دو کش��ور را به شرکای 

راهبردی و مطمئن مبدل خواهد ساخت. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  ادام��ه  در  رئیس جمه��ور 

عالقه مندی ش��رکت های هندی برای توسعه 
فعالیت های شان در ایران گفت: این شرکت ها 
می توانن��د در حوزه ه��ای انرژی، تاسیس��ات 
ایج��اد  و  کش��اورزی  آب،  شیرین س��ازی 
شهرک های فناوری و انرژی خورشیدی فعال 

شوند. 
روحانی تروریس��م را معضل��ی نه تنها برای 
منطقه بلکه ب��رای جهان دانس��ت و با تاکید 
ب��ر ضرورت تقویت همکاری کش��ورها در این 
عرصه، گفت: باید با ریش��ه های تروریس��م که 
عمدت��ا فک��ری و فرهنگی و ناش��ی از ترویج 
اندیش��ه های افراطی و مروج خش��ونت است، 
مب��ارزه ک��رد و ما آم��اده هم��کاری فرهنگی 
در این زمینه با کش��ورهای دوس��ت از جمله 

هندوستان هستیم. 
نخست وزیر هند نیز در این دیدار روند توسعه 
روابط دو کش��ور را رضایت بخش خواند و تاکید 
کرد که کش��ورش مصمم به توسعه همه جانبه 
رواب��ط با ای��ران اس��ت و بای��د از ظرفیت های 
گس��ترده ای که در روند توس��عه این مناسبات 

وجود دارد، بهره برداری کرد. 
ب��ا  گف��ت:  م��ودی  دام��ورداس  نارن��درا 
برداشته شدن بسیاری از موانع بر سر راه توسعه 
هم��کاری اقتصادی ایران و هندوس��تان، عمده 
س��رمایه گذاری های دوجانبه به نتیجه رسیده و 
به روند توسعه مناسبات تهران - دهلی نو شتاب 

داده است. 
وی با بیان اینکه هندوستان آماده همکاری های 
درازمدت با ایران در همه زمینه های مورد عالقه 
دو کشور است، تصریح کرد: شرکت های هندی 
آماده اند سرمایه گذاری های خود را در حوزه های 
همکاری های مشترک از جمله نفت و گاز توسعه 

دهند. 
نخس��ت وزیر هندوستان همچنین به اهمیت 
و جای��گاه وی��ژه بن��در چابه��ار برای توس��عه 
همکاری ه��ای منطقه ای اش��اره و ب��ا تاکید بر 
اینکه »چابهار می تواند بازی مناس��بات تجاری 
در منطق��ه و جه��ان را عوض کن��د«، گفت: ما 
هم اکنون صدور محصوالت خود از جمله گندم را 
از طریق بندر چابهار به افغانستان آغاز کرده ایم. 
وی همچنین پیشنهاد داد که در آینده نزدیک 
سمیناری متش��کل از نمایندگانی از کشورهای 
منطقه از جمله روس��یه و کشورهای اوراسیا در 

چابهار برگزار شود. 
مودی در ادامه تروریس��م و گس��ترش آن را 
موجب نگرانی همه کشورهای منطقه و از جمله 
هندوستان برش��مرد و گفت که کشورش آماده 

همکاری با ایران در مبارزه با تروریسم است. 
امضای 15 سند همکاری در حضور 

روحانی و مودی
همچنین جمهوری اسالمی ایران و هندوستان 
برای تعمیق سطح مناسبات مشترک، 15 سند 

و تفاهمنامه همکاری امضا کردند. 
این اس��ناد و یادداش��ت تفاهم همکاری روز 
ش��نبه در دهلی نو و در حضور حجت االس��الم 
دکتر حس��ن روحان��ی رئیس جمه��ور و نارندرا 
دامورداس مودی نخست وزیر هندوستان از سوی 

مقامات عالی رتبه دو کشور به امضا رسید. 
اس��ناد و تفاهم نامه های امضا و مبادله شده در 
حضور دکتر روحانی و آقای مودی به این ش��رح 

است: 
1-موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

2- یادداشت تفاهم لغو روادید سیاسی
3-یادداش��ت تفاهم چارچوب همکاری ها در 

زمینه کشاورزی
4-یادداش��ت تفاهم هم��کاری در حوزه آنتی 

دامپینگ
5- یادداش��ت تفاهم مدیری��ت موقت فاز اول 

بندر اول بندر چابهار
6-یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت پست 

جمهوری اسالمی ایران و اداره پست هند
7-یادداشت تفاهم همکاری بین معاونت امور 
زنان ریاس��ت جمهوری ایران و وزارت امور زنان 

هند
)ام��ور  اس��ترداد مجرمی��ن  8-موافقتنام��ه 

کنسولی(
9-موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی 

و تجاری
10-یادداش��ت تفاهم همکاری های بهداشت، 

درمان و دارو بین وزارتین بهداشت دو کشور
11-یادداش��ت تفاهم همکاری در حوزه طب 
س��نتی بین وزارت بهداشت ایران و وزارت طب 

سنتی هند )آیوش(
ب: فهرست اسناد 

1-یادداشت تفاهم صدور روادید الکترونیک
2-یادداش��ت تفاهم همکاری ات��اق بازرگانی 

)ficci( ایران با اتاق بازرگانی فیکی
3-یادداش��ت تفاهم همکاری ات��اق بازرگانی 

)asshocham( ایران با اتاق بازرگانی آسوچم
4-یادداشت تفاهم اتاق بازرگانی ایران با اتاق 
)phd. chamber( بازرگانی پی. اچ. دی. چمبر

همچنین در حاش��یه ای��ن مراس��م از تمبر 
مشترک جمهوری اسالمی ایران و هند رونمایی 

شد. 

روحانی به مودی: ایران می تواند انرژی هند را تامین کند

تهران و دهلی  نو 15سند همکاری امضا کردند



س��ال  ام�روز:  فرص�ت 
۲۰۱۸ می��ادی آغ��از ش��ده و 
زی��ادی درباره  پیش بینی   ه��ای 
س��ال  در  جهان��ی  اقتص��اد 
پی��ش رو در رس��انه ها منتش��ر 
ای��ن  ازجمل��ه  اس��ت؛  ش��ده 
گ��زارش  برآوردها،تازه تری��ن 
مؤسسه »بیزینس مانیتور« است 
ک��ه به بزرگ ترین ریس��ک های 
سیاسی که می توانند اختاالتی 
در عملک��رد اقتصاد جهان ایجاد 

کنند، پرداخته است. 
ب��ه گ��زارش بیزینس مانیتور، 
بزرگ ترین ریسک سال ۲۰۱۸، 
فعالیت های موشکی و هسته ای 
ک��ره ش��مالی و ب��اال گرفت��ن 
اختاف این کشور با آمریکاست 
ک��ه می تواند بسترس��از جنگی 
س��خت در دنیا ش��ود. از سوی 
دیگ��ر، بی ثباتی ناش��ی از آغاز 
فرآیند برگزی��ت در بریتانیا هم 
می توان��د اقتص��اد اروپا را تحت 
تأثی��ر قرار ده��د و روی قوانین 
تج��اری و مهاجرت��ی تأثی��رات 

زیادی داشته باشد. 
اما ای��ن پایان ماجرا نیس��ت. 
سیاست های غیرقابل پیش بینی 
دولت ترام��پ در آمریکا هم به 
این وضعی��ت بحرانی دامن زده 
اس��ت، به خصوص ک��ه او بعد از 
روی کار آم��دن، سیاس��ت های 
پیش��نهاد  متفاوت��ی  جنجال��ی 
داد ک��ه تصوی��ب ش��د و بارها 
در م��ورد مش��روعیت قانونی و 
در  اجرایی دستگاه های مختلف 
آمری��کا صحبت کرده اس��ت. او 
رئیس جمهوری اس��ت که بدون 
سابقه سیاس��ی وارد کاخ سفید 
ش��ده اس��ت و طب��ق آمارهای 
رسمی، سیاس��ت های اقتصادی 
او زمینه ساز رش��د اقتصادی در 
این کش��ور شده اس��ت، ولی در 
عرص��ه بین الملل سیاس��ت های 
قاب��ل قبولی اجرا نک��رد. مثًا از 
همان ابت��دا جنگی تج��اری را 
با چی��ن آغاز کرد، مش��روعیت 
توافق   های تجاری در دنیا را زیر 
سؤال برد، درباره خروج از توافق 
هس��ته ای با ایران صحبت کرد 
و قوانی��ن س��ختگیرانه ای برای 
مهاج��رت اف��راد از کش��ورهای 
عمدتا مس��لمان به آمریکا وضع 
ریس��ک های  دیگ��ر  از  ک��رد.  
سیاسی سال ۲۰۱۸ می توان به 
انتخابات پیش رو در ایتالیا و در 
شماری از کش��ورهای آمریکای 
التی��ن و کش��ورهای در ح��ال 
توس��عه آفریقا و آمریکا اش��اره 
کرد. از طرف دیگر باید پذیرفت 
که ب��ا توجه به ش��دت حمات 
تروریستی در کشورهای صنعتی 
از جمله بریتانیا، سوئد و روسیه 
در سال گذشته  و افزایش شمار 
تروریس��ت ها در دنی��ا، یکی از 
بزرگ ترین ریس��ک های دنیا در 
سال ۲۰۱۸ از بین رفتن امنیت 
و ج��ان صده��ا نف��ر در نتیجه 
حمات تروریس��تی خواهد بود  . 
البته درگیری ه��ا در خاورمیانه 
از جمل��ه جن��گ در روس��یه یا 
اختافات بین ایران و عربستان 
بحران های��ی  دیگ��ر  از  ه��م 
اس��ت ک��ه می تواند فض��ا را در 

س��ال ۲۰۱۸ نابس��امان کن��د.   
»بیزینس مانیت��ور« در تازه ترین 
گزارش خود به ۱۰ خطر بزرگ 
سیاسی در س��ال ۲۰۱۸ اشاره 
کرده که می توانند اقتصاد جهان 
را مختل کنند. این گزارش را به 

نقل از »آینده نگر« می خوانیم: 
 باالگرفتن اختالف آمریکا

و کره شمالی
اولی��ن و بزرگ تری��ن خط��ر 
سیاس��ی در دنیا را می توان باال 
گرفتن اختاف بین دو کشوری 
دانس��ت ک��ه رهبران سیاس��ی 
دارند.  آنها دیدگاه  خصمان��ه ای 
انتظ��ار می رود در س��ال ۲۰۱۸ 
تصمیم گی��ری در م��ورد برنامه 
ک��ره  هس��ته ای  موش��ک   های 
ش��مالی توس��ط مقامات آمریکا 
انج��ام ش��ود. بیزینس مانیت��ور 
ب��ر ای��ن عقیده اس��ت ک��ه یا 
آمری��کا ب��ا اس��تفاده از حمل��ه 
نظام��ی برنامه   های تس��لیحاتی 
پیونگ یان��گ را ناب��ود خواه��د 
کرد ی��ا مذاک��رات دوجانبه در 
سطح باالی سیاس��ی و امنیتی 
بین دو کش��ور آغاز می ش��ود و 
در هر دو حالت تنش سیاس��ی 
بین دو کش��ور بسیار باال خواهد 
ب��ود  . از نظ��ر مرک��ز مطالعاتی 
بیزینس مانیت��ور خطر درگرفتن 

جنگ نظامی ۳۰ درصد است  . 
مانع تراشی در مسیر تجارت 

آزاد به رهبری آمریکا
از زمانی ک��ه دونالد ترامپ در 
آمریکا روی کار آمد، بر ضرورت 
حمای��ت از صنای��ع داخل��ی از 
طری��ق مانع تراش��ی در مس��یر 
تجارت آزاد تاکی��د کرد. انتظار 
 ۲۰۱۸ س��ال های  در  م��ی رود 
قبی��ل  ای��ن  اج��رای  و ۲۰۱۹ 
سیاس��ت ها در دنیا افزایش یابد 
زی��را آمریکا که حام��ی تجارت 
آزاد در دنیا بوده اس��ت حال در 
مس��یر مقابله با تجارت آزاد گام 
برمی دارد. یک گروه از کشورها 
ب��رای مقابله به مثل ب��ا آمریکا 
این سیاس��ت را اج��را خواهند 
کرد و گ��روه دیگر ه��م اجرای 
ای��ن سیاس��ت را برای توس��عه 
صنای��ع داخل��ی مه��م قلمداد 
می کنن��د، ولی ه��ر دو گروه با 
این سیاس��ت ها ش��اهد  اجرای 
وارد ش��دن آس��یب های زیاد به 
اقتص��اد داخلی و اقتصاد جهانی 
بزرگ ترین خطر  ب��ود.  خواهند 
این اس��ت که آمریکا و چین در 
یک جنگ تجاری وارد ش��وند  ؛ 
جنگی که روی روابط سیاس��ی 
آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت 
دو  ژئوپلیتیک��ی  اختاف��ات  و 
کش��ور را بی��ش از پیش نمایان 

خواهد کرد. 
هفت سناریو برای برگزیت

تحلیل گ��ران هف��ت س��ناریو 
ب��رای برگزیت در نظر گرفته اند. 
اولی��ن س��ناریو این اس��ت که 
رفراندوم��ی در بریتانی��ا برگزار 
ش��ود و م��ردم به باق��ی ماندن 
رأی  اتحادی��ه  در  کشورش��ان 
دوم  س��ناریوی  در  بدهن��د  . 
احتمال ابطال ماده ۵۰ توس��ط 
بریتانی��ا وج��ود دارد  . طبق این 
ماده هر کش��وری که خواس��تار 

خ��ارج ش��دن از اتحادی��ه اروپا 
اس��ت باید ظرف دو س��ال این 
فرآین��د را تکمی��ل کند در غیر 
نهایی  این صورت تصمیم گیری 
در مورد ش��رایط تجاری کشور 
متقاض��ی خروج با کش��ورهای 
اروپا  اتحادیه  دیگری که عض��و 
بودند توس��ط دیگر اعضا تعیین 
می ش��ود.  سومین س��ناریو این 
اس��ت که بریتانیا با مدل کشور 
نروژ در منطق��ه اقتصادی یورو 
باق��ی بمان��د و ضم��ن اینک��ه 
ج��زو اتحادیه اروپا نیس��ت ولی 
درعرص��ه تج��اری و اقتص��ادی 
کشورهای  با  اثرگذار  توافق های 
منطقه داشته باش��د. چهارمین 
س��ناریو این اس��ت که بریتانیا 
بتوان��د ب��ه عنوان الگ��و از مدل 
نروژ استفاده کند و عضو همکار 
اتحادیه ش��ود که در اصول این 
عن��وان  ب��ه  آن  از  اتحادی��ه 
نروژپاس نام برده می شود.  اما 
پنجمین س��ناریو این است که 
بتواند کش��ورهای عضو  بریتانیا 
اتحادی��ه را متقاعد کند تا مدل 
توافق   های دوجانبه ای را که اروپا 
با سوئیس دارد داشته باشد. در 
از  بریتانی��ا  شش��مین س��ناریو 
بازار واحد اروپ��ا و اتحادیه   های 
گمرک��ی خ��ارج ش��ود ولی در 
زمینه   های تجاری با کش��ورهای 
دوجانبه ای  توافق   ه��ای  مختلف 
را امض��ا کن��د. و در نهای��ت در 
هی��چ  س��ناریو  بدبینانه تری��ن 
توافق��ی بین بریتانی��ا و اتحادیه 
اروپا انجام نش��ود و این کش��ور 
موظف به رعایت اصول سازمان 
تج��ارت جهان��ی در ارتب��اط با 
کش��ورهای اروپای��ی باش��د. در 
س��ناریوی آخر بیشترین آسیب 
اقتصادی به بریتانیا وارد خواهد 

شد. 
انتخابات ایتالیا و پیامدهای 

آن
 ۲۰۱۸ م��ه  س��ال  م��اه  در 
ایتالی��ا  انتخاب��ات عموم��ی در 
برگ��زار می ش��ود. البت��ه برخی 
این  برگ��زاری  از  پیش بینی ه��ا 
انتخاب��ات در فص��ل اول س��ال 
جاری حکای��ت دارد اما با توجه 
به موج حمایت از احزاب حامی 
ع��دم عضوی��ت این کش��ور در 
اتحادیه اروپا، انتظار شکل گیری 
دولت��ی مس��تقل و قدرتمند در 

این کشور بسیار کم است  . 
قدرت  ریس��ک،  بزرگ تری��ن 
ح��زب  طرف��داران  گرفت��ن 
می تواند  که  است  یورواسکپیک 
زمینه را برای معرفی واحد پولی 
موازی یورو برای اس��تفاده انبوه 
در کش��ور فراهم کن��د و حتی 
بسترساز شکل گیری رفراندومی 
ب��رای خ��روج از اتحادی��ه اروپا 
شود  . این نگرانی را می توان یکی 
از نگرانی   های بزرگ سیاسی در 
س��ال ۲۰۱۸ دانس��ت زیرا هم 
س��اختار پولی منطقه ی��ورو را 
تحت تأثیر ق��رار می دهد و هم 

اقتصاد دنیا را متزلزل می کند. 
انتخابات در آمریکای التین 

و پوپولیسم
در فاصله ماه های مارس تا مه 
  سال ۲۰۱۸، انتخابات در کلمبیا 

برگ��زار خواهد ش��د درحالی که 
انتخابات در مکزیک در جوالی 
همین سال و در برزیل و ونزوئا 
در ماه اکتبر برگزار خواهد شد، 
ام��ا به دلیل افزایش فس��ادهای 
ای��ن  در  دولت��ی  و  اقتص��ادی 
کش��ورها، موج باالی خشونت و 
مدیریت ب��د اقتصاد و در نهایت 
بحران هایی که در صنعت نفت و 
اقتصاد ونزوئا مشاهده می شود، 
نیروه��ای  حض��ور  احتم��ال 
پوپولیست و کس��ب رأی مردم 

توسط این گروه ها وجود دارد. 
بزرگ تری��ن خطر این اس��ت 
ک��ه رئیس جمهوری   های تازه ای 
ک��ه در کش��ورهای آمری��کای 
التی��ن روی کار خواهن��د آمد 
سیاس��ت های مخالف تجارت را 
وضع کنند و در مورد دو کش��ور 
مکزی��ک و ونزوئ��ا اصاح��ات 
اقتصادی بزرگی در بخش انرژی 
انجام دهند که در مسیر تجارت 
مناب��ع ان��رژی در دنی��ا اختال 
ایج��اد کن��د  . از طرف��ی ممکن 
است  این دولت های پویولیستی 
اجرای طرح   های اصاحاتی مالی 
را در کشور به تعویق بیندازند تا 
از ای��ن طریق حمایت مردمی را 

برای خود حفظ کنند. 
تداوم بحران در خاورمیانه

یکی از بزرگ ترین چالش های 
سیاسی در س��ال ۲۰۱۸، تداوم 
بحران و درگیری در کشورهای 
س��وریه، عراق، یم��ن، بحرین و 
در نهای��ت بح��ران دیپلماتیک 
در مورد قطر اس��ت  . باال گرفتن 
اختافات بین ایران و عربستان 
هم در این س��ال محتمل است 
که تبعات اقتصادی و سیاس��ی 
ب��رای خاورمیان��ه ب��ه هم��راه 
خواهد آورد. همچنین با انتقال 
به  رژیم صهیونیس��تی  پایتخت 
بیت المق��دس انتظ��ار افزای��ش 
تنش بین این رژیم و فلس��طین 
وج��ود دارد ک��ه می تواند موج 
ناامن��ی در خاورمیانه را افزایش 

دهد. 
بی ثباتی دولت ترامپ و 

انتخابات میان دوره ای آمریکا
 ۲۰۱۸ س��ال  نوامب��ر  در 
در  می��ان دوره ای  انتخاب��ات 
آمریکا برگزار می ش��ود که این 
انتخابات تأثیر بزرگی روی بقای 
ریاست جمهوری ترامپ و تداوم 
سیاس��ت های اقتص��ادی دولت 
آمری��کا دارد. با توجه به س��طح 
بس��یار پایین تأییدیه او توسط 
آمریکایی ه��ا )تنه��ا ۴۰درص��د 
مردم آمریکا سیاست های ترامپ 
را تأیی��د می کنن��د( و مس��ئله 
رابط��ه کمپین ترام��پ با دولت 
روسیه در جریان انتخابات سال 
۲۰۱۶، حزب دموکرات ش��انس 
زیادی برای گرفتن س��هم اعظم 
کرس��ی   های مجلس نمایندگان 
اغل��ب  تصاح��ب  البت��ه  دارد  . 
کرسی   های سنا توسط طرفداران 
ح��زب دموکرات در این س��ال 
غیرمحتمل اس��ت. پیروز شدن 
دموکرات ه��ا در ه��ر یک از این 
می��ان دوره ای  انتخابات ه��ای 
برای  ترام��پ  ش��انس  می تواند 
پیروزی در انتخابات سال ۲۰۲۰ 

را کمتر کن��د و تصویب طرح ها 
و قوانی��ن جنجال برانگیز او را به 

تعویق بیندازد. 
 انتخابات در کشورهای

 در حال توسعه و بازارهای
در حال گذار

در این س��ال در شمار زیادی 
از کش��ورهای در حال توس��عه 
انتخاب��ات برگ��زار خواهد ش��د 
ک��ه از جمل��ه آنها می ت��وان به 
عراق،  بن��گادش،  افغانس��تان، 
کنگ��و و زیمباب��وه اش��اره کرد  . 
تجربه برگزاری انتخابات در این 
کش��ورها نش��ان می دهد بعد از 
انتخابات و مشخص شدن نتیجه 
آنها ش��مار زی��ادی از مردم در 
اعتراض به نتایج وارد خیابان ها 
اعتراض��ات  ای��ن  و  می ش��وند 
خیابان��ی می توان��د تنش ه��ای 
اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی 

ایجاد کند  . 
ریس��ک  بزرگ تری��ن  ام��ا 
سیاس��ی در ونزوئ��ا اس��ت که 
یک��ی از بحرانی  ترین کش��ورها 
و  اس��ت  آمری��کای التی��ن  در 
تنش های زی��ادی در انتظار این 
کش��ور اس��ت  ؛ تنش هایی که به 
دلی��ل عضوی��ت این کش��ور در 
اوپ��ک و حج��م تولی��د نفتش 
می توان��د روی اقتصاد دنیا تأثیر 

منفی بگذارد. 
 تروریسم در دنیا

می ده��د  نش��ان  بررس��ی ها 
س��ال  در  داع��ش  نیروه��ای 
۲۰۱۸ بی��ش از س��ال های قبل 
خواهن��د ب��ود. همچنی��ن این 
توس��ط  تروریس��تی  حم��ات 
داعش می تواند دیدگاه های ضد 

اسامی را در دنیا بیشتر کند. 
سختگیری برای 

تکنولوژی های آسیب رسان
ش��اهد   ۲۰۱۸ س��ال  در 
افزایش  و  بیش��تر  س��ختگیری 
سطح قوانین مرتبط با استفاده 
دنی��ا  روز  تکنولوژی   ه��ای  از 
به خص��وص در کش��ورهای در 
ح��ال توس��عه خواهیم ب��ود. از 
جمل��ه بخش های��ی که ب��ا این 
قوانی��ن ت��ازه درگی��ر خواهند 
بخش   های  ب��ه  می ت��وان  ش��د 
خدمات رس��ان مالی و باالخص 
بخش مربوط به ارزهای مجازی 
اشاره کرد درحالی که بخش های 
ارائه دهنده تجهی��زات انرژی از 
قبیل شرکت های فعال در تولید 
و ارائه منابع انرژی احیاش��دنی 
و باالخ��ص انرژی خورش��یدی 
ب��ه خانوارها هم با تغییر قوانین 
مواجه خواهند ش��د. در بخش 
رس��انه ها ش��بکه هایی از قبیل 
ن��ت فلیکس ک��ه یک ش��بکه 
قوانین  محتواس��ت  ارائه دهنده 
س��خت تری را تجرب��ه می کند 
آناین  خرده فروش��ی  قوانین  و 
به خصوص برای شرکت آمازون 
تغییر خواهد کرد. این تغییر در 
قوانین می تواند فرآیند تحوالت 
مثبت در ای��ن صنایع را کندتر 
کن��د. در بخ��ش حم��ل و نقل 
هم انتظار افزایش س��ختگیری 
خدمات رسان  شرکت های  برای 
آنای��ن از قبی��ل اوبر هم وجود 

خواهد داشت. 

گزارش »بیزینس مانیتور« از 10 خطر بزرگ سیاسی که اقتصاد جهان را مختل می کند

سایه سیاست بر اقتصاد در سال 2018
دریچه

کشور برگزیده سال 2017 از نگاه اکونومیست
ملت فوق العاده

هفته نامه »اکونومیس��ت« از سال ۲۰۱۳ تاکنون در 
پایان هر س��ال، کشوری را به عنوان کشور برگزیده یا 
برتر در آن س��ال انتخاب می کند و دالیل این انتخاب 
را می گوید. به نظر شما، کشور برگزیده سال ۲۰۱7 از 

نگاه اکونومیست، کدام کشور است؟ 
اکونومیست از سال ۲۰۱۳ تاکنون در هر کریسمس 
»کشور سال« را انتخاب می کند. آنچه ما در اکونومیست 
به دنبالش هس��تیم، کش��وری با هر اندازه جغرافیایی 
است که موفق شده در ۱۲ماه گذشته خیره کننده ترین 
تغیی��رات را در خود ایجاد کند یا به عبارتی در دنیا به 

شکلی درخشان ظاهر شده است. 
البته ما هم دچار اش��تباه می شویم. در سال ۲۰۱۵ 
کش��ور میانمار را انتخاب کردیم. دلیل انتخاب میانمار 
در آن س��ال نیز این بود که مردم میانمار موفق شدند 
از یک »دیکتاتورِی ش��یادانه« به سوی »چیزی شبیه 
به دموکراس��ی« حرکت کنند، ام��ا حاال می بینیم که 
رفتار آنها با اقلیت مسلمان در روهینگیا کامًا برخاف 
کرامت انسانی بوده؛ ولی به هر حال نمی توانستیم آن 
زمان پیش بین��ی کنیم که چه اتفاق��ات بدی ممکن 
است رخ بدهد. امس��ال وقتی بیش از ۶۰۰هزار نفر از 
روهینگیا گریختند و خانه و کاش��انه خود را در روستا 
رها کردند تا ارتش برمه به آنها تجاوز یا آنها را ساخی 
نکند، تصمیم گرفتیم س��ری به کشور همسایه بزنیم: 
بنگادش. در واقع بنگادش کشوری بود که بسیاری 
از این افراد را در سال ۲۰۱7 به خاک خود راه می داد. 
ام��ا این تنها بخش خوب ماجرا نیس��ت، بنگادش در 
س��الی که گذشت، سریع ترین رشد اقتصادی را تجربه 
کرده و خودش را از سقوط به دره فقر نجات داده  است. 
اما دو مسئله وجود دارد که مانع برنده شدن بنگادش 
می شود. اگر آزادی خواهان مدنی در این کشور سرکوب 
نشده بودند و داعشی ها موفق به ترساندن مردم در دل 
این کشور نش��ده  بودند، بنگادش حتماً برنده امسال 
بود.  نامزد بعدی، آرژانتین اس��ت. مائوریس��یو ماکری 
رئیس جمهوری این کش��ور پس از س��ال ها پوپولیسم 
افراط��ی که خاندان کرچنر بر این کش��ور حاکم کرده 
 بودند، اقدام به اصاحات دشواری کرده تا بتواند دوباره 
هوشیاری مالی را به کش��ورش بازگرداند. حزب آقای 
ماکری در ماه اکتبر موفق ش��د بیش��ترین سهم را در 
انتخابات به دست بیاورد و در نتیجه نشان داد که مردم 
آرژانتین دیگر فریب آمارهای ساختگی و وعده پول را 
نمی خورند. هرچند یک سلسله اعتراضات از ماه دسامبر 
به راه افتاده اما همین هم پیش��رفت بس��یار خوبی به 

شمار می آید. 
در پایان لیس��ت کوتاه خود به کره جنوبی و فرانسه 
رس��یدیم. کره جنوب��ی یک س��ال کامًا متف��اوت و 
فوق العاده را تجربه کرده  اس��ت. همس��ایه شمالی اش 
با موش��ک پرانی های خود تهدیدی برای این کشور به 
ش��مار می آمد اما آنها با صبر و مدارا از کنار این قضیه 
عبور کردند. این جریانی کامًا نو نیس��ت، کره شمالی 
بارها تاش کرده به کره جنوبی آس��یب برساند. امسال 
تنش ها با جنجال میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمری��کا و کیم جونگ اون رئیس جمهوری کره ش��مالی 
به اوج رس��یده  بود؛ یک طرف لقب مرد موش��ک ها را 
گرفته  ب��ود و طرف دیگر بیمار ذهنی. همه اینها برای 
کره جنوب��ی یک بحران بود که موفق ش��د از کنار آن 

بدون حاشیه  عبور کند. 
اعتراضات گسترده منجر به استیضاح پارک گئون هی 
رئیس جمهوری کره جنوبی شد. او اکنون در زندان در 
انتظار مجازاتش اس��ت. جانشین او نیز »مون جا این« 
است که ترامپ تاکنون چند باری از او درخواست کرده 
دوباره برای توافق تجاری با یکدیگر مذاکره کنند ولی 
او با متانت و ادب این مذاکره را به تعویق انداخته  است. 
در واقع می توان گفت کره جنوبی قدم های بزرگی برای 
پاکسازی سیاس��ی و اقتصادی برداشته و از تنش های 

سیاسی نیز به خوبی عبور کرده  است. 
بُنژو! 

هیچ سالی برای آنها مثل امسال نبود! فرانسه در سال 
۲۰۱7 کام��ًا متفاوت از انتظارات ظاهر ش��د. امانوئل 
مکرون به عنوان کس��ی که در گذش��ته یک بانک دار 
جوان بود و بدون هیچ پش��توانه حزب��ی از نوع احزاب 
س��نتی، به میدان آمد به عنوان رئیس جمهوری پیروز 
میدان شد. حزب تازه تأسیس او با عنوان »آن مارش« 
به موفقیت های سیاسی بزرگی دست پیدا کرد و رقبای 
باتجربه خود را شکست داد. این جریان به قدری جالب 
و خیره کنن��ده بود که امید را در دل خیلی ها نش��اند. 
آقای مکرون کارزاری در فرانسه به راه انداخت تا راه ها 
به روی مردم، کاالها، ایده ها و بسیاری از چیزهای مهم 
باز شود. تغییرات اجتماعی بزرگ از راه رسید. شش ماه 
بعد از ریاس��ت جمهوری او، اصاحات کامًا محسوس 
اس��ت. از مبارزه با فس��اد گرفته تا اصاح قوانین کار؛ 
همه چی��ز در حال انجام اس��ت.  برخی منتقدان البته 
مکرون را دس��ت انداخته اند. آنها معتقدند که مکرون 
می توانس��ت اصاحاتی بیش از ای��ن به راه بیندازد که 
قطعاً درست هم هست. اما شاید آنها فراموش کرده اند 
پیش از به قدرت رسیدن مکرون، فرانسه در وضعیتی 
پیچیده قرار داش��ت ک��ه حتی از س��ایه خودش هم 
می ترسید. جنبش مکرون در حقیقت رژیم باستانی را 
در فرانس��ه کنار زد و مقابل کسانی مانند مارین لوپن 
ایستاد. این انتخابات سیاسی در حقیقت مبارزه میان 
ذهن های باز و ذهن های بسته بود. مردم فرانسه در این 
تقابل پیروز شدند و به همین خاطر کشورشان به عنوان 

کشور سال انتخاب می شود. 

نگاه

اقتصاددانان ارشد اروپا بررسی کردند
رشد اقتصادی چگونه به رفع 

نابرابری می انجامد؟ 
سرگئی گوریف اقتصاددان ارشد بانک بازسازی و توسعه 
اروپا، دنی الیپزیگر استاد تجارت بین الملل دانشگاه جورج 
واش��نگتن و نایب رئیس اس��بق بانک جهان��ی و جاناتان 
اوس��تری معاون مدی��رکل دپارتمان تحقیق��ات صندوق 
بین المللی پول در مقاله ای به بررسی این مسئله پرداختند 

که رشد اقتصادی چگونه به رفع نابرابری می انجامد؟ 
در اج��اس اخی��ر مجم��ع جهانی اقتص��اد در داووس 
س��وئیس، اغلب ش��رکت کنندگان ترجیح دادند به جای 
صحبت کردن در مورد موضوعات زیربنایی اقتصاد جهانی 
به مس��ئله توزیع ناعادالنه منافع حاصل از رشد اقتصادی 

بپردازند. 
رهبران سیاس��ی و اقتص��ادی جهان س��رانجام به این 
واقعیت پ��ی برده اند که اگر سیاس��ت های مناس��بی در 
راستای دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر تعریف نشوند، 
آنگاه پوپولیسم و ملی گرایی اقتصادی در جهان رواج یافته 
و کارک��رد بازارها و ثبات کلی اقتص��اد جهانی در معرض 

تهدید جدی قرار خواهد گرفت. 
وقتی صحبت از مقررات زدایی مالی و آزادسازی جریان 
بین المللی سرمایه به میان می آید، پرواضح است که باید از 
بین برابری و کارآیی، یک گزینه را انتخاب کرد. به طورکلی 
مقررات زدای��ی مالی و آزادس��ازی جری��ان ورود و خروج 
سرمایه، رشد اقتصادی را بهبود می بخشد اما درعین حال 

به نابرابری دامن می زند. 
البته این یافته ها چندان جدید و ش��گفت انگیز نیستند 
زیرا امروزه کمتر کسی است که نداند رشد سریع فناوری 
و جهانی شدن موجب شکل گیری نظام بازاری ناعادالنه ای 
شده است که در آن هرکسی که گام اول را زودتر بردارد، 
سهم بسیار باالتری از مزایای رشد اقتصادی را نصیب خود 

خواهد کرد. 
در چنین ش��رایطی سیاس��ت گذاران اقتصادی وظیفه 
دارند با طراحی و اجرای اصاحات اقتصادی مقتضی کاری 
کنن��د که فرصت هایی برای موفقیت در اقتصاد مدرن، در 

اختیار اقشار محروم و به حاشیه رانده شده قرار گیرد. 
آموزش های فنی و حرف��ه ای، ارتقای مهارت های نیروی 
کار و پرداختن به مس��ئله جابه جایی فرصت های شغلی، 
اولین و حیاتی ترین حوزه هایی هس��تند که دولت ها باید 
در راستای کمک به بهبود وضعیت درآمدی اقشار محروم 
و کاهش نابرابری اقتص��ادی، بر آنها تمرکز کنند. جهانی 
شدن و آنچه امروز اصطاحاً انقاب صنعتی چهارم نامیده 
می ش��ود، تغییرات بسیار س��ریعی را در بازار کار رقم زده 
اس��ت؛ تغییراتی که موجب شده اند قابلیت انطباق پذیری 
اهمیت وی��ژه ای در بازار کار پیدا کند و اف��راد دارای این 
قابلی��ت، از تغییرات منتفع ش��وند. برای مقابل��ه با اثرات 
منفی این تغییرات، سیاست های اقتصادی باید به گونه ای 
باش��ند که نه تنها در نقش ی��ک ضربه گیر برای کارگرانی 
ک��ه در مرحله گذار قرار دارند، عمل کنند بلکه انگیزه ها و 
فرصت ه��ای الزم را برای کس��ب مهارت های جدید برای 
آنه��ا ایجاد کنن��د.  برای نیل به این ه��دف، دولت ها باید 
س��رمایه گذاری های خود در حوزه آم��وزش مادام العمر را 
افزای��ش دهند تا کارگران جامانده از قطار جهانی ش��دن 
بتوانند مهارت های جدید را آموخته و دوباره خود را برای 
حضوری موف��ق در بازار کار تجهیز کنن��د. مثًا دولت ها 
می توانند برای همه کارگران پرونده مهارتی تشکیل دهند 
و ب��ا مراجعه به این پرونده، نیازه��ای مهارتی کارگران را 
شناس��ایی نمایند ت��ا در صورت لزوم بورس��یه هایی برای 
آموزش فنی و حرفه ای به آنها اعطا شود.  دومین حوزه ای 
که باید برای کاهش نابرابری اقتصادی مورد توجه دولت ها 
قرار گیرد، حوزه مالیات ها و حمایت های اجتماعی اس��ت. 
اگرچه سیاس��ت های مالیاتی و حمایت��ی باید با توجه به 
ش��رایط و قرارداده��ای اجتماعی کش��ورها تدوین و اجرا 
شوند اما به طورکلی تحقیقات نشان می دهند که سیاست 
بازتوزیع درآمد از طریق مالیات و یارانه، آسیب چندانی به 
کارایی اقتصادی وارد نخواهد کرد. در مقابل، این سیاست 
می تواند با کاهش دادن نابرابری اقتصادی، از ش��کنندگی 

نظام اقتصادی بکاهد و رشد اقتصادی را پایدارتر کند. 
سومین اولویت مهم، اصاح بازارهای پولی و مالی است. 
برای پیشگیری از معامات مبتنی بر رانت اطاعاتی، مقابله 
با پولشویی و تعطیل کردن مؤسسات مالی غیرقانونی باید 
شدیدترین تمهیدات و مجازات ها در دستور کار قرار گیرد. 
تقوی��ت مقررات بین المللی در این زمینه باعث می ش��ود 
ریسک انجام تخلفات مالی و پولی به شدت افزایش یابد تا 

کمتر کسی حاضر به پذیرش چنین ریسکی باشد. 
چهارمین و آخرین اولویت نیز به مقوله رقابت عادالنه و 
به دور از تبانی و تاش برای انحصارگری مربوط می شود. 
فراهم کردن یک میدان رقابت هموار در داخل کشور و یک 
نظام قاعده مند در س��طح بین الملل مستلزم این است که 
سیاست های صحیحی در زمینه رقابت اتخاذ شود و قوانین 
مرتب��ط با تجارت عادالنه نیز با جدیت اجرا ش��وند. برای 
کمک به رشد فراگیر در حوزه های مختلف اقتصادی اعم 
از صنعت، خدمات و حتی رسانه ها باید قوانین آنتی تراست 
رعایت ش��وند تا ش��رکت های دولتی یا خصوصی نتوانند 
کنترل دیگر شرکت ها را به دست گرفته و یک صنعت را به 

انحصار خود در آورند. 
شدت گرفتن اعتراضات علیه جهانی شدن و حتی علیه 
خود نظام سرمایه داری نشان می دهد که سیاست گذاران 
اقتصادی باید بیش از پیش اثرات توزیعی را جدی بگیرند 
و برای پیش��گیری از نابرابری اقتص��ادی چاره ای جدی و 
کارساز بیندیشند. دولت ها و صاحبان بنگاه های اقتصادی 
باید درک کنند که رشد اقتصادی تنها وقتی پایدار خواهد 
بود که منافع ناش��ی از آن بین اقش��ار بیشتری از جامعه 

تقسیم شود. 
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فرصت امروز: با نوس��انات اخیر بازار 
ارز، بانک مرکزی از ابتدای هفته از بسته 
سه گانه ای ش��امل گواهی سپرده ریالی، 
ارزی و پیش فروش س��که رونمایی کرد 
ت��ا حجم نقدینگی موج��ود در جامعه از 
بازار ارز به س��مت شبکه بانکی برگردد؛ 
چنانچه با اجرای بس��ته س��ه گانه بانک 
مرکزی از روز گذشته، تب دالر و سکه در 
بازار ارز فروکش کرد، اما س��وال اساسی 
این اس��ت ک��ه اکنون با انتش��ار گواهی 
سپرده ریالی و ارزی و پیش فروش سکه 
به��ار آزادی از 28 بهمن ماه به مدت دو 
هفته، مردم چه تصمیمی خواهند گرفت 
که هم مطمئن باش��ند خطری پس انداز 
آنها را تهدید نمی کند و هم اینکه س��ود 
خوبی نصیب ش��ان می کن��د؟ همچنین 
پیش بینی اقتصاددان��ان از مقصد آینده 
پول های س��رگردان و در دسترس مردم 
چیست و آیا این تصمیم احتمالی باعث 
کاه��ش حج��م نقدینگ��ی در بازارهایی 
چون خودرو، مس��کن و ارز خواهد ش��د 
و ت��ب قیم��ت در این بازاره��ا فروکش 

می کند؟ 
ب��ا این همه، در این می��ان چند گزینه 
وجود دارد؛ با اجرای بسته سه گانه  بانک 
مرکزی ب��رای مدیریت ب��ازار ارز انتظار 
می رود بسیاری از مردم تصمیم جدیدی 
درب��اره پول های ش��ان بگیرن��د، برخ��ی 
سپرده های فعلی ش��ان نزد بانک ها را به 
گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20درصد 
تبدیل کنن��د، عده ای که دنبال کس��ب 
س��ود از محل افزایش قیمت ارز هستند، 
گزینه گواهی سپرده ریالی مبتنی بر نرخ 
ارز را انتخ��اب کنند و ش��اید برخی هم 
برای ش��ان بازار سکه جذاب باشد و اقدام 
به پیش خرید کردن سکه های طال کنند، 

اما جذاب ترین گزینه کدام است؟ 
گزینه جذاب و بدون ریسک

به گ��زارش اتاق ای��ران، در این روزها 

جذاب ترین گزینه و کم ریس��ک ترین آنها 
حتی جذاب تر از نرخ س��ود س��پرده های 
بانکی، مراجعه به بانک ها و خرید گواهی 
س��پرده ریالی اس��ت. دلیل آن هم روش 
آن اس��ت؛ نرخ سود آن 20درصد خواهد 
بود، یعنی 5درصد بیش��تر از نرخ س��ود 
س��پرده های یک س��اله علی الحساب که 
به گونه ای نش��ان می ده��د بانک مرکزی 
با  به عنوان سیاس��ت گذار تصمیم گرفته 
ای��ن تدبیر اثر خروج نقدینگی از ش��بکه 
بانک��ی و یا تبدی��ل آن به س��پرده های 
کوتاه م��دت با دسترس��ی زودهن��گام را 
در پ��ی کاهش نرخ س��ود س��پرده ها از 

شهریورماه گذشته کنترل کند. 
می توانن��د  م��ردم  هفت��ه  ابت��دای  از 
پول های ش��ان را به بانک ها ببرند، گواهی 
س��پرده ریالی بگیرند و مطمئن باش��ند 
20درصد سود تضمین ش��ده دارند البته 
اگر بخواهن��د زودتر پول ش��ان را بیرون 
بکشند، نرخ س��ود آنها 14درصد خواهد 
بود یعنی یک درصد کمتر از نرخ س��ود 
بااین حال  فعلی.  یک س��اله  س��پرده های 
هی��چ  تضمین ش��ده،  20درص��د س��ود 

ریس��کی ندارد و ی��ک گزینه خوب برای 
کسانی است که با کاهش نرخ سود بانکی 

احساس می کنند زیان دیده اند. 
سپرده ارزی با تحلیل بیشتر

گزینه دیگر سرمایه گذاری روی گواهی 
س��پرده ریالی مبتنی بر ارز است، در این 
صورت باید بازهم به س��راغ بانک ها رفته 
و این اوراق را با سررس��ید یک و دوساله 
با نرخ سود به ترتیب 4و 4.5درصد تهیه 

کنید. 
ریسک سرمایه گذاری روی این گزینه 
به تحلیل آینده بازار ارز نیاز دارد چراکه 
وقتی اقدام به این کار ش��ود، باید دانست 
ک��ه بانک ه��ا ری��ال تحویل داده ش��ده 
را ب��ا مبنا ق��رار دادن میانگی��ن نرخ ارز 
صرافی های مجاز در یک ماه قبل حساب 
می کنن��د و ب��ه هن��گام تسویه حس��اب، 
ریال ی��ا ارز را با در نظر گرفتن میانگین 
هفتگی قیمت ارز در صرافی های مجاز با 
احتساب نرخ سود 4تا 4.5درصد تحویل 

خواهد داد. 
 البت��ه اگ��ر کس��ی بخواه��د قب��ل از 
سررس��ید پول خودش را از بانک بگیرد، 
مالک تسویه حس��اب 10درصد نرخ سود 
س��پرده کوتاه مدت ریالی است، بنابراین 
ب��رای انتخ��اب گزین��ه موردنظ��ر باید 
پیش بینی آینده نوس��انات نرخ ارز را در 
نظر گرفت با این توضیح که بعید اس��ت 
نرخ ارز در س��ال های آینده کاهش یابد؛ 
هرچن��د یکسان س��ازی ن��رخ ارز دور از 

انتظار نیست. 
چرا گواهی س��پرده ارزی؟ محمدعلی 
مرک��زی  بان��ک  س��خنگوی  کریم��ی، 
می گوید: اصل و سود گواهی سپرده ارزی 
خالف گواهی س��پرده ریالی، توسط خود 
بانک مرکزی پرداخت می شود و بانک ها 
فق��ط عاملیت ای��ن اوراق را دارند و نرخ 
س��ود آن بسته به میزان سررسید بین 4 

تا 4.5درصد است. 
وی توضیح می ده��د: اگر فردی امروز 
بخواه��د یک دالر بخ��رد در ب��ازار باید 
قیمت بیشتری دهد تا بخواهد گواهی را 
خریداری کند، زیرا نرخ گواهی میانگین 
ن��رخ ۳0 روز قبل سناس��ت، اما در زمان 
سررسید و وقتی بازار آرام باشد، نرخ سنا 
کامال نزدیک نرخ بازار خواهد بود. یعنی 
امروز فرد قیمت پایین تری را می دهد اما 
س��ال آینده نزدیک قیم��ت بازار، گواهی 
خود را می فروشد و کمیسیون صرافی ها 

هم بر آن اضافه نخواهد شد. 
کدام بانک ها پیشگام شدند

تاکنون بانک های س��په، تجارت، سینا، 
ایران زمین، شهر، سامان، سرمایه، آینده، 
صادرات، ملی، ملت، انصار، موسسه ملل 
و کوثر آمادگی خود را برای انتشار اوراق 
گواهی س��پرده ریالی 20درصدی اعالم 
کرده اند و پیش بینی می ش��ود بانک ها و 
موسسات اعتباری دیگری نیز به فهرست 
عرضه کنن��دگان گواه��ی س��پرده ریالی 
افزوده شوند و رقابت در این بازار تشدید 

شود. 
تأثیر تدبیر ارزی بر اقتصاد پویا

عامل��ی  جب��ل  زمین��ه،  همی��ن  در 
کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه میان 
منابع و مصارف باید توازن وجود داش��ته 
باش��د، گفت: بانک مرکزی باید بتواند به 
تقاضای س��فته بازی که در بازار ارز وجود 

دارد پاسخ دهد و مدیریت کند. 
وی اف��زود: بس��ته جدیدی ک��ه بانک 
مرک��زی برای کنت��رل بازار ارز و س��که 
ارائ��ه کرده اس��ت، می تواند ب��ه تقاضای 
ب��ازار جواب مثبت دهد. با توجه به اینکه 
در بازار کنونی تقاضای سفته بازی داریم 
قیم��ت کنونی، قیمتی اس��ت که از روند 

خارج شده و باید جلوی آن را بگیریم. 

ای��ن کارش��ناس اقتصادی گف��ت: اگر 
افزای��ش قیم��ت ارز به واس��طه ش��کاف 
تورم داخلی و خارجی انجام ش��ود ایجاد 
ش��وک نمی کند و درعین ح��ال می تواند 
فضای اقتصاد ما را نسبت به شرکت های 
خارجی رقابت��ی کند و این موضوع برای 
تولید داخلی ما مفید اس��ت اما افزایشی 
که با التهاب همراه باش��د و نوسان ایجاد 
کند برای اقتصاد کشورمان مفید نیست. 
وی گفت: با س��نجش رون��د نرخ ارز و 
تورم متوجه می ش��ویم ک��ه همواره روند 
افزای��ش ن��رخ ارز از تورم کمتر اس��ت، 
بنابراین کس��انی ک��ه در بلندم��دت ارز 
را نگ��ه دارند ضرر می کنند. کس��انی که 
وارد بازاره��ای التهابی مانند بازار کنونی 
ارز می ش��وند به نوعی قمار می کنند و هر 
لحظه ممکن است قیمت ها سقوط کند. 
همچنی��ن صمد عزیزنژاد، کارش��ناس 
اقتصادی هم با اشاره به اینکه هر خریدار 
ارزی لزوم��ا س��ود نخواهد ک��رد، گفت: 
خری��داری س��ود می کند ک��ه ارز را زیر 

قیمت فعلی خریداری کرده باشد. 
وی درعین ح��ال اف��زود: بانک مرکزی 
نباید اع��الم می کرد ک��ه می خواهد نرخ 
ارز را یکسان سازی کند؛ زیرا چندین بار 
اعالم کرد و ش��رایط مهیا نشد و به نوعی 

بی اعتمادی ایجاد کرد. 
این کارش��ناس اقتص��ادی افزود: همه 
باید به بانک مرکزی کمک کنیم تا روند 
ب��ازار ارز معکوس ش��ود و باید حاکمیت 
ای��ن بازار را ب��ه بانک مرک��زی بدهیم و 
س��ریع باید همه دستگاه های موثر در ارز 
همکاری کنند ت��ا بانک مرکزی به خوبی 

رصد کند. 
 شرط سرمایه گذاری روی سکه

انتخاب سوم مردم اقدام به پیش خرید 
س��که های بهار آزادی است که قرار است 
از طریق شعب منتخب بانک ملی شروع 
ش��ود. اگ��ر تصمیم دارید ش��ش ماهه به 
دست تان برس��د، قیمت پیش فروش آن 
ی��ک میلی��ون و 400هزار توم��ان و اگر 
می خواهی��د یک س��ال دیگر س��که ها را 
تحوی��ل بگیرید، نرخ آن ی��ک میلیون و 
۳00هزار تومان اس��ت؛ فقط این نکته را 
باید در نظر داش��ت که قیمت س��که در 
س��ال آینده تاب��ع قیم��ت جهانی طال و 
نرخ ارز در بازار داخلی اس��ت، بااین حال 
نوس��ان قیمت سکه در سال آینده به نظر 
بیش��تر از نرخ تورم خواهد بود. حاال راه 
با بازده  برای سرمایه گذاری کم ریسک تر 
مناسب تر از نرخ سود سپرده بانکی فعلی 
برای مردم باز شده است. از 28بهمن ماه 
تا دو هفته آینده به سراغ بانک ها بروید، 
اطالعات بیش��تر دریافت کنید و س��پس 

تصمیم بگیرید. 
ریشه های بحران ارزی

کارشناسان بانکی و بازارهای مالی دلیل 
افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر را عمدتا 
ناش��ی از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی 
می دانن��د و با تأکید ب��ر مدیریت و ثبات 
بازار ارز می گویند: ش��کل گیری تقاضای 
سفته بازی و س��رمایه گذاری در بازار ارز 
باعث شده تا طرف عرضه نتواند به میزان 

تقاضا تقویت شود. 
وقتی نرخ سود س��پرده های بانکی در 
شهریورماه کاهش یافت برخی پیش بینی 
می کردن��د که احتمال خروج س��پرده ها 
از ش��بکه بانک��ی به س��مت ب��ازار ارز و 
طال تشدید ش��ود، افزون بر اینکه تزریق 
بی��ش از 5.11 هزار میلیارد تومان منابع 
بانک مرکزی ب��رای بازپرداخت مطالبات 
س��پرده گذار غیرمجاز از یک س��و و روند 
رشد نقدینگی در سال های اخیر فراتر از 
میزان رشد اقتصادی باعث شد نقدینگی 

و پول در دسترس مردم افزایش یابد. 
بااین حال مقامات بانک مرکزی و دولت 
معتقد بودند که نرخ ارز از اوایل بهمن ماه 
نزولی خواهد ش��د و کارشناس��ان  هم بر 
ای��ن نظر تأکید داش��تند ک��ه با کاهش 
تقاضای فصل��ی ارز، روند قیمت ها نزولی 
خواهد شد، اما در این میان یک اتفاق در 
عرصه بین الملل بس��یاری از پیش بینی ها 
را ب��ا تردید مواجه س��اخت، آن هم وقتی 
دونالد ترام��پ، رئیس جمه��ور آمریکا با 
تمدی��د تعلی��ق تحریم های ای��ران اعالم 
کرد ای��ن آخرین باری اس��ت که پایبند 
به برج��ام خواهد بود و دیگ��ر به تعلیق 
تحریم ه��ا رأی نخواه��د داد. پی��ام این 
موضع گی��ری، تقوی��ت نگران��ی از آینده 
برجام بود که نخستین اثر واقعی خود را 

بر نرخ ارز گذاشت. 

بازگشت سود 20درصدی به بانک ها

مقصد آینده پول های سرگردان
ارتباطات

وزیر ارتباطات خبر داد
معرفی مجری طرح اینترنت 

کودکان تا ۱0 روز دیگر
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه طرح این 
وزارتخانه برای راه اندازی اینترنت کودکان به زودی محقق 
می شود، تأکید کرد که نقش اپراتورهای مجازی در تمام 
مراحل این طرح دیده شده است.  به گزارش ایسنا، فضای 
مجازی به لحاظ ذاتی سبب ایجاد عدالتی نسبی در پیکره 
خود شده اس��ت، به این معنی که دیگر تفاوتی نمی کند 
که ش��ما از چ��ه طبقه یا صنفی باش��ید؛ بلکه به خودی 
خود و به صرف داش��تن یک اکانت حق اظهار نظر دارید، 
همانطور که دیگری دارد. در یک مورد خاص اما کودکان 
بهتر اس��ت به دلیل نداشتن بلوغ ذهنی و شخصیتی که 
دارند، حضورشان در این فضا کنترل شده باشد یا مجرایی 
مستقل برای ورود به این فضا برای استفاده از مزیت های 
آن ضمن محفوظ ماندن از آس��یب هایش دارا باشند. این 
طرحی است که البته وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در انج��ام آن برنامه های��ی دارد.  وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در گفت وگو با ایس��نا، با بی��ان اینکه طرح این 
وزارتخانه برای راه اندازی اینترنت کودکان به زودی محقق 
می شود؛ گفت: تا 10 روز آینده مجری این طرح را همراه 
با زمان بندی مش��خص معرفی خواهی��م کردیم تا برنامه 
برای حرکت آغاز شود.  محمدجواد آذری جهرمی با اشاره 
به طرح وزارت ارتباطات درباره اجرایی کردن طرح اینترنت 
کودکان بیان کرد: طرح ما در این باره تهیه و نهایی شده 
اس��ت که در حال حاضر در مرحله ای است که ما مجری 
این طرح را منصوب کنیم.  پیش از این نیز وزیر ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات دول��ت دوازدهم درب��اره برنامه های 
صورت گرفته در راستای منشور حقوق شهروندی در این 
وزارتخانه، حمایت از توسعه سرویس های بومی و توجه به 
توسعه سواد رسانه را از اقدامات موثر در این حوزه دانسته 
و تأکی��د کرده بود: طرح اینترنت ک��ودکان برای کاهش 
آفات فضای مجازی و همچنین نرم افزار موبایل محور دولت 
همراه از برنامه هایی است که در آینده در دستور کار این 
وزارتخانه قرار دارد. در این راستا، گروهی از حقوقدانان و 
صاحب نظران مامور شده اند اقدامات الزم به این کسب و 
کاره��ا را فراهم کنند و همچنی��ن امیدواریم تا دهه فجر 
سامانه ای برای ثبت اعتراضات مردم در زمینه نقد حقوق 

اساسی به بهره برداری برسد. 
اهمیت اینترنت کودکان برای دولت

در هم��ان مراس��م حس��ن روحان��ی - رئیس دولت 
دوازدهم - درباره این اظهارات جهرمی بیان کرده بود: 
وزیر جوان کابینه دوازدهم فعالیت های ارزشمندی را در 
زمینه ارتباطات داشته است. فکر می کنم بخش مهمی 
از حقوق شهروندی مردم در زمینه ارتباطات دسترسی 
به ارتباطات آسان، ارزان، امن و با حفظ حریم خصوصی 
اس��ت. می دانیم آقای جهرمی در جایی است که فشار 
زیادی وجود دارد، از دولت یازدهم ایس��تادگی کردیم ، 
برای اینکه مردم بتوانند ارتباط سهلی را داشته باشند. 
این فشارها وجود دارد و ما همچنان ایستادگی خواهیم 
کرد و ایش��ان باید بایستد و مقاومت کند و همه دولت 
پشت سر ایشان است.  وی ادامه داد: این از حقوق مهم 
مردم است حاال اگر یک نفر در مصرف آب اسراف کرد 
قاضی می تواند آب شهر یا یک سد را قطع کند! باید با 
متخلف برخورد شود و نمی توان ملتی را از آب خوردن 
مح��روم  کرد. البته اخالق برای ما مهم اس��ت اینترنت 
کودکان و آینده جوانان و حراست از آن، فرهنگ، ایمان 
و آینده جوانان برای ما مهم اس��ت. تا روزی که حیات 
داشته باشم و رئیس جمهور باشم از حق مردم حراست 

می کنم و نخواهم گذاشت حقوق مردم تضییع شود. 
اینترنت کودکان در بقیه جاها

به گزارش ایسنا، در انگلستان هم انجمن ملی مبارزه با 
خش��ونت علیه کودکان )NSPCC(  در سال )201۷( با 
انتقاد از اهمال دولت این کشور در تضمین امنیت کودکان 
در فضای اینترنت اعالم کرده بود که از ۳8 طرح پیشنهادی 
در این مورد، 11 طرح نادیده گرفته ش��ده، هفت طرح آن 
هم به  صورت کامل به اجرا درنیامده است و چهار طرح نیز 
اکنون تاریخ گذشته محسوب می شوند.  این انجمن بر نیاز 
دستورالعملی اجباری برای تنظیم رسانه های اجتماعی و 
مقابله با سوءاستفاده های آنالین در حال حاضر تأکید دارد. 
وزیران انگلیس می گویند که در تالش برای ایجاد امن ترین 
فضای مجازی ممکن در این کشور هستند. مقامات وزارت 
انگلیس، به عنوان بخش��ی از اس��تراتژی  ایمنی اینترنتی 
خود، روند ایجاد یک دس��تورالعمل اختیاری برای تنظیم 
وب س��ایت ها را آغاز کرده است. اگرچه NSPCC با بیان 
اینک��ه این اقدام در س��ال 2008 توصیه ش��ده بود، آن را 
بس��یار دیر و ناکافی خواند و اجباری ش��دن و همراه شدن 
آن با جریمه در صورت عدم اجرا را خواس��تار شد.  طبق 
این دستورالعمل، امکاناتی نظیر اکانت های امن برای افراد 
زیر 18 س��ال، حفاظت های اضافی مانند هشدار در مورد 
سوءاستفاده ها و گزارش خطر برای کودکان باید از طریق 

شبکه های اجتماعی منتشر شوند. 
مسنجر کیدز؛ پیام رسانی برای کودکان

در سایر نقاط دنیا نیز بحث اینترنت و کودکان مورد توجه 
قرار گرفته است، به طوری که شبکه اجتماعی فیس بوک، 
پیام رس��انی را تحت عنوان »مسنجر کیدز« ارائه کرده تا 
کودکان تحت نظارت والدین خود بتوانند با دوستان خود 
در ارتباط باشند.  به گزارش ایسنا، از سال ۹8 میالدی که 
استفاده از اینترنت برای عموم مردم همگانی شد، کاربران 
بس��یاری از اطالعات نادرس��تی که در فضای باز اینترنت 
ممکن است در دسترس کودکان قرار بگیرد، ابراز نگرانی 
کردند، بنابراین کنگ��ره آمریکا الیحه و قانونی را تصویب 
کرد که کودکان زیر 1۳سال و بدون نظارت و اجازه والدین 

خود، مجاز به استفاده از اینترنت نباشند. 

یادداشت

کارگروه رفع موانع تولید؛ بایدها و نبایدها

هدف از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که یکی 
از اصلی ترین و مهم ترین کارگروه های ستاد اقتصاد مقاومتی 
است، احصای مش��کالت در واحدهای تولیدی و رفع موانع 
موجود است.  فعاالن اقتصادی بارها مشکالت تولید و تجارت 
را به با ادبیات خاص گفته اند و فهرستی از آن را در رسانه ها، 
جلس��ات رس��می یا به اعضای هیأت دولت ارائه داده اند، اما 
هف��ت عامل، افزایش نقدینگی در جامعه، ناپایداری نرخ ارز، 
تداوم رکود در برخی از بخش های اقتصادی، نامس��اعدبودن 
محیط کس��ب و کار، بدهی دول��ت به بخش خصوصی، نبود 
نقدینگی برای واحدهای تولیدی و توقف رشد سرمایه گذاری 
مباحثی بوده که در کارگروه س��تاد تسهیل رفع موانع تولید 
مطرح می ش��ود.  ارائه تس��هیالت به واحدهای مشکل دار و 
ارائه عملکردهای مناس��ب از س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در جلس��ات نویدبخش رونق تولید بوده است، اما در 
این نشس��ت ها حلقه های مفقوده ای وج��ود دارد.  نکته اول: 
تسهیالتی که به واحدهای صنعتی اختصاص می یابد باید به 
عنوان سرمایه در گردش و یا خرید مواد اولیه هزینه شود، اما 
بنگاه های صنعتی آنقدر درگیر بوروکراسی اداری، روابط بانکی 
و مطالبه گری سازمان های مختلف دولتی هستند که حاضرند 
برای زنده نگه داشتن واحد تولیدی خود از هر فرصتی برای 
تولید و اش��تغال بهره ببرند. بدین خاطر تنها توانس��ته اند با 
این تس��هیالت بدهی های قبل��ی و وثایق قبلی خود را که با 
بهره باال به بانک ها س��پرده اند آزاد کنند تا با مصائب عدیده 
دیگر مواجه نش��وند.  نکته دوم: اگ��ر بخواهیم به طور مثال 
مواد اولیه یک کارخانه س��یم و کابل را تأمین کنیم متوجه 
 خواهیم شد که تسهیالت پرداختی وقت جوابگوی خط تولید
10 تا 15روز یک شرکت است، محاسبه کنید چگونه می توان 
در مدت کوتاه اشتغال مس��تمر ایجاد کرد.  نکته سوم: باید 
پایش مناسب از واحدهایی که تسهیالت دریافت کرده اند، به 
عمل آید و نکته مهم تر این اس��ت که کارگروه توانسته است 
خاستگاه اصلی خود را انجام بدهد.  ارائه آمارها و مستندات 
این کارگروه باید به درس��تی ارائه ش��ود و صرفا به عنوان یک 
عملکرد س��ازمانی موردتوجه قرار نگیرد.  اما نکته آخر اینکه 
دولتمردان این را بدانند تولید، حس اعتمادبه نفس را به همراه 
دارد و این حس زمانی به اوج می رس��د ک��ه بتوان از مولفه 
رقابت به خوبی اس��تفاده کرد. تصمیم گیران س��تاد تسهیل 
کارگ��روه رفع موانع تولید بای��د ظرفیت های تولید، رقابت و 

فروش را برآیند ارائه کار خود قرار دهند. 

عبدالحمید دربانیان
عضو هیأت نمایندگان اتاق سمنان



مرک��زی  بان��ک  رئی��س کل 
ب��ر مب��ارزه ب��ا فس��اد در همه 
ابع��اد اقتص��ادی تأکی��د کرد و 
گف��ت: بان��ک مرکزی ب��ه رغم 
هزینه ه��ای مب��ارزه با فس��اد، 
تعلل و مس��امحه ای در برخورد 
با اخاللگ��ران اقتصادی نخواهد 

داشت. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
به نقل از بانک مرکزی، ولی اهلل 
س��یف صبح شنبه در »همایش 
تداوم اس��تقرار و نهادینه سازی 
با  ارکان حاکمی��ت ش��رکتی« 
اش��اره به برخورد با اخاللگران 
ارزی در روزه��ای اخیر و انتقاد 
از برخ��ی افراد که آن را امنیتی 
ک��ردن اقتصاد تلق��ی می کنند، 
گف��ت: برخ��ورد ب��ا اخاللگران 
اقتص��ادی در دنی��ا ی��ک عرف 
و هنجار پذیرفته ش��ده اس��ت، 
ب��ر این مبن��ا نی��روی انتظامی 
با هم��کاری بان��ک مرکزی در 
روزه��ای اخی��ر ب��ا اخاللگران 
ارزی برخ��ورد کرده اس��ت، اما 
متأس��فانه برخی با تحلیل های 
بان��ک  اق��دام  ای��ن  نادرس��ت 
مرکزی را امنیتی کردن فضای 
اقتصادی عن��وان می کنند، این 
در حالی اس��ت برخورد با افراد 
مجهول الهویه که با فعالیت های 
س��وداگرانه تخریب های فراوانی 
ب��رای اقتص��اد کش��ور ایج��اد 
می کنند، بر مبنای عرف جهانی 

است. 
سیف ادامه داد: امروز در هیچ 
کش��وری اجازه داده نمی ش��ود 
بدون شناس��ایی دقیق مشتری 
خدمات��ی ارائ��ه ش��ود، این در 
حالی اس��ت که متأسفانه شاهد 
این بودیم که یک نرخ متفاوت 
ب��دون  ارزی  معام��الت  ب��رای 
شناس��ایی خریدار و فروش��نده 
و بدون طی مراحل شناس��ایی 
مشتری ایجاد شده بود و این به 
زیرزمینی  اقتصاد  معنای شروع 
اس��ت که با قاطعیت باید با آن 

برخورد می شد. 
او با تأکید بر لزوم سالم سازی 
فض��ای اقتص��ادی و تبدیل آن 
ب��ه ی��ک فرهن��گ عموم��ی و 
همه جانب��ه تصریح ک��رد: تمام 
پرس��نل نظ��ام بانک��ی بای��د با 
مس��ئولیت  احس��اس  و  انگیزه 
گسترش  و  س��وءجریانات  مانع 
اقتص��ادی  فض��ای  در  فس��اد 
ش��وند، ضمن آنکه خوشبختانه 
اکن��ون از مب��ارزه با فس��اد در 
کش��ور حمایت می شود که این 
امر بس��یار مبارک و قابل تقدیر 
اس��ت و نظام بانکی نیز به رغم 
هزینه ه��ای مبارزه با فس��اد در 
این مسیر با پش��تیبانی مراجع 
قضایی و نیروی انتظامی و سایر 
نهادهای مس��ئول با مفس��دین 
اقتص��ادی و اخالگران اقتصادی 

با قاطعیت برخورد خواهد کرد. 
مرک��زی  بان��ک  اف��زود:  وی 
و نظ��ام بانک��ی با خش��کاندن 
زمینه های فساد و سوء جریانات 
از آرام��ش و ثب��ات در اقتصاد 
که یکی از دس��تاورد های دولت 
تدبیر و امید اس��ت محافظت و 

پاسداری خواهد کرد. 
جذب سرمایه گذاری پایدار 
با استقرار حاکمیت شرکتی 

مناسب
رئی��س کل بان��ک مرک��زی 
به مبح��ث حاکیمت ش��رکتی 
در  آن  نهادینه س��ازی  ل��زوم  و 
نظام بانکی اش��اره کرد و گفت: 
یک��ی از اهداف مه��م دولت ها 
فراهم سازی شرایط رشد پویای 
غیرتورمی اقتص��اد در محیطی 
باثبات، ش��فاف و قانونمند است 
و در ص��ورت تحقق این اهداف، 
متغیرهای  بهبود مستمر  شاهد 
همچ��ون  اقتص��ادی  کالن 
اش��تغال، توزیع درآم��د و رفاه 

اجتماعی خواهیم بود. 
وی اف��زود: جهت دس��تیابی 
کن��ار  در  پای��دار،  رش��د  ب��ه 
از  مختل��ف  حمایت ه��ای 
اقتصادی،  مول��د  فعالیت ه��ای 
بهبود فضای کس��ب وکار جهت 
حصول به سرمایه گذاری مناسب 
و در نتیجه تولید باالتر، امری مهم و 
حیاتی در اقتصاد است و در ارتباط 
با ارتقا و بهبود فضای کس��ب وکار 
نیز اس��تقرار حاکمیت ش��رکتی 
 )Corporate Governance(
کلی��دی  مقوله ه��ای  ازجمل��ه 
محسوب می شود. البته شایسته 
است به موضوع حاکمیت خوب 

 )Good Governance(
به عن��وان چت��ر بزرگ ت��ری از 
مفهوم در س��طح حاکمیت که 
عامل کلی��دی در فراهم کردن 
زمینه های توسعه پایدار و ایجاد 
اقتصادی مق��اوم، با ثبات و پویا 

است، اشاره کرد. 
سیف با بیان اینکه در اقتصاد 
مدرن امروزی، موتور اصلی رشد 
است،  بنگاهی  بخش  اقتصادی، 
گف��ت: درحالی ک��ه ش��رکت ها 
و بنگاه ه��ای اقتص��ادی، طرف 
تولید،  س��رمایه گذاری،  اصل��ی 
اشتغال، نوآوری و رشد و توسعه 
هس��تند، در ایران این بخش از 
زیادی  کاس��تی های  و  ضعف ها 
رنج می برد. برای تقویت بنگاه ها 
ش��رکت های  س��ازمان دهی  و 
تولی��دی و خدماتی به اقدامات 
بسیار و اصالحات همه جانبه ای 
نی��از اس��ت. از مهم تری��ن این 
فرهنگ  اصالح��ات،  و  اقدامات 
و نظام حاکمیت شرکتی است. 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی 
افزود: هدف حاکمیت ش��رکتی 
تس��هیل مدیریت مؤث��ر، کارا و 
کارآفرین در بنگاه های اقتصادی 
است. حاکمیت ش��رکتی، نظام 
و  بن��گاه  کنت��رل  و  مدیری��ت 
عملیات آن اس��ت. وجوه اصلی 
حاکمی��ت ش��رکتی را می توان 
استقالل،  انضباط، شفافیت،  در 
پاسخگویی، انصاف و مسئولیت 
اجتماعی خالصه  ک��رد. ناگفته 
پیداس��ت ک��ه چنی��ن نظامی 
بهترین بس��تر مبارزه با فساد را 

ایجاد می کند. 
س��یف در ادامه با بیان اینکه 

اصل��ی  مس��ئول  هیأت مدی��ره 
است،  نظام حاکمیت ش��رکتی 
گف��ت: حاکمی��ت ش��رکتی در 
رواب��ط  مجموع��ه  بردارن��ده 
هیأت مدیره،  می��ان  قانونمن��د 
مدی��ران، س��هامداران و س��ایر 
اش��خاص مرتبط در یک بنگاه 
اقتصادی است که تأمین  کننده 
مناف��ع کلیه ذی نفع��ان بوده و 
تأمین  کننده ساختاری است که 
در آن اهداف مدون س��ازمانی، 
ابزار دس��تیابی به این اهداف و 
نظارت بر عملکرد آن مش��خص 
حاکمی��ت  البت��ه  می ش��وند. 
ش��رکتی مزایای متعدد دیگری 
و  کارای��ی  ارتق��ای  همچ��ون 
افزایش شفافیت عملکرد فعاالن 
اقتصادی را نیز شامل می شود. 

رئیس شورای پول و اعتبار 
پیش��رفت های  ب��ه  اش��اره  با 
قاب��ل مالحظ��ه ای ک��ه طی 
اس��تقرار  اخیر در  س��ال های 
نظ��ام حاکمی��ت ش��رکتی از 
طری��ق قانون گذاری و نظارت 
و نیز فرهنگ سازی و اقدامات 
در  ش��رکت ها  داوطلبان��ه 
کشورهای توس��عه یافته و در 
حال توس��عه ص��ورت گرفته 
و  سرمایه گذاران  افزود:  است، 
سهامداران در مورد ضرورت و 
اهمیت نظام حاکمیت شرکتی 
آگاهی بیشتری کسب کرده و 
نس��بت به اس��تقرار این نظام 
در ش��رکت ها تالش کرده اند. 
موضوع حاکمیت ش��رکتی در 
کشورهای درحال توسعه غالبا 
به منظور  اقداماتی  دربردارنده 
پر ک��ردن خأله��ای قانونی و 

در کشورهای پیشرفته عمدتا 
ش��امل به روز و کارآمد کردن 

قوانین و مقررات است. 
ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
تحقیق��ات انجام ش��ده در این 
زمینه نش��ان می دهد اس��تقرار 
مناسب س��ازوکارهای حاکمیت 
و  ج��ذب  موج��ب  ش��رکتی 
تخصیص بهین��ه منابع، افزایش 
اس��تیفای  عملیات��ی،  کارای��ی 
حقوق ذینفعان مختلف و رش��د 
س��رمایه گذاری پایدار از طریق 
اعتماد س��رمایه گذاران و  جلب 
درنهایت، س��بب رشد و توسعه 

اقتصادی می شود. 
رئیس کل بانک مرکزی ادامه 
داد: از س��وی دیگر، بررسی های 
انجام ش��ده در زمین��ه ارتباط 
میان س��رمایه گذاری خارجی و 
حاکمیت شرکتی در کشورهای 
مختلف نیز بیانگر آن اس��ت که 
نسبت  خارجی  س��رمایه گذاری 
ب��ه وضعیت حاکمیت ش��رکتی 
میزب��ان،  اقتص��اد  در  موج��ود 
حس��ابداری،  اس��تانداردهای 
اس��تاندارد  اطالع��ات  افش��ای 
اس��تانداردهای  ب��ر  )مبتن��ی 
پاس��خگویی  و  بین الملل��ی( 
اس��تقرار  و  ب��وده  حس��اس 
حاکمیت ش��رکتی مناس��ب اثر 
مثب��ت و معناداری ب��ر جریان 
و  جذب سرمایه گذاری خارجی 
تس��ریع روند توس��عه اقتصادی 
تعام��ل  ض��رورت  ل��ذا  دارد. 
بین المللی به منظور اطمینان از 
شفافیت اطالعاتی و مالی، لزوم 
توجه به این مهم را برجس��ته تر 

می کند. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  س��یف 
برای  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
سرمایه گذاری در کسب وکارهای 
مختلف نیازمند اطالعات شفاف، 
صحیح، کامل، اس��تاندارد، قابل 
اطمین��ان و به موق��ع هس��تند 
ت��ا از طری��ق مقایس��ه وضعیت 
بنگاه ه��ای  مال��ی  عملک��رد  و 
اقتص��ادی کش��ورهای مختلف، 
س��رمایه گذاری  خص��وص  در 
در آنه��ا تصمیم گی��ری کنن��د، 
گف��ت: ط��ی دهه ه��ای اخی��ر، 
سیاس��ت گذاران نیز با درک این 
ارتباط به برقراری و اصالح نظام 
حاکمیت ش��رکتی در نهادهای 
مال��ی و غیرمالی در یک محیط 
پرداخته اند.  بین الملل��ی  رقابتی 
بر همین اس��اس و ب��ا توجه به 
میزان  می��ان  ارتباط مس��تقیم 
ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی 
ش��رکتی  حاکمیت  اس��تقرار  و 
و  نظارت��ی  مقام��ات  مناس��ب، 
مختلف  قانون گذاران کشورهای 
توانمند  تالش کرده اند محیطی 
متناس��ب ب��ا اص��ول حاکمیت 
شرکتی خوب در نهادهای مالی 

و غیرمالی مالی ایجاد کنند. 

رئیس کل بانک مرکزی بر استقرار حاکمیت شرکتی تأکید کرد

خط و نشان بانک مرکزی برای اخاللگران ارزی در نشست مؤسسه »مطالعات دین و اقتصاد« 
بررسی شد

 نقش بانک مرکزی
در توسعه اقتصادی

 »بررسی نقش بانک مرکزی در رشد و توسعه اقتصادی 
کشور« عنوان تازه ترین نشست مؤسسه »مطالعات دین و 
اقتصاد« بود و فرشاد مومنی استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
در این نشست با اشاره به نامه مرحوم حاج امین الضرب به 
ناصرالدین ش��اه گفت: نزدیک به ۱۷۰ سال پیش، مرحوم 
حاج امین الضرب در نامه ای که به ناصرالدین ش��اه نوشته 
بود، ضمن ارائه یک تحلیل جامع ابراز شگفتی کرده بود از 
اینکه چرا بانک ها در کش��ورهای اروپایی مهم ترین نیروی 
محرکه و عامل رشد و توسعه اقتصادی هستند، درحالی که 
به گواه گزارش وی به ناصرالدین شاه، طرز عمل بانک های 
موجود در ایران در آن زمان نیروی محرکه  سلطه روزافزون 
بیگانگان بر اقتصاد ایران و زمین گیر شدن تولیدکنندگان 
کش��ور اس��ت.  به گزارش ایس��نا، مومنی ادام��ه داد: نیم 
قرن پس از این نامه ش��ومپیتر در کتاب خود ش��رحی بر 
نکته س��نجی های امین الضرب نوش��ت. امین الضرب ریشه 
مش��کالت را نداشتن یک بانک ملی دانسته و عنوان کرده 
بود اگر ش��اه با ایج��اد یک بانک ملی موافق��ت کند، وی 
آمادگی دارد ۵۰درصد از هزینه الزم برای ایجاد یک بانک 

ملی را تأمین کند. 
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
ادامه داد: طبیعتا این س��ؤال مطرح است چرا وی نتوانست 
کاری کند؟ شومپیتر از بانک به مثابه یک ناظر و کارآفرین 
نام می برد که در مقام ناظر اس��تعدادها را به سمت تولید و 
نوآوری هدایت می کند و در مقام کارآفرین نیز نه مش��وق 
س��وداگری که مشوق نوآوری های فناورانه است. وی تأکید 
می کند اگر بانکی بخواهد این دو ویژگی را با هم داشته باشد 
باید به پنج کارکرد محوری توجه داشته باشد. بانک ها باید 
به جز مس��ئولیت بسیج پس اندازها، ارزیابی کننده پروژه ها، 
تسهیل کننده امور تولید کننده ها، مدیریت کننده ریسک ها 
و کنترل مدیران باش��ند برای اهتمام آنه��ا به نوآوری های 
فناورانه.  مومنی بیان کرد: امروز می بینیم که بانک مرکزی 
و بانک ملی هم داریم، ولی بانک های ما به طرز غیر متعارفی 
کارکردهای ضدتوسعه ای دارند و در این زمینه گوی سبقت 
را از بانک های غیرخصوصی ربوده اند. از اولین پژوهشی که 
درباره فضای کس��ب وکار انجام ش��ده تاکنون مدام مطرح 
می ش��ود که تولیدکنندگان کانون اولیه بحران های خود را 
تأمین مالی می دانند.  وی ادامه داد: طرز عمل بانک ها تابعی 
از ساختار نهادی است. امروز می بینیم که نمی شود با فساد 
مالی به صورت فعاالنه برخورد داش��ت، بدون اینکه مسئله 
بانکی را اصالح کنیم. امروز شرایطی داریم که تولیدکنندکان 
و مردم تنبیه می ش��وند و در عوض هیچ مشکلی بازدارنده 
رانت جویان نیس��تند. اگر قرار باشد به سمت اصالح برویم، 
کمتر مولف��ه ای به اندازه بازنگری بانک بانک ها یعنی بانک 
مرکزی مؤثر باشد.  همچنین علی نصیری اقدم اقتصاددان 
دیگر س��خنرانان این نشس��ت بود و گفت: سؤال این است 
ک��ه بانک مرکزی چه کارکردی دارد و چه کمکی می تواند 
ب��ه اقتصاد کند؟ یکی از مباحث مه��م در این زمینه بانک 
مرکزی مس��تقل است. ریچارد ورنر در این زمینه می گوید: 
بانک مرکزی مس��تقل قصه ای مبتنی بر پنج محور است و 
حاال باید ببینیم این محور چه هس��تند. بانکداران مرکزی 
ابتدا قائل به آن هستند که نرخ بهره یک متغیر کلیدی است 
و اگر نرخ بهره پایین بیاید رش��د اقتصادی افزایش می یابد، 
ولی اگر نرخ بهره باال رود رشد اقتصادی کاهش می یابد. به 
همین دلیل است که بانک مرکزی در دنیا راجع به افزایش 
و کاهش ۲۵صدم درصدی نرخ هم حساسیت دارند و روی 
این تغییرات حس��اب باز می کنند که چگونه سیاست های 
اقتصادی خود را اعمال کنن��د.  وی چنین ادامه داد: نکته 
دوم این اس��ت که بانکداران مرکزی روی تعادل در اقتصاد 
حساس��یت دارند. در این زمینه بحث اضافه عرضه و اضافه 
تقاضا مطرح اس��ت. این قیمت آنقدر جابه جا می ش��ود که 
قیمت ها به تعادل برس��ند. ستون سوم مهم برای بانکداران 
مرکزی نیز این اس��ت که بانک چیزی نیس��ت جز واسطه 
وج��وه. اقتصاد همان اقتصاد تنهاتری اس��ت که فقط پولی 
آمده و خرید و فروش را آس��ان کرده اس��ت و بانک واسطه 
این مبادله است.  این اقتصاددان بیان کرد: ستون چهارم به 
این موضوع اشاره دارد که اگر افراد بخواهند سرمایه گذاری 
کنند راهی ج��ز پس انداز ندارند و بانک نی��ز در این میان 
چنین کارکردی دارد و کمک می کند پس انداز صورت گیرد. 
وی چنین توضیح داد: ستون پنجم وابسته به این است 
که بازارها آزادانه کار کنند. هیچ مقرراتی نباید دست و پای 
بازار را ببندد. به این ترتیب باید بانک های دولتی واگذار و 
بانک خصوصی تأسیس شود و کمترین مقررات را برایشان 
را وضع کنید. سؤال برنر این است که این پنج ستون چقدر 
با واقعیت منطبق است؟ آیا اقتصادهای پیشرفته این مسیر 

را طی کرده اند؟ 
این اقتصاددان چنین ادامه داده اس��ت: باید بررسی کرد 
که این پنج ستون درست است؟ طبق تئوری های موجود 
لزوما چنین نیس��ت که واسطه باش��ند، بلکه هر زمانی که 
بخواهند دارایی به دس��ت بیاورند ق��درت خلق پول دارند 
و می توانن��د برای پول تصمیم بگیرند. در این جا این نکته 
مطرح اس��ت وقتی بانک می تواند پول خلق کند حاکمیت 
باید آن را هدایت کند و اگر در مسیری می رود که تخریبگر 
اس��ت مقابل آن را بگیرد. در اینجا اینکه پول کجا می رود 
و صرف چه می ش��ود اهمی��ت دارد.  وی چنین بیان کرد: 
موضوع این اس��ت که پس اساس��ا وظیف��ه بانک مرکزی 
چیس��ت که مدام دنبال استقالل بوده است وقتی در رشد 
و رک��ود هم چنین تأثیری ندارد؟ به نظ��ر ورنر، بانکداران 
مرکزی تالش می کنند بگویند همه کار کرده اند که اقتصاد 
را نجات دهند، ولی این سیاس��ت های بد دولت اس��ت که 

باعث می شود اقتصاد دچار مشکل شود. 
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دریچــه

چراغ سبز اوراق سپرده ریالی به بازار پول
نرخ سود بانکی افزایش می یابد؟ 

رئیس کمیس��یون صنعت و مع��دن اتاق بازرگانی 
تهران به تش��ریح دالیل افزایش ن��رخ ارز پرداخت و 
تصریح کرد که بانک مرکزی به طور ضمنی با افزایش 

سود سپرده های بانکی موافقت کرده است. 
مهدی پور قاض��ی در گفت وگو با خبرآنالین گفت: 
فروش اوراق مشارکتی ۲۰درصدی که از سوی دولت 
اعالم شده است یک عالمت مثبت به بانک هاست که 
نرخ به��ره را باال ببرند. یعنی اکن��ون بانک ها خیلی 
راضی هس��تند ک��ه می توانند با ۲۰درصد مش��تری 
ج��ذب کنند در عین ح��ال وقت��ی ۲۰درصد جمع 
می کنن��د برای تس��هیالت باید حداق��ل ۲۲ درصد 
بدهن��د. به نظر می رس��د که دول��ت و بانک مرکزی 
به طور ضمنی موافقت کرده اند که نرخ بهره باال برود، 
ولی این مسیر درست نیست. مسیردرست حرکت به 

سمت آزاد سازی اقتصادی و شفافیت است. 
وی افزود: واقعیت این است که قیمت ارز با سرعت 
قابل توجهی رش��د کرده اس��ت ک��ه دالیل مختلفی 
برای آن مطرح اس��ت. البته بان��ک مرکزی و دولت 
هیچ دلیل قابل توجهی را برای افزایش نرخ ارز ارائه 
نمی دهن��د و می گویند که به اندازه کافی ارز دارند و 
این افزایش قیمت به خاطر یک هیجان کاذب است 

و دلیل علمی و اقتصادی ندارد. 
عضو هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران ادامه 
داد: درحالی ک��ه باید توجیه کنند که چه دلیلی دارد 
و اینک��ه اگر وضعیت فعل��ی بازار ب��ه دلیل هیجان 
اس��ت باید پرس��یدکه این هیجان ناشی از چیست؟ 
چه اتفاقی افتاده اس��ت که ای��ن هیجان پیش آمده 
اس��ت. آیا مردم نگران تحریم ها هس��تند؟ آیا نگران 
تهدید ه��ای آمری��کا هس��تند؟ و یا م��ردم نگران نا 
آرامی های یک ماه پیش هستند؟ این موضوع توضیح 

داده نمی شود. 
پورقاضی تصریح کرد: کس��انی که کارشناس��ی تر 
با مس��ئله برخورد می کنند دالی��ل دیگری را مطرح 
می کنند. اینکه دولت برای مدت ها نرخ را س��رکوب 
کرده است و اجازه نداده است که یک رشد تدریجی 
و آرام متناسب با نرخ تورم داشته باشد و بعد یکباره 

مثل فنر رها شده است. 
رئیس کمیس��یون صنعت و مع��دن اتاق بازرگانی 
تهران ادامه داد: موضوع دوم این اس��ت که دولت به 
ص��ورت بی محابا نقدینگی را افزایش می دهد. رش��د 
نقدینگ��ی خیلی باالس��ت و باالخره ی��ک جایی کار 
دس��ت دولت می دهد، ه��م در نرخ تورم، هم در نرخ 
ارز و بعد از آن هم به بقیه کاالها س��رایت می کند و 
حتم��ا در ماه های آینده نرخ ه��ای باالتری از تورم را 

خواهیم دید. 
وی اضاف��ه کرد: نکته س��وم بی اعتباری سیس��تم 
بانکی و مالی اس��ت. یعنی تعدادی از موسسات مالی 
ورشکسته هستند و نمی توانند پول مردم را بدهند و 
اعتراضات زیادی هم به این قضیه شد. در این شرایط 
مردم به دنبال این هس��تند که س��پرده های خود را 
بیرون بکش��ند و وقتی این اتف��اق می افتد این منابع 
مالی در بازار ش��ناور می شود. ممکن است به سمت 
سکه، ارز، خودرو، مسکن، بورس یا هر جای دیگری 
برود. ممکن اس��ت در ماه های آینده ش��اهد افزایش 
نرخ مس��کن باشیم که دلیلش می تواند همین بیرون 

کشیدن پول ها از موسسات مالی باشد. 
پ��ور قاضی عنوان کرد: دولت باید به ش��فافیت در 
اقتصاد بپردازد و هر چه سریع تر به سمت آزادسازی 
اقتصادی حرکت کند که این رانت ها و امتیازات ویژه 
وجود نداش��ته باش��د. ما اکنون نمی توانیم ارز برای 
خیل��ی از اق��الم تأمی��ن کنی��م و از آن طرف دولت 
میلی��ارد توم��ان ارز ارزان قیم��ت را در اختیارعده 
معدودی قرار می دهد و این اصال قابل توجیه نیست. 
به زبان گفته می شود که می خواهیم ارز را تک نرخی 
کنی��م اما عمال یک رانت قاب��ل توجهی را به عده ای 

می دهند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.۷۱۵دالر آمریکا

6.۰9۷یورو اروپا

6.88۰پوند انگلیس

۱.36۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

643.6۰۰مثقال طال

۱48.8۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۵۱۱.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵64.۲۰۰سکه طرح جدید

۷۵9.۵۰۰نیم سکه

4۵9.۰۰۰ربع سکه

3۱۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

ابتدای هفته همزم��ان با ۲8 بهمن ماه 
بانک ها به مدت دو هفته انتش��ار گواهی 
س��پرده ریالی و ریالی مبتنی بر ارز را در 

دستور کار خود قرار دادند. 
به گزارش ایس��نا، در جریان نوسان بازار 
ارز در چن��د ماه اخیر و افزایش تقاضا برای 
خرید دالر که موجب ایجاد عدم تعادل در 
قیمت ها ش��ده و نرخ دالر را تا مرز ۵۰۰۰ 
تومان هم پیش ب��رد، یکی از دالیل اصلی 
آن افزای��ش حجم نقدینگ��ی و هجوم به 
بازار ارز از سوی مردم برای سرمایه گذاری 
نقدینگی موجود در دالر عنوان می شود. بر 
این اس��اس بانک مرکزی در روزهای اخیر 
بس��ته سیاستی س��ه گانه به منظور جذب 
نقدینگی و حرکت آن از بازار ارز به سمت 
ش��بکه بانک��ی، معرفی و برای اج��را ابالغ 
ک��رد. دو مورد از سیاس��ت های مدنظر به 
دریافت گواهی سپرده اعم از ریالی و ارزی 

اختصاص دارد. 

گواهی سپرده ریالی با سود باالتر از 
شبکه بانکی

برای گواهی س��پرده ریال��ی جریان از 
این قرار اس��ت که متقاض��ی برای خرید 
به شعب هر یک از بانک ها مراجعه کرده 
و بر مبن��ای مبلغی ک��ه در اختیار دارد 
سپرده گذاری می کند و بانک نیز در ازای 
آن سندی را تحت عنوان گواهی سپرده 
در اختیار مشتری قرار می دهد، اما مابقی 
ماجرا تفاوت چندانی با حس��اب س��پرده 
بانکی ندارد و حتی نرخ س��ود که اکنون 
برای س��پرده ها حدود ۱۵درصد س��االنه 
اس��ت، ب��رای گواهی س��پرده ۲۰درصد 

تعیین شده است. 
در گواه��ی س��پرده بان��ک در هر ماه 
به س��پرده گذار س��ود ۲۰درصد پرداخت 
می کند و اگر مش��تری در هر زمان مایل 
به برداش��ت مبلغی از وجهی که بابت آن 
گواهی سپرده تهیه کرده باشد، ابطال آن 

مبلغ با س��ود ۱4درصد انجام می ش��ود، 
ولی مابقی گواهی تا س��ر س��ال با همان 
س��ود ۲۰درصد اس��ت. البته سرکشی به 
بانک ها از این حکایت داش��ت که برخی 
برای جذاب شدن موضوع ابطال را با سود 

۱6درصد انجام می دهند. 

گواهی سپرده ارزی چگونه است؟ 
اما گواهی س��پرده مبتن��ی بر ارز یکی 
دیگر از طرح های بانک مرکزی است که 
از طریق بانک ها اجرایی می شود و مانند 
گواه��ی س��پرده ریالی دو هفت��ه مهلت 
انتش��ار دارد. ش��بکه بانکی مج��وز دارد 
گواهی سپرده ریالی ارز را با سررسیدهای 

یک ساله و دو ساله منتشر کند. 
روال دریاف��ت گواهی س��پرده ریالی 
مبتن��ی ب��ر ارز از ای��ن قرار اس��ت که 
متقاضی ب��ا مراجعه به بان��ک و اعالم 
درخواست برای دریافت این گواهی که 

مثال بر مبنای دالر باش��د نرخ میانگین 
دالر از زم��ان اعالم تقاضای وی تا یک 
ماه قبل در س��امانه س��نا مورد بررسی 
ق��رار می گیرد و گواهی ب��ر مبنای این 
نرخ برای س��پرده گذار صادر می ش��ود. 
البت��ه دریافت مبلغ ریالی اس��ت و در 
زم��ان سررس��ید ن��رخ میانگی��ن یک 
هفته قبل از آن در س��امانه سنا مبنای 
پرداخت وجه سپرده گذاری شده است 
که باز ه��م ریالی انجام می ش��ود. اگر 
گواهی س��پرده ارزی یک ساله باشد به 
آن س��ود چهار و دو س��اله 4.۵ درصد 
تعلق می گیرد. )س��ود س��پرده گذاری 

ارزی 6درصد است(
همچنین اگر صاحب س��پرده ارزی در 
زمانی قبل از سررس��ید منصرف ش��ود و 
بخواه��د گواهی را ابطال کند مبلغ آن با 
نرخ سود ۱۰درصد کوتاه مدت در شبکه 

بانکی پرداخت خواهد شد. 

انتشار از ابتدای هفته در بانک ها

جزییات دریافت گواهی سپرده؛ ۵درصد باالتر از سود بانکی
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در حالی ب��ورس تهران در نخس��تین 
روز هفت��ه ش��اهد روند مالی��م افزایش 
قیمت س��هم ها بود که بانک ها شروع به 
انتش��ار گواهی س��پرده ریالی مبتنی بر 
ارز کردن��د، چنانچه این موضوع می تواند 
س��رمایه گذاران بازار سرمایه را به سمت 

بازار پول هدایت کند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، باال و پایین ش��دن 
نرخ ارز در بازار س��بب شده فرصت های 
ایران دچ��ار گردش  س��رمایه گذاری در 
شود و این موضوع می تواند شرایط داد و 
ستد سهم ها در بازار سرمایه را نیز تغییر 
دهد. روز ش��نبه بانک ها شروع به انتشار 
گواهی س��پرده ریالی با س��ود ۲۰درصد 
کردند، این در حالی است که در ماه های 
گذشته با حرف و حدیث های فراوان سود 
س��پرده های بانکی به صورت دس��توری 

کاهش یافت. 
اس��تدالل مس��ئوالن برای انتش��ار این 
اوراق س��اماندهی بازار ارز بود، اما بسیاری 
معتقدند در واقع این بسته سبب می شود 
سپرده گذاران سرمایه خود را از حساب های 
۱۵درص��دی به حس��اب های ۲۰درصدی 
انتقال دهن��د. در عین ح��ال این موضوع 
می تواند باعث س��رازیر ش��دن منابع بازار 
س��رمایه به س��مت بازار پول شود. چرا که 
سرمایه گذاران ریسک گریز ترجیح می دهند 
ب��ه جای س��رمایه گذاری در ب��ازار راکد یا 
ملتهب، سرمایه خود را در بازار های با سود 
بدون ریس��ک ۲۰درصد بگذارند. از طرفی 
با انتشار گواهی س��پرده ریالی سود اوراق 
خزان��ه نی��ز افزایش می یابد و قس��متی از 
سرمایه ها از بازار سهام به سمت بازار اوراق 

با درآمد ثابت می رود. 
ش��اخص کل ب��ازده نق��دی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران روز ش��نبه ۸۱ 
واحد رشد کرد و به رقم ۹۸ هزار و ۴۲۹ 
واحدی رس��ید. همچنین ش��اخص کل 
هم وزن با پنج واحد رش��د عدد ۱۷ هزار 
و ۶۴۸ واحد را تجربه کرد. ش��اخص آزاد 
ش��ناور نیز با ۸۶ واحد افزایش رقم ۱۰۵ 
هزار و ۷۲۴ را تجربه کرد و شاخص بازار 
اول با ۱۰۴ واحد رش��د به عدد ۶۹ هزار 
و ۹۵۹ رس��ید، اما ش��اخص بازار دوم با 
۶۶واحد کاهش رق��م ۲۰۹ هزار و ۳۸۴ 

را تجربه کرد. 
صنعت��ی و معدنی گل گهر، ملی صنایع 
م��س ای��ران و ایران خودرو س��ه نمادی 
بودند که تالش کردند دماسنج بازار روند 
صعودی را ادامه ده��د، اما فوالد مبارکه 
اصفه��ان، بان��ک ملت و س��رمایه گذاری 
غدی��ر کفه مقاب��ل را س��نگین کردند و 
تالش داش��تند ش��اخص کل را به سمت 

پایین هدایت کنند. 
در گروه خودرو و ساخت قطعات غیر از 
چند نمادی که توانستند بیش از ۲درصد 
رشد قیمت داشته باشند بیشتر سهم ها با 
کمتر از ۲درصد افت قیمت مواجه شدند. 
در این گروه ۲۰۲ میلیون سهم به ارزش 
۲۸ میلیارد تومان مورد داد و س��تد قرار 

گرفت. 
در گ��روه فلزات اساس��ی نیز بیش��تر 
س��هم ها نوس��ان قیمتی زیادی را تجربه 

نکردند. در این گروه س��هامی ذوب آهن 
اصفه��ان ۴.۳۳ درص��د رش��د قیمت را 
تجربه کرد و زرین معدن آس��یا ش��اهد 
رشد ۳.۴۴ درصدی نسبت به روز گذشته 
ب��ود. در این گروه ۷۸ میلیون س��هم به 
ارزش نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان مورد 

داد و ستد قرار گرفت. 
در گروه نفت، کوک و سوخت هسته ای 
نیز قیمت سهم ها چندان تغییری نداشت 
و اکثرا کمتر از یک درصد نوس��ان کرد، 
اما گروه ماشین آالت و دستگاه های برقی 
به جز در یک نماد شاهد افت یک دست 
قیمت سهم ها بود. همچنین در گروه قند 
و شکر بیشتر سهم ها شاهد ریزش قیمت 

بودند. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
۲۵۵ میلی��ارد تومان رس��ید که این رقم 
ناش��ی از دست به دست ش��دن بیش از 

یک میلیارد سهم و اوراق مالی بود. 
آیفکس نی��ز با افت ۶.۲ واحدی همراه 
ش��د و ب��ه رق��م ۱۱۰۱ رس��ید. ارزش 
معام��الت فراب��ورس ای��ران رق��م ۳۲۹ 
میلی��ارد توم��ان را تجربه ک��رد و حجم 
معام��الت به عدد ۶۵۰ میلیون س��هم و 

اوراق مالی دست یافت. 

اثر انتشار گواهی سپرده ۲۰درصدی 
بر بورس

درحالی که مس��ئوالن ب��ازار پول برای 
کنت��رل بازار ملتهب ارز اقدام به انتش��ار 
گواه��ی س��پرده ریالی مبتنی ب��ر ارز با 
س��ود ۲۰درصد کرده اند، س��ود اس��ناد 
خزانه اس��المی نیز در حال رش��د است 
و کارشناس��ان بازار سرمایه در این مورد 
معتقدند این اقدام سیستم بانکی بازار ارز 

را آرام نخواهد کرد. 
در واق��ع، در ماه ه��ای گذش��ته بعد از 
مدت ه��ا تالش در بازار پول مقدار س��ود 
س��پرده های بانکی ت��ا ۱۵درصد کاهش 
پیدا کرد و بانک ها ملزم ش��دند این نرخ 
را اجرای��ی کنند، اما در این روزها در پی 
باال و پایین شدن نرخ ارز که موجب تأثیر 

در دیگر بازارها از جمله بازار سرمایه شد 
به تازگ��ی بانک مرکزی تصمیم گرفته با 
انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، 
پول هایی را که به س��مت ب��ازار ارز روانه 
می ش��ود به ص��ورت س��پرده در بانک ها 

حفظ کند. 
این گواهی های س��پرده ریالی با سود 
۲۰درصد منتش��ر می ش��ود و خ��ود به 
تنهایی می تواند رقیبی برای سپرده های 
بانکی با س��ود بانکی باشد که در ماه های 
گذش��ته ب��ا ح��رف و حدیث ه��ای زیاد 
ب��ه ۱۵درصد رس��یده بود. ای��ن موضوع 
می تواند نرخ اس��ناد خزانه اسالمی را که 
در ماه های گذشته سعی شد کاهش یابد 

بار دیگر با افزایش مواجه کند. 
در پی انتش��ار گواهی س��پرده های 
ریالی ب��ا ن��رخ ۲۰درصد ام��روز بازار 
اس��ناد خزانه اسالمی نیز به این تغییر 
واکنش نشان داده و نرخ این اسناد نیز 
که نرخی بدون ریس��ک تلقی می شود 
افزای��ش یافت��ه اس��ت. ای��ن موضوع 
می تواند در معامالت بازار س��رمایه نیز 
دخیل شود و تاالر شیشه ای را با رکود 

روبه رو کند. 

اختالف ارز مبادله ای و آزاد و تهدید 
فرصت های سرمایه گذاری

فردی��ن آقابزرگ��ی در این م��ورد که در 
شرایط موجود بازار ارز چه اقداماتی می توان 
انجام داد تا سپرده ها به سمت بازار سرمایه 
برود، گفت: از لحاظ اقتصادی دولت باید در 
جهت حفظ و حراست از منابع صادرکننده، 
تولیدکننده و صنعتگر نرخ ارز را آزاد کند 
همانطور که بانک مرکزی متعهد شده بود 
که ارز تک نرخی ش��ود و همچنین بورس 

ارز ایجاد شود. 
وی اضاف��ه کرد: به نظر می رس��د با این 
سیس��تم، دوگانگ��ی و اختالف بی��ن ارز 
مبادله ای و ارز آزاد زیادتر می ش��ود و یکی 
از منش��اهای آن همین نرخ هایی است که 
در بازار پول تعیین می ش��ود که نمونه آن 
را می ت��وان گواهی س��پرده ریال��ی با نرخ 
۲۰درص��د دانس��ت.  این کارش��ناس بازار 
س��رمایه تاکید کرد: ثب��ات در تصمیمات 
اقتص��ادی اولوی��ت اول دولت باید باش��د. 
هنوز شش ماه نگذشته که سود سپرده ها با 
قاطعیت کاهش پیدا کرد، اما حاال که بازار 
ارز به درس��تی نرخ و جای��گاه خود را پیدا 
می کند ما می خواهیم این موضوع را تغییر 
دهیم. انتشار گواهی سپرده بازار سرمایه و 
بورس را نیز با مش��کالتی مواجه می کند، 
کما اینکه انتشار گواهی سپرده ریالی نرخ 

اسناد خزانه اسالمی را باال برده است. 
آقابزرگ��ی اف��زود: ت��ا پی��ش از ای��ن 
اف��رادی که انتظ��ار ثب��ات در اقتصاد با 
ن��رخ ۱۵درصد س��ود بانکی را داش��تند، 
می بینند که همان بانک ها سود ۲۰درصد 
می دهند. مسلما اکثر این افراد پول خود 
را از حساب های ۱۵درصدی خارج کرده 
و وارد حس��اب های ۲۰درصدی می کنند 
و در واقع بای��د بگوییم نه تنها بازار ارز از 
حالت به وجود آمده خارج نمی شود، بلکه 
فقط پول ها در حس��اب های بانکی از یک 
حساب به حساب دیگر جابه جا می شود. 
وی تاکی��د ک��رد: م��ا بای��د بگویی��م 
س��ود  ن��رخ  درب��اره  ک��ه  تصمیمات��ی 
س��پرده های بانکی گرفته می ش��ود نرخ 
اس��ناد خزانه اس��المی را تغییر می دهد 
و روی تمام فرصت های س��رمایه گذاری 

تاثیر می گذارد. 

افزایش مالیم قیمت سهام  در نخستین روز هفته

تأثیر گواهی سپرده ۲۰درصدی بر بورس
یادداشت

لزوم پایش عملکرد سازمان  ها و 
تأثیر آن بر فضای کسب وکار

اگر نهاده��ا را در یک جامعه همانن��د قوانین بازی 
بدانیم، می توان س��ازمان ها را تیم  و بازیکنان حاضر در 
بازی دانست؛ این تیم در پی این هستند که با ترکیبی 
از مهارت ها، تدبیر و هماهنگی و با استفاده از ابزارهای 

شایسته و گاهی هم ناصواب، در بازی برنده شوند. 
سازمان ها را در یک جامعه می توان شامل بخش های 
سیاس��ی )اح��زاب، مجلس، انجمن های ش��هری و. . .(، 
بخش های تقس��یمی )بن��گاه و تعاونی ه��ای تجاری(، 
بخش های اجتماعی و تعاونی دانست. به وضوح مشخص 
است که نهاد و س��ازمان ها به صورت متقابل بر یکدیگر 
اثرگذارند و این اثرگذاری در طول زمان به تغییر، بهبود 
یا نابودی آنه��ا می انجامد.  درواقع در یک جامعه به تبع 
مجموعه فرصت هایی که حاصل از قیود نهادی اس��ت، 
سازمان ها ش��کل می گیرند و سازمان در پی بهره بردن 
از منافع ناشی از این فرصت ها هستند. به عنوان مثال در 
فرصت های به دست آمده برای کاهش هزینه های مبادله 
بورس ها شکل گرفتند، تا با استفاده از شفافیت اطالعات، 
س��هولت در مبادله و کنترل ریس��ک از منافع ناشی از 
مب��ادالت افزایش دهند.   یکی از مهم ترین مس��ائل در 
عملکرد سازمان های شکل گرفته استفاده از بازخوردها و 
دانش ضمنی ایجادشده، در بهبود فرآیند عملکرد سازمان 
است، تا بتوان بیشترین استفاده را از فرصت ها به دست 
آورد. آیا سازمان ها منافع ذی نفعان را در تصمیم گیری ها 
لحاظ می کنند؟ آیا هدف مش��ترک اعضای سازمان، در 
راس��تای افزایش منافع ذی نفعان اس��ت یا نه؟  سازمان 
غیرقابل تغییرند و ثبات آنها در گرو تغییراتی اس��ت که 
در مجموع، اثرات فزاینده مثبت داش��ته باشند. درواقع 
عملکرد سازمان می بایست به طور پیوسته مورد بازبینی 
قرار گیرد. اگر س��ازمان ها در راس��تای شفافیت انتشار 
اطالعات و کاهش هزینه های مبادله اقدام نکنند، تجسم 

نقشی و تصور حیات برای سازمان مشکل خواهد بود. 
سازمان هایی که تشکیل می شوند )مانند بورس کاال و 
اوراق بهادار بانک ها، بورس انرژی، شرکت های ملی و. . . .( 
بر کسب وکار خیل عظیمی از فعاالن اقتصادی اثرگذارند. 
لذا بررس��ی رفتار این سازمان ها از منظر در نظر گرفتن 
منافع تمام ذی نفعان مس��ئله بسیار مهمی است. امروزه 
روش های متنوعی برای س��نجش عملکرد این سازمان 
در فض��ای کس��ب کار وجود دارد که یک��ی از مهم ترین 
روش های بررسی این موضوع، ارزیابی وضعیت حاکمیت 
ش��رکتی مس��ئولیت اجتماعی آن س��ازمان ها است. در 
ارزیابی دو فاکتور فوق عملکرد سازمان ها در پاسخگویی 
ش��فاف به تقاضای ذی نفعان، حرک��ت در جهت منافع 
جامعه و حداکثر کردن منافع ذی نفعان سنجیده می شود 
و راه حل های متناسب برای بهبود آن ارائه خواهد شد.  در 
ایران در چارچوب قوانین و سیاست های اقتصادی ایران-

نهادها - )برنامه توسعه سوم و چهارم باسیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی( بورس های کاالیی –سازمان ها- 
ش��کل گرفتند. از مهم ترین آنها که پس از قانون جدید 
بازار اوراق بهادار تش��کیل شد شرکت بورس کاالی ایران 

است که از مهم ترین اهداف و آثار آن؛ 
- ساماندهی بازار کاال از طریق مکانیزم اجرایی ناظر 

بر تعهدات و تضمین منافع طرفین معامله
-کشف و شفاف سازی قیمت کاالها بر اساس تعامل 

و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار
-برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک بر بازار

- توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیالت مالی 
برای خریدوفروش

-کمک به اصالح بازار سنتی و تسهیل دادوستد کاالها
- کمک به کاهش ران��ت اختالف قیمت معامالتی 
ب��ا بازار، به خص��وص در بازار محص��والت صنعتی که 

به صورت انحصاری عرضه می شود. 
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

 در نشست مخترعان بازار دارایی فکری
مطرح شد

برد - برد در پیوند سرمایه گذاران 
بورسی و صاحبان ایده

در دومین نشس��ت مخترع��ان منتخب بازار 
دارای��ی فکری که ب��ا حضور مع��اون علمی و 
فن��اوری ریاس��ت جمهوری برگ��زار و طی آن 
هشت قرارداد س��رمایه گذاری )خرید اختراع( 
منعقد شد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
بیان کرد: امروز برای بازار س��رمایه ایران پیام 
مهمی دارد و گام ه��ای اثرگذاری در راه توجه 
به فکر ناب و عدم تکیه صرف به تولید سنتی و 
استخراج منابع زیرزمینی برداشته شده است. 
ب��ه گزارش س��نا، ش��اپور محم��دی در این 
نشس��ت در خص��وص اهمیت توج��ه ویژه به 
اختراعات و ایده های نو گفت: خوش��بختانه ما 
در بازار سرمایه به اختراع ها از نظر مبالغ ریالی 
نگاه نمی کنیم؛ چ��را که این اختراعات فارغ از 
مزایای مالی، در آینده دوام شرکت های بزرگی 

را در پی خواهند داشت. 
محمدی با اشاره به اینکه شرکت های بورسی 
زمانی قیمت سهام ش��ان معنا پیدا می کند که 
متکی ب��ه ارزش و خلق ارزش باش��ند، افزود: 
تحوالت��ی ک��ه در کش��ور م��ا اتف��اق می افتد 
نویدبخش آن اس��ت که تکیه ما به ارزش های 

خلق شده در تابلو سهام باشد. 
وی با اش��اره به اینکه تاکنون در کش��ور ما 
منابع طبیعی، مزیت نس��بی بوده است، گفت: 
در ص��ورت اس��تفاده از دانش پژوهش��گران و 
دانش��مندان کش��ور و همچنی��ن اس��تفاده از 
طرح ها و اختراعات آنها می توانیم مزیت نسبی 
خود را به س��مت این توانایی ها ببریم و به آن 

افتخار کنیم. 
محم��دی به انجام مکاتباتی با ش��رکت های 
ب��زرگ بورس��ی با هم��کاری فراب��ورس ایران 
اش��اره کرد و گفت: ما قص��د داریم با همکاری 
فرابورس از ش��رکت های بزرگ بورسی کمک 
بگیریم تا مش��ارکت ما صرفا در قیمت گذاری 
این اختراعات نباشد و این شرکت ها بتوانند در 
خرید و سرمایه گذاری برای این اختراعات نیز 

مشارکت کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه پیوند س��رمایه گذاران 
بورس��ی و صاحبان ایده موجب س��ود دوطرفه 
می ش��ود، خطاب به شرکت های بورسی گفت: 
این ش��رکت ها باید آگاه باشند سود معامالتی 
که با تجاری س��ازی ایده ها انجام می شود تنها 
متعلق به مخترعان نیس��ت و س��رمایه گذاران 
و خری��داران نی��ز از انجام ای��ن معامله منتفع 

می شوند. 

دریچه

سعید ترکمان
 عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
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صنایعی ک��ه قرار بود ب��ا واگذاری به 
بخش خصوصی پویاتر شوند، با طی کردن 
روند نادرست خصوصی سازی، تبدیل به 

واحد های زیانده شده اند. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 
قان��ون اساس��ی، بر ای��ن مبنا اس��توار 
بود که با تس��هیل واگ��ذاری بنگاه های 
دولتی، به کوچک سازی دولت و توسعه 
بخش خصوصی کمک کند، اما این طرح 
بزرگ هیچ گاه به اهداف مورد نظر خود 
دست نیافت و خصوصی سازی واقعی در 

ایران به کندی پیش می رود. 
از  منتشرش��ده  آماره��ای  براس��اس 
ایران،  سوی س��ازمان خصوصی س��ازی 
دولت��ی  دارایی ه��ای  مجم��وع  ارزش 
خصوصی سازی شده در 16 سال گذشته، 
تنها اندکی بی��ش از 108 میلیارد دالر 
ب��وده، که بیش از 61درصد آن از طریق 
بازارهای ارز داخلی تسهیل شده است. 

هرگاه دولت به فکر شتاب بخشیدن به 
روند خصوصی سازی افتاده، تا حد زیادی 
با هدف به دست آوردن منابع مالی بوده 
اس��ت. در واقع پرداخ��ت بدهی ها عامل 
اصل��ی انتقال و فروش تع��داد زیادی از 
 بنگاه های اقتصادی دول��ت به نهادهای

به اصطالح خصولتی بوده است. 
براساس اعالم سازمان خصوصی سازی، 

در مقایس��ه ب��ا واگذاری ه��ا ب��ه بخش 
خصولتی و نظیر آن، تنها بخش کوچکی 
از بنگاه های دولتی یعنی حدود 5درصد 
از آنها به بخش واقع��ا خصوصی واگذار 

شده است. 
یک��ی از عوامل اصلی  ک��ه همواره به 
عنوان دلیل کوچک بودن میزان فعالیت 
در  بخش خصوص��ی  نقش آفرین��ی  و 
اقتصاد ایران یاد می ش��ود، عدم سهولت 
کسب و کار در ایران است که در آمارهای 
بانک جهانی نیز منعکس ش��ده اس��ت. 
همین مس��ئله علت پایین ب��ودن میزان 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی در 
اقتصاد ایران در جریان خصوصی س��ازی 
در کش��ور اس��ت. واض��ح اس��ت ک��ه 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی هیچ گاه 
نقش مهمی در تزریق س��رمایه به روند 
از س��رمایه گذاری  خصوصی س��ازی که 

پایین رنج می برد، نداشته است. 
س��طح  در  کلی ت��ر،  تصوی��ری  در 
تنها حدود  بخش خصوصی  س��اختاری، 
یک پنج��م از اقتصاد ایران را تش��کیل 
می دهد. درحالی که 80درصد هزینه های 
مالی در کش��ور ب��ه بنگاه ه��ای دولتی 
اختص��اص دارد. در چنی��ن ش��رایطی، 
ب��ه نظ��ر می رس��د ک��ه امیده��ا برای 
ش��فافیت و گشایش بیش��تر برای انجام 
خصوصی سازی واقعی در کشور چندان 

به واقعیت تبدیل نخواهد شد. 
ک��ه  اتفاقات��ی  تم��ام  کن��ار  در 
خصوصی سازی به ارمغان آورد، می توان 
ب��ه تأثیرهای این پدیده در رکود صنایع 
کش��ور اشاره کرد. به طور حتم روند کند 
و غیراصول��ی خصوصی س��ازی به ج��ای 
واگذاری س��ازمان ها و واحدهای دولتی 
به بخش خصوصی، آنها را به شرکت هایی 
در ظاه��ر خصوص��ی و در اص��ل دولتی 
ک��ه از آنها به خصولتی تعبیر می ش��ود، 
موجب شد تا رکود صنایع کشور تشدید 

شود. 
صنایع��ی ک��ه ق��رار ب��ود براس��اس 
اصل44 قانون اساس��ی ب��ا واگذاری به 
بخش خصوصی پویاتر ش��ده و سوددهی 
بیش��تری را در چرخ��ه اقتصاد کش��ور 
ایجاد کنن��د و در کنار همه این اهداف، 
به رش��د اش��تغال زایی در جامعه بیکار 
ایرانی برسند، با طی کردن روند نادرست 
ب��ه واحدهای  خصوصی س��ازی، تبدیل 
مش��کل دار ش��ده که تعطیلی آنها ضرر 

کمتری از ادامه فعالیت شان داشت. 
حدود 20درصد از خصوصی س��ازی ها 
)که به قیمت ج��اری، حدود 140 هزار 
میلیارد تومان اس��ت( در دولت هش��تم 
اتفاق افتاد. 83 ه��زار میلیارد تومان در 
دولت های نهم و دهم اتفاق افتاد و بقیه 

هم در دولت یازدهم. 

ام��ا یک نکت��ه مه��م این اس��ت که 
 دولت نهم و دهم در طول هش��ت سال، 
83 هزار میلی��ارد تومان بنگاه  را واگذار 
ک��رده، اما 60درصد از ای��ن واگذاری ها 
در س��ه م��اه آخر ای��ن دولت ه��ا اتفاق 
افتاد؛ یعنی نزدی��ک به 50هزار میلیارد 
تومان،  در س��ه ماه و این یعنی تمام این 
خصوصی س��ازی ها تنها در یک ش��صتم 

زمان دو دولت گذشته رخ داد. 
از طرف دیگر بخ��ش عمده ای از این 
واگذاری ه��ا، واگذاری ه��ای رد دیون به 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی بوده، بخش 
بزرگ��ی از بنگاه هایی که امروز به عنوان 
می شناس��یم،  مش��کل دار  بنگاه ه��ای 
محصول این خصوصی س��ازی نسنجیده 
و ش��تابزده اس��ت که بخش��ی از آنها با 

مشکالت غیرقابل حل روبه رو هستند. 
تأثیرات خصوصی سازی بر رکود 

صنعت
آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن 
و تجارت ای��ران در گفت وگو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی در رابطه با 
تأثیرات خصوصی سازی بر رکود صنعت، 
اظهار کرد: روند خصوصی سازی بیش از 
یک دهه پیش وارد مرحله اجرایی ش��د 
و دولت مکلف به اجرای اصل 44 قانون 
اساسی بود، ولی بس��یاری از این قانون 

سوء استفاده کردند. 

مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران درخواست خود را به منظور بخشودگی 
جرایم بیمه ای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به 

سازمان تأمین  اجتماعی ارائه کرد. 
صادق نجفی - مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی ایران- در گفت وگو با ایس��نا، 
ضمن اع��الم این خب��ر، اظه��ار ک��رد: پیگیری های 
مختلفی به منظور بخش��ش جرایم بیمه ای واحدهای 
صنعتی کوچک و متوس��ط توس��ط س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی انجام شده است و به 
تازگی نیز در این خصوص با سازمان تأمین  اجتماعی 
نامه ن��گاری کرده ایم که باید منتظ��ر بمانیم و ببینیم 
چه تصمیمی توس��ط مس��ئوالن این س��ازمان اتخاذ 

خواهد شد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به طور 

حتم چنین بخش��ودگی موجب خواهد ش��د ش��رایط 
مطلوب تری برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به 
وجود آید و امیدواریم مسئوالن سازمان تأمین  اجتماعی 

بیشترین همکاری را در این زمینه داشته باشند. 
به گزارش ایس��نا، قطعا بخش��ودگی جرایم بیمه ای 
برای کارفرمای��ان و تولیدکنندگان بنگاه های کوچک 
و متوس��ط که به دلیل مش��کالت ناشی از رکود توان 
پرداخ��ت دیون بیمه ای تأمی��ن  اجتماعی را ندارند و 
مشمول جریمه شده اند، از اثرگذاری باالیی برخوردار 

است. 
زمان��ی  که صحب��ت از رونق تولید و کس��ب و کار 
می ش��ود همگان بر اهمیت و ض��رورت حمایت های 
دولت��ی از بنگاه ه��ای اقتصادی متمرکز می ش��وند تا 
جایی که اعتقاد اهل صنعت این اس��ت که تا حمایت 
از جانب دولت نباشد چرخ های تولید نمی چرخد. این 

حمایت ها از اعطای تسهیالت شروع و به معافیت های 
مالیاتی و خدمات دهی تولیدی ختم می ش��ود. در این 
راس��تا طرح بخش��ودگی جرایم نیز به ویژه در بخش 
جرایم مالیات��ی و بیمه ای که واحدهای صنعتی با آن 
دس��ت و پنجه نرم می کنند از مهم ترین مسائل است. 
باور تولیدکنندگان در این زمینه بر بخش��ودگی هایی 
است که می تواند همپای اعطای تسهیالت رونق تولید 
کمک ارزنده ای به بنگاه های کوچک و متوسط کند. 

تولیدکنن��دگان بر این باورند که طرح بخش��ودگی 
بیم��ه ای کمک وی��ژه ای به واحدهای صنعتی اس��ت 
که بدهی های زیاد بیمه ای دارند، چراکه این مس��ئله 
موجب می شود روحیه کار و انگیزه در این گونه واحدها 
به منظ��ور افزایش تولید و رونق اقتصادی افزایش یابد 
و طرح بخش��ودگی جرایم بیمه ای می تواند بار کمبود 
نقدینگی و ورشکستگی را از دوش صنعتگران بردارد. 

خبر خوش به صنایع کوچک می رسد؟ 

شرکت های خصوصی یا خصولتی، کدام بهتر است؟ 

 آفتاب خصوصی سازی بر بام صنعت
اخبار

مصوبه اخیر مجلس باعث 
ورشکستگی معادن می شود

واکنش ها به قانون ت��ازه تصویب مجلس مبنی بر 
تکلی��ف دولت ب��رای دریافت یک درص��د از فروش 
مع��ادن ادام��ه دارد. در تازه تری��ن واکنش ها رئیس 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن 
س��رب و روی این قانون را باعث نزولی شدن اشتغال 
معادن اعالم کرد.  حس��ن حسینقلی در گفت وگو با 
ایس��نا، با انتقاد به قانونی که اخیرا در بررس��ی های 
م��واد قانون بودجه س��ال 13۹۷ در مجلس تصویب 
ش��د، گفت: وقتی چنین قانون��ی در مجلس تصویب 
می ش��ود به نظر می رس��د که نماین��دگان از فضای 
اش��تغال و تولید دور هستند و از این حوزه برداشت 
درس��تی ندارند.  وی افزود: در 10 س��ال گذش��ته 
بالهای بس��یاری بر سر فضای کار و تولید در معدن 
آمده که اگر قرار باش��د آنها را لیست کنیم، می توان 
به اضافه شدن ۹درصد مالیات ارزش افزوده به درآمد 
معادن، افزایش حقوق دولتی و سختگیری های بیمه 
و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد؛ حاال در یک قانون 
قرار اس��ت یک درصد از درآمد معادن توسط دولت 

گرفته شود. 
رئی��س اتحادی��ه صادرکنندگان س��رب و روی با 
بی��ان اینک��ه برخی تص��ور صحیح��ی از یک درصد 
فروش مع��ادن ندارن��د، اظهار کرد: ب��رای خیلی از 
معادن یک درصد از فروش معادل 30درصد از س��ود 
آنهاس��ت که وقتی چنین کس��ری بزرگی را در کنار 
۹درصد مالی��ات، هزینه های بیمه و م��وارد دیگری 
مثل حقوق دولتی قرار دهی��م، می بینیم که معادن 
به س��مت ورشکس��تگی حرکت می کنند.  این فعال 
معدن��ی ادامه داد: به نظر می رس��د نگاه مس��ئوالن 
برای ط��رح چنین قوانینی بیش��تر ب��ه چند معدن 
ب��زرگ مثل گل  گه��ر و چادرملو اس��ت؛ درحالی که 
اکثری��ت بزرگ جامعه معدن ایران را معادن کوچک 
و متوس��ط تش��کیل می دهند و به ج��رات می توان 
گف��ت که بس��یاری از معادن س��نگ آهن کوچک و 
متوس��ط خصوصی ب��ه خاطر قوانینی از این دس��ت 
و محدودیت ه��ای صادراتی تعطیل ش��دند و بخش 
معدن در حوزه اش��تغال مسیر نزولی را طی می کند.  
حس��ینقلی با اش��اره به نحوه هزینه کرد پولی که از 
معادن گرفته می ش��ود، تصریح کرد: براساس قانون 
15درص��د از پولی که از مع��ادن تحت عنوان حقوق 
دولتی توس��ط دولت دریافت می ش��ود باید در محل 
خود معادن هزینه شود؛ حاال باید این پرسش بزرگ 
را مط��رح کرد که دولت با ای��ن مقدار از پولی که از 
معادن می گیرد در این س��ال ها چ��ه کرده و آیا آنها 
را در بخ��ش معدن ارائه کرده اس��ت یا خیر.  رئیس 
اتحادی��ه صادرکنندگان س��رب و روی ایران معتقد 
اس��ت باید کاهش هزینه های بخش تولید در اولویت 
سیاست های دولت و مجلس باشد و طرح هایی از این 
دس��ت نه تنها فضا را برای تولید مساعدتر نمی کنند، 
بلکه موج��ب ضررهای هنگفتی ب��ه تولیدکنندگان 
بخش معدنی می ش��ود و باعث خواهد ش��د بسیاری 
از معادن کوچک و متوس��ط به چالش های جدی در 

مسیر کسب و کار خود دچار شوند. 

تولیدکننده را با واردات بی رویه 
نابود نکنیم

یک کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت مهم ترین 
سیاس��ت وزارت کار در ش��رایط کنون��ی باید حفظ 
اش��تغال موج��ود باش��د. او تأکید دارد ک��ه کنترل 
واردات و حمای��ت از ص��ادرات به اش��تغال زایی در 

کشور منجر می شود. 
حمی��د نجف در گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار کرد: 
ط��ی چهار س��ال گذش��ته سیاس��ت های اقتصادی 
کش��ور انقباضی بود و دولت از طریق کنترل حقوق 
و دس��تمزد ت��الش کرد تورم را کنت��رل کند ولی با 
وجود آنکه این سیاس��ت تأثیرگذار بود، از آن طرف 
موج��ب رکود ش��دید در کش��ور به وی��ژه تولید در 
بخش ه��ای صنعت و مس��کن ش��د.  وی ادامه داد: 
طبعا برای ایجاد ش��غل در کش��ور به سرمایه گذاری 
داخل��ی و خارجی نیاز داری��م و بدون پول نمی توان 
اشتغال زایی کرد ولی برای اینکه سرمایه ها به وجود 
آید و س��رمایه گذار خارجی هم رغب��ت کند به بازار 
تولید وارد شود، یکسری پیش زمینه ها نیاز است که 
فعال نداریم.  این کارش��ناس اقتصادی متذکر ش��د: 
یکی از پیش زمینه ها، سیاست حمایت از تولید است 
که متأس��فانه اکنون موجود نیس��ت. حمایت زمانی 
اتفاق می افتد که جل��وی واردات بی رویه را بگیریم. 
الزم نیست وام های میلیاردی با بهره های سنگین به 

تولیدکننده بدهیم. 
نج��ف تصریح کرد: اگ��ر از ورود کاالهای بنجل و 
بی کیفیت که مشابه آن را در داخل داریم، جلوگیری 
کنیم یعنی از تولید حمایت کرده ایم ولی به یکسری 
از واردکنن��دگان اجازه می دهیم س��رمایه و دالر را 
از کش��ور خ��ارج و اجناس بی کیفی��ت وارد کنند تا 

تولیدکننده داخلی را نابود کنیم. 
او در پای��ان بر لزوم حفظ اش��تغال موجود تأکید 
ک��رد و گفت: باید باالترین سیاس��ت م��ا در وزارت 
کار حفظ اش��تغال موجود باش��د. اگر سیاست هایی 
که مقدمه ایجاد ش��غل اس��ت مثل کنترل واردات و 
حمای��ت از صادرات را در پیش بگیریم، خود به خود 
در کشور اشتغال زایی می ش��ود و نیازی به بودجه و 

سرمایه گذاری و وام دادن هم نیست. 

صادرات

اگر قوانین صادراتی اصالح نشود 
هنرمندان مهاجرت می کنند

رئیس اتحادیه صنف صنایع دس��تی اصفهان گفت 
از 603 اث��ری که در یونس��کو نش��ان اصالت دریافت 
کرده ان��د 20۷ اثر متعلق به ایرانی ها و 1۹6 اثر متعلق 
به هنرمندان اصفهان است، اما متأسفانه به دلیل به روز 
نبودن قوانین کشورمان، ایران جزو سی ونهمین کشور 
صادراتی صنایع دستی است.  به گزارش ایسنا، عباس 
شیردلی در مراسم تقدیر از هنرمندان قلمزن اصفهان 
که عصر روز جمعه 2۷بهمن م��اه در گالری پوالدخان 
برگزار ش��د، گفت: ایرانیان آثاری را در جنوب خراسان 
به دست آورده اند که نشان می دهد حدود یک میلیون 
س��ال پیش ایرانی��ان در آن بخش صنایع  دس��تی را 
می س��اختند. به عبارتی صنایع دستی فرهنگ ماست. 
همین طور در ش��هرهای دیگر از جمله ارومیه و زابل 
آثار نقره ای کشف شده که نشان دهنده تولید این هنر 
حدود 5500 س��ال پیش در ایران است.  او ادامه داد: 
در حال حاضر بسیاری از کش��ورها رقیب ما در حوزه 
قلمزنی محس��وب می شوند زیرا مس��ئوالن آنها به روز 
فکر کرده اند، اما در کش��ور ما صادرات صنایع دس��تی 
صفر اس��ت درحالی که ما جزو سه کشور تولیدکننده 
اول صنایع دس��تی در دنیا هستیم. اگر قوانین مربوط 
به صادرات صنایع دستی اصالح نشود شاهد مهاجرت 
هنرمندان صنایع دس��تی خواهیم بود. در حال حاضر 
هنرمندان ای��ن حوزه می توانند تنها بین س��ه تا پنج 

کیلوگرم فلز نقره را صادر کنند. 
اخبار خوب صادرات صنایع دستی تا پایان سال

پویا محمودیان- مدیرکل صادرات صنایع دستی- نیز 
بیان ک��رد: جای گالری هایی که صنایع دس��تی فاخر 
و نفی��س را در خود ج��ای دهند در کش��ور ما خالی 
اس��ت و من شخصا به عنوان مدیرکل صادرات صنایع 
دستی افتتاح این گالری را به فال نیک می گیرم. ما از 
شهریورماه امسال و در بیست و هشتمین نمایشگاه ملی 
صنایع دستی خانه ایرانی را راه اندازی کردیم؛  خانه ای 
که می تواند با تمام کاالهای صنایع دستی تزیین شود.  
او با بیان اینکه به شدت دنبال طرح خانه ایرانی هستیم، 
افزود: خانه ایرانی اس��فندماه امس��ال در پاریس نیز به 
نمایش گذاشته خواهد شد. همچنین اقدامات خوبی در 
حوزه صادرات در حال انجام اس��ت تا بتوانیم مشکالت 
صادراتی را برطرف کنیم به همین دلیل تا پایان سال 
اخبار خوبی از صادرات صنایع دس��تی خواهیم داشت.  
مدیرکل صادرات صنایع دس��تی همچنین گفت: دفتر 
صادرات معاونت صنایع دستی همیشه برای حمایت از 
هنرمندان اعالم آمادگی کرده است و در هر بخشی که 
فکر می کنید می توانید به عنوان دولت تس��هیل کننده 
باش��یم، در خدمت هس��تیم. امیدوارم ش��اهد افتتاح 

گالری های بسیاری در کالنشهرهای ایران باشیم. 
ارزش آثار هنرمندان مان بیشتر از چاه های 

نفت است
داریوش ارجمند نیز در مراس��م تقدی��ر از قلمزنان 
اصفه��ان بیان کرد: این بزرگداش��تی برای قلمزن های 
اصفهانی اس��ت. فکر نمی کنم کس��ی نباش��د که در 
خانه اش یک تکه از نقره اصفهان نداشته باشد. من نیز 
عاش��ق قلمزنی های اصفهان هستم زیرا اصفهان جای 
کوچکی نیس��ت و همانطور که بارها گفته شده نصف 
جهان اس��ت. اگر به آث��اری که در همین گالری وجود 
دارد نگاه کنید حیرت زده می ش��وید.  او با بیان اینکه 
خیلی خوشحالم امروز از هنرمندانی که همیشه مغفول 
مانده اند تقدیر می ش��ود، گفت: اص��وال ما به هنرهای 
دستی مان کم  اعتنا بوده ایم و سازمان ها و نهادهایی که 
وظیفه تقدیر از هنرمندان این بخش را دارند باید چنین 
کارهایی را انجام دهند. امیدوارم همه دوستانی که در 
اصفهان کارهای حیرت انگیزی با نقره و قلمزنی انجام 
می دهند تقدیر شوند تا مردم آنها را ببینند زیرا ارزش 

کارهای آنها از چاه های نفت ما بیشتر است. 

عمده محصوالت صادرات غیرنفتی 
در 10 ماه امسال 

میعان��ات گازی، گاز طبیع��ی مایع ش��ده، پروپ��ان 
مایع شده، س��ایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز 
بنزین و متانول جزو پنج قلم عمده کاالهای صادراتی 
غیرنفتی در 10 ماهه سال 13۹5 و 13۹6 بوده  است.  
ب��ه گزارش فارس، اقالم عمده صادرش��ده از کش��ور 
ایران طی 10 ماهه سال 13۹6 شامل میعانات گازی، 
گاز طبیع��ی مایع ش��ده در ظروف یک هزار س��انتی 
مترمکعب و بیش��تر، پروپان مایع شده در ظروف یک 
هزار سانتی مترمکعب و بیشتر، سایر روغن های سبک 
و فرآورده ها به جز بنزین و متانول اس��ت.  سنگ آهن 
هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیش از 40درصد به 
هم فشرده نشده، محصوالت نیمه تمام از آهن یا فوالد 
غیرمم��زوج دارای کمتر از 25درصد کربن، پس��ته با 
پوست تازه یا خشک، بوتان مایع شده، پلی اتیلن گرید 
فیل��م با چگالی کمت��ر از ۹4درصد به جز نوع پودری 
و س��ایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل 
مایع ش��ده غیرمذکور در ظروف یک هزار س��انتی متر 
مکعب و بیش��تر و اوره حتی به صورت محلول در آب 
در رتبه های بعدی صادرات غیرنفتی کشور قرار دارند.  
براساس این گزارش، بیشترین کاالهای ایرانی به پنج 
مقص��د چین، امارات، ع��راق، کره جنوبی و هند صادر 
ش��ده اس��ت. پیش از این امارات در رتبه دوم و عراق 
در رتبه نخس��ت قرار داشت.  همچنین افغانستان به 
جای هن��د در زمره عمده ترین مقاصد صادراتی ایران 

قرار گرفته بود. 

رئی��س انجمن س��نگ آهن گفت ادامه 
روند فعل��ی تحمیل هزینه  ب��ا عناوین و 
بهانه های بی س��ابقه به معادن کوچک و 
متوسط، آینده فعالیت آنها را مبهم کرده 

 است. 
به گزارش تس��نیم، مه��رداد اکبریان، 
رئی��س انجمن س��نگ آهن ب��ا انتقاد از 
ن��گاه دولت ب��ه مقوله مطالب��ات گفت: 
متأس��فانه در دولتی که با شعار حمایت 
از بخش خصوصی رأی آورد و پا به میدان 
گذاشت، ش��اهد رفتارهایی با این بخش 
هستیم که به س��ختی بتوان نمونه هایی 
از آنها در دولت های گذشته سراغ گرفت. 
مسئوالن دولتی طی سال های اخیر دائماً 
تغییر کرده اند و هر مس��ئول تازه نفس��ی 
ب��دون توجه ب��ه مش��کالت و معضالت 
انباشته ش��ده بخش خصوص��ی، تکالیف و 
انتظ��ارات جدیدی از م��ا تعریف می کند 

که نشان دهنده بی اطالعی، عدم شناخت 
و ناپختگی است.  وی افزود: دولت دست 
ب��ه ابداع��ات ت��ازه ای در م��ورد مفاهیم 
شناخته ش��ده در اقتصاد زده  است؛ همه 
م��ا می دانیم مبنای محاس��به و دریافت 
مطالب��ات دولتی اع��م از مالیات، حقوق 
دولتی معادن، بهره مالکانه و. . . درآمدی 
اس��ت که از فعالیت ی��ک تولیدکننده یا 
معدن دار حاصل می ش��ود، ول��ی به نظر 
می رس��د دولتمردان با کنار گذاشتن این 
مبنا، به دنبال تعریف و دریافت مطالبات 
دولتی از فروش یا حتی تولید ما هستند! 
ای��ن فعال معدنی با اش��اره به تصویب 
دریاف��ت یک درص��د از مع��ادن در قالب 
بودجه سال آینده گفت: ظاهرا مطالبات 
دولت��ی در ایران س��قف ن��دارد؛ حقوق 
دولتی، بهره مالکانه، حقوق محیط زیست، 
مالیات بر عملکرد، حقوق شهرداری ها و 

به تازگی هم تصویب دریافت یک درصد 
از ف��روش م��واد و فرآورده های معدنی و 
واری��ز آن به حس��اب خزان��ه در بودجه 
س��ال آینده. خ��وب اس��ت دولتمردان و 
نمایندگان مجلس به این س��وال پاس��خ 
دهند آی��ا با این روند، می توان امیدی به 
ادامه فعالیت معادن کوچک و متوس��ط 

داشت؟! 
اکبری��ان با اش��اره به تأکی��د دولت به 
ایجاد اش��تغال گفت: محاس��بات نش��ان  
می دهد هزین��ه ایجاد هر ش��غل به طور 
متوسط 250 میلیون تومان است به این 
ترتی��ب عقل و منطق حک��م نمی کند به 
امید کس��ب درآمد تحت عناوین عجیبی 
مانن��د آنچ��ه مجلس به تازگ��ی تصویب 
کرد، همین اشتغال موجود را نیز از بین 
ببریم. آیا دولتمردان به این فکر کرده اند 
ب��ا هزینه های��ی که به مع��ادن کوچک و 

متوس��ط تحمیل می کنند اساسا تولیدی 
صورت نخواهد گرفت ک��ه از آن مالیات 
یا س��همی به دولت برسد. گذشته از این 
درآمد حاص��ل از این مج��اری قطعا در 
مقایس��ه با ضرر از دس��ت رفتن اشتغال 

موجود برابری نمی کند. 
رئیس انجم��ن س��نگ آهن ادامه  داد: 
هم��ه می دانیم دول��ت به ش��دت دچار 
کمب��ود درآمد و به دنبال تعریف مجاری 
ت��ازه درآم��دی اس��ت ولی راه ح��ل این 
مش��کل اعمال فش��ار بر بخش خصوصی 
نیست. آن هم در ش��رایطی که بسیاری 
از مع��ادن بخش خصوصی اعم از کوچک 
و متوس��ط مدت هاس��ت در حاشیه سود 
نیس��تند و ب��ا تصمیم��ات عجوالن��ه و 
ناپخته ای که این روزها شاهدش هستیم، 
آین��ده فعالیت این مع��ادن در هاله ای از 

ابهام قرار گرفته  است. 

رئیس انجمن سنگ آهن:

 هزینه  های جدید به معادن تحمیل نکنید
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 هفته گذشته هاشم یکه زارع، 
در  خ��ودرو  ای��ران  مدیرعام��ل 
بین المللی  همای��ش  پنجمی��ن 
از  ای��ران،  خ��ودروی  صنع��ت 
س��ختگیرانه بودن استانداردهای 
خ��ودرو در ای��ران گالی��ه کرد و 
به ج��ای اینکه ای��ن انتقادات به 
نفعش باشد، به ضررش تمام شد 
و انگشت اتهام به سمت او رفت. 

ایس��کانیوز؛  گ��زارش  ب��ه 
مدیرعام��ل ای��ران خ��ودرو در 
پنجمی��ن همای��ش بین المللی 
ای��ران  خ��ودروی  صنع��ت 
»چ��را  ک��رد  اع��الم  صراحت��ا 
خ��ودرو  اس��تانداردهای  بای��د 
در ایران آنگونه س��خت باش��د 
ت��ا بزرگ تری��ن خودروس��ازان 
دنیا همچ��ون بن��ز و هیوندای 
نتوانن��د اس��تانداردهای ای��ران 
را پ��اس کنند؟ حتماً مش��کل 
جای دیگری است.« اما درست 
چند ساعت پس از صحبت های 
او، برخ��ی رس��انه ها ب��ا تقطیع 
صحبت های او، موجب برداشت 
نادرست شدند؛صحبت هایی که 
هنگام دیدن آن هم مش��خص 
اس��ت لحن او گالیه و انتقاد از 
سازمان استاندارد را در بردارد، 
اما باز هم با برداش��ت اش��تباه 

رسانه ها مواجه شد. 
ح��اال پ��س از گذش��ت چند 
روز از صحبت ه��ای یک��ه زارع، 
ژان کریس��تف کومار، قائم مقام 
گروه پژو-س��یتروئن در منطقه 
خاورمیان��ه و آفریقا در رابطه با 
اس��تانداردهای جدید 85 گانه 
صنعت خ��ودروی ای��ران گفته 
اس��ت: »ای��ن قوانین ب��رای ما 
جدید نیس��تند اما برخی از آنها 
بسیار دشوار است. ما بر رعایت 
استاندارد در محصوالت قدیمی 
پژو که هم اکنون در ایران روی 

خ��ط تولید ق��رار دارند فش��ار 
بس��یاری آورده ایم اما همه آنها 
قادر به گذر از فیلتر این قوانین 

نخواهند بود.«
اکنون پرس��ش اینجاست که 
انتقاده��ای مطرح ش��ده درباره 
س��ختگیرانه  اس��تانداردهای 
چ��ه  ت��ا  ای��ران  در  خ��ودرو 
می��زان درس��ت اس��ت و چ��را 
خودرویی  جدید  استانداردهای 
تا این حد س��ختگیرانه شده اند 

ک��ه نه تنه��ا ص��دای مدی��ران 
مدیران  اعت��راض  بلکه  داخلی، 
ارش��د خودروس��ازان اروپایی را 

نیز بلند کرده است؟ 
عب��داهلل  زمین��ه  همی��ن  در 
بابایی، کارشناس صنعت خودرو 
می گوی��د: »اس��تانداردها زمانی 
می توانن��د موف��ق باش��ند که بر 
اساس ش��رایط و محیط داخلی 
کشور بهینه و تدوین شوند، بدین 
گونه که ما نمی گوییم استانداردها 

سختگیرانه نباشند، اما باید قابل 
اجرا باشند. بهتر است در صنعت 
خ��ودرو حرف های��ی نزنی��م که 
نتوانی��م از پس آنه��ا بربیاییم و 
پس از آن بگویند خودروس��ازان 
الب��ی کرده ان��د، بلک��ه مباحثی 
مط��رح ش��ود که خودروس��ازان  
توان و قابلیت اجرای آن را داشته 

باشند.« 
بابای��ی تأکید می کن��د: »در 
اس��تانداردهای  حاض��ر  ح��ال 

خودروس��ازان  و  ایران خ��ودرو 
داخلی کش��ور به خوبی رش��د 
کرده است، اما مسئله اینجاست 
که نوع خواسته ها متفاوت است، 
از این رو به نظر می رسد منظور 
آقای یکه زارع نی��ز بر چگونگی 
اجرای این اس��تانداردها و قابل 

اجرا بودن آنها بوده است.«
این کارش��ناس صنعت خودرو 
اظهار می کند: »ارتقای استاندارد 
صنعت خ��ودرو در دنیا طبیعی 
اس��ت اما باید مرحل��ه به مرحله 
پی��ش رود، از طرف��ی دیگر باید 
در کنار استانداردهای خودرویی، 
همچ��ون  دیگ��ری  مباح��ث 
اس��تانداردهای س��وخت و... نیز 
مورد توجه قرار گیرد، باید توجه 
کنیم که خواس��ته ها به ش��رایط 
موجود و فعالیت های آن صنعت 

همخوانی داشته باشد.« 
می ده��د:  ادام��ه  بابای��ی 
»صحبت ه��ای آق��ای یکه زارع 
در زمینه انتقاد از استانداردهای 
خودروی��ی درس��ت اس��ت، اما 
شیطنت برخی رسانه ها موضوع 

را به گونه ای دیگر جلوه داد.« 
ب��ودن  س��خت  موض��وع 
خودروی��ی  اس��تانداردهای 
جدید، مدت هاس��ت که مطرح 
ش��ده اما نکته جالب اینجاست 
درحالی که خودروس��ازان بزرگ 
دنیا که عالوه بر حضور در بازار 
ایران، در بازارهای بزرگ دیگری 
حض��ور دارند ک��ه کوچک ترین 
اشتباه ش��ان موج��ب رس��وایی 
می شود نیز عقیده دارند برخی 
از این استانداردها غیرقابل اجرا 
یا بسیار سخت گیرانه است، گویا 
س��ازمان اس��تاندارد گوش های 
خ��ود را گرفته ت��ا کوچک ترین 
انتقادی را نش��ود و انعطافی نیز 

از خود نشان نمی دهد. 

عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجل��س با اش��اره به کارش��کنی مافیای 
خودرو ب��رای س��رمایه گذاری »رنو« در 
س��اوه گفت خودروس��ازان خارجی برای 
نزدیک ش��دن به بازار مصرف خاورمیانه، 
در سایر کشورهای منطقه سرمایه گذاری 

می کنند و زیاد معطل نمی مانند. 
به گزارش ش��بکه اطالع رسانی راه دانا، 
محمدرض��ا منصوری، عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس با اشاره به سخنان 
مدیرعام��ل ای��ران خ��ودرو در پنجمین 
همای��ش بین الملل��ی صنع��ت خودروی 
ای��ران درب��اره ضرورت خصوصی س��ازی 
ب��رای نجات ای��ن صنعت کش��ور گفت: 
باالخره خود مدیران خودروسازی حاضر 
به قب��ول ناکارآم��دی مدیری��ت دولتی 
ش��دند ولی خصوصی س��ازی باید شفاف 
و از طریق صداوس��یما اطالع رسانی شود 
تا خودروس��ازی به دست مدیران اهل و 

کاربلد برسد. 
وی با تأکید ب��ر اینکه مدیریت دولتی 
در هیچ کشوری موفق نبوده است، افزود: 
با توج��ه به ارزان بودن ان��رژی و نیروی 
انس��انی ماهر، ای��ران بهترین مکان برای 

سرمایه گذاری و صادرات است. 
بازار انحصاری؛ بزرگ ترین چالش 

بی کیفیتی خودروها
منص��وری بی��ان کرد: ب��ازار انحصاری 

خودرو، کمکی به پیش��رفت این صنعت 
ب��زرگ داخلی نک��رد و با وج��ود قیمت 
ش��ش براب��ری دالر در برابر ریال در یک 
دهه اخیر که می توانس��ت س��کوی رشد 
صادرات ش��ود، شاهد بی برنامگی مدیران 

دولتی بودیم. 
وی ادام��ه داد: ش��رکت های ژاپن��ی، 
بهتری��ن خودرو را در ح��د ۱۰ هزار دالر 
می فروش��ند و ب��ه کارگران ه��م حقوق 
رویایی ۴ ه��زار دالری می دهند ولی در 
ایران هنوز خودروی بی کیفیت را به زور 

در بازار انحصاری می فروشند. 
مدیران دولتی، عزم جدی برای 
رقابت با بازار خارجی را ندارند

نماین��ده م��ردم س��اوه و زرندی��ه در 
مجلس ش��ورای اس��المی دلیل موفقیت 
خودروس��ازان ژاپنی را افزایش بهره وری، 
اس��تفاده از فناوری نوین و ساختار مالی 
صحیح دانس��ت و افزود: چند دهه تجربه 
خودروس��ازی دولتی نش��ان می دهد که 
این مدی��ران عزم جدی ب��رای رقابت با 
ب��ازار خارج��ی را ندارن��د؛ چراکه حکم 
مهمان را در مدیریت ش��رکت ها دارند و 
بابت زیان دهی در ش��رکت های مختلف، 

جریمه نمی شوند. 
اهمی��ت  ب��ه  اش��اره  ب��ا  منص��وری 
س��رمایه گذاری برای نجات اقتصاد کشور 
اظهار کرد: باید س��رمایه گذاران خارجی 

ی��ا ایرانیانی که ت��وان تولی��د خودروی 
باکیفیت را دارند برای سرمایه گذاری در 
کشور ترغیب کرد و مانع از سنگ اندازی 

مافیای خودرو شد. 
 ضرورت حمایت از اشتغال زایی

و صادرات
وی در ادام��ه گفت: م��ردم نباید تاوان 
ضع��ف مدیران دولت��ی را بدهند، باید از 
تجربیات تلخ اقتصاده��ای دولتی جهان 

استفاده کرد. 
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجلس اظهار داش��ت: سرمایه گذاری که 
برای کارگران ایرانی اش��تغال زایی کند و 
با صادرات محصوالت خود ارزآوری برای 
کشور داشته باشد باید مورد حمایت قرار 

گیرد. 
وی اف��زود: س��رمایه گذار خارجی باید 
به طور مس��تقیم سرمایه خود را در ایران 

درگیر کند و متعهد به صادرات باشد. 
منصوری بیان ک��رد: در برابر تحریم ها 
همانطور که تاکن��ون درایت کردیم باید 
هوش��مندانه عم��ل کنیم و کش��ورهای 
اروپای��ی را تش��ویق به س��رمایه گذاری 
مستقیم کرده تا در برابر تحریم ها شاهد 

مقاومت خود آنها باشیم. 
وی ادامه داد: چنانچه قطعه ساز داخلی 
م��ا بتواند قطعه خودروه��ای صادراتی را 
بس��ازد در آن صورت اس��ت که می تواند 

مس��تقیم از ش��رکت های دنیا س��فارش 
بگیرد. 

کارشکنی مافیای خودرو برای 
سرمایه گذاری »رنو« در ساوه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با اشاره به کارشکنی مافیای خودرو برای 
سرمایه گذاری »رنو« در ساوه اظهار کرد: 
اگر با خودروسازان خارجی تعامل نکنیم، 
آنها برای نزدیک ش��دن ب��ه بازار مصرف 
خاورمیانه در س��ایر کش��ورهای منطقه 
س��رمایه گذاری می کنن��د و زیاد معطل 

نمی مانند. 
وی اف��زود: در ق��رارداد قبلی با »پژو« 
تجرب��ه تلخ��ی داش��تیم ک��ه ب��ا اعمال 
تحریم ه��ای جدی��د م��ا را ره��ا کردند، 
ول��ی در قرارداد با »رنو« س��رمایه آنها را 
می خواهیم تبدیل به س��اختمان و قطعه 
کنی��م و تحریم ه��ای جدی��د، عطف به 

گذشته نمی شود. 
منصوری ب��ا بیان اینکه در حال حاضر 
قطعه سازان توان صادرات ندارند، گفت: 
برای اینکه فقط بازار داخلی را در اختیار 
خارجی ها نگذاریم،  »رنو« متعهد ش��ده 
اس��ت ک��ه ۳۰ درص��د تولی��د را صادر 
کن��د، این امر وقتی محقق می ش��ود که 
قطعه سازان داخلی را آموزش داده باشند 
تا بتوانند قطع��ه با کیفیت برای صادرات 

بسازند. 

معاون حمل و نقل ترافیک ش��هرداری 
تهران درباره خدمات پایان س��ال مراکز 
معاین��ه فنی گف��ت این مراک��ز آمادگی 
کام��ل برای ارائه خدمات 2۴ س��اعته به 
مراجعه کنندگان دارند اما سرور های ناجا 

این امکان را به آنها نمی دهد. 
وی در ادامه افزود: هم اکنون تمامی 
مراک��ز ارائ��ه خدمات معاین��ه فنی از 
صبح زود تا س��اعت ۱2 شب خدمات 
م��ورد نظر مال��کان خودروه��ا را ارائه 
می کنند اما از آنجا که از همین ساعت 
ت��ا 7 صب��ح روز بعد س��رور های ناجا 
تحت انجام س��رویس های تعیین شده 

قرار دارن��د، نمی توانیم اس��تعالم های 
مورد نظ��ر را دریافت کنی��م بنابراین 
نمی توانیم ب��ه هموطنان خدمات ارائه 

کنیم. 
این مقام مسئول به شهروندان توصیه 
کرد با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال 
و افزایش مراجعه مالکان خودرو به مراکز 
مختلف معاینه فنی بهتر است متقاضیان 
دریاف��ت خدمات با مدیریت زمان ش��ان 
نسبت به دریافت برگه معاینه فنی اقدام 
کنند تا در ایام پایانی س��ال دچار مشکل 
نباش��ند و بدون مشکل بتوانند در سطح 

جاده ها تردد کنند. 

زوج و فرد فعاًل تغییری ندارد
پورسیدآقایی درباره تغییرات احتمالی 
ط��رح زوج و ف��رد در آینده نی��ز گفت: 
هم اکن��ون درحال بررس��ی کارشناس��ی 
نتایج و دس��تاوردهای مختل��ف یا حتی 
مش��کالت این ط��رح در سراس��ر جهان 
هستیم تا با استفاده از اطالعات به دست 
آمده نسبت به ادامه یا توقف این طرح در 

کشورمان تصمیم گیری کنیم. 
وی تأکید کرد: برخی کشورها به دلیل 
آلودگی هوا طرح های��ی مبتنی بر پالک 
خودروه��ا مث��ل زوج و ف��رد را اجرایی 
کرده ان��د اما پس از مدتی نقایص موجود 

باعث ش��ده تا این طرح ها را لغو کرده و 
راهکارهای جایگزینی را اجرایی کنند که 
به عنوان مثال می توان از مکزیکوس��یتی 
نام برد.  این مقام مس��ئول تصریح کرد: 
ت��ا مش��خص ش��دن نتای��ج تحقیقات و 
مطرح ش��دن آن در شورای ترافیک هیچ 
تغیی��ری در ط��رح زوج و ف��رد نخواهیم 
داش��ت و کم��اکان مثل قب��ل این طرح 
اجرایی خواهد شد. این درحالی است که 
درصورت تصمیم گیری ش��ورای ترافیک 
براس��اس اطالعات جدی��د قطعاً نتایج به 
ش��هروندان گرامی اطالع رس��انی خواهد 

شد. 

چوب مافیای خودرو، الی چرخ »رنو«

سود بازار انحصاری در جیب مدیران دولتی

آماده ارائه خدمات 24 ساعته هستیم، اما... 

اخباراعتراض یکپارچه به استانداردهای جدید خودرویی

 جزییات نامه نگاری گمرک
با وزارتخانه های صنعت و اقتصاد

گمرک با ارس��ال نامه ای به وزارتخانه های اقتصاد 
و صنعت، اعالم کرد که ترخیص خودروهای سواری 
دارای قبض انبار با لحاظ کردن چهار ش��رط بالمانع 

اعالم شد. 
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز به نق��ل از مه��ر، گمرک 
جمه��وری اس��المی ای��ران ب��ا ارس��ال نام��ه ای به 
وزارتخانه های صنعت و اقتصاد، ضوابطی چهار بندی 
را ب��رای ترخیص خودروهای واردات��ی دارای قبض 

انبار اعالم کرد. در این نامه آمده است: 
 هی��ات وزیران بنا به پیش��نهاد مش��ترک وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد: 
 ترخیص خودروهای س��واری دارای قبض انبار در 
اماک��ن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی به تاریخ ۱۳96/۱۰/9 و قبل آن و با 

رعایت شرایط زیر بالمانع است: 
 ۱ - پرداخ��ت حقوق ورودی من��درج در جداول 
الف و ب تصویب نامه ش��ماره ۱2557۳/ت 5۴8۰۳ 

مورخ ۱۳96/۱۰/9 
 2 - دارا ب��ودن ش��رایط آیین نام��ه ضواب��ط فنی 
واردات خودرو موضوع تصویب نامه ش��ماره ۱8758/

ت788۱7 ه م��ورخ ۱۳82/۴/۱۰ و اصالحات بعدی 
آن موضوع تصویب نامه شماره 2۴7297/ت 7722 ه 
مورخ ۱۳9۰/۱2/۱5 و شماره ۱6۰25۴/ت 5۳5۴8 
مورخ ۱۳95/۱2/۱6 در زمان ورود خودرو به کش��ور 
و بدون رعایت سال س��اخت برای خودروهای تولید 

شده در سال های 2۰۱5، 2۰۱6 و 2۰۱7 میالدی 
 ۳ - خودروهای با حجم موتور 25۰۰ سی س��ی و 
کمت��ر و بدون الزام به رعایت مفاد مندرج در تبصره 
)2( م��اده )۱۳( تصویب نام��ه ش��ماره ۱25572/ت 

5۴8۰۳ ه مورخ ۱۳96/۱۰/9 
 تبص��ره: رعایت ضوابط ثبت س��فارش در وزارت 

صنعت، معدن و تجارت 
 تبصره: تمدید ثبت سفارشات خودروی سواری در 
سال ۱۳95 مشروط به تأمین خدمات پس از فروش 
مطاب��ق ماده ۴ قان��ون حمای��ت از مصرف کنندگان 
مصوب��ه ۱۳88 با رعایت مف��اد بندهای ۱، 2، ۳ این 

تصویب نامه مجاز است. 
 

خصوصی سازی تنها راه پیشرفت 
در صنعت خودروسازی

مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو اع��الم 
کرد خصوصی س��ازی صنعت خودرو تنها به دس��ت 
دولتی ها ممکن می ش��ود و با اظهارنظر های مدیران 
عامل این بخش ها امکان پذیر نیس��ت؛ دولت باید هر 
چه س��ریع تر مقدمات خصوصی س��ازی شرکت های 

خودروسازی کشور را فراهم آورد. 
به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی راه دانا، هاشم 
یک��ه زارع، مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو 
در پنجمین همای��ش بین المللی صنعت خودروی 
ایران با اعالم اینکه مانع خصوصی سازی در صنعت 
خودرو نش��وید، گفت: »واهلل قسم، خصوصی سازی 
صنعت خودرو را نجات می دهد، مانع ایجاد نکنید. 
همین امروز س��ه س��رمایه گذار پیدا ش��وند، س��ه 
صندلی ایران خودرو را بگیرند، س��ه س��رمایه گذار 
ه��م برای س��ایپا پیدا ش��وند، همین ام��روز عصر 
آق��ای جهرودی و من را ع��وض بکنند، این به نفع 

مملکته.«
 در همی��ن رابط��ه محمدرض��ا منص��وری، عضو 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
اظهار داش��ت: چندین س��ال در مجلس و در تمامی 
جلساتی که با دولتی ها و مدیران عامل سایپا و ایران 
خ��ودرو این موض��وع را مطرح کرده ای��م و امروز به 
این نتیجه رس��یده اند که وابسته بودن خودروساز ها 
به دولت پیش��رفتی در صنعت خودرو سازی حاصل 

نمی کند. 
 وی بر همین اس��اس اضافه کرد: خصوصی سازی 
صنعت خودرو تنها به دست دولتی ها ممکن می شود 
و ب��ا اظهارنظر ه��ای مدی��ران عام��ل ای��ن بخش ها 
امکان پذی��ر نیس��ت؛ دولت بای��د هر چه س��ریع تر 
خودروسازی  ش��رکت های  مقدمات خصوصی سازی 

کشور را فراهم آورد. 
 عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به اع��الم آمادگی ش��رکت های 
خودروس��از برای تبدیل به خصوصی ش��دن عنوان 
ک��رد:از آنجای��ی ک��ه مدی��ران عامل ش��رکت های 
خودروسازی در زمینه خصوصی سازی اعالم آمادگی 
کرده اند دولت باید مقدمات این امر را فراهم آورند. 

 منصوری در ادامه با بیان اینکه تنها راه پیش��رفت 
در صنع��ت خودروس��ازی خصوصی س��ازی اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: تا زمانی که صنعت خودروس��ازی 
کشور در اختیار دولت و وابسته به آن است پیشرفتی 
در ای��ن زمینه حاصل نمی ش��ود، بنابرای��ن تنها راه 
پیش��رفت در صنعت خودروس��ازی خصوصی سازی 

است. 
 وی اف��زود: مجل��س ه��م از اع��الم آمادگ��ی 
ش��رکت های خودروس��ازی ب��رای واگ��ذاری این 
ش��رکت ها به بخش خصوصی اس��تقبال می کند و 
آماده همکاری با دولت و شرکت های خودروسازی 

در این زمینه است. 

اخبار

جذب ۳۰۰ میلیون یورو 
سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام

و  نیرومحرک��ه  انجم��ن صنای��ع همگ��ن  دبی��ر 
قطعه س��ازان کش��ور گفت حدود ۳ میلی��ارد یورو و 
بیش از ۱۰۰هزار میلیارد ریال س��رمایه گذاری ثابت 
در صنعت قطعه س��ازی مورد نیاز اس��ت، اما تاکنون 
و در فض��ای پس��ابرجام نزدی��ک ب��ه ۳۰۰میلیون 
یورو س��رمایه گذاری خارجی جذب ش��ده است.  به 
گزارش ایرنا،  »آرش محبی نژاد« با اش��اره به امضای 
تفاهم نامه همکاری بی��ن انجمن صنایع همگن نیرو 
محرکه و قطعه س��ازان کش��ور و انجمن قطعه سازان 
فرانس��ه )FIEV(  در هفت��ه گذش��ته اف��زود: این 
تفاهم نامه که در هفت س��رفصل به امضا رسیده، به 
ارتقای فناوری قطعه سازان ایرانی، حضور فرانسوی ها 
در ب��ازار قطعه س��ازی ایران، اس��تفاده از مزیت های 
نسبی تولید در کشورمان و صادرات تولیدات کمک 
خواه��د کرد.  وی ابراز امی��دواری کرد که با امضای 
این تفاهم نامه، ش��اهد جذب بیش��تر سرمایه گذاری 
خارجی در صنعت قطعه س��ازی کشورمان باشیم که 
یکی از پاشنه آشیل های این صنعت است.  محبی نژاد 
خاطرنشان کرد: ایجاد کمیسیون مشترک اقتصادی 
و صنعت��ی بی��ن دو انجمن به منظ��ور انجام تجزیه 
و تحلیل ه��ای فن��ی و اقتصادی، ارتق��ای راهبردی 
قطعه س��ازان و تأمین کنندگان زنجی��ره تأمین برای 
ورود به بازار خودروسازی، بازار لوازم یدکی و توسعه 
بازارهای خودرویی، اعزام گروه هایی از قطعه س��ازان 
دو کش��ور برای بازدید از امکانات و پتانسیل های دو 
طرف و برگزاری همایش ها و سمینارهایی در هر دو 
کشور در راستای ارتقای رقابت پذیری، بهبود کیفیت 
محصوالت، ارتقای مدیریت، کاهش قیمت تمام شده 

و...، از جمله محورهای اصلی این تفاهم نامه است. 
و  نیرومحرک��ه  انجم��ن صنای��ع همگ��ن  دبی��ر 
قطعه س��ازان کش��ور گفت: تقویت فضای مشارکتی 
مش��ترک  س��رمایه گذاری  ش��رکت های  قال��ب  در 
)جوین��ت ونچرها( برای ارتق��ای دانش فنی، اعطای 
لیس��انس به ش��رکت های داخلی و انتق��ال فناوری، 
ص��ادرات محص��والت تولی��دی در ای��ران و ق��رار 
گرفتن ش��رکت های قطعه س��از ایران��ی در زنجیره 
تأمین جهان��ی خودروس��ازان فرانس��وی، برگزاری 
نمایش��گاه های قطعه س��ازی در هر دو کشور و سایر 
کش��ورها و در نهایت، بهبود صنعت قطعه س��ازی و 
فضای کسب و کار، سایر محورهای تفاهم انجام شده 
اس��ت.  وی اب��راز امیدواری کرد با عق��د این تفاهم 
مش��ترک، خودروس��ازان و قطعه س��ازان دو کش��ور 
بتوانن��د به تقوی��ت روابط تج��اری پرداخته و هدف 
صادرات ۳۰درصد محص��والت تولیدی که می تواند 

شامل قطعات خودرویی نیز باشد، محقق شود. 
  لزوم سیاست گذاری مناسب داخلی

در قطعه سازی
محبی نژاد با تأکید بر لزوم ترس��یم نقشه راه آینده 
قطعه س��ازی کش��ور، تصریح کرد: بخ��ش مهمی از 
سرنوش��ت قطعه س��ازان، محصول سیاس��تگذاری ها 
و حمایت ه��ای داخل��ی اس��ت، ام��ا در ای��ن زمینه 
کمبودهایی وجود دارد.  وی با اشاره به عقب افتادگی 
صنعت قطعه س��ازی در س��ال های گذشته و متاثر از 
مس��ئله تحریم ها و فاصله گرفت��ن از جامعه جهانی، 
اظهار داش��ت: در این پیوند، با امضای تفاهم نامه یاد 
شده سعی ش��د در عرصه پیوستن به زنجیره تأمین 
جهان��ی و جذب س��رمایه گذاری خارج��ی گام های 
عملی برداشته شود، اما ناگزیر از سیاست گذاری های 
مناس��ب داخلی هس��تیم.  این مقام مسئول صنفی 
بیان داش��ت: به عنوان نمونه، قیمت گذاری قطعات 
خ��ودرو در کش��ور مناس��ب نیس��ت، زی��را قیمت 
خودروه��ای داخل��ی از س��وی ش��ورای رقاب��ت به 
صورت دس��توری تعیین می ش��ود که همین مسئله 
می تواند به خروج سرمایه ها از صنعت خودروسازی و 

قطعه سازی منجر شود. 

 CNG دولت با کاهش قیمت 
در سال۹7 مخالفت کرد

ی��ک منب��ع آگاه از مخالفت دولت ب��ا کاهش قیمت 
سی ان جی در سال 97 خبر داد و گفت دولت درخواست 
انجمن صنفی جایگاه داران س��ی ان جی مبنی بر تعدیل 
قیمت س��ی ان جی که باید 2۰ تا 25درصد قیمت بنزین 
باشد را رد کرد.  به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، 
ی��ک منب��ع آگاه از رد درخواس��ت انجم��ن صنف��ی 
جایگاه داران سی ان جی مبنی کاهش قیمت سی ان جی 
برای سال 97 توسط دولت خبر داد و گفت: نامه انجمن 
صنفی جایگاه داران س��ی ان جی مبنی بر کاهش قیمت 
س��ی ان جی مورد موافقت دولت قرار نگرفت.  بر اس��اس 
ای��ن گزارش چند ماه قبل انجمن صنف��ی جایگاه داران 
سی ان جی نامه ای را به معاون اول رئیس جمهوری نوشت 
که بر این اساس قیمت سی ان جی در کشور مانند دیگر 
کش��ورها باید بین 2۰ تا 25 درصد قیمت بنزین باشد.  
هیأت دولت که تصمیم داش��ت قیمت بنزین را در سال 
97 تغییر دهد به دنبال تثبیت قیمت سی ان جی بود اما با 
مخالفت نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش قیمت بنزین 
در سال آینده قیمت هر متر مکعب سی ان جی نیز بدون 
تغییر خواهد ماند.  اخیراً مدیر طرح س��ی ان جی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز اعالم کرده است 
که تغییر قیمت س��ی ان جی در کشور موجب تغییر در 
مصرف این سوخت نخواهد شد یا تأثیر اندکی در میزان 

مصرف سی ان جی در کشور دارد. 



 به منظور راه اندازی کسب و کارهای نوپا، تعداد بی شماری مجوز باید اخذ 
ش��ود که این روند به طور حتم، سدی برای رشد و توسعه کسب و کارهای 
نوپا در حوزه فاوا به ش��مار می رود، از این رو به یک چارچوب مستحکم از 

جنس حقوقی در فناوری اطالعات برای اصالح 
این وضعیت نیازمندیم.  به گزارش مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، تعداد بی شماری مجوز که 
عموما هی��چ پش��تیبانی از دریافت کننده آن 
نمی کنند برای راه اندازی کسب و کارهای نوین 
باید اخذ شود و به همین جهت کسب و کارها 
به عنوان نماد فعالیت جامعه و مجوز به عنوان 
نماد حاکمیت قانونی گویای وجود مشکالتی 
در الیه های زیرین هس��تند، که در این مسیر 
به منظور رفع مش��کالت موجود نیازمند یک 
چارچوب مستحکم از جنس حقوقی هستیم.  
براساس این گزارش، یک تحقیق علمی توسط 

)کالپر و الو( که در سال 2012 منتشر شد که نشان داد در کشورهای در 
حال توسعه تغییرات زیر 40درصد در قوانین و مقررات تأثیر محسوسی بر 
تسهیل ثبت شرکت های جدید نداشته و مقررات بازدارنده کارآفرینی در 

این سطح پایدار خواهند ماند که اثر منفی بر اقتصاد کالن کشورها دارد.  
همچنین آمار منتشرشده از سوی سازمان مجمع همکاری های اقتصادی 
نشان می دهد ایران در س��ال های ما بین 2006 تا 2012 از نظر شاخص 
»اخذ مجوز« در یکی از بدترین شرایط بین 
اعضا قرار داش��ته است، که این نشان دهنده 
وجود مش��کالت زیرساختی و نظارتی است 
که با ش��اخصه مجوز ب��رای تعهدگرفتن از 
کسب و کار به جای ایجاد زمینه رشد جلوی 
حرکت کس��ب و کارهای جدید گرفته شده 
است.  از طرفی داده های پایگاه یونایتدکپیتال 
نشان می دهد بین سال های 1990 تا 2001 
نزدیک به 12 و 8 دهم میلیون کسب و کار 
کوچک متولد ش��ده و ح��دود 12 و 2 دهم 
میلیون کسب و کار کوچک از بین رفته اند، 
که این نشان دهنده تناوب حدودا هشت ساله 
کس��ب و کارها در آن دوره بوده اس��ت و با 
تس��ریع روند تولد و اوج گیری فعالیت ها در سال های اخیر این بازه زمانی 
کوتاه تر نیز شده است که برخی از آمارها عمر کسب و کارهای نوپا را سه 

ساله می دانند. 

حسین ساالر آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل درخصوص 
کاربردی ش��دن پژوهش و تجاری شدن آن در دانش��گاه ها اظهار کرد: 
امروز خوشبختانه اس��تارت آپ ها عملکرد خوبی دارند به طوری که ما 

اکنون 5 هزار و 400 ش��رکت دانش بنیان و 
41 پ��ارک علم و فناوری فعال در سراس��ر 

کشور داریم. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان وی 
ادامه داد: جوان��ان ما با تکیه بر دانش خود 
توانس��ته اند ب��ه پله های رفیع علم دس��ت 
یابن��د، ام��ا این م��ورد از نظر م��ا ایده آل و 
رضایت بخش نیس��ت و در ای��ن بعد قضیه 

باید بیشتر کار کنیم. 
صنعت در دانشگاه ها فاز تأخیری دارد

قائم مقام وزی��ر علوم در ام��ور بین الملل 
تصریح کرد: ه��ر کجا که صنعت ما صنعت 
پیش��رویی شده است از دانش��گاه ها بیشتر 

اس��تفاده کردیم نظیر صنایع دفاعی که خوش��بختانه توانس��ته اند از 
دانش��گاه های ما خوب اس��تفاده کنن��د، اما باید بپذیری��م صنعت در 
دانش��گاه ها فاز تأخیری دارد و باید در این موضوع بیش��تر ورود پیدا 

کنیم. دانش��گاه ها در خط مقدم علم و فناوری دنیا در حال کار کردن 
هس��تند و بس��یاری از صنایع ما نیاز به این علم و فناوری را در خود 

احساس نمی کنند. 
س��االر آملی اضافه ک��رد: در همه جای 
دنیا همیش��ه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
عرضه کننده علم هستند، تقاضای علم در 
جامعه باید رش��د پیدا کند و این تقاضاها 
باید به سمت دانش��گاه های ما سوق پیدا 
کند البته ما باید در دانش��گاه ها تحوالتی 
ایج��اد کنیم ت��ا بتوانیم پاس��خگوی این 

نیازها باشیم. 
وی اظهار کرد: نگاه ما باید اینگونه باشد 
ک��ه فاز ن��وآوری در صنعت توس��عه پیدا 
کرده و ایجاد کش��ش بازار و تقاضای علم 

در کشور توسعه پیدا کند. 
قائم مقام وزیر عل��وم در امور بین الملل، 
گفت: در نظام ملی نوآوری همه دستگاه ها مشغول هستند لذا باید در 
ای��ن مورد به صورت مجموعه ای کار ش��ود تا این ارتباط یعنی ارتقای 

علم از دانشگاه به صنایع انتقال پیدا کند. 

محققان در یک تیم اس��تارت آپی درصدد هس��تند با فناوری نانو و 
کمک فرآیند تقطیر غشایی به تصفیه پساب بپردازند.  به گزارش مهر، 
با توجه به فراگیر بودن فرآیند اس��مز معکوس در آب ش��یرین کن ها و 

تبعات زیست محیطی و زیان های اقتصادی 
مرتبط با پس��اب ش��ور حاص��ل از آنها که 
ب��ه همراه مواد ش��یمیایی مضر محس��وب 
می شود از س��وی دیگر مشکالت فراوانی را 
به خصوص در مناطق خش��ک که با بحران 
جدی آب روبه رو هستند، ایجاد کرده است. 
با توجه به امکان استفاده از منابع با ارزش 
حرارتی پایین مانند گرمای اتالف ش��ده در 
صنای��ع و منابع انرژی ه��ای تجدیدپذیر در 
فناوری تقطیر غش��ایی، به نظر می رسد این 
فناوری راهکار مناسبی برای نمک زدایی از 
پساب های شور ذکرشده با هزینه کم باشد. 
از ای��ن رو محقق��ان در قال��ب ی��ک تیم 

استارت آپی درصدد برآمدند تا با فناوری نانو به تصفیه پساب اسمز معکوس 
بپردازند. این تیم اس��تارت آپی متشکل از حامد پور از دانشگاه سیستان و 
بلوچستان در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، علیرضا پیمانی از 

دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقطع دکترای مهندسی شیمی، راضیه 
بیگمرادی از دانش��گاه سیستان و بلوچستان در مقطع دکترای مهندسی 
شیمی، ناصر قربانی از دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقطع کارشناسی 
مهندس��ی شیمی و محمدحس��ین فانی از 
دانش��گاه علوم و تحقیقات تهران در مقطع 
کارشناسی ارشد مهندسی برق هستند.  این 
تیم استارت آپی تحت عنوان »مکران« ایده 
»کاربرد فناوری نانو در تصفیه پساب اسمز 
معکوس به کمک فرآیند تقطیر غشایی« را 
اجرایی کردند.  حامد پور یکی از اعضای این 
اس��تارت آپ با بیان اینکه بیش از ۷0درصد 
کره زمین پوش��یده از آب اس��ت، اما بیشتر 
آن شور است و تنها ۷درصد آن آب شیرین 
است، به مهر گفت: این طرح در نمک زدایی 
از آب های شور و شورآب ها )پساب اسمز( یا 
تصفیه پساب های حاصل از صنایع دارویی، 
پس��اب های رنگی، فلزات س��نگین و تصفیه آب همراه با نفت در صنعت 
حفاری- جداس��ازی آب از اتانول و تغلیط سازی در صنایع غذایی کاربرد 

دارد. 

رئیس مرکز محیط زیس��ت و توسعه پایدار شهرداری تهران با تأکید 
ب��ر اینکه 60 درص��د از پروژه های ش��هری با موضوع محیط زیس��ت 
ارتباط دارند، افزود: ش��هرداری تهران با برگزاری نخستین استارت آپ 

از  ک��رد  خواه��د  ت��الش  محیط زیس��تی 
کسب وکارهای محیط زیستی حمایت کند. 

به گزارش ایس��نا، صدرالدی��ن علیپور در 
نشس��ت خبری روز ش��نبه که در تش��ریح 
برگزاری نخستین رویداد استارت آپ ویکند 
محیط زیس��ت و مدیریت ش��هری هوشمند 
برگزار ش��د، گفت: رویدادهای استارت آپی 
بزرگ تری��ن رویداده��ای دنی��ا در مدیریت 
ش��هری هوشمند هس��تند و تا پیش از این 
اس��تفاده از آپ ها مطرح ب��ود ولی با توجه 
به اینک��ه یکی از دغدغه ه��ا و رویکردهای 
اصلی مدیریت جدید شهری هوشمندسازی 
اس��ت »اس��تارت آپ ویکن��د« ب��ا موضوع 

محیط زیست برگزار می شود. 
وی با تأکید بر اینکه »استارت آپ ویکند« محیط زیست گامی برای 
حمایت از مشاغلی است که عالقه مندند در حوزه محیط زیست فعالیت 

کنن��د، افزود: برای اینکه بتوانی��م از ایده های نو در حوزه های مختلف 
استفاده کنیم و افراد نیز بتوانند ایده های خود را در حوزه های مختلف 
مطرح کنند نیازمند هستیم که رویدادهای استارت آپی را برگزار کنیم. 
این رویدادها ب��ا فرمت های بین المللی به 
قضاوت گذاش��ته ش��ده و توس��ط داوران 

بهترین ایده ها انتخاب می شوند. 
رئی��س مرکز محیط زیس��ت و توس��عه 
داد: ادام��ه  ته��ران  ش��هرداری   پای��دار 

60 درص��د پروژه هایی که در ش��هر اجرا 
می ش��ود با موضوع محیط زیس��ت ارتباط 
دارد و بی تردی��د خروجی تم��ام پروژه ها 
باید به ارتقای کیفیت زندگی ش��هروندان 
منجر شود. لذا این موضوع به عنوان یکی 
از اصلی تری��ن مولفه ه��ای کالنش��هرهای 
در  می ش��ود.  محس��وب  دنی��ا  ب��زرگ 
گذشته اس��تارت آپ های زیادی در حوزه 
محیط زیست به صورت غیرمتمرکز ارائه می شد اما با اجرای این طرح 
تالش خواهیم کرد بس��تری برای احص��ای طرح ها و پایش آنها فراهم 

کنیم. 

مطابق بررسی ها در حوزه کسب و کارهای نوین مشخص شد 

فعالیت بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان در دانشگاه های سراسر کشورحمایت از کسب و کارهای نوپا در گرو یک فرهنگ ملی است 
با فناوری نانو محقق شد 

نمک زدایی از پساب ها با فرآیند ابداعی یک استارت آپ ایرانی
رئیس مرکز محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران عنوان کرد

گام شهرداری تهران برای حمایت از کسب و کارهای محیط زیستی

آوردن س��رمایه به یک کار نوپا و جذب سرمایه گذارهایی که بخواهند این 
سرمایه را در اختیار کارآفرینان قرار دهند، نیاز به ترفندهای خاص خود دارد. 
اینک��ه کس��ی س��رمایه گذاری را فقط ب��رای ماجراجویی انج��ام دهد، 
ای��ده خوبی نیس��ت. س��رمایه گذاران خطرپذیر اس��تاد س��رمایه گذاری و 
تصمیم گیری های خطرپذیر و ریس��کی هس��تند. آنها ش��غل ها را باتوجه 
به بررس��ی جزییات و فاکتوره��ای کلیدی الزم ب��رای تصمیم گیری های 
این چنینی توس��عه می دهند. جف گرابو، رهبر س��رمایه گذاری خطرپذیر 
ارنس��ت  اند یانگ، اطالعات خود را در پادکس��تی در اختیار پایگاه فوربس 
قرار داد و ما را از ماهیت واقعی سرمایه گذاری خطرپذیر و علت آن باخبر 

کرد. 
پول را به من نشان بده! 

مالک هر کسب وکاری می داند که سرمایه چه ارزشی دارد. سرمایه در واقع 
خون جاری در رگ های یک شرکت است. زمانی که مالک، دارای این سرمایه 
باشد، کارش درحال پیشرفت و رونق است و زمانی که فاقد آن باشد به مشکل 
برمی خورد. پاس��خ  به این سؤال که سرمایه را باید از کجا به دست آورد، کمی 
گول زننده اس��ت و به این بس��تگی دارد که ش��رکت مورد نظر چه شرکتی و 

هدف آن چه باشد. 
شما فردی  از بخش سرمایه گذاری خصوصی را درنظر گرفته اید، ولی به دنبال 
چنین شریکی نمی گردید و می خواهید کسی را پیدا کنید که مناسب بینش 
و تعهدات کمپانی ش��ما باشد و خطرات و پاداش های در دسترس برای خود 
به عنوان یک سرمایه گذار ابتدایی را درک کند و از طرفی هم عالقه ای به تولید 
ایده های جدید نداشته باشد. سرمایه گذار خطرپذیری را وارد کار کنید که برای 
شرکت مفید باشد و از شکست آن جلوگیری کند و همچنین دوره جدیدی از 

رشد را برای شما به ارمغان بیاورد. 
چگونه یک سرمایه گذار خطرپذیر را جذب کنید؟ 

اگر به دنبال س��رمایه گذار خطرپذیر می گردی��د، اولین کاری که باید انجام 
دهید این است که تمامی ریز و درشت و جزییات کسب وکار خود را بشناسید. 
بااینکه چنین کاری فروش مبتنی بر کس��ب وکار محسوب نمی شود، ولی به 
 همان اندازه می تواند ترس��ناک باشد. شما باید درک عمیقی  از بازار، خطرات 
و پیش بینی رش��د مالی داشته باشید. شما کسب وکار خود را تقریبا به عنوان 
یک هدف اکتس��ابی به شرکت س��رمایه گذاری خطرپذیر پیشنهاد می کنید. 
سرمایه گذار باید ارزش این کسب وکار در طوالنی مدت را بررسی کند تا بتواند 

با اطمینان خاطر، سرمایه مورد نیاز را در اختیار شما قرار دهد. 
ش��فاف بودن در این فرآیند بس��یار حیاتی و مهم اس��ت. شناخت رقبا به 
ش��ما کمک می کند تا به طور مؤثر به نگرانی ها و سؤاالت سرمایه گذار خود و 
چالش های پیش  روی بازار پاس��خ مناسب دهید. این احتمال وجود دارد که 
رقیب ها نیز برای توسعه به دنبال همان سرمایه گذاری بروند که شما به دنبال 
آن هستید. برای اینکه سرمایه گذار را به طرف خود جذب کنید، تمامی مزایای 
بی نظیر و منحصربه فرد شرکت خود و تفاوت آنها را با رقیبان مشخص کنید. 

داشتن پاسخ برای سؤال های رایجی مثل مشتریان شما چه کسانی هستند؛ 
در چه بازارهایی در حال توسعه هستید؛ هزینه های شما چگونه هستند؛ نوع 
جریان درآمدی ش��ما چیست؛ نظر شما درمورد پنج سال آینده بیزنس شما 
چیست و سایر موارد مشابه، می تواند شوق سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در 

کسب وکار شما را افزایش دهد. 
سازگاری

یکی  از نکات اصلی دیگری که باید در فروش و یافتن س��رمایه گذار درنظر 
گرفته شود، تناسب و سازگاری است. آیا سرمایه گذار مورد نظر از نوع شرکت 
شما اطالع دارد و همه چیز را درمورد آن می داند؟ آیا آن شرکت با بازار آشنایی 
دارد؟ آیا اهداف شما در یک راستا است؟ آیا این سرمایه گذار درگذشته هم در 

شرکتی شبیه  شرکت شما سرمایه گذاری کرده است؟ آیا در موارد خصوصی و 
شخصی می توانید به شریک خود اعتماد کنید؟ 

اینها بدین معناست که باید درخصوص عملیات های خود، انتظارات تان 
در م��ورد قرارداد و بینش تان نس��بت  به آینده ش��رکت، ش��فاف باش��ید. 
اگر دارای یک نقطه ضعف قابل شناس��ایی هس��تید، آن را با س��رمایه گذار 
خطرپذیر در جریان بگذارید؛ ش��اید او بتواند به ش��ما ب��رای غلبه بر این 
ضع��ف کمک کند )اگر الزم باش��د(. اگر مش��کل و نقطه ضعفی که از آن 
آگاه��ی دارید تا زمان گفت وگو مبهم باق��ی بماند و هنگام گفت وگو برای 
سرمایه گذار برمال ش��ود، وجهه خوبی نخواهد داشت و اعتبار شما نزد آن 
سرمایه گذار کاهش خواهد یافت و حتی ممکن است به شکست کامل تان 
در این مس��یر منجر ش��ود. البته این امر دوطرفه اس��ت و شما هم باید از 

اعتبار سرمایه گذار خود اطمینان داشته باشید. 
برنامه ریزی برای رشد طوالنی مدت

با تزریق سرمایه، تعهداتی بین طرفین صورت می گیرد. دراین مورد، تعهد 
معموال از نوع 10 ساله است. آیا برای این کار آماده اید؟ 

دریافت یک سرمایه خطرپذیر در واقع بسیار شبیه  شراکتی است که شما آن 
را انتخاب می کنید، با این تفاوت که این انتخاب شراکت، شبیه انتخاب شریک 
مرسوم نیست. هم شما و هم فرد سرمایه گذار عالقه مند به موفقیت در زمینه 
کاری خود هستید با این تفاوت که زمینه های شما متفاوت است: یکی به دنبال 
پشتیبانی مالی است و دیگری به دنبال اجرای نمایش و کار است. هردو شما 
 ب��ه چیزی از جان��ب دیگری نیاز داری��د )پول و محصول ی��ا خدمات جدید

درازای آن( و ارزش کاری شما وابسته به همین نیازهاست. 
ازطرفی هم چیزی که بین ش��ما مشترک است منبع محدودی به نام زمان 
اس��ت. زمان شما در یک هفته برای رسیدن به اهداف تان )شخصی، حرفه ای، 
کارهای الزم برای زندگی کردن، و ....( تنها 168 ساعت است، به همین دلیل 

ارزیابی دقیق شما از طرف مقابل تان بسیار مهم است. 
پول، پول، پول

مهم نیست که صنعت شما چیست یا اینکه آیا محصول یا خدماتی را ارائه 
می دهید یا خیر، چرا که به  احتمال زیاد همیشه نیاز به سرمایه و پول، بیش  از 
حد انتظار و پیش بینی است. توسعه کسب وکار، هزینه هایی دارد و احتماال این 
هزینه بیش  از چیزی است که برای آن برنامه ریزی کرده اید. اگر انتظار چنین 
موردی را از قبل داشته باشید که احتماال به پول بیشتری نیاز خواهید داشت 
)مگر اینکه برنامه ریزی ش��ما بسیار دقیق باش��د( و خودتان را برای آن آماده 
کنید، خواهید توانست از استرس های بعدی جلوگیری کنید و نتایج مطلوب 

بیشتری به دست بیاورید. 
چند استارت آپ می شناس��یدکه هنوز همان مالک یا مدیرعامل ابتدایی و 
اصلی خودش��ان را دارند و آن را حفظ کرده اند؟ تعدادش��ان زیاد نیست. اکثر 
کارآفرینان، پروژه ها و ایده های دیگری را شروع می کنند و بقیه این کارآفرینان 
نیز مسیر خود را به طور خالقانه ای ادامه می دهند. کارآفرینان بیشتر ترجیح 
می دهند یک کسب وکار جدید راه اندازی کنند تا اینکه کسب وکارهای موجود 
را نگهداری و حفظ کنند. اگر به چرایی به وجود آمدن شرکت خود فکر کنید 
و بدانید که قرار است آن را به کجا برسانید، آیا از کارهایی که تابه حال برای آن 
انجام داده اید راضی هستید؟ آیا فکر می کنید شما بهترین شخص برای ادامه 

تالش برای رشد شرکت خود هستید؟ 
اگر صادق باشید و جواب شما خیر باشد، شاید به یک تزریق سرمایه برای 
هل دادن کسب وکارتان به سمت سطح بعدی نیاز دارید. اگر جواب شما مثبت 
باش��د، شاید وقت فروش رسیده باشد. س��ؤاالت الزم را از خودتان بپرسید و 

ببینید که آیا برای ادامه کار خود به یک سرمایه گذار نیاز دارید یا خیر. 
FORBES/zoomit :منبع

مدی��رکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اردبیل گفت به هیچ وجه 
پرداخت تسهیالت به اشتغال جدید منجر نمی شود، چراکه اشتغال واقعی در 

سایه سرمایه گذاری و احداث واحدهای تولیدی امکان پذیر است. 
به گزارش ایسنا، قاسم رحیمی در سومین نشست اقتصادی اتاق بازرگانی 
اردبیل نما با محوریت اش��تغال اظهار کرد: اعداد و ارقامی که در حوزه نرخ 
بیکاری اعالم می شود براساس بررسی های مرکز آمار ایران از یک دهم درصد 
جمعیت آن هم به شکل رندومی است که نتایج این آمارگیری که هیچ وقت 

نمی تواند مستند و قابل اتکا باشد به عنوان نرخ بیکاری اعالم شود. 
وی با بیان اینکه به هیچ وجه محاسبه شاخص یک دهم حتی در ریاضی 
نیز قابلیت استناد ندارد، خاطرنشان کرد: مسئوالن در پاسخ ما که همواره به 
این موضوع معترض هستیم سخن از کمبود منابع مالی به میان می آورند، 
درحالی که با فراگیری جمعیت مولد در این آمارگیری می توان نرخ بیکاری 

واقعی را تعریف و اعالم کرد. 
مدی��رکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اردبیل با اش��اره به اینکه 
در برخ��ی از فصول نرخ بیکاری این اس��تان 9.9 درصد و در برخی فصول 
دیگر 18.18 درصد اعالم می ش��ود، تصری��ح کرد: باید گفت که بیکاری در 
کش��ور حادث شده و محدود به یک استان و یک شهر نیست، بلکه یکی از 
دغدغه های جدی مسئوالن کشور است، به طوری که در هیچ مقطعی از این 
40 سال عمر انقالب تا این اندازه موضوع اشتغال در کشور مهم تلقی نشده 

بود که امروز اولی تر از امنیت و اقتصاد موضوع اشتغال مورد توجه است. 
رحیمی اضافه کرد: اشتغال به عنوان یک متغیر وابسته محصول سیستم 
اس��ت نه محصول سیاست و باید در قالب یک سیستم جامع با افق روشن 
نسبت به حل آسیب ها و دغدغه ها در این زمینه اقدامی ارزشمند انجام داد. 
وی گفت: قبل از پیروزی انقالب، پنج برنامه توس��عه در کش��ور و بعد از 
پیروزی انقالب نیز پنج برنامه دیگر اجرایی شده که در این برنامه ها موضوع 
اشتغال همیشه درصدر توجهات بوده، اما به دلیل برخی محدودیت ها نظیر 
تحریم و تهدید دشمنان همچنان ما در کشور با بحران اقتصادی و بیکاری 
روبه رو هس��تیم.  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اردبیل افزود: 
در یکصد س��ال اخیر در کش��ور دو بار عرضه کاال از تقاضا جلو زده که یکی 
در س��ال 1320 و دیگ��ری از س��ال 1395 رخ داده، به طوری که در مقابل 
تولید، عرضه و صادرات چندان مناس��بی را ش��اهد نیستیم، درحالی که در 
س��ال اقتصاد مقاومتی، تولید و اش��تغال باید از بسته های حمایتی تولید و 

اشتغال دفاع کنیم. 
رحیمی، یکی از این طرح های اش��تغال را اشتغال فراگیر با خط اعتباری 
مش��خص و به صورت یارانه دار دانس��ت و گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی وظیفه سیاست گذاری در حوزه کار و عرضه و تقاضای نیروی کار را 

دارد و در کنار آن تسهیل کننده اشتغال و تنظیم بازار کار است. 
وی ادامه داد: اشتغال فراگیر در قالب تکاپو در حال اجراست، به طوری که 
دولت از منابع بانکی نسبت به پرداخت تسهیالت به طرح های اشتغال زا اقدام 
می کند، درحالی که باید تسهیالت را در قالب اقتصادمحوری و تولیدمحوری 

پرداخت کنیم. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اردبیل یارانه اختصاص یافته 
برای طرح های اش��تغال فراگیر را 2 تا 8 درصد ب��ا منابع محدود با اولویت 
رسته های تعریف شده اعالم کرد و گفت: ما باید از این منابع داخلی بانک ها 
با اولویت طرح های ارائه شده پرداخت وام را انجام دهیم، به طوری که 1500 
طرح به ارزش 500 میلیارد تومان در این حوزه مصوب شده، درحالی که در 

بین آنها هیچ طرح پیشران کارآفرینی را نمی بینیم. 
رحیمی اضافه کرد: در چنین ش��رایطی اش��تغال بی کیفیت رخ می دهد 
و قطعا فعالیت ها منجر به اش��تغال پایدار نمی ش��ود، درحالی که ما در این 

استان هیچ مشکلی از بابت سرمایه گذاری نداریم، ولی بر این باوریم پرداخت 
تسهیالت اشتغال ایجاد نمی کند و با تزریق پول نمی توانیم به معنای حقیقی 

اشتغال ایجاد کنیم. 
دبیر کارگره اشتغال استان اردبیل با بیان اینکه فضای کسب وکار در دنیا 
متفاوت از گذش��ته ش��ده، ولی ما همچنان در این حوزه به صورت سنتی و 
بسته عمل می کنیم، بیان کرد: بسیاری از کشورها از فرصت به وجود آمده 
حتی برخی بحران ها در بهبود فضای کس��ب وکار و تقویت روابط حوزه کار 

استفاده می کنند که این خود زمینه تحولی جدی را فراهم می آورد. 
رحیمی با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال فراگیر 1448 طرح به بانک ها 
معرفی ش��ده اند ت��ا 485 میلیارد تومان تس��هیالت اش��تغال فراگیر برای 
متقاضیان پرداخت ش��ود، خاطرنش��ان کرد: در این ح��وزه بیش از ۷000 

اشتغال ایجاد خواهد شد. 
وی پرداخت��ی بانک ها را در ای��ن دو ماه 30میلیارد تومان معادل 6درصد 
تسهیالت پیش بینی شده اعالم و اظهار کرد: امیدواریم بیشترین پرداختی ها 

مربوط به طرح های کارآفرینی پیشران باشد. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، دومین بسته اشتغال زا 
را پرداخت تس��هیالت برای طرح های روس��تایی با یارانه 4 تا 10درصد به 
این طرح ها اعالم کرد و افزود: مناطق مرزی روس��تایی و طرح های واقع در 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی در اولویت هس��تند که در مجموع برای استان 
250میلیارد تومان سهمیه پیش بینی شده که 125میلیارد تومان آن امسال 

و مابقی در سال آینده به طرح های روستایی پرداخت خواهد شد. 
رحیمی بیان کرد: پرداخت تسهیالت به طرح های روستایی باید در قالب 
رس��ته های تعریف شده باشد که با معرفی این طرح ها با هماهنگی بانک ها 
منابع این تسهیالت که دولتی است با سهولت بیشتر قابلیت پرداخت خواهد 
داش��ت.  وی ادامه داد: 10درصد این تس��هیالت خویش فرمایی و 90درصد 
کارفرمایی است که عمدتا در حوزه مشاغل خانگی قابلیت پرداخت خواهند 
داش��ت و ما با حل مشکل س��امانه کارا موفق شدیم تاکنون زمینه ثبت نام 

۷000 متقاضی را در این بخش فراهم کنیم. 
مدیرکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اردبیل همچنین به تغییر 
و تح��ول در اجرای ط��رح کارورزی با اولویت فارغ التحصیالن دانش��گاهی 
اش��اره کرد و گفت: ایرادات گذش��ته در این حوزه برطرف شده و قرار است 
کارخانه هایی که نس��بت به جذب این نیروها اقدام کنند دو سال حق بیمه 

افراد جذب شده از طریق دولت پرداخت شود.  
رحیمی با یادآوری اینکه تمام اش��تغال ها در کش��ور با همراهی و همت 
بخش خصوصی ایجاد ش��ده و تمام هنر دولت در این است تا سرمایه گذاران 
را مورد حمایت قرار دهد، بیان کرد: براساس اصل 44 قانون اساسی دولت از 

سرمایه گذاری منع شده و اجازه این کار به دولت داده نشده است. 
وی، جراح��ی ب��زرگ اقتص��ادی در کش��ور را در دو حوزه یادآور ش��د و 
خاطرنشان کرد: باید در حوزه واقعی کردن نرخ ارز و کاهش نرخ بهره بانکی 
انقالبی اقتصادی در این کشور رخ دهد، چرا که در شرایط کنونی پرداخت 
تسهیالت با بهره باال برای تولید سم مهلک است و در این زمینه باید بانک ها 
نرخ سود خود را کاهش دهند.   مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اردبی��ل اضافه کرد: با منابع کنونی بانک ها می ت��وان برای 8میلیون نفر در 
کشور اش��تغال ایجاد کرد، ولی معلوم نیست این منابع در کدام مسیر قرار 
گرفته اس��ت.  رحیم��ی ادامه داد: با کاهش نرخ به��ره بانکی که کلید حل 
معمای اشتغال است به راحتی می توان به سمتی حرکت کرد تا در کنار ایجاد 
فرصت های اش��تغال فضای کسب وکار در استان ترمیم شده که در این باب 
اقدامات خوبی در اس��تان و به همت امور اقتصادی و دارایی در قالب پنجره 

واحد انجام شده است. 

هفته پیش بیل گیتس طی صحبتی در کالج هانتر گفت که به عقیده او کارآفرینان باید سراغ علم رفته و 
کسب و کارهایی در این زمینه را رهبری کنند. 
به گزارش دیجیاتو، همه می دانیم که بنیانگذار مایکروسافت به موقعیت  سنجی و یافتن فرصت های 
سرما یه گذاری مناسب معروف است. همین بینش دقیق وی پیرامون تشخیص فرصت های نوین کارآفرینی در 
دنیای کامپیوتر بود که موجب شد او تحصیالتش در هاروارد را نیمه کاره رها کرده و سراغ کسب و کارش برود. 
به باور وی، یکی از دالیل تمرکز بنیاد خیریه گیتس در زمینه بهداشت جهانی و آموزش بدین علت است که 
این حوزه ها توانایی تأثیرگذاری در زندگی بسیاری از افراد جهان را دارند. به همین دلیل وی به کارآفرینان 
آینده پیشنهاد می کند سراغ علم رفته و مطالب زیادی در این زمینه بیاموزند. 
به طور مشخص بیل گیتس عقیده دارد مردم باید در زمینه هایی فعالیت کنند که نیازمند نوآوری هستند تا 
بتوانند به جامعه انسان ها کمک بیشتری کنند. وی در این باره به کارآفرینان پیشنهاد می دهد اگر در زمینه 
علم و برنامه نویسی استعداد دارند، بهتر است سراغ فعالیت در زمینه های بیولوژیکی و پیشرفت های انرژی 
محور بروند، چراکه پتانسیل این زمینه ها به شدت باال بوده و در آینده نزدیک به شدت تغییر خواهند کرد. 
او معتقد است بزرگ ترین چالش جامعه بشری شامل ریشه کن کردن بیماری های العالج و همچنین پیدا 
کردن یک منبع جدید برای تولید انرژی خواهد بود. پیدا کردن راه حل این مشکالت نیازمند انجام پروژه های 
تحقیقاتی بسیاری است و به شکل دیگری نمی توان آنها را حل کرد. 
به گفته گیتس، وی بسیار خوش شانس بوده که زمان مناسبی به مهندسی نرم افزار عالقه پیدا کرده است. 
او بدین منظور افرادی را برای انجام بازاریابی و فروش محصوالتش استخدام کرد اما عالقه اش به علم نرم افزار 
بوده که موجب شد فرصت مناسبی در این صنعت بیابد. 
 

چگونه می توانیم سرمایه گذارهای مناسب برای استارت آپ خود پیدا کنیم پرداخت تسهیالت گره بیکاری را باز نمی کند

توصیه بیل گیتس به کارآفرینان:

سراغ علم بروید

یکشنبه8
29 بهمن 1396

9شماره 1006 www.forsatnet.ir کسبوکارامروز

استارتآپاشتغـال

چهارمین رویداد اس��تارت آپ ویکند دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در 
حوزه گردشگری اسفندماه امسال برگزار می شود. 

به گزارش ایس��نا، چهارمین رویداد اس��تارت ْآپ ویکند دانشکده کارآفرینی 
در حوزه گردش��گری، 16 تا 18اسفندماه امسال با هدف تقویت قصد، انگیزه 
و خودب��اوری کارآفرینانه در بین دانش��جویان و جوانان صاحب ایده و جویای 
کس��ب و کار ب��ا حضور عالقه مندان ای��ن حوزه و با س��خنرانی دکتر محمود 
نیلی احمدآبادی، رئیس دانش��گاه تهران و با حمایت صندوق کارآفرینی امید، 

هلدینگ گردشگری تأمین  اجتماعی برگزار می شود. 

برگزاری رویداد استارت آپ ویکند 
گردشگری دانشگاه تهران در اسفندماه

نشست تخصصی مدیریت گردشگری، تولید ملی و توسعه اشتغال امروز در دانشگاه 
عالمه طباطبایی برگزار می ش��ود.  به گزارش ایسنا، دانشکده مدیریت و حسابداری 
دانش��گاه عالمه طباطبایی نشس��ت تخصصی »مدیریت گردش��گری، تولید ملی و 
توس��عه اشتغال« را روز یکشنبه 29 بهمن ماه با حضور اساتید، دانشجویان و فعاالن 
صنعت گردشگری برگزار می کند.  محمود ضیایی � عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی و دبیر علمی این نشس��ت گفت: استارت آپ ها، کارآفرینی و اشتغال زایی 
در گردشگری، مشارکت اقتصادی، خوشه های گردشگری و توسعه کسب و کارهای 
کوچک، آموزش و توسعه منابع انسانی شاغل در گردشگری، جایگاه مدیریت دولتی 
در سیاس��ت گذاری و بسترس��ازی توسعه صنعت گردش��گری و فناوری های نوین و 
فرصت های شغلی جدید در گردشگری از محورهای مورد بحث در این نشست است. 

 دوره »مدیریت گردشگری، تولید ملی
و توسعه اشتغال« برگزار می شود



بازاریابان وقت زیادی را صرف تفکر در 
مورد آن می کنند که برندشان چگونه به 
نظ��ر می آید، بازاریابان معموال س��ؤاالتی 
همانند سؤاالت زیر را از خود می پرسند: 
۱- برن��د ما در ب��ازار و از دید رهبران، 
پیش بینی ها و مش��تریان چگونه به نظر 

می رسند؟ 
۲- تفاوت های ادراک ش��ده   واقعی بین 

شرکت ما و رقبا در چیست؟ 
۳- چگونه می توانیم اثرات مثبت برند 
خود را تقویت کنیم و اثرات منفی آن را 

تغییر دهیم؟ 
اغلب اوقات، اگ��ر بازاریابان با ادراکاتی 
مواجه ش��وند ک��ه موجب ناخش��نودی 
آنها ش��ود، گذر به تاکتیک   های بازاریابی 
می زنن��د تا ب��ر این ادراکات اث��ر دلخواه 
 ،)SEo( خ��ود را بگذارن��د. آنها بر س��ئو
وبالگ نویس��ی و رواب��ط عموم��ی تکیه 

می کنند تا سریع به ثبات برسند. 
در صورتی ک��ه تمام این م��وارد عوامل 
ضروری هس��تند که مرتبا   نیاز به تنظیم 
و بهینه سازی دارند، نمی توان همیشه بر 
آنه��ا تکیه کرد ت��ا ادراکات بازار را تغییر 

دهند. 
بیش��تر،  اس��تراتژیک  تغییرات  ب��رای 
بازاریابان گاهی اوقات پیشنهاد تغییراتی 
در برندس��ازی مج��دد را می دهند تا به 
موقعیت یاب��ی مثب��ت ش��رکت آنه��ا در 
صنعت خود کمک کند. برندسازی مجدد 
اثربخش، به آس��انی میس��ر نمی ش��ود. 
تحقیق��ات بی ش��مار، تفک��رات و نظرات 
دقی��ق، زمان و پول که ب��رای انجام این 
عمل به نحو احسن صورت می گیرد، نیز 

الزم است. 
همانطور که این امر ش��یوه ا  ی پیچیده 
اس��ت، ش��ما می توانید طرز تفکر خود را 
در مورد رویکرد برندس��ازی مجدد ساده 
کنی��د، آن ه��م از طری��ق درک التزامی 
که اج��زا دارند، همچنی��ن می توانند به 
عنوان عوامل تحلیلی یا زیبایی شناس��ی 
طبقه بندی ش��وند )یا از دیدگاه هنری و 
علمی طبقه بندی شوند(. در ادامه در این 
مقاله چگونگی ش��روع ب��ه تفکر در مورد 

ایجاد رویکردی برای برندس��ازی مجدد 
از دو دی��دگاه هنری و علمی را بررس��ی 

خواهیم کرد. 
علم برندسازی مجدد

قب��ل از آنک��ه تصمی��م بگیری��د حاال 
زم��ان برندس��ازی مجدد برای ش��رکت 
شما اس��ت، بهتر اس��ت کمی تحقیقات 
جس��ت وجوگرانه انجام دهید یا یک گپ 
فاجعه آمیز در ش��رکت تان داشته باشید. 
بازاریاب��ان باه��وش وظای��ف خ��ود را با 
کوشش پیوس��ته روی هدف اولیه انجام 
می دهند قبل از اینکه حتی درگیر بخش 
طراح��ی گرافیک��ی در مورد پتانس��یل 

برندسازی مجدد شوند. 
قب��ل از آنکه تصمی��م بگیرید گامی به 
جلو بردارید با انجام یکس��ری تحقیقات 
کمی و کیفی بر روی سازمان، پیشنهادات 
محصول   ت��ان و جایگاه برندت��ان در بازار 
شروع به برندسازی مجدد کنید. عالوه بر 
آن، از خود سؤاالتی مانند سؤاالت مطرح 

شده در زیر بپرسید: 
م��ا  ش��رکت  از  مخاطب��ان  درک   -۱

چیست؟ 
۲- آیا این درک نیاز به تغییر دارد؟ 
۳- اگر دارد، چگونه باید تغییر کند؟ 

۴- آیا الزم اس��ت به پیشنهادات خود 
نظم و ترتیبی بدهید؟ 

۵- محصول و خدمت ش��ما چه ارزش 
افزوده ای را به مشتریان می رساند؟ 

۶- جایگاه بازار شرکت شما در صنعت 
و بین رقبا چگونه است؟ 

۷- برن��د فعل��ی ش��ما به چ��ه میزان 
»دارایی«)equity(  درون خود دارد؟ 

۸- آینده شرکت شما چیست؟ 
با آنکه که این لیست از سؤاالت، قطعا   
لیس��ت جامع و کاملی نیست، به شما در 
فکر کردن درمورد محصوالت، مشتریان 
و جایگاه بازارت��ان کمک می کند. مهم تر 
از آن اینک��ه، به ش��ما کم��ک می کند تا 
بفهمید تمام این م��وارد چگونه از درون 
باه��م در ارتباطند. اگر لوگو، برندس��ازی 
و ط��رح رنگ فعلی ش��ما بازتاب دقیقی 
از جایگاه برندتان را که س��ردمدار است 

ارائه نمی دهد، می تواند زمان خوبی برای 
برندسازی مجدد باشد. 

هنر برندسازی مجدد
وقتی مورد پرس��ش س��ؤاالت س��خت 
مطرح ش��ده قرار گرفتید و به این نتیجه 
رسیدید که زمان برندسازی مجدد است، 
الزم اس��ت در مورد اجزا  ی تاکتیکی فکر 

کنید. المان   هایی مشابه زیر: 
۱- نشانه شناسی: 

از چه نشانه و عالئمی استفاده می کنید 
و آن نشانه با چه پیامی با مخاطبان شما 

ارتباط برقرار می کند؟ 
۲- طرح رنگ ها: 

برای لوگو، سرتیتر و کارت ویزیت های 
جدی��د خ��ود از چه رنگ هایی اس��تفاده 
خواهید ک��رد و چگونه ای��ن طرح رنگ 
بر بازار اثر می گذارد؟ رنگ هایی که شما 
انتخاب می کنید، چه اثری روی برندتان 
دارند و مش��تریان چه واکنشی نسبت به 

آنها نشان می دهند؟ 
۳- استفاده از نماد تصویری: 

از  خ��ود،  مج��دد  برندس��ازی  در 
خواهید  اس��تفاده  تصوی��ری  نماده��ای 
ک��رد؟ ش��رکت   هایی ک��ه ب��ا موفقیت از 
این نمادهای تصویری اس��تفاده کرده اند 
دیگ��ر نیازی ب��ه درج نام ش��رکت خود 
روی بس��ته بندی، تبلیغات و موارد دیگر 
بازاریابی ندارند، درس��ت مانند کاری که 
 Apple( .شرکت اپل و نایک انجام دادند
and Nike( این نماد مترادف برند است 
و احساسات مجزایی را فرا می خواند و هر 
بار این نماده��ای تصویری مانند ویترین 

عمل می کنند. 
وقتی یک بار به این اجزای برندس��ازی 
مجدد فکر کردید آنگاه قادر خواهید بود 
به ش��یوه  ای اثربخش توسعه دارایی   های 
جدید برندتان را آغاز کنید. هرچند، باید 
به خودتان زمان کاف��ی برای فکر کردن 
ب��ه این اجزا بدهید. برخ��ی از تحقیقات، 
پتانس��یل الگوهای رنگ در وب سایت را 
Adobe Kuler نش��ان می دهد مانند

در  را  عالئ��م  و  نش��انه   ها  گزینه   ه��ای 
س��ایت   های تخصصی مربوط به گرافیک 

ارزیاب��ی کنید و ببینی��د آیا اضافه کردن 
نماد تصویری به نشان نوشتاری تان برای 

سازمان تان با معنی است یا نه؟
به یاد داش��ته باش��ید که قرار اس��ت 
ظاه��ری را بس��ازید که احس��اس کنید 
در عرض ش��ش ماه یا ش��ش سال از مد 
نخواه��د افتاد. ش��ما باید برن��دی خلق 
کنید که مش��تریان و کسب وکارها برای 
س��ال   ها با آن ارتباط برقرار کنند. همین 
هماهنگی اس��ت ک��ه الزام��ات اعتماد و 
اعتبارده��ی به برند ش��ما ب��رای ارتباط 

کاری آتی، می سازد. 
نتیجه گیری نکات ضروری

برندس��ازی مجدد برای هر س��ازمانی 
تصمیم بزرگی است، بنابراین باید حساب 
ش��ده و متفکران��ه عمل کنی��د و اینکه 
س��ابقه   و زمینه   شرکت ش��ما کجاست و 
در کجا س��ردمدار است را درنظر بگیرید. 
به عالوه، برندس��ازی مجدد نوش��دارویی 
برای درمان کاهش ف��روش، ویژگی   های 
نامناس��ب محصول و خدمت نامناسب به 
مش��تریان نیس��ت. با این عیوب شرکت، 
باید مس��تقالنه رفتار شود و تالش کنیم 

آنها را برطرف کنیم. 
هرچند، اگر ش��رکت ش��ما ب��ه دنبال 
ایجاد تغییر اس��تراتژیک در بازار اس��ت 
برندس��ازی مجدد باید به عنوان یکی از 
گزینه   های محتمل در نظر گرفته ش��ود. 
ادراکات بازار فعلی خود را بررس��ی کنید 
و ببینید آیا برندسازی مجدد می تواند به 
وضعیت شرکت ش��ما برای رشد آتی آن 

کمکی کند یا خیر؟
و در نهای��ت، وقتی تصمی��م به انجام 
برندسازی مجدد گرفتید در مورد اجزای 
کلیدی آن از نظر ظاهر و احس��اس فکر 
کنید. در مورد نماده��ا و عالئم، طراحی 
رنگ   ها و نماد لوگو اطمینان حاصل کنید 
و موقعیت ش��رکت خود را اگر سردمدار 
اس��ت حفظ کنید. به یاد داش��ته باشید، 
خروجی برندس��ازی مجدد ش��ما معرف 
ش��رکت تان ب��رای س��ال   های متم��ادی 

خواهد بود. 
belovedmarketing :منبع

درک هنر و علم برندسازی مجدد  در برندسازی نگارش تبلیغاتی که مصرف کننده 
را برمی انگیزد

احتماال شنیده اید که مصرف کنندگان نوشته تبلیغاتی 
را نمی خوانند، اما حاال وقت آن رسیده است که با حقیقت 
روبه رو شویم. در واقع، تنها ۱0درصد خوانندگان مجله ها، 
به نوشته های تبلیغاتی توجه می کنند. شاید فکر کنید که 
این ۱0درصد، ارزش این همه زحمت را ندارد، اما اشتباه 
می کنید. در بیش��تر مواقع، این گ��روه کوچک می توانند 
مشتریان بالقوه ای باشند که می خواهند هرچه بیشتر در 
مورد محصول شما بدانند، پیش از آنکه تصمیمی بگیرند. 
نوش��ته شما باید به گونه ای باشد که آنها را متقاعد سازد 
محصول شما را بخرند و نه کاالی رقیب را. کلمه ها هستند 
که تفاوت ها را خلق می کنند. »کلمات« می توانند ش��ما 
را بخندانن��د، بگریانند و وادار به خری��د کنند. طراحانی 
که فکر می کنند واژه ها یکی دیگ��ر از عوامل طراحی اند، 
از این نکته غافل مانده اند. نوش��تن تبلیغات مؤثر به زمان 
نیاز دارد. نوش��تن، هنر دش��واری است و قانون های ویژه، 
سخت، محکم اما ساده ای برای نوشته تبلیغاتی وجود دارد. 
کلماتی که با مهارت توس��ط یک نویسنده تبلیغاتی ماهر 
نوشته می شوند، مصرف کننده را برانگیخته و وادار به خرید 
می کنند. به طور کلی، هرچه کمتر حرف بزنید، شنوندگان 

کلمات را بهتر به خاطر می سپارند. 
۱6 قانون نوشتن تبلیغات مؤثر

حاش�یه نروید: به طور مس��تقیم به ویژگی های خود 
اشاره کنید. هر کلمه غیرضروری را حذف کنید. هر چقدر 
تعداد واژه های تان بیشتر باشد، خوانندگان کمتری آن را 

خواهند خواند. 
برای تأثیر هر چه بیش�تر تبلیغ�ات، اصل پیام را 
در ب�دو امر اعالم کنید: پاراگراف اول را هرچه قوی تر و 
مؤثرتر بسازید. امتیازاتی را پیشنهاد کنید. پس از نوشتن 
نخستین پاراگراف، به توصیف مزایای اصلی محصول تان 
بپردازید. به خواننده آنچه را که باید در مورد محصول تان 

بداند، توضیح دهید و آن را پیوسته تکرار کنید. 
صریح باشید: اگر ش��ما از زبان ساده استفاده نکنید، 
افراد عادی قادر به درک آن نخواهند بود. یک پیام ساده و 
صریح به شما فرصت می دهد که با مخاطبان بالقوه خود 

به گونه ای مستقیم حرف بزنید. 
ب�ا مخاطب خود مس�تقیم صحبت کنی�د: برخی 
نویس��ندگان تبلیغات بر این تصور هس��تند ک��ه با توده 
بی جان در ارتباطند. این روش خوبی نیست خواننده را در 
ذهن خود به خاطر آورید. با مخاطب خود حرف بزنید و به 
او گوش دهید. با مخاطبان خود درست همانند مردمی که 

هر روز با آنها روبه رو می شوید، رفتار کنید. 
از زمان حال استفاده کنید: زمان حال به شما اجازه 
می دهد که نظر خود را در نوشته تان ابراز کنید و بگویید 
که اکنون چه چیزی اتفاق می افتد و شما چه باید بکنید. 
همچنی��ن می تواند در بی��ان رویدادی ک��ه در آینده رخ 
خواهد داد و ش��ما اطمینان کامل به حض��ور این رویداد 

دارید، استفاده شود. 
از منطق و احساس استفاده کنید: آگهی شما نه تنها 
خواننده را در مورد یک امتیاز خاص مطلع می سازد، بلکه 
می تواند دارای یک امتیاز عاطفی نیز باش��د. نوش��ته های 
تبلیغاتی منطقی نیز می توانند بسیار مؤثر واقع شوند. البته 
مشاهداتی نیز در خصوص تمایل کمتر خوانندگان عادی 

به خوانندن پیام های منطقی وجود دارد. 
پاراگ�راف خ�ود را کوت�اه و جذاب بس�ازید: یک 
مؤسس��ه آمارگیری مطرح در این مورد نظر قطعی خود 
را اعالم کرده است: »هر چقدر پاراگراف های تان طوالنی تر 

باشند، افراد کمتری آن را خواهند خواند.« 
از کلمات کوتاه و متداول استفاده کنید: پژوهش ها 
نش��ان داده اند که کلمات کوتاه ب��ر واژه های بلند برتری 
دارن��د. به همین ترتیب کلمات متداول بس��یار مؤثرتر از 
واژه های مبهم اند. کلمات کوت��اه و متداول به خوبی و به 

سرعت فهمیده می شوند و بهتر در ذهن باقی می مانند. 
مثبت باشید: اگر شما ناچارید که از یک جمله منفی 
استفاده کنید، با خط کشیدن در زیر فعل منفی یا استفاده 
از حروف چاپی درش��ت تر، توج��ه خواننده را به آن جلب 

کنید. 
توجه به ساختار فاعل، فعل و مفعول: اگر به راستی 
می خواهی��د پیام تان فهمیده ش��ود – و بنابراین بهتر به 
خاطر سپرده ش��ود – کلمات کلیدی را برای آخر جمله 
نگه دارید. افراد معموال کلمه های شروع یک جمله را کمتر 

از آنهایی که در آخر جمله می آیند، فراموش می کنند. 
رابطه عل�ت و معلول را مورد مالحظه قرار دهید: 
معموال یک جمل��ه کامل زمانی خوب به خاطر س��پرده 
می شود که با عبارت هایی همچون: به این دلیل، در نتیجه، 
کامال روشن است که، زیرا، در هر صورت، شروع می شود. 
از س�تاره یا س�ه نقطه به اندازه اس�تفاده کنید: 
اس��تفاده افراطی از این عالئم، معم��وال جریان فکری را 

مسدود ساخته و برای خواننده خسته کننده است. 
از کارب�رد افراطی عالمت تعج�ب اجتناب کنید: 
عالم��ت تعجب معم��وال برای نویس��ندگانی که ش��یوه 
نگارش ش��ان فاقد احساس اس��ت، یک پناهگاه محسوب 

می شود. 
نام محصول تان را تکرار کنید: تکرار نام محصول در 

آگهی، تا آنجا که مقدور باشد، بسیار مؤثر است. 
از بی�ان بدیهیات اجتناب کنید: از بیان عبارت های 
کلیش��ه ای همچون »بهترین«، »شماره یک«، »مطلوب 
همگان«، »ارزان ترین«، »مؤثرترین«، »مورد اعتمادترین«، 
»محکم ترین«، »غیرقابل رقابت ترین« و »منحصربه فرد« 
اجتناب کنید. مصرف کنندگان دیگر مثل گذشته ساده لوح 
نیستند. آنان می  دانند چه می خواهند و می دانند در کجا 
معامله خوبی داشته باشند. آنان دیگر با جمله های سنتی و 
vivanews :قدیمی گول نمی خورند.                  منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

۷ شگرد تبلیغاتی را بشناسید
بیش��تر ش��رکت ها در تبلیغات��ی که از خود نش��ان 
می دهند از چند ش��گرد تبلیغاتی استفاده می کنند 
تا مش��تریان بیش��تری را جذب کنن��د. اینکه روزانه 
چه مق��دار تبلیغ��ات را می بینید، نمی ت��وان دقیق 
مطرح کرد، ولی محققانی که بازار ۳0س��ال گذشته 
را بررس��ی کرده اند، می گویند، مردم حداکثر روزانه 
۲هزار تبلیغ مش��اهده می کنند؛ از تابلوهای تبلیغات 

تا تلویزیون. 
امروزه این آمار به ۵هزار تبلیغ رسیده است. البته 
این آمار به این معنی نیس��ت ک��ه متوجه همه آنها 

می شویم. 
درحالی که بیشتر ما می دانیم تبلیغات چی ها تالش 
س��ختی می کنند تا م��ردم عادی ب��رای خرید پول 
خرج کنند. ش��اید توجه نکرده ایم که چگونه و با چه 
ش��گرد هایی ما را به خرید ترغی��ب می کنند. اگر به 
این تبلیغات توجه بیشتری کنیم شاید از خریدهایی 
که ناگهان��ی و تحت تأثیر تبلیغات انجام می ش��ود، 

جلوگیری کرده ایم. 
با در نظر گرفتن این موضوع، هفت شگرد ی را که 
ش��رکت ها در تبلیغات خود برای ج��ا کردن در دل 

مردم استفاده می کنند به شما می گوییم: 
۱- خوشایند بودن، طمع و بهره از حس

اکثر تبلیغات در تمرکز بر هفت حس مانند هوس، 
شکم پرس��تی، طمع، تنبلی، خشم، حسادت و غرور 

است. 
به نوع تبلیغات ش��رکت های خودروس��ازی توجه 
کنی��د؛ به طور مثال همس��ایه ها به خ��ودروی جدید 
ش��ما حس��ادت می کنن��د )حس��ادت(، یا بیش��تر 
رس��توران ها قول غذاهای زیاد با پول کم را می دهند 

)شکم پرستی(. 
۲- برانگیختن احساسات

وقتی می بینید برای استفاده یا خرید یک محصول 
هیجان زده یا خوشحال هستید، شاید تأثیر تبلیغات 
این محصول باش��د. به گفته مای��کل هریس، رئیس 
یک ش��رکت تبلیغاتی که به تاجران کمک می کند: 
مردم دکمه جریحه دار کردن احساسات دارند که این 

دکمه ها عبارتند از: 

امید: تبلیغاتی مانند خوشگل تر شدن، بهتر شدن 
و الغر شدن و...

اعتم�اد: معرفی سخنگوهای مختلف برای معرفی 
برند »اگر یک شخص نامدار از این محصول استفاده 
می کن��د پس حتما خوب اس��ت.« اعتم��اد و اعتبار 

تبلیغات را مهم تر جلوه می دهد. 
ل�ذت: ما در عصر لذت های لحظ��ه ای قرار داریم. 
هرچی��زی که بتوان��د زندگی را ب��رای مصرف کننده 

لذت بخش تر کند، راحت تر به فروش می رسد. 
ش�ور: اگر عجل��ه نکنید تمام می ش��ود، مطمئن 
باش��ید که حتما دلیلی وجود دارد که تبلیغات شما 
را به عجله درخرید تش��ویق می کن��د. خود به خود 
مشتری را به سمت خرید می برد و انگیزه برای خرید 

و خرید خوب ایجاد می کند. 
۳- وقتی بقیه افراد نیز انجام می دهند

هر کس��ی در دوران تحصیل دوس��ت داشته بین 
دوستانش باحال باشد. رایج ترین شگرد این است که 

مشتری فکر کند از چیزی جا مانده است. 
۴- استفاده از هنرپیشه ها و مردم جذاب برای 

تبلیغ
تا به حال دقت کرده اید که چرا در تبلیغات غذاها 
یا ش��کالت و ش��یرینی از افراد خوش چهره استفاده 

می کنند؟ 
به طور مثال در تبلیغات لباس ورزشی از ورزشکار 
مع��روف و خوش چه��ره و خوش هی��کل اس��تفاده 
می کنند تا مردم تحت تأثیر قرار بگیرند و فکر کنند 

مانند این ورزشکاران لباس به تن شان می آید. 
۵- به کار گرفتن تکرار

ش��اید به نظر اعصاب خردکن باش��د، ولی همین 
تکرارهای بیش از حد باعث می شود، تبلیغ در ذهن 

بیننده بماند. 
ع��الوه بر ای��ن هرچقدر تک��رار کنید ک��ه به این 
محصول نیاز دارید، به ش��خص تلقین می شود که به 

این محصول نیاز دارد. 
6- ارزان بودن

این حداکثر ۱0هزار تومان اس��ت؛ حتما خیلی از 
تبلیغ ها این مدلی را دیده ایدکه در آن خرید، قیمت 
ذکر شده اس��ت. درحالی که بعد از اینکه محصول را 
تهیه می کنید باید برای نگهداری یا سایر هزینه های 

آن پول بدهید. 
۷- تبلیغ های خنده دار

هنگامی که مطلب��ی را می بینید یا می خوانید که 
ناخودآگاه باعث خنده شما می شود، توجه شما را به 
خود بیش��تر جلب کرده است. شاید مشتری متوجه 
منظ��ور تبلیغ نش��ود، یا حتی مقداری ه��م برای او 

خنده دار باشد و باعث جلب توجه او شود. 
khabaronline :منبع
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ب��ه احتمال زی��اد اخیرا در ش��بکه های 
اجتماعی ب��ا محتوای ویدئویی بیش��تری 
مواجه می شوید. این امر به دلیل تغییرات 
محس��وس چن��د وق��ت اخی��ر در زمینه 
بازاریاب��ی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی 
است. براساس نظرسنجی اخیر از کاربران 
Hootsuite  نزدی��ک به 46درصدش��ان 
به ط��ور کام��ل از محت��وای ویدئوی��ی در 
ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده می کنند. 
26درصد دیگر نیز قصد بهره گیری از این 
نوع محتوا در سال جاری را دارند. براساس 
گ��زارش مؤسس��ه Kenshoo در س��ال 
2017 اس��تفاده از ویدئ��و در کمپین های 
بازاریاب��ی نزدیک ب��ه 130درصد افزایش 

داشته است. 
بدون شک برای استفاده بهینه از چنین 
اقبالی به ویدئوه��ا در تبلیغات و بازاریابی 
باید ب��ه منابع معتبر تکیه داش��ت. با این 
حال تولید ویدئوها به صورت شخصی برای 
برندهای نوپا در ای��ن عرصه تا حد زیادی 
پیچی��ده و پرهزینه خواه��د بود. برهمین 
اساس در این مقاله س��ارا داولی فهرستی 
از 10 منبع مناس��ب ب��رای تهیه ویدئوی 
تبلیغاتی و نس��خه های خ��ام رایگان برای 
شبکه های اجتماعی را معرفی کرده است. 

Pixabay
Pixabay  با ارائه بیش از 1.2 میلیون عکس 
و ویدئو که همگی تحت نظارت و لیس��انس 
  )Creative Commons Zero )CC0
است یک منبع مناسب برای رفع نیازهای 
 CC0 کسب وکار محسوب می شود. نظارت
بر محتوای این س��ایت بدان معناست که 
توزیع کنن��دگان اثر اجازه بهره ب��رداری و 
اس��تفاده تصاوی��ر و ویدئوهای ش��ان را به 
ص��ورت عمومی داده اند. برهمین اس��اس 
دیگ��ر جای نگرانی برای قانون کپی رایت و 

تبعات نقض آن وجود ندارد. 
این س��ایت تمامی تصاوی��ر را به صورت 
HD و ب��ا کیفی��ت ب��اال ارائ��ه می دهد. 
همچنی��ن طی��ف مختلف��ی از ویدئوهای 
گوناگون نیز در این پایگاه یافت می ش��ود. 
توجه به این نکته ضروری اس��ت که مدت 
زمان ویدئوهای Pixabay بین 12 ثانیه تا 
یک دقیقه اس��ت. این امر به دلیل طراحی 
ویدئوه��ا ب��رای بارگذاری در ش��بکه های 
اجتماعی است. در واقع تالش شده ویدئوها 
به ص��ورت خام و مناس��ب ب��رای اعمال 

تغییرات بعدی تهیه شود. 
2- پیکسل

س��ایت پیکس��ل کار خود را ب��ه عنوان 
پایگاه��ی برای بارگ��ذاری تصاویر کاربران 
ش��روع کرد و با این ح��ال اکنون منبعی 
عظیم از تصاویر HD و ویدئوهای باکیفیت 
برای کاربران ش��بکه های اجتماعی را نیز 
گردآوری کرده است. درست مانند نام این 
سایت تصاویر و فیلم های ارائه شده در این 
پایگاه از پیکسل های باالیی برخوردار است. 
محتوای سایت پیکسل نیز مورد نظارت و 
تأیید CC0 است. برهمین اساس مانعی در 

برابر اس��تفاده تجاری از آنها وجود نخواهد 
داش��ت. اگر تازه به فکر اس��تفاده از ویدئو 
در ش��بکه های اجتماعی ب��رای بازاریابی 
افتاده ای��د، اس��تفاده از ترنده��ای بخش 
جس��ت وجوی این س��ایت برای دسترسی 
س��اده به پراس��تفاده ترین محت��وا توصیه 

منطقی خواهد بود. 
3- ویِدو

وی��ِدو عالوه بر ارائ��ه تصاویر و فیلم های 
باکیفیت محصوالت گرافیکی کاربران خود 
را نی��ز در اختیار افراد قرار می دهد. تمامی 
ویدئوهای ارائه ش��ده در این سایت دارای 
الیس��نس رسمی هستند. اگرچه در شیوه 
ارائه الینس این سایت اندکی پیچیده عمل 
کرد اس��ت. به این ترتیب محتوای ویِدو یا 
از س��وی خود سایت تأیید شده و یا تحت 
 0 .3 Creative Commons نظ��ارت

)CC 3. 0( است. 
تمام��ی ویدئوه��ای ارائه ش��ده در ویِدو 

)حتی نسخه های تولیدی کاربران سایت( 
به صورت رایگان قابل استفاده هستند. تنها 
محدودیت در این میان عدم نشر کلیپ ها 
در سایت یا پایگاهی دیگر برای دانلود است. 
 Creative محتوایی که تحت نظ��ارت
Commons 3. 0 در این س��ایت موجود 
هستند، اگرچه برای استفاده شخصی نیاز 
ب��ه پرداخت هزینه ندارن��د، با این حال در 
ص��ورت اس��تفاده از آنه��ا در کمپین های 
تبلیغات��ی و ام��ور تجاری بای��د هزینه ای 
مشخص را به تولیدکننده اثر پرداخت کرد. 
اطالعات مربوط به نحوه الیسنس محتوای 
ویِدو در بخ��ش دانلود هرکدام از تصاویر و 

ویدئوها ذکر شده است. 
Life of Vids .4

Life of vids  مجموع��ه ای از بهترین 
ویدئوه��ای کوت��اه، تصاوی��ر و کلیپ های 
آژانس تبلیغاتی Leeroy است. این آژانس 
کانادای��ی هیچ محدودیتی برای اس��تفاده 
کاربران از محتوایش ایجاد نکرده اس��ت. با 
این حال اگر محت��وای Life of Vids را 
از دیگر س��ایت ها و به صورت غیرمستقیم 
دانل��ود کنید محدودی��ت ده تایی برای تان 

اعمال خواهد شد. 
ب��رای دانل��ود تصاوی��ر و ویدئوهای این 
س��ایت با کیفیت باال تنها کافی است روی 
لوگو ویمئو در گوشه راست صفحه کلیک 
کنید. همچنین در گوشه ویدئو پلیر امکان 
انتخاب کیفیت ویدئوها برای دانلود وجود 
دارد. Life of Vids  به دلیل آپلود مداوم 

تصاویر و ویدئوهای جدید در میان کاربران 
ش��هرت باالیی دارد. مدیران این سایت به 
صورت هفتگی مجموعه های جدید را روی 

سایت شان قرار می دهند. 
Splitshire -5

Splitshire  توس��ط دانی��ل نانس��کو 
طراحی ش��ده اس��ت. دانیل به عنوان یک 
طراح مجرب وب در میان اهالی تکنولوژی 
ش��ناخته می ش��ود. هدف اصلی وی برای 
راه اندازی این وب سایت به اشتراک گذاری 
ویدئوه��ا و تصاویر ش��خصی اش به صورت 
رایگان برای اس��تفاده های تجاری اس��ت. 
مزی��ت اصلی این س��ایت نیز درس��ت در 
همی��ن نکت��ه اس��ت. در واقع خل��ق آثار 
مختل��ف از س��وی ی��ک ط��راح حرفه ای 
وب ب��ر خاص بودن ش��ان می افزاید. بدین 
ترتیب اس��تفاده از این نمونه ها در مقایسه 
ب��ا محت��وای س��ایت های دیگ��ر از اعتبار 
بیش��تری برخوردار خواهد بود.  ویدئوهای 

موجود در Splitshire به طور معمول در 
دس��ته بندی کلیپ های دیجیتال یا مناظر 
زیبای طبیعی طبقه بندی می شود. امکان 
دانلود این ویدئوها نیز تنها با یک کلیک در 
بخش دانلود پلیر س��ایت امکان پذیر است. 
اس��تفاده از محتوای تولی��دی دانیل برای 
همه بازاریاب ها مجاز است. تنها محدودیت 
در ای��ن زمینه ف��روش آنه��ا و بهره گیری 
در راس��تای تولید محصوالت��ی با عناصر 

خشونت، نژادپرستی و تبعیض است. 
Distill -6

برای دس��تیابی به ویدئوه��ای HD از 
س��وژه های بیرون از محی��ط اداری و خانه 
Distill  یکی از بهترین گزینه هاست. این 
سایت پایگاهی مملو از طرح های گرافیکی 
حرفه ای برای اهالی ماهر و کارکشته حوزه 

بازاریابی است. 
تنه��ا ب��ا ارس��ال ایمیل ت��ان در پنجره 
درخواستی س��ایت هر 10 روز یک بار 10 
ویدئ��و رای��گان در یافت خواهی��د کرد. از 
آنجایی که تیم مدیریتی Distill ش��امل 
طراح های حرفه ای اس��ت، جای هیچ گونه 
نگرانی در مورد کیفیت محتوای ارائه شده 

وجود ندارد. 
Free 4 Stock Footage -7

ب��ا اف��زودن روزان��ه ویدئوه��ای جدید، 
تن��وع    Stock Footage 4 Free
مطلوب��ی از ویدئوهای مناس��ب برای امور 
تبلیغاتی و بازاریابی در اختیار دارد. تنها با 
ثبت ن��ام از طریق ارائه آدرس ایمیل امکان 

دسترس��ی نامحدود به حجم وس��یعی از 
تصاویر و ویدئوها وجود دارد. همه محتوای 
 Royality-free این سایت با الیس��نس
ارائه می شوند که به معنای امکان استفاده 

رایگان از آنها در تمام امور تجاری است. 
 4  Stock Footage ویدئوه��ای 
منس��جمی  طبقه بندی ه��ای  در   Free
در اختی��ار کاربران قرار می گی��رد. به این 
ترتیب جس��ت وجوی محت��وای موردنظر 
بس��یار راحت تر از سایر س��ایت ها خواهد 
بود. این طبقه بندی ش��امل ساخت وس��از، 
ان��رژی، طبیت و حیوانات، امالک و دارایی 
و ثروت می ش��ود. البت��ه در هرکدام از این 
زیرش��اخه های  کالن  دس��ته بندی های 
متعددی برای سهولت کاربری افراد تعبیه 

شده است. 
Videezy -8

این سایت حجم وس��یعی از ویدئوهایی 
با الیس��نس Royality-free در اختیار 
کاربرانش ق��رار می دهد. اگرچه اس��تفاده 
از محتوای این س��ایت رایگان اس��ت، اما 
ب��ه هن��گام کاربرد تج��اری بای��د عبارت 
Videezy. com را در کن��ار تیزرت��ان 
درج کنید. با این حال در صورت پرداخت 
هزین��ه ای اندک امکان خری��د کامل حق 
اس��تفاده از کلیپ مورنظر وج��ود خواهد 
داشت.  در این سایت ویدئوها در دو نسخه 
HD و 4K  ارائ��ه می ش��وند. ب��ه هنگام 
جس��ت وجو در Videezy ویدئوهایی که 
تی��ک Pro دارند تنها ب��رای کاربران ویژه 
قاب��ل دسترس��ی خواهد بود. ب��ا پرداخت 
هزینه ای نس��بتا اندک به ص��ورت ماهانه 
امکان اس��تفاده از ای��ن ویدئوها نیز وجود 

دارد. 
VideoBlocks -9

VideoBlocks  کلکس��یونی عظیم از 
ویدئوهای مناس��ب ب��رای تهیه ویدئوهای 
تبلیغاتی در ش��بکه های اجتماع��ی دارد. 
این ویدئوه��ا در طیف های مختلفی تهیه 
می شود و با کیفیت های گوناگون در اختیار 

کاربران قرار می گیرند. 
اگرچ��ه ب��رای اس��تفاده از خدمات این 
س��ایت باید حق عضوی��ت پرداخت کرد، 
اما در هف��ت روز ابتدایی امکان دانلود 20 
ودئو برای ش��ما فراهم خواهد بود. استفاده 
از بخش جس��ت وجوی این س��ایت امکان 
دس��تیابی به محتوای مدنظر در کمترین 

زمان ممکن را فراهم می کند. 
Vidsplay -10

مجموعه عظیم این س��ایت ب��ا آپدیت 
وسیع هفتگی تبدیل به یکی از جذاب ترین 
گزینه ها برای هر بازاریابی شده است. تمام 
محتوای این س��ایت به صورت رایگان ارائه 
می ش��ود و نیازی به پرداخت حق عضویت 
یا استفاده از لوگوی سایت در ویدئوهای تان 
نیس��ت.  برای دانلود ویدئوها اگر از موبایل 
اس��تفاده می کنید تنها کافی اس��ت روی 
صفحه کلیک و گزینه Save Link As را 
انتحاب کنید. در غیر این صورت نیز قالب 
طراحی شده برای کاربران کامپیوتر گزینه 

دانلود را در خود دارد.  
hootsuite :منبع

چگونه برای اکانت مان در شبکه های اجتماعی ویدئوی خام مناسب پیدا کنیم؟ 

شبکه های توزیع مکمل و 10 سایت ارائه دهنده ویدئوی رایگان برای شبکه های اجتماعی
شبکه های توزیع جانشین

جای��گاه س��وپرمارکت ها در آمریکا ک��ه جایگزین 
بقالی های س��نتی ش��دند، به خوبی تأثی��ر تحول در 
شبکه های توزیع را نش��ان می دهند. ارزش هایی که 
این س��وپرمارکت ها در ش��کل انجام خدمات بهتر، 
خرید یکج��ا و غالبا ب��ا قیمت ه��ای پایین تر ایجاد 
کردند، نهایتا باعث شد که هم تعداد و هم سهم بازار 
بقالی های سنتی کاهش یابد، اما بالعکس، تلویزیون 
و ویدئوهای خانگی، شبکه های توزیع صنعت فیلم را 
گسترش دادند. وقتی در دهه 1۹۵0 برای اولین بار 
تلویزیون وارد صحنه ش��د، ارزش سهام شرکت های 

هالیوودی به شدت سقوط کرد. 
همین داستان زمانی که ویدئوهای خانگی برای اولین 
بار به بازار آمدند، برای س��ینماها اتفاق افتاد. در هر دو 
م��ورد، مدیران و تحلیلگران مال��ی از دو موضوع مهم 
غفلت کرده بودند: نخست آنکه ارزشی که شبکه های 
توزی��ع جدی��د )تلویزی��ون و ویدئوی خانگ��ی( ایجاد 
می کردند، با ش��بکه های توزیع موجود یعنی سینماها 
متفاوت اما باالتر نبود. مثال ویدئو باعث انعطاف زمان، 
کاه��ش هزینه ها و راحت بودن تماش��اگر برای دیدن 
فیلم می شود، اما سینماها، انتخابی برای گذران اوقات 
فراغت در بیرون از منزل در زمان و س��اعت مشخص 
هستند، بنابراین هرکدام از شبکه های توزیع ارزش های 
خاص��ی برای بخش های متمایزی از مش��تریان ایجاد 
می کنن��د، ازاین رو می توانند به ص��ورت هم زمان باهم 

وجود داشته باشند. 
دوم آنکه، ویدئو به مصرف کننده امکان می دهد تا 
زمانی که خسته است یا به علت بیماری یا مشکالت 
فرزندان در خانه اس��ت یا زمانی که سینماها تعطیل 
هس��تند یا فیلم خاصی را دیگ��ر نمایش نمی دهند، 
فیلم ه��ای دلخواهش را تماش��ا کن��د. نتیجه آنکه، 
تلویزیون و ویدئو بازار صنعت فیلم را توسعه دادند و 
برای این صنعت جریان های جدید و اضافی درآمدی 
ایجاد کردند و باعث ش��دند که تهیه کنندگان فیلم 
تنها ب��ه درآمدهای مربوط به نمایش فیلم ش��ان در 

سینماها تکیه نداشته باشند. 

ای��ن موضوع که آیا ش��بکه توزیع جدید، ش��بکه 
توزیع فعل��ی را تکمیل می کند ی��ا اینکه جایگزین 
آن می ش��ود، در طراح��ی اس��تراتژی های تح��ول 
بس��یار اهمی��ت دارد، چراکه در ص��ورت جایگزین 
ش��دن ش��بکه های توزیع جدید به جای شبکه های 
فعلی، مش��تریان ب��ازار از ش��بکه های توزیع جدید 
خری��د می کنند که این ام��ر احتماال تعارضات را در 
ش��بکه های توزیع افزایش می دهد. همچنین ممکن 
است که شبکه جدید توزیع مکمل شبکه فعلی بوده 
و امکان دسترسی به مشتریان جدید را برای شرکت 
فراهم و یا برای محصوالت فعلی ارزش های جدیدی 
پیش��نهاد کند، ازاین رو، پدیده هایی همچون تعارض 
در ش��بکه توزیع و مقاومت در برابر تغییر بیشتر در 

مورد شبکه های توزیع جانشین اتفاق می افتند. 
ای��ن ش��بکه ها، فع��االن فعل��ی را وادار می کنند تا 
کانال ه��ای توزیع فعلی ش��ان را ببندند و بر کانال های 
توزیع جدی��د تمرکز کنند. به عنوان مثال، ایجاد امکان 
ب��رای خرید بلیت هواپیم��ا، رزرو هت��ل و اتومبیل از 
طری��ق اینترنت، باع��ث افزایش تعداد کس��انی که به 
تعطیالت می روند یا به دالیل کاری مسافرت می کنند، 
نمی شود بلکه، بسیاری از مشتریانی که حاال اطالعات 
موردنیازشان را به صورت آنالین در اختیاردارند، دیگر 
به آژانس های مس��افرتی نی��از ندارند. همچنین اثرات 
جانشینی، مدیران را مجبور می کند تا به دقت کانال ها 
و بخش های��ی از ب��ازار را ک��ه تحت تأثی��ر کانال های 
توزی��ع جدید قرار می گیرند مش��خص کنند. مثال آن 
دس��ته از مس��افران خطوط هوایی که برای تفریح به 
س��فر می روند، سریع تر از مسافرانی که با اهداف کاری 
مسافرت می کنند، نمی شود، بلکه بسیاری از مشتریانی 
که حاال اطالعات موردنیازش��ان را به صورت آنالین در 

اختیاردارند، دیگر به آژانس های مسافرتی نیاز ندارند. 
همچنین اث��رات جانش��ینی، مدی��ران را مجبور 
می کند ت��ا به دقت کانال ها و بخش های��ی از بازار را 
که تحت تأثیر کانال های توزیع جدید قرار می گیرند 
مش��خص کنند. مثال آن دس��ته از مسافران خطوط 
هوایی که برای تفریح به س��فر می روند، س��ریع تر از 
مس��افرانی که با اهداف کاری مسافرت می کنند، به 
کانال های توزیع اینترنتی رو می آورند. با وجود این، 
شرکت ها بر اساس جایگاه رقابتی شان در هر بخشی 
از بازار، استراتژی تحول به سوی کانال های جدید را 
برای خودشان مش��خص می کنند. مثال یک شرکت 
مانن��د ایزی جت، ممکن اس��ت ب��ا در نظر گرفتن 
تحقیقات انجام شده درباره مش��تریانی که اینترنتی 
بلیت ش��ان را رزرو می کنند، از این تحول اس��تقبال 
کند، اما شرکت دیگری با عدم پذیرش کانال جدید، 

واکنش نشان دهد. 
hormond :منبع

 چرا بسته بندی محصول
خیلی مهم است؟ 

بس��ته بندی محصول همیش��ه بس��یار بسیار مهم 
اس��ت. هزاران بار در طول زندگی تان این ضرب المثل 
را ش��نیده اید ک��ه »ی��ک کت��اب را از روی جلدش 
قضاوت نکنید« و باید بدانید که در بیش��تر ش��رایط 
صدق می کند. اگر جلد کتاب )یا بس��ته بندی( ساده 
و غیر جذاب باش��د، به این معنا نیست که محتویات 

درونش انقالبی به پا نمی کند! 
اما درس��ت ی��ا نادرس��ت، این چیزی نیس��ت که 

مصرف کنندگان موافقش باشند. 
شرکت پژوهشی وست راک از 3000 مصرف کننده 
نظرس��نجی ک��رد و دریاف��ت ک��ه 64درص��د آنان 
گاهی محصولی را از س��ر قفس��ه برمی دارند )بدون 
دانش یا اطالع قبلی نس��بت ب��ه آن(، فقط به خاطر 
اینکه مجذوب بس��ته بندی اش می ش��وند. 72درصد 
مصرف کنن��دگان به ن��درت در هن��گام خرید برای 
تحقی��ق درب��اره ی��ک محص��ول خاص از دس��تگاه 
موبایل ش��ان اس��تفاده می کنند. مطالعه این شرکت 
نش��ان داد که بس��ته بندی یکی از باالترین انگیزه ها 

در تکرار خرید است. 
م��ن جوانی را می شناس��م که می گوی��د هر صبح 
باید به دانکین دوناتس برود تا قهوه اش را بنوشد… 
تهیه قهوه همان برند در خانه برایش کافی نیست. او 
می گوید این قهوه باید در فنجان های خودشان باشد. 
این، به معنی »تجربه« اس��ت. عالقه وافر ناخوداگاه 
او به بس��ته بندی این قهوه، موجب شده است که او 
س��االنه نزدیک به ۸00دالر را خرج فنجان های قهوه 
صبحش کند. این نمونه کوچکی از قدرت بسته بندی 

است. 
بنیان گذاران چوکوکرب فهمیدند که به بسته بندی 
در کالس جهانی نیاز دارند. این کس��ب وکار، بهترین 
ش��کالت های سراس��ر دنی��ا را تهیه می کن��د و هر 
م��اه محصوالت جدی��د را برای تان می فرس��تد. این 
محصوالت ب��ه خودی خود خوب هس��تند. ولی اگر 
در بس��ته بندی مناس��بی قرار گیرند، ش��یرین تر هم 

می شوند. 
طراحی آنها به گونه ای است که یک جعبه ضخیم 
آب��ی در بیرون، ب��ا آرمی براق، باز می ش��ود و جعبه 
س��فیدرنگ کوچک ت��ری درون آن اس��ت. در داخل 
این جعبه، زیر دستمال های آبی رنگی که نام شرکت 
روی ش��ان نقش بسته اس��ت، پنج شکالت به دقت و 
استادانه جای گرفته اند، تا در بهترین شرایط به دست 
مصرف کنندگان شان برس��ند. با باز کردن این جعبه 
احساس��ی به ش��ما دس��ت می دهد که ان��گار ملکه 

انگلیس هستید. 
کامران امیرعلی، یکی از بنیان گذاران چوکوکرب 
می گوی��د: »ما می دانس��تیم ک��ه می خواهیم زمان 
زی��ادی ص��رف و تالش کنی��م تا به مش��تریان مان 
محصوالت فوق العاده لوکس و تجربه ای هیجان انگیز 

بدهیم.«
کام��ران و ش��ریکش، راج��ر لین��گ، در روزهای 
نخست راه اندازی شرکت، تحقیقات بازارشان را روی 
محبوب ترین جعبه های موجود در بازار انجام دادند. 
هردو آنها بیش��تر بس��ته بندی ها را نمی پس��ندیدند، 
بعضی ه��ا ارزان و ش��ل و ول بودند، بعضی های دیگر 
هم هیچ جذابیتی نداش��تند. آنه��ا در صنایع دیگر، 
چندت��ا از ش��رکت های محبوب و موفق را بررس��ی 
کردند ت��ا ببینند چه مقدار زمان را صرف س��اختن 

بسته بندی شان کرده اند. 
پس از اینکه به کاربردپذیری بسته بندی فکر کردند 
)ب��رای مثال، اس��تفاده از دو جعبه برای محافظت از 
ش��کالت ها(، هفته ها وقت صرف طراحی اش کردند. 
نه تنه��ا بسته بندی ش��ان کاربردی ب��ود، بلکه لوکس 
هم به نظر می رس��ید. کامران می گوید: »بسته بندی 
نخس��تین چیزی اس��ت که مش��تری ها می بینند و 

بخش مهمی از تجربه آنهاست.«
یک تی��م حرفه ای طراحی نمونه ه��ای مختلفی را 
یک��ی پس از دیگری در رنگ ها، ضخامت ها، اندازه ها 
و ویژگی های متفاوت درست کردند. در نهایت، پس 
از چندم��اه فکر کردن��د که بسته بندی ش��ان کامل 
و بی نقص ش��ده اس��ت. اما هنوز یک مسئله مطرح 
بود؛ جعبه داخلی خیلی گرم بود. پس نمی توانستند 
بگویند چیز خوبی اس��ت، چراکه مش��تری با آن به 
مش��کل برمی خورد، پس هنوز از نظر کامران و راجر 

بسته بندی خوبی نبود. 
پس طول جعبه را چند میلی متر کاهش دادند و به 
خاط��ر همین چند میلی متر هزار تا کار دیگر کردند. 
کامران توضیح می دهد: »این روزها وقتی مش��تری، 
جعب��ه چوکوکربش را دریاف��ت می کند، می خواهیم 
احس��اس هیجان، ش��ادی، امید و کنجکاوی داشته 
باشد. کسانی که می دانند چیز هیجان انگیزی درون 
جعبه است، سعی می کنند نوع شکالت شان را حدس 

بزنند.«
اگر می خواهید در زمینه بسته بندی فعالیت کنید 
یا ظاهر بس��ته بندی فعلی ت��ان را تغییر دهید، دقیق 
و س��خت گیر باش��ید. اگر چیزی در مورد طراحی یا 
کاربردپذی��ری آن آزارتان می ده��د، رهایش نکنید. 
اگر ش��ما متوجه اش می شوید، حتما مشتریان هم به 
آن پی می برند. ارزش��ش را دارد ک��ه زمان )و پول( 
بیش��تری صرف کنید که بسته بندی بی نقصی داشته 
باش��ید. اگر ب��ه اینجا برس��ید، مش��تریان تان وفادار 

می مانند. 
bazdeh :منبع
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مدیریت کارمندانی که در مقابل 
بازخورد جبهه می گیرند

اغلب کارمن��دان در مقابل بازخ��ورد مدیر، جبهه 
می گیرند یا اش��تباه خود را توجی��ه می کنند. برای 

ارتباط با این افراد باید استراتژی مناسب داشت. 
 Inc آلیس��ون گرین یکی از نویسندگان وب سایت
اس��ت که در مورد مش��کالت محیط کار و فرهنگ 
س��ازمانی مقاله می نویس��د. او در این مقاله به سؤال 
یکی از کاربران این وب سایت پاسخ داده است. متن 

سؤال از این قرار است: 
م��ن اخیرا با یک کارمند جوان همکار ش��ده ام. او 
مدتی به عنوان کارمند پاره وقت برای ما کار می کرد 
و اکنون ارتقا یافته و به صورت دائم اس��تخدام شده 
اس��ت. من مسئول آموزش های اولیه او هستم و باید 
صحت عملک��رد این کارمند ج��وان را کنترل کنم. 
مشکلی که من با این کارمند دارم، در مورد واکنش 

او نسبت به انتقاد و تصحیح کارهایش است. 
زمانی که او کاری را به روش اشتباه انجام می دهد، 
وظیفه من این اس��ت که اش��تباه را گوشزد کرده و 
روش صحی��ح را ب��ه او آموزش دهم. مش��کل اصلی 
این اس��ت که این کارمن��د در برابر تصحیح های من 
مقاوم��ت می کن��د و توضیح می دهد ک��ه چرا روش 
اشتباه را انتخاب کرده است. من به روشی نیاز دارم 
که بدون ناراحتی، به او بگویم نیازی به توضیح دادن 
نیس��ت و او تنها باید وظیف��ه خود را به بهترین نحو 

انجام دهد. 
در پاس��خ به سوال ش��ما باید در ابتدا به این نکته 
اش��اره کنم که ارائه بازخورد، بهترین تصمیم ش��ما 
به عنوان یک مدیر اس��ت. در م��ورد بازخورد دادن، 
همیش��ه باید سه نکته اساس��ی را رعایت کنیم: اول 
اینکه مورد انتقاد یا بازخورد را مستقیما بیان کرده و 
از پنهان کردن آن در بحثی متفرقه خودداری کنیم. 
در مرحله دوم باید اشکال را به صورت واضح و کامل 
توضیح دهیم. به بیان دیگر نباید انتظار داشته باشیم 
ک��ه طرف مقابل منظور ما را کش��ف کند. در مرحله 
آخر باید از ه��وش هیجانی بهره ببریم و دقت کنیم 
که در کمال مهربانی، انتقاد را ارائه کرده ایم. کارمند 
نباید تصور کند که با اشتباهش به شما توهین کرده 
است، بلکه باید به این درک برسد که ارائه انتقاد تنها 

به منظور بهبود وضعیت شرکت است. 

در مورد س��ؤال مطرح ش��ده بهتر است مکالمه را 
این طور ش��روع کنید: »آیا اجازه دارم در مورد روش 
کار شما نظرم را ارائه کنم؟ من متوجه شدم که شما 
با وج��ود تذکرات قبلی، از روش خودتان برای انجام 
کارها استفاده می کنید. ش��اید من در ارائه دالیل و 
قوانین به منظور انجام روش خودم، کوتاهی کرده ام. 
آیا نیازی هست که در این مورد توضیحات بیشتری 
ارائه کنم؟ من مطمئنم که دلیل شما برای انجام این 
روش عمدی نبوده است. خود من هم در ابتدای کار 
روش های اشتباه را به کار می بردم تا اینکه فردی به 
من کم��ک کرد و دالیل اهمی��ت روش های اجرایی 

شرکت را توضیح داد.«
مخاطب شما در این مرحله دو نوع واکنش از خود 
نش��ان می دهد. در حالت اول متوجه اشتباهش شده 
و ش��ما باید چرایی انتقاد و راه ه��ای جایگزین را به 
روش��نی به او ارائه کنید. در حالت دوم ممکن است 
مخاطب ناراحت ش��ده و تصور کند که اختالف نظر، 
موجب اش��کال ش��ده اس��ت. او در این حالت تالش 
می کند تا باز هم عملکرد خود را توجیه کند. در این 
حال��ت باید آرامش خود را ب��ه خوبی حفظ و تالش 
کنید مشکل روشش را به او نشان دهید. عموما افراد 
در ای��ن حالت ها ناراحت می ش��وند و تصور می کنند 
که کارشان به کلی دیده نشده و مورد بی رحمی قرار 
گرفته اند. ش��ما به عنوان مدی��ر باید در ابتدا توضیح 
بدهی��د که از عملک��رد کلی همکار راضی هس��تید 
و هدف ت��ان از ارائه این س��بک از بازخ��ورد، بهبود 

عملکرد او تا رسیدن به سطح عالی است. 
در نهای��ت به این نکته توجه داش��ته باش��ید که 
توضیح دادن تجربیات خودتان در مورد اش��تباهات 
کاری، می توان��د ارتب��اط بهتری با کارمن��د برقرار و 
او را به نظرات ش��ما خوش��بین کند. با توضیح دادن 
مشکالت خودتان و دیگر همکاران قبلی، به کارمند 
جدید نشان می دهید که اشتباه کردن امری طبیعی 
اس��ت و همگی تنها ب��رای کمک ک��ردن به اهداف 

شرکت مشغول هستید. 
INC/zoomit :منبع
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ب��رای  ای��ده ای  تاکن��ون 
اس��تارت آپ  ی��ک  راه ان��دازی 
جدید به ذهن تان رسیده است؟ 
آی��ا می خواهید به س��رعت به 
موفقیت برس��ید؟ بعد از ظهور 
ایده چه واکنش��ی از خود نشان 
داده اید؟ آیا هر ایده ای را که به 
ذهن مان می رس��د بای��د نادیده 
بگیریم یا با کمک آن کسب وکار 

جدیدی راه بیندازیم؟ 
در ط��ول چن��د ماه گذش��ته 
اس��نپ  اجتماع��ی  ش��بکه  در 
زیادی  کارآفرین��ان  ب��ا  چ��ت، 
درب��اره موضوع��ی ک��ه از نظر 
آنها بزرگ ترین افس��انه ای است 
که هن��گام راه اندازی کس��ب و 
کار جدید وج��ود دارد، صحبت 
ک��ردم. در ادامه با پنج افس��انه 
بزرگی که در دنیای استارت آپ 

وجود دارد، آشنا شوید. 
در  گذاش��تن  ق��دم  ب��رای 
کارآفرین��ی الزم اس��ت ب��ا این 
چند افس��انه بزرگ آشنا شوید؛ 
زیرا در بیشتر مواقع، زیاده روی 
در ب��روز احساس��ات غیرواقعی 
در م��ورد کارآفرین��ی، بر حس 

واقع گرایانه ما تأثیر می گذارد. 
آی��ا می دانی��د این افس��انه ها 
می تواند برای کارآفرینان زیانبار 
باش��د، زی��را کارآفرین��ان را در 
رؤیاهایی غرق می کند که اصال 
واقعی نیس��تند. وقت��ی واقعیت 
حاک��م منطبق ب��ا رؤیاهای مان 
نیس��ت، فکر می کنیم اشکال از 
ماست، اما تنها چیزی که ایراد 
دارد، عینکی است که خیلی از 
کارآفرینان با آن به مسائل شان 

نگاه می کنند. 
تم��ام صحبت هایم ب��ا صدها 
کارآفرین را در قالب پنج افسانه 
بزرگ کسب وکار بیان می کنم؟ 

کسب وکار را شروع کنم، 
سرمایه و مشتری خودشان 

می آیند
یکی از بزرگ ترین افسانه هایی 
که در می��ان کارآفرینان جوان 
وج��ود دارد این اس��ت که اگر 
مابق��ی  کن��ی،  ش��روع  را  کار 
چیزها درست می شود. صاحبان 
کس��ب وکارها، خیل��ی زود و با 
پرداخ��ت هزینه های س��نگین، 
متوج��ه ش��ده اند این مس��ئله 

حقیقت ندارد. 
این افس��انه براس��اس »حس 
اس��تحقاق« ایجاد ش��ده است. 
فک��ر  کارآفرین��ان  از  خیل��ی 
می کنند با شروع یک کسب وکار 
جدید، مستحق داشتن سرمایه، 
مش��تری و موفقی��ت هس��تند. 

وقتی هیچ دستاوردی به دست 
نمی آورند، تم��ام تقصیرها را به 
گردن دولت و شرایط اقتصادی 
یا نیروهای خارجی می اندازند. 

پس داش��تن حس استحقاق 
مانعی  در دنی��ای کس��ب و کار، 
برای پیشرفت شما خواهد بود. 

آیا درست است بگوییم شروع 
کنید و همه چیز درست خواهد 

شد؟ خیر. 
م��ورد  در  اصل��ی  نکت��ه 
کس��ب وکارتان ای��ن اس��ت که 
خودت��ان بای��د هم��ه چی��ز را 
بس��ازید، محص��ول ی��ا خدمت 
خوبی ارائه دهید که مش��تریان 
ب��ه آن نی��از دارن��د، کمپی��ن 
بازاریاب��ی راه اندازی ک��رده و با 
قل��ب و ذهن مخاط��ب ارتباط 
برقرار کنید، عملکردتان را با هر 
بازخورد منف��ی بهبود دهید. با 
طی کردن این قدم ها باید چند 
سالی منتظر بمانید تا مشتریان 
به س��راغ محصوالت و خدمات 

شما بیایند. 
موفقیت یک شبه به دست 

می آید
خیل��ی از کارآفرینان تازه وارد 
می دانن��د ب��رای دس��تیابی به 
موفقیت، صبر بسیار مهم است، 
اما ممکن است گاهی فکر کنیم 
تمام کسب وکارهای موفق، یک 
شبه موفق می شوند، اما حقیقت 
این است موفقیت های به ظاهر 

یک ش��به، 5، 10 یا 20 س��ال 
زمان نیاز دارند تا ساخته شوند. 
فیس ب��وک  مث��ال،  ب��رای 
س��ریع ترین  عن��وان  ب��ه 
کس��ب و کارهای پیش رونده در 
دنی��ا را در نظ��ر بگیرید. مارک 
زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک، 
پی��ش از راه اندازی این ش��بکه 
اجتماعی، کسب وکارهای زیادی 
را ایجاد کرده بود. فیس بوک در 
س��ال چهارم و پنج��م فعالیت 
خود توانس��ت در سطح جهانی 
به موفقیت چش��مگیری دست 

یابد. 
خود من به شخصه وقتی 18 
ساله بودم کسب و کار جدیدی 
راه انداختم، اما تا س��ال ششم، 
هیچ جریان نقدینگی پیوس��ته 
و مورد اعتمادی نداش��تم. باید 
بپذیری��د این وقفه ه��ای زمانی 
طبیعی هس��تند و هیچ مشکلی 
در کسب وکار شما وجود ندارد. 

وقت زیادی دارم
برخ��ی کارآفرین��ان جوان و 
ت��ازه کار، در کنار انجام وظایف 
شغلی شان اوقات فراغتی را برای 
خود فراهم می کنند. چیزی که 
من از آموزش هزاران کارآفرین 
در مؤسس��ات آموزش��ی تجربه 
کردم این اس��ت، برخ��ی افراد 
برای شروع کس��ب و کار خود از 
40 س��اعت کار در هفته دست 
می کش��ند و برای خودشان 80 

س��اعت در هفته کار می کنند. 
ب��دون ش��ک آنه��ا هی��چ وقت 
در  ندارن��د، خصوص��ا  اضاف��ی 
روزه��ای اول. م��ن ه��م وقتی 
کس��ب وکارم را راه اندازی کردم 

هیچ وقت آزادی نداشتم. 
اینکه چقدر در کسب وکارتان 
پیش��رفت می کنی��د، ب��ه ای��ن 
بس��تگی دارد ک��ه چق��در فکر 
ش��ما را مش��غول کرده اس��ت. 
کس��ب وکار بدی��ن ص��ورت به 
موفقیت نمی رس��د که در جای 
خود لم دهیم و ببینیم مشتریان 
و س��رمایه به س��مت ما سرازیر 
می ش��وند. بلک��ه راه اندازی یک 
کس��ب وکار تالش بسیار زیادی 
را می طلب��د. اگر نمی خواهید از 
اس��تراحت و اوقات فراغت خود 
بزنی��د، قطعا کارآفرینی ش��غل 

خوبی برای شما نیست. 
اولین ایده ای که به ذهن مان 
می رسد، بهترین ایده است

ی��ک  راه ان��دازی  هن��گام 
کس��ب وکار، بدترین اش��تباهی 
ک��ه ممک��ن اس��ت مرتکب آن 
ش��وید این اس��ت که تمام عمر 
خ��ود را صرف یک ای��ده کنید 
و همواره به آن وابس��ته بمانید. 
در س��ال های ابتدایی راه اندازی 
و  آزم��ون  ب��ا  کس��ب وکارتان، 
خطاهای زیادی مواجه خواهید 
ش��د و درس��ت نیس��ت تم��ام 
ایده هایی را که در این س��ال ها 

ب��ه ذهن تان خط��ور می کند به 
عن��وان بهترین ایده ه��ا بدانید. 
برخ��ی کارآفرین��ان بع��د از دو 
ت��ا س��ه ای��ده مختل��ف ب��رای 
کس��ب وکار، به جایی می رسند 
که جریان نقدینگی و مشتریان 

به حالت ثبات در می آید. 
اما در جریان اش��تباهاتی که 
مرتکب می ش��ویم قادر هستیم 
رش��د  کارآفری��ن  عن��وان  ب��ه 
کنی��م. در روزهای اول ش��روع 
کس��ب و کار با تجربیات غیرقابل 
پیش بینی مواجه می ش��ویم که 
به ما کمک می کنند در کس��ب 
و کاره��ای بعدی ب��ه موفقیت 

برسیم. 
البته منظور من این نیس��ت 
اولین کس��ب وکاری که ش��روع 
می کنی��د، ب��ا آن همانن��د یک 
تمرین برخ��ورد کنید. در تمام 
کس��ب و کارها وق��ت و ان��رژی 
بگذارید تا ش��اید ب��ه موفقیت 
برسید، اما اگر موفق نشدید فکر 
نکنید در کسب وکارتان شکست 
خورده ای��د. ش��ما دوره کس��ب 
تجربه های ارزشمند و کارآموزی 
را پشت سر گذاشته اید، پس به 
سمت ایده بعدی حرکت کنید. 

ایده باید بی نقص باشد
کمال گرایی سبب می شود از 
مسیر پیش��رفت جا بمانیم. رید 
 ،)Reid Hoffman( هافم��ن
 )Linkedln( مؤسس لینکدین
می گوید: »اگر برای اولین نسخه 
محصول تان احساس شرمندگی 
نکنی��د، کارتان خیل��ی دیر به 

نتیجه می رسد.« 
در کس��ب وکار خ��ود باید هر 
تهدی��دی را به فرص��ت تبدیل 
کنی��د و همواره این مس��ئله را 
به یاد داش��ته باش��ید که هیچ 
چیزی کامل نخواهد بود. حتی 
با وجود پیش��رفت کسب وکار و 
این که چقدر خ��وب پایه ریزی 
شده اس��ت، باز هم با مشکالتی 

روبه رو خواهید شد. 
همه م��ا به زم��ان، اطالعات 
و منابع بیش��تری نی��از داریم، 
ب��از ه��م بای��د بپذیری��م هیچ 
دس��تاوردی بی نقص نیس��ت و 
باید کمال و زیبایی را در همین 

نقوص پیدا کنیم. 
کارآفرینانی که قبل از حرکت 
منتظر می مانند تا همه چیز عالی 
و بی نقص ش��ود، هرگز آماده گام 
اول نخواهن��د بود. پ��س، قبل از 
حرک��ت، منتظر کمال نباش��ید، 

بلکه فقط شروع کنید. 
ucan :منبع

افسانههاییکهکارآفرینانبیتجربهرابهشکستمیرساند
کلید

18 فیلمی که هر کارآفرین باید به 
تماشای آن بنشیند )1(

بدون تردید کارآفرینی یکی از کارهای سخت محسوب 
می ش��ود و همین موضوع باعث می شود تا افراد همواره در 
معرض از دس��ت دادن انگیزه  های خ��ود قرار گیرند. بدون 
تردید این کار نیازمند آن اس��ت تا افراد تحت این شرایط 
روحیه خ��ود را حفظ کنند. یکی از اقدامات جذاب در این 
رابطه مشاهده فیلم است. در ادامه به معرفی 18 فیلمی که 
هر کارآفرین باید به تماشای آن بنشیند، خواهیم پرداخت. 
بدون تردید این فیلم ها به ارائه چارچوب فکری بهتر کمک 
خواهد کرد که خود می  تواند منجر به قرار گرفتن افراد در 

مسیر درست تری شود. 
1- اگه می  تونی منو بگیر )2002(

وج��ود کارگردانی مانند اس��تیون اس��پیلبرگ در کنار 
س��تارگانی نظیر تام هنکس و لئون��اردو دی  کاپریو، بدون 
تردید هر فردی را ترغیب به تماشای این فیلم خواهد کرد. 
این فیلم داس��تانی واقع��ی دارد و در رابطه با فردی به نام 
فرانک آبیگنل جونیور )با بازی دی کاپریو( است که قبل از 
1۹سالگی خود موفق می شود میلیون ها دالر چک را جعل 
کند، همچنین خود را در نقش بسیاری از شغل ها جا بزند. 
کارل هنرات��ی )با بازی تام هنکس( مأمور اف بی آی همواره 
در پی به دام انداختن فرانک است و همیشه نیز از او عقب 
می ماند. جالب است بدانید که آبیگل پس از گذراندن دوران 
محکومیت خود به اس��تخدام س��ازمان اف بی آی درآمد و 
هم اکنون رئیس شرکت »کارشناسی جعل و کالهبرداری« 
است. آنچه در مورد این فیلم حائز اهمیت است اینکه وی 
چگونه شرایط سخت و محیط کار پرفشار خود را مدیریت 
می کند و به موفقیت دس��ت می یاب��د. اگرچه اقدامات وی 
قانون��ی نبوده ب��ا این حال از این منظر ک��ه به بیننده القا 
می کند که باید در هرکاری بهترین بود، جالب توجه است. 

2- ارباب جنگ )2005(
معموال فیلم هایی که نیکالس کیج حاضر می شود تا صرفا 
یک بازیگر نباشد، جزو شاخص ترین کارهای وی محسوب 
می شود. ارباب جنگ نیز از این قاعده مستثنا نبوده و داستان 
فیلم روایتگر زندگی یوری اورالو، یک دالل اسلحه است. وی 
کار خود را با فروش س��الح به اوباش خیابانی شروع کرده و 
ب��ا به کارگیری راهکارهایی که تا آن موقع مورد توجه هیچ 
دالل اس��لحه ای نبوده اس��ت، موفق می شود به غول عرصه 
کاری خود تبدیل شود. در واقع این فیلم در تالش است تا 
به مخاطب نشان دهد که همواره نوآوری و خالقیت منجر 
ب��ه موفقیت خواه��د بود و همچنین درس��تی این واقعیت 
را که در جنگ فردی که اس��لحه می فروش��د برنده واقعی 
اس��ت به خوبی در معرض نمایش قرار می  دهد. اینکه بیش 
از 550میلیون اس��لحه گرم در سراسر دنیا در گردش است 
یعنی یک اس��لحه به ازای هر 12 نفر. حاال سؤال اینجاست 
که برای مس��لح کردن 11 نفر دیگر چه باید کرد؟ دیالوگ 
مشهور و جهانی این فیلم محسوب می شود که خود بیانگر 

آن است که برای هدف باید تمامی تالش خود را کرد. 
3-وال استریت )1987(

ای��ن فیلم با ب��ازی مای��کل داگالس، داس��تان زندگی 
کارگزاری جوان با نام باد فاکس را روایت می کند که تشنه 
موفقیت در عرصه کاری خود است. این فیلم به خوبی نشان 
می  دهد که چگونه تمایل شدید به موفقیت خود به عاملی 
برای رسیدن به این هدف تبدیل می شود. دیالوگ مشهور 
این فیلم این است که هر آرزویی قیمت خود را دارد. درواقع 
در ای��ن فیلم آقای بادفاکس بای��د میان موفقیت و زندگی 
براساس معیارهای پدر خود یکی را برگزیند که خود کشش 
داستانی جذابی را به آن بخشیده است. پیام آخر این فیلم 
نیز این اس��ت ک��ه هرگز نباید به خاطر پ��ول هر کاری را 
انج��ام داد و هدف اصلی کارآفرینی نباید کس��ب ثروت از 

هر طریقی باشد. 
4-12 مرد خشمگین 1957

داس��تان درباره هیأت منصفه دادگاهی متشکل از 12نفر 
است که باید درباره گناهکار بودن یا بی گناهی جوانی به اتهام 
قت��ل تصمیم گیری کنند. در این میان تنها یک نفر از میان 
افراد هیات منصفه مخالف محکوم کردن فرد متهم اس��ت و 
در آخر موفق می ش��ود نظر هم��گان را به صحبت های خود 
جل��ب کرده و بی گناهی مته��م را اثبات کند. یکی از دالیل 
م��ورد توجه قرار گرفتن این فیلم به علت اس��تفاده از تنها 
یک مکان برای فیلمبرداری اس��ت. با این حال این تکراری 
بودن مکان نه تنها منجر به خسته شدن مخاطب نمی شود، 
بلکه ب��ر جذابیت این فیلم افزوده اس��ت. تأثیر این فیلم به 
میزانی باال بوده است که شخصیت مثبت آن به عنوان یکی 
از 50 قهرمان برتر تاریخ سینما انتخاب شده است. همچنین 
این فیلم همواره در نظرس��نجی های مختلف به عنوان یکی 
از 100 فیل��م محبوب و برتر انتخاب می ش��ود. این امر که 
همواره نباید موافق جمع عمل کرد و الزم اس��ت مسائل را 
از دیدگاه های متعدد مورد تحلیل و بررس��ی قرار داد، بدون 
تردید ب��رای هر کارآفرین��ی می  تواند حاوی ن��کات مهم و 
ارزشمندی باشد. همچنین این فیلم به خوبی اهمیت مذاکره 

و گفت وگوی درست را در رسیدن به هدف نشان می  دهد. 
5- محیط اداره )1999(

این فیلم با در اختیار داشتن محتوایی طنزگونه روایتگر 
داستان کارمندان یک شرکت است که تمایلی نسبت به کار 
خود ندارند با این حال مجبور به ادامه آن هستند. در نهایت 
آنها تصمیم به ش��ورش علیه مدیر حریص خود می گیرند. 
این فیلم از این منظر که نشان می  دهد هر کارآفرین از زیر 
دست قرار گرفتن فرد دیگر متنفر است و باید برای خود کار 
کند، تماش��ای آن اهمیت می  یابد. همچنین با نشان دادن 
عواقب رفتار نادرست با کارمندان، مدیران را به توجه بیشتر 

به تیم کاری خود دعوت می   کند. 
ادامه دارد. . . 
entrepreneur :منبع

مترجم: امیرآل  علی

کارآفرینی
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1- همیشه و در همه حال به تالش ادامه دهید
ای��ان ماس��ک مخت��رع، کارآفرین و 
میلیادر مع��روف را می توان یکی از افراد 
موفق، سرشناس  و تأثیر گذار عصر حاضر 
نام برد. بیشتر موفقیت ها و دستاوردهای 
ماس��ک نتیج��ه تصمیم گیری درس��ت 
و به موق��ع وی و نح��وه عملک��ردش در 
شرایط س��خت و بحرانی و ناامید کننده 
است. در سال ۲۰۰۸ هنگامی که شرکت 
اسپیس ایکس به خاطر هزینه های باالی 
ساخت و راه اندازی موشک فالکون یک با 
مشکل های مالی مواجه شد و همچنین 
آس��تانه  در  تس��ا  زمانی ک��ه ش��رکت 
ورشکس��تگی بود، ماس��ک بیشتر ثروت 
ش��خصی خود برای س��ر پا نگه داش��تن این ش��رکت ها را خرج  کرد. وی همچنین برای ساخت 
شهر خورشیدی جدید خود نیز زیر بار وام های بانکی فراوانی رفت و به این ترتیب توانست این 

شرکت ها را سرپا نگه دارد. 
بدون ش��ک اکثر انس��ان ها در این شرایط ناامید می شدند و دس��ت از تاش می کشیدند، اما 
ماس��ک مانند یک رهبر موفق سخت تاش کرد و با تمرکز روی اهداف خود، موفق شد شرایط 
را به بهترین حالت ممکن تغییر دهد. حتی زمانی که اوضاع و شرایط بر وفق مراد شما نیست و 
احس��اس شکست می کنید، س��عی کنید با تمرکز عالی و تاش فراوان شرایط را به دلخواه خود 

تغییر دهید و به این ترتیب یک شخصیت قوی و مؤثر از خود به نمایش بگذارید. 
 

۲- با سخت کار کردن احساس غرور کنید
با س��خت کار کردن و سعی و کوشش 
ف��راوان می توانید آنچه را که می خواهید 
به دست آورید، دکتر سوزان وینزچنک، 
بنیان گ��ذار و مدیر مؤسس��ه وینزچنک 
و همچنی��ن نویس��ند ه کت��اب »نح��وه 
اس��تخدام اف��راد ب��رای انج��ام کارها« 
می گوی��د: ش��اید مهم ترین مس��ئله در 
زندگی هر انس��انی داشتن هدف و تفکر 
مثبت نس��بت به آینده اس��ت، هدف به 
شما کمک می کند تا اولویت های خود را 
در زندگی مش��خص کنید و تفکر مثبت 
سبب می شود تا اتفاق های خوب زیادی 

در زندگی شما رخ دهد. 
ملودی هابس��ون، رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آریل است، او موقعیت فعلی خود 
را به خاطر س��هام و ثروت زیاد خود به دس��ت نیاورده است، بلکه با سختکوشی فراوان و اثبات 

توانایی های خود توانسته به این مقام برسد. 
خود او در این باره می گوید: »اطرافیان و دوس��تانم با دیدن لیست کارهایی که انجام می دهم 
می گویند این حجم کاری بیش از اندازه زیاد و سنگین است ولی من اصًا چنین حسی ندارم و 
می دانم که با برنامه ریزی دقیق و مدیریت درست زمان می توانم همه آن کارها را سریع تر و بهتر 
از هر کس دیگری انجام دهم.« هابس��ون به کمک این طرز فکر و سختکوشی و اعتماد به نفس 
خوب خود که ریش��ه در دوران سخت و فقیرانه کودکی اش دارد توانست تحصیات تکمیلی اش 
را در دانشگاه پرینستون ادامه  دهد و به سمت رئیس هیات مدیره مؤسسه انتخاب شود. در حال 
حاضر خانم هابسون سعی می کند به عنوان باالترین مقام مؤسسه از موقعیت و نفوذ خود جهت 

حضور زنان بیشتری در جلسات هیأت مدیره استفاده کند. 
 

3- به دیگران انگیزه بدهید
هی��چ کاری مانند کمک ب��ه دیگران 
جهت دس��تیابی به اهدف شان نمی تواند 
به تجدی��د انرژی ما کم��ک کند. اینکه 
مرب��ی یا مش��اور کس��ی باش��یم تأثیر 
ش��گفت انگیزی در بهب��ود روحیه مثبت 
خواهد داش��ت و به ما کمک خواهد کرد 
تا به اهداف و چالش های زندگی خود از 

یک زاویه متفاوت نگاه کنیم. 
شریل س��ندبرگ یکی از موفق ترین و 
قدرتمند ترین زن��ان عصر حاضر و مدیر 
اجرایی شرکت فیس بوک است، در نگاه 
اول این طور به نظر می رس��د که چنین 
ش��خص موفقی هیچ نیازی ب��ه تجدید 
انگیزه ندارد. او در فیس بوک خود به طور مداوم از طریق نوشته های خود، پادکست های آموزشی، 
س��خنرانی های عمومی، معرفی کتاب های خودیاری و توس��عه ش��غلی در حال انگیزه بخشی به 
دیگران است و به این علت صفحه مدیر اجرایی فیس بوک به یک منبع الهام بخش برای دیگران 

تبدیل شده است و همه اینها سبب افزایش انگیزه وی می شود. 
وی در سایت لین این می گوید: با انتقال انگیزه و انرژی مثبت به دیگران باعث افزایش هرچه 
بیش��تر انگیزه خود خواهید  ش��د، در واقع هنگامی که شما کاری را برای دیگران انجام می دهید 

نتایج مثبت آن کار روی شما نیز تأثیر خواهد داشت. 
 

۴- موانع را به فرصت تبدیل کنید
ط��رز تفک��ر و دیدگاه ش��ما نس��بت 
ب��ه جهان باع��ث ایجاد انگیزه در ش��ما 
می شود. بارزترین و زیباترین خصوصیت 
اف��راد کارآفری��ن توانای��ی آنه��ا در حل 
مشکل ها است. درواقع کارآفرین ها قادر 
به شناسایی فرصت های موجود از میان 
مواردی هس��تند که س��ایر مردم جهان 
آنها را به صورت مشکل و مانع می بینند. 
جک م��ا، بنیان گذار و مدی��ر اجرایی 
س��ایت علی بابا می گوید: فرصت ها را در 
جاهایی می ت��وان یافت که میزان باالیی 

از نارضایتی و مشکل ها وجود دارد. 
کودک��ی جک ما با پول و ثروت همراه 
نبوده اس��ت، او به عنوان یکی از سه بچه خانواده ای فقیر در چین متولد شد و همیشه به  دنبال 

فرصت هایی برای بهبود وضعیت خویش بود، در س��ال ۱۹۷۲ هنگامی که رئیس جمهور آمریکا 
ریچارد نیکسون برای بازدید از چین آمد و روابط دو کشور بهبود یافت او از این فرصت استفاده 
کرد و اقدام به برگزاری تورهای گردش��گری برای گردش��گرانی که به چین می آمدند کرد و در 

قبال خدمت های خود از آنها زبان انگلیسی یاد می گرفت. 
بنابرای��ن می توان گفت که »ما« قبل از فارغ التحصیلی از دانش��گاه در رش��ته آموزگاری یک 
کارآفرین بوده اس��ت. پس از مدت کوتاهی او ش��غل تدریس را رها کرد و ش��روع به راه اندازی 
شغل شخصی خود به عنوان یک مترجم کرد. ایده شرکت علی بابا در یک سفر کاری به آمریکا 
زمانی که ما به عنوان مترجم برای یک شرکت تجاری چینی کار می کرد به ذهنش خطور کرد. 
در اوایل شروع به کار اینترنت در سال ۱۹۹۵، ما که قبا در آمریکا با خرید آناین آشنا شده 
ب��ود تصمیم گرفت یک محصول چینی را به ص��ورت آناین از اینترنت خرید کند ولی در کمال 
تعجب در نتایج جست وجو هیچ محصول چینی از جنس درخواستی »ما« نمایش داده نشد. این 
قضیه نظر او را به خود جلب کرد و به لحظه ای الهام بخش و حیاتی در زندگی او تبدیل ش��د و 
باعث دگرگونی زندگیش شد. جک ما که به پدر سرمایه گذاری چین معروف است با یک سرمایه 
کم و اراده ای قوی تصمیم به راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری چینی گرفت. پروژه او دو بار 
با شکست مواجه شد، اما تقریباً بعد از چهار سال ما و تیمش موفق به ساخت علی بابا شدند. 

 
 ۵- هر هفته چند فعالیت انگیزه بخش انجام دهید

در اطراف همه ما موارد فراوانی وجود 
دارد ک��ه می توانی��م با کم��ک گرفتن و 
اس��تفاده درست و مفید از آنها روحیه و 
انگیزه خود را بهبود بخش��یم و در سطح 

باالیی نگه داریم. 
ش��امل  می توان��د  م��وارد  ای��ن 
سخنرانی های سایت TED، پادکست ها 
و ویدئو هایی در مورد موفقیت و افزایش 
انگیزه در یوتیوب یا مقاله ها و کتاب های 
الهام بخش باش��د که ش��ما می توانید به 
انتخ��اب خود تعدادی از این موارد را در 
برنامه هفتگی خود قرار دهید.  با نگاهی 
به زندگ��ی ثروتمندترین ف��رد جهان و 
غ��ول دنی��ای تکنولوژی بیل گیتس می بینیم که او نیز چنین فعالیت هایی را در برنامه فش��رده 

روزانه خود جای داده  است. 
بیل گیتس که به عنوان مدیرعامل شرکت مایکروسافت مشغول به کار بود بعد از بازنشستگی 
شروع به فعالیت در بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس کرد. این بنیاد در زمینه سامتی و آموزش 
و تحصیل فعالیت می کند. یکی از کارهایی که باعث افزایش انگیزه بیل گیتس می شود مطالعه 
و کتاب خواندن اس��ت. او به طور تقریبی در س��ال پنجاه عدد کت��اب می خواند و از کتاب هایی 

که به زمینه فعالیت بنیاد خیریه اش یا حوزه های مورد عاقه او مرتبط است حمایت می کند. 
 

۶- از خود سؤال کنید آیا کاری را که برای تان مهم است انجام می دهید؟ 
زمانی که اهداف و تصمیم ها براس��اس 
اولویت ه��ای زندگ��ی تنظیم می ش��وند 
قابلیت دسترسی به آنها افزایش می یابد. 
به عن��وان مثال اگر اولویت اصلی ش��ما 
داش��تن یک جسم سالم و پرانرژی باشد 
نتیجه آن ای��ن خواهد بود که می توانید 
زم��ان بیش��تری را ب��ه خان��واده خ��ود 
اختصاص دهید. این تصمیم ها و اهداف 
اهمیت بیش��تری نسبت به کاهش سایز 
یا اندازه بودن یک لباس یا شلوار دارد. 

مارک  زاکربرگ از جمله افرادی است 
که نه به خاطر پول و شهرت بلکه جهت 
دستیابی به هدف مهم خود که برقراری 
ارتباط بر اس��اس تکنولوژی مابین افراد بود وارد دنیای فناوری ش��د. زمانی که او ۱۲س��ال سن 
داشت یک سیستم پیام رسان برای مطب دندانپزشکی پدرش طراحی کرد و در دوران دبیرستان 
 AOL نیز موفق به طراحی یک نرم افزار موس��یقی ش��د. چند ش��رکت از جمله مایکروسافت و
پیش��نهاد های خوبی را جهت خرید آن نرم افزار و حتی همکاری با مارک مطرح کردند ولی او با 

این که می توانست از این طریق درآمد باالیی داشته باشد همه پیشنهاد ها را رد کرد. 
به جای آن جهت ادامه تحصیل وارد دانش��گاه هاروارد ش��د و در س��ال دوم دانشگاه موفق به 
راه اندازی فیس بوک ش��د.  مدیر اجرایی فیس بوک در پاس��خ به این س��ؤال که چه کاری باعث 
افزایش انگیزه اش می شود این طور جواب داد: من هر روز از خودم می پرسم آیا مشغول به انجام 

مهم ترین کاری هستم که می توانم انجام دهم؟ 
 

۷- در برنامه خود زمانی را به استراحت و تفریح اختصاص دهید
اگر می خواهید که همیش��ه بانش��اط، 
متمرکز و با انگیزه باش��ید زمانی را برای 
تجدی��د قوا و اس��تراحت خ��ود در نظر 
بگیرید و کارهایی را که دوس��ت دارید و 
باعث افزایش آرامش شما می شوند انجام 
دهی��د. فعالیت های کوچک��ی مانند یک 
مدیتیشن نیم س��اعته، خواندن کتاب یا 
ورزش کردن می توانند احساس آرامش 
را برای ش��ما به ارمغان بیاورند، در واقع 
نکت��ه اصلی در این اس��ت ک��ه تمرکز و 
انگیزه باال سبب افزایش سامت ذهنی و 
جسمی ش��ما می شود.  ریچارد برنسون، 
کارآفری��ن برت��ر و مدی��ر ش��رکت های 
ویرجین برای داش��تن مکان��ی اختصاصی جهت تمرکز و بهبود روحی��ه و تجدید قوای خویش 
جزیره نکر واقع در اقیانوس اطلس را خریداری کرد. برنس��ون در وباگ ش��رکت های ویرجین 
می نویس��د زمانی ک��ه برای تفریح به جزی��ره نکر می رود هر روز کایت س��واری می کند زیرا این 

ورزشی عالی جهت تفریح و ایجاد آرامش و مدیریت استرس است. 

۸-کارهایی را که انجام می دهید آگاهانه انتخاب کنید
ه��ر کاری که در زندگی انجام می دهید یک انتخاب اس��ت حتی کارهایی که فکر می کنید از 
روی اجبار است. به عنوان مثال شما مجبور نیستید سر کار بروید یا مالیات بپردازید، دالیل قانع 
کننده ای وجود دارد که ش��ما انتخاب می کنید که این کارها را انجام دهید. در واقع آنچه انجام 

می دهید ناشی از تصمیم شما است، انتخاب کردن به شما قدرت می بخشد. 

جان رمپتون، موس��س و س��رمایه گذار نرم افزار اینوویس می گوید: برای مب��ارزه با تعلل های 
عمدی در انجام کارها شما باید عادت ها و رفتارهای خود را تغییر دهید؛ در مرحله اول شما باید 
عامل مقاومت خود را شناسایی کنید. اصلی ترین عامل مربوط به گفت وگوهای منفی درونی شما 
اس��ت که باید با گفت وگوهای مثبت جایگزین ش��وند پس به جای جمله هایی مانند نمی توانم، 
مجب��ورم، من باید این کار را انجام دهم یا م��ن نباید این کار را انجام دهم از جمله های مثبتی 
مانند من انتخاب می کنم این کار را انجام دهم زیرا من را به هدفم نزدیک می کند یا می  خواهم 

کارهایی را که دوست دارم انجام دهم، استفاده کنید. 
 

 ۹- تصمیم بگیرید که می خواهید چه کسی باشید
تام��ی لس��وردا، بیسبالیس��ت ب��زرگ 
معروف و افس��انه ای می گوید: در بیسبال 
و در بیزینس س��ه نوع افراد وجود دارند؛ 
اف��رادی ک��ه س��عی می کنند ت��ا کاری 
را انج��ام دهن��د، افرادی ک��ه در کناری 
می ایس��تند و انجام شدن کاری را تماشا 
می کنند و کس��انی که از عملی شدن آن 

کار تعجب می کنند. 
در اط��راف همه ما انس��ان هایی وجود 
دارن��د که همیش��ه در م��ورد برنامه ها و 
کارهای��ی ک��ه می خواهند انج��ام دهند 
صحبت می کنند اما هیچ تاشی را برای 
ب��ه عمل رس��اندن برنامه هایش��ان انجام 
نمی دهند یا افرادی که به موفقیت های دیگران حس��ادت می ورزند و برای بی ارزش جلوه دادن 
میزان موفقیت آنها می گویند که به راحتی می توانند آن کار را انجام دهند ولی هیچ وقت موفق 

نمی شوند. 
تمرین کنید که مانند یک رهبر موفق و فعال در زندگی خود باشید. می توانید تصمیم بگیرید 
که هر روز یک ساعت زودتر از خواب بلند شوید و ورزش کنید یا کار تمام وقت خود را رها کنید 

و سراغ شرکتی یا کاری که همیشه رویای آن را در سر می پروراندید بروید. 
کارهایی که ش��ما انجام  می دهید باید به عنوان نمونه ای باش��د که دیگران می خواهند دنبال 

کنند. 

1۰- همیشه با افراد باانگیزه و پرانرژی ارتباط برقرار کنید
اطرافیان شما و کسانی که همیشه با آنها در ارتباط می باشید تأثیر فراوانی روی موفقیت شما 
دارند. اگر ش��ما بیش��تر وقت خود را با افرادی که دارای انرژی مثبت، پرتاش، با اراده، موفق، 
ش��اد باانگیزه می باش��ند بگذرانید به یک آرامش و حال خوب روحی می رسید و زمینه ای فراهم 
می ش��ود ک��ه بتوانید بهترین نمونه از خودتان باش��ید.  در مقابل هنگامی که ب��ا افراد بی اراده، 
منفی ب��اف، تنبل و ش��اکی ارتباط برق��رار می کنید تمام وقت و ان��رژی گرانبهای خود را از بین 
 Principles of Success ۱۱ Paperboy’s Fable: theمی برید. دیپ پاتل نویسنده کتاب
می نویسد: این افراد سمی هیچ دلیلی برای تشویق کردن شما برای رسیدن به اهداف تان ندارند، 

بنابراین سعی کنید به سرعت از این افراد دور شوید. 
 

11- اهداف و برنامه های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید
لیستی از اهداف و برنامه های خود تهیه 
کنید و سپس آنها را با یک گروه پشتیبان 
مانند خان��واده یا جمعی از دوس��تان یا 
همکاران خ��ود در میان بگذارید، ش��ما 
می توانید این کار را از طریق ش��بکه های 
اجتماعی نیز انجام دهید. در واقع ش��ما 
با انجام این کار خ��ود را فردی هدفمند 
و مس��ئولیت پذیر ب��ه دیگ��ران معرف��ی 
می کنید. این افراد در مورد اهداف تان از 
شما سؤال می کنند و موفقیت هایتان را با 
شما جشن می گیرند و در هنگام شکست 
و س��ختی ها با توصیه ها و پیش��نهاد های 
خیرخواهانه خود به شما کمک می کنند.  
همچنین شواهد و دالیل موجود نشان می دهد که به اشتراک گذاری اهداف و برنامه ها و میزان 
پیش��رفت در جهت دستیابی به آنها می تواند به شما انگیزه بیشتری جهت رسیدن به اهدافتان 
را بدهد.  یک مطالعه روی کاهش وزن نش��ان داده است که کسانی که روند پیشرفت خود را از 
طریق توییتر به اش��تراک می گذارند موفقیت بیشتری نسبت به کسانی دارند که به تنهایی این 
راه را طی می کنند یا اطاعات کاهش وزن خود را به اشتراک نمی گذارند.  الکساندر چاتلز، مدیر 
اجرای��ی برنامه Complete که یک نرم افزار مخصوص مدیریت کار و زمان اس��ت و همچنین 
کاربران می توانند از طریق این برنامه اهداف و پیش��رفت خود را با دیگران به اش��تراک بگذارند، 
می گوید: در بین افرادی که از این برنامه اس��تفاده می کنند احتمال موفقیت و پیشرفت کسانی 
که اهداف خود را به اش��تراک می گذارند چهار برابر بیش��تر از کسانی است که این کار را انجام 

نمی دهند. 
 

1۲- از انجام دادن چند کار به طور هم زمان اجتناب کنید
هیچ وقت س��عی نکنید ک��ه چند کار را 
با ه��م انجام دهی��د، به ج��ای آن تمامی 
حواس خود را روی انجام یک کار متمرکز 
کنید. البته می توان گفت در عصر حاضر و 
با وجود دس��تگاه ها و گجت های هوشمند 
به راحتی می توان چن��د کار را با هم انجام 
داد، دالیل��ی که در ادامه وج��ود دارند به 
ش��ما می گوید که چرا انجام دادن یک کار 
می تواند باعث افزایش انگیزه در شما شود. 
دلیل اول این اس��ت که مغز ما برای انجام 
چند کار به ط��ور هم زمان طراحی نش��ده 
است و هنگامی که حین انجام یک کار به 
کار دیگری توجه می کنیم ، نمی توانیم روی 
هر دو کار به خوبی متمرکز ش��ویم، در نتیجه در انجام کار ها با مش��کل مواجه می ش��ویم. زمانی که 
ش��ما نتوانید کاری را به درس��تی و خوب انجام دهید، انگیزه کافی برای انجام سایر کارها نخواهید  
 Think Eat Move Thrive داش��ت.  جیمز رئوس، متخصص طب س��نتی و نویس��نده کت��اب
می گوید: هنگامی که ما به  جای تمرکز برای انجام  دادن جداگانه کار ها چند کار را هم زمان و باهم 

انجام می دهیم در واقع کمتر از ۵۰ درصد هر کدام از آن کارها را با موفقیت به پایان می رسانیم. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

نکات انگیزشی از زبان اسطوره های موفقیت
همه ما در مراحلی از زندگی خود دچار سردرگمی و بی انگیزگی می شویم، برای رهایی از این شرایط راهکار های زیادی وجود دارد که می توانیم با به کارگیری این راهکارها با انرژی و انگیزه بیشتر برای دستیابی به اهداف مان تالش کنیم. 

اغلب ما انسان ها با آغاز سال جدید شروع به نوشتن اهداف خود و برنامه ریزی جهت رسیدن به این اهداف می کنیم ولی آیا برای بهبود شخصیت و زندگی خود نیاز به آغاز سال جدیدی یا اتفاق خاصی داریم؟ در واقع هر روز از زندگی می تواند روزی پر از انگیزه، تعهد و 
تالش فراوان جهت رسیدن به اهداف مان باشد. افراد موفق با دانستن این نکته، طرز فکر، شیوه زندگی و عادت های  روزمره خود را مطابق اهداف و اولویت هایشان تنظیم می کنند و همین امر برای شان یک موفقیت مادام العمر را به ارمغان می آورد. 

در ادامه با بررسی زندگی باانگیزه  ترین و موفق ترین افراد جهان 1۲ نکته را برای داشتن انگیزه بیشتر گرد آورده ایم: 
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اهواز - ش�بنم قجاوند- قائم مقام وزیر نیرو در جلسه شورای 
انسجام بخشی مدیران وزارت نیرو در اهواز، گفت: مجموعه اقدامات 
انجام شده در یک سال گذشته تاثیر خوبی بر پایداری شبکه آب و 
برق داشته و شرایط امسال نسبت به سال قبل بهبود چشمگیری 
پیدا کرده است. ستار محمودی در جمع مدیران صنعت آب و برق 
استان اظهار کرد: هدف از این سفر بررسی اثرات پدیده گرد و غبار 
بر روی آب و برق استان و شنیدن راهکارهای الزم است تا آنها برای 
یک پش��تیبانی ستادی به وزارت نیرو منتقل شوند. وی با اشاره به 
اینکه همه دس��تگاه های اجرایی خوزستان برای رفع مشکالت به 
ویژه حوزه آب و برق همکاری الزم را داشتند، بیان کرد: همه اقشار 
مختلف در استان برای حل مشکالت سال گذشته همکاری خوبی را 
با صنعت آب و برق داشتند و باید از تمامی آنها تقدیر و تشکر کرد. 
قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه مجموعه اقدامات انجام شده تأثیر 
خوبی داشت و شرایط امسال نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده 
اس��ت، تصریح کرد: با برنامه های تدوین شده گام به گام برای رفع 
مشکالت پیش آمده بر اثر گرد و غبار در صنعت آب و برق حرکت 
خواهیم کرد. محمودی گفت: تا پایان شهریور ماه سال آینده از لحاظ 
سال آبی با تنگنا مواجه هستیم و همراهی این تنگنا در خوزستان 

با گرمای شدید بحث در نظر گرفتن تمهیدات خاص را جدی کرده 
است. وی با اشاره به لزوم تأمین برق پایدار در کالنشهر اهواز، عنوان 
کرد: تأمین برق تصفیه خانه ها، ایستگاه های شتاب دهنده و پمپاژها 
در زمان بحران های احتمالی ضروری است، الزم است که از همین 
امروز تأمین برق اضطراری برای کل خوزستان با تمرکز بر اهواز از 
طرف شرکت های مربوطه جدی گرفته شود.  قائم مقام وزیر نیرو 
ادامه داد: تالش س��ال گذش��ته همکاران در برق استان باعث شد 
تا بحران با س��ربلندی پشت سر گذاش��ته شود، آن اقدامات کمک 
کرد در شرایط فعلی تبعات گرد و خاک بر برق بسیار محدود شود. 

محم��ودی کاهش تبعات گرد و خ��اک را نتیجه تعویض مقره ها، 
RTV کردن پس��ت ها و شست وشوی مداوم تجهیزات دانست و 
افزود: برای اینکه شرایط موجود را ارتقای بیشتری بدهیم الزم است 
که این کارهای ضربتی موثرکه انجام گرفته استمرار پیدا کند. وی 
با اش��اره به س��رمایه گذاری های عظیم در حوز تولید برق استان 
خوزستان گفت: دولت در زمینه آب و برق سرمایه گذاری های بسیار 
عظیمی را انجام داده که باید کامل شوند، اتمام این سرمایه گذاری 
بسیاری از مشکالت استان را برطرف می کند. قائم مقام وزیر نیرو 
با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت انرژی های نو در کشور، یادآور 
ش��د: با توجه به ش��رایط موجود و تجربیات پیش آمده، الزم است 
آینده سهم بیشتری از انرژی های خورشیدی به عنوان انرژی تجدید 
پذیر برای استان دیده شده و همسان سازی و هم خوانی بین انرژی 
برق آبی و سوخت فسیلی )حرارتی( ایجاد شود. قائم مقام وزیر نیرو 
با اشاره به ساخت دو نیروگاه مدرن کالس "اف" در کشور با اولویت 
خوزستان بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی، توجه بیشتر به انرژی 
های تجدیدپذیر خورشیدی، استفاده از تجهیزات و مولدها و نیروگاه 
های جدید مانند نیروگاه مدرن و استفاده از پست های GIS برای 

مقابله با ریزگردها در دستور کار قرار دارد. 

تبریز - لیال پاشائی- نشست مسئوالن خانه مطبوعات 
استان آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه مراغه با هدف اعالم 
رویکرد و اطالع رس��انی برنامه های خانه مطبوعات استان 
و همچنین بررس��ی تاسیس نمایندگی خانه مطبوعات در 
این شهرس��تان برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
نخستین نشست فّعاالن عرصه رسانه و مطبوعات شهرستان 
مراغه، با حضور فیاضی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مراغه، فالح رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات آذربایجان 
ش��رقی، شفیعی مدیرخانه مطبوعات اس��تان و نیز فّعاالن 
عرصه مطبوعات و رسانه شهرستان در محّل اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی مراغه برگزار گردید. احمد دادرس فّیاضی در 
این نشست با اشاره به لزوم ساماندهی فعالیت اصحاب خبر 
و رس��انه در شهرستان و نیز تالش برای رفع مشکالت این 

عزیزان، ضمن اعالم آمادگی برای تأسیس نمایندگی خانه مطبوعات 
در مراغه افزود: از دوس��ال پیش ما پیگیر تشکیل چنین تشکلی در 
شهرستان هستیم تا بتوانیم نسبت به رفع خواسته های صنفی و حل 
مشکالت خبرنگاران عزیز جامه عمل بپوشانیم ولی پس از اخذ مجوز 
تاسیس انجمن فرهنگی خبرنگاران متاسفانه اقدام جدی برای تشکیل 
و ثبت انجمن از سوی هیئت موسس انجمن صورت نگرفت .وی افزود: 
پشتیبانی و تقویِت عرصه اّطالع رسانی نیازمند تعامل و همبستگِی 
رسانه ها اس��ت و بالّطبع این یکپارچگی یکی از عوامل مؤثّر در رفع 
مشکالت حوزه رسانه خواهد بود. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان مراغه ضمن تبیین روند ایجاد مجمعی درخور برای اصحاب 
رسانه که منجربه بررسی برای تأسیس خانه مطبوعات � دفتر مراغه 
خواهد ش��د، اعالم نمود: با عنایت به اینکه فّعالّیت در عرصه رس��انه 

نیازمند اخذ مجّوزهای الزم می باشد، لذا تمامی فّعاالن و عالقه  مندان 
این حوزه باید نس��بت ب��ه تکمیل روند ثبت  نام در »س��امانه جامع 
رسانه  های کشور« اقدام نمایند. اسد فالح، رئیس هیئت مدیره خانه 
مطبوعات استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست مشورتی با اشاره 
به جایگاه قانونی و ظرفیت باالی خانه مطبوعات اس��تان به تشریح 
روند ثبت  نام در خانه مطبوعات پرداخت و ایجاد دفتر نمایندگی خانه 
مطبوعات در شهرستان را منوط به انطباق با مفاد اساسنامه و مشروط 
به عضویت حّداقل ٢٠ عضو شهرستانی دانست. وی گفت: در تطبیق 
با اساسنامه به دنبال تشویق و جذب حداکثری اعضا جهت عضویت 
در خانه مطبوعات هستیم تا بتوانیم بیش از پیش در خدمت عزیزان 
خبرنگار و اصحاب رسانه باشیم .اسد فالح افزود: تشکیل کمیته های 
تخصصی برای تقویت و س��اماندهی فعالیت ه��ای خانه مطبوعات 
صورت گرفته که یکی از کمیته های مزبور؛ کمیته شهرستانها است 

که در راس��تای رویکرد خانه مطبوع��ات برای قوت حضور 
رسانه ای و  رفع مشکالت اعضای شهرستانی فعالیت خواهد 
کرد. رییس خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی همچنین 
اضافه ک��رد: تاکنون کمیته های آم��وزش، رفاه، اقتصادی، 
حقوقی، انضباطی، پیشکسوتان، ورزش، تحقیق و پژوهش، 
رواب��ط عمومی و اطالع رس��انی و تبریز ٢٠18 تش��کیل و 
اعضای آنها با تصمیم هیات مدیره خانه مطبوعات مشخص 
شده اند. فالح خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته شهرستان ها 
نیز توسط هیات مدیره خانه مطبوعات به تصویب رسیده و 
مقرر است در نخستین جلسه آتی با نظر جمعی هیات مدیره 
اعضای کمیته شهرس��تان های خانه مطبوعات مشخص و 
اطالع رسانی شود. شفیعی، مدیرخانه مطبوعات استان نیز با 
تبیین فّعالّیت خانه مطبوعات، برنامه های انجام یافته، دوره  ها 
و نمایشگاه  های مطبوعاتی، به ساز و کار شناسایی رسمی خبرنگاران 
پرداخت و افزود: به رسمّیت شناختن خبرنگاران منوط به ثبت نام آنان 
در خانه مطبوعات و بیمه  نمودن کارکنان خواهد بود. در ادامه اعضا ی 
حاضر در جلسه به بیان دیدگاهها و نظرات خویش در خصوص مسائل 
و مشکالت موجود پرداختند و در نهایت مقرر گردید، جهت بررسی 
و تمهید مقدمات تاسیس نمایندگی خانه در شهرستان مراغه، یک 
نفر از جمع سه منتخب فعاالن مطبوعاتی شهرستان بنا به پیشنهاد 
اداره فرهنگ و ارشاد مراغه و پس از تائید و تصویب موضوع در هیات 
مدیره خانه مطبوعات اس��تان به عنوان رابط این تش��کل رسانه ای 
معرفی گردد. همچنین پیش��نهاد شد یک نفر از اصحاب مطبوعات 
شهرس��تان به عنوان نماینده مراغه در کمیته شهرستانهای خانه به 

عضویت کمیته مزبور درآید.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس گفت: اینترنت رایگان، تور 
مجازی، نمایش مراکز تفریحی، دسترسی به سامانه های شهرداری، 

امکان خرید بلیت برای مسافران و ... از اهداف این طرح است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��هرداری بندرعباس 
حس��ین اخالقی در نشست خبری خود با بیان اینکه این سازمان از 
س��ال 9٢ فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت، اظهار کرد: این سازمان 
متولی اصلی حوزه ارتباطات در ش��هرداری بندرعباس، مناطق سه 
گانه و س��ازمان های ده گانه این شهرداری می باشد. رئیس سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری بندرعباس با اشاره به اینکه 
هفت نقطه از سطح شهر برای استفاده شهروندان از اینترنت وای فای 
رایگان جانمایی شده است، گفت: دو مورد از این نقاط )زیر پرچم در 
نوار س��احلی و چهارراه دانشگاه( در دهه فجر امسال به بهره برداری 
می رس��د. وی با بیان اینکه دیدگاه این سازمان  نسبت به دسترسی 
رایگان ش��هروندان ب��ه اینترنت، هم خدماتی و هم درآمدی اس��ت، 
افزود: اینترنت رایگان، تور مجازی، نمایش مراکز تفریحی، دسترسی 
به س��امانه های شهرداری، امکان خرید بلیت برای مس��افران و ... از 
اهداف این طرح اس��ت. اخالقی با بیان اینکه هر شهروند می تواند با 
ارائه کد ملی و احراز هویت، روزانه 5٠٠ مگابایت دانلود داشته باشد، 

تصری��ح کرد: پروژه نص��ب و راه اندازی اینترنت وای ف��ای رایگان در 
قالب سرمایه گذاری با ش��رکت دابکو در حال انجام می باشد. رئیس 
س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس با اشاره 
به اینکه سعی می کنیم تا 6 ماه دیگر سایر نقاط جانمایی شده برای 
وای فای رایگان را نیز به بهره برداری برسانیم، ادامه داد: جانمایی وای 
فای رایگان در نقاط پرتراکم شهر بندرعباس در حال انجام می باشد 
ک��ه یکی از این نقاط، قطعاً پارک بانوان خواهد ب��ود. وی در ادامه از 
بهره برداری مرکز پایش شهرداری بندرعباس در دهه فجر خبر داد و 
افزود: 1٠٠درصد عملیات اجرایی این مرکز توسط پرسنل این سازمان 
که از متخصصان حوزه آی تی می باشند انجام شده و این یک پروژه 
ش��اخص مرکز فاوا شهرداری بندرعباس می باشد. این مقام مسئول 

با تصریح اینکه پشتیبانی تمامی سخت افزارهای شهرداری و مناطق 
سه گانه در حوزه زیرساخت های ارتباطی و شبکه و سرویس دهی به 
آنها از طریق این سازمان انجام می شود، بیان کرد: راه اندازی و توسعه 
شبکه ارتباطی بین شهرداری مرکزی، مناطق سه گانه و سازمان تابعه 
از طریق نصب دکل، اجرای پروژه فیبر نوری شهرداری بندرعباس به 
طول تقریبی 6٠ کیلومتر، راه اندازی فاز اول پروژه فیبر نوری شهرداری 
بندرعباس در 11 نقطه از شهر، تجهیز دیتاسنتر شهرداری بندرعباس 
در س��ازمان فاوا و انتقال سرورها به دیتاسنتر، مطالعه مجازی سازی 
 VOIP سرورها، مطالعه و پیگیری انعقاد قرارداد پیاده سازی سیستم
ویژه مدیران و معاونین شهرداری بندرعباس بر مبنای سیستم تلفنی 
تحت شبکه، طراحی و راه اندازی مرکزی مانیتورینگ شبکه ارتباطی، 
سرورها و سوئیچ های شبکه شهرداری بندرعباس از برنامه این سازمان 
بوده اس��ت. اخالقی در ادامه گفت: آموزش راهبران IT ش��هرداری، 
مناطق سه گانه و سازمان های تابعه، پشتیبانی تمامی سخت افزارهای 
شهرداری و مناطق سه گانه  شامل 7٠٠ دستگاه،  پشتیبانی تمامی 
سخت افزارهای سازمان های تابعه  شامل حدود 4٠٠ دستگاه، تست، 
عیب یابی و تعمیرات تخصصی س��خت افزار از فعالیت های س��ازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس در حوزه سخت افزار 

است.

قائم مقام وزیر نیرو:

پایداری شبکه آب و برق خوزستان در گرو استمرار کارهای ضربتی صورت گرفته است

رییس خانه مطبوعات استان: کمیته های تخصصی برای تقویت و ساماندهی فعالیت های خانه مطبوعات تشکیل شده اند
نخستین نشست شهرستانی مسئوالن خانه مطبوعات آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه مراغه برگزار شد

به همت سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس:

زیرساخت های شهر و شهرداری الکترونیک قوت می یابد

اراک - مینو رستمی- طی مراس��می با حضور آقازاده استاندار 
مرکزی 74 دیگ خط پنج شرکت آلومینیوم ایران از مدار تولید خارج 
شد. در مراسمی  با حضور آقازاده استاندار مرکزی و جمعی از مسئوالن 
74 دیگ خط پنج ش��رکت آلومینیوم ایران از مدار تولید خارج شد. 
مدیرعامل شرکت ایرالکو در این مراسم گفت: 4٠میلیون تن در دنیا 
آلومینیوم از طبیعت تولید می شود که سهم خاورمیانه تقریباً 6 میلیون 
 تن اس��ت  که 15 درصد سهم ایران است وسهم استان مرکزی تنها

6 درصد از تولید خاورمیانه است. ثفقی افزود: از تولید آلومینیوم ایران 
45 درصد در استان مرکزی و 55 درصد در بندرعباس تولید می شود و 
ساالنه ۳5٠ هزار تومان آلومینیوم در استان تولید می کنیم. وی تصریح 
کرد: آلومینیوم ایران اولین واحد تولید آلومینیوم در طبیعت است، نیاز 
ایران 5٠٠ هزار تن و بیش��تر اس��ت، در حالی که تولید آلومینیوم در 
کشور ۳5٠ هزار تن است و حدود ٢٠٠ هزار تن آلومینیوم به صورت 
ورقه ای وارد می کنیم. مدیرعامل ش��رکت ایرالکو بیان کرد: در استان 

مرکزی 17٠ هزار تن بیشتر تولید نداریم و این شایسته وسعت شهر، 
اس��تان و کشور ما نیست. ثقفی ادامه داد: ما نگران نقاط آسیب پذیر 
کشور هستیم و باید شرایط آسیب پذیر سیاسی را شناسایی کنیم و 
روی آنها کار کنیم ، واحد آندسازی به منطقه خیرآباد منتقل شده و 
برای این واحد ایرالکو  هیئت مدیره جدید منصوب کردیم و مقدمات 
کارهای مهندسی و تجهیزات مهیا شده و امیدواریم بتوانیم ظرف ٢ و 

۳ سال آینده صد هزار تن تولید کنیم. 

زنجان - خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت آب 
و فاضالب اس��تان زنجان با گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر 
گف��ت: به برکت نظام مقدس جمهوری اس��المی پس از انقالب 
ش��کوهمند مردم ایران اس��المی در بهمن 57 میزان پوش��ش 
جمعیت ش��هری اس��تان زنجان در حوزه آب شهری به بیش از 
1٠ برابر افزایش یافته است. علیرضا جزء قاسمی افزود: جمعیت 
تحت پوشش آب شهری در استان زنجان قبل از انقالب اسالمی 
74 ه��زار نفر ب��ود که اکنون این رقم به بی��ش از 7٢٠ هزار نفر 
افزایش یافته اس��ت و 1٠٠ درصد جمعیت شهری استان زنجان 

از خدمات ش��رکت آب و فاضالب بهره مند ش��ده اند. وی اشاره 
کرد: تعداد انش��عابات آب در اس��تان زنجان نسبت به زمان قبل 
از انقالب 1٢ برابر افزایش یافته و از تعداد 18 هزار در س��ال 57 
اکنون به بیش از ٢٢٢ هزار فقره رسیده است. جزء قاسمی طول 
شبکه توزیع آب شهری در استان زنجان را بیش از 16٠٠ کیلومتر 
اعالم کرده و گفت: طول ش��بکه توزیع آب شهر در زمان قبل از 
انقالب تنها 185 کیلومتر بود که این میزان طی سال های اخیر 
نزدیک به 9 برابر افزایش یافته اس��ت. جزء قاس��می رشد حجم 
مخازن ذخیره آب شرب شهری که در مدار بهره برداری شرکت 

آب و فاضالب استان قرار دارند را 15 برابر نسبت به قبل از انقالب 
اع��الم کرده و افزود: این میزان در حال حاضر بیش از 144 هزار 
متر مکعب است که در سال 57 معادل 11 هزار متر مکعب بوده 
است. وی همچنین افزود: در حال حاضر افزون بر ٢58 هزار نفر از 
جمعیت شهری استان تحت پوشش شبکه بهداشتی جمع آوری 
و تصفیه فاضالب در ۳ شهر استان می باشند و در 4 شهر دیگر 
نیز تاسیس��ات فاضالب در حال احداث می باشد که قبل از سال 
1۳57 هیچگونه تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب در سطح 

استان وجود نداشت. 

طی مراسمی
74 دیگ خط پنج شرکت آلومینیوم ایران از مدار تولید خارج شد

 میزان پوشش جمعیت شهری در استان زنجان بعد از انقالب 10 برابر شده است

با حضور استاندار ایالم اتفاق افتاد
افتتاح گازرسانی به 9 روستای استان ایالم

ایالم - هدی منصوری -  مدیر عامل شرکت گاز استان در مراسم افتتاح گازرسانی به 4 روستای بخش سیوان شهرستان ایالم 
از توابع استان ایالم که با حضور معاون امور عمرانی استاندار ، فرماندار شهرستان ایالم و جمعی از مسئوالن و مردم محلی برگزار 
گردید , ضمن تبریک دهه مبارک فجر ، در ابتدا به تش��ریح وضعیت گازرس��انی در شهرس��تان ایالم پرداخت و گفت: در مجموع 
9۳1 کیلومتر خط تغذیه و ش��بکه توزیع اجرا ، 69٠٠٠ انش��عاب نصب  و بیش از 64٠٠٠ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردارند. 
مهندس شمس اللهی افزود:امروز شاهد افتتاح گازرسانی به روستاهای پاکل ، زیفل ، رضا آباد و چنارباشی از توابع شهرستان ایالم 
هستیم و برای اجرایی شدن این پروژه  55 کیلومتر خط  تغذیه  و شبکه توزیع اجرا، 6٠٠  انشعاب نصب و 55٠ خانوار از نعمت گاز 
 طبیعی برخوردار شده اند .همچنین روستای پارده بخش چوار از توابع شهرستان ایالم نیز با 5 کیلومتر شبکه توزیع ، 55  انشعاب 

و 48 خانوار مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در جلسه مدیریت بحران اعالم کرد
کاهش 10 درصدی تخصیص آب شرب اصفهان و 55 شهر و 300 روستای استان

اصفهان - قاسم اس�د- مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درجلسه 
مدیریت  بحران که هر دوهفته یک بار با حضور مدیران وبهره برداران و مسئولین خدمات 
مشترکین طر ح آبرسانی اصفهان بزرگ  تشکیل می شود در دومین جلسه  از  تشدید 
بحران کم آبی در استان خبرداد  واعالم نمود: درحال حاضر 85درصد   تامین آب شرب 
استان وابسته به سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ است که این امر ارتباط مستقیم با حجم 
ذخیره سد زاینده رود و تخصیص آن به آب شرب دارد این در حالیست که هم اکنون 
حجم سد زاینده رود بطور بی سابقه ای کاهش یافته است بنابراین باید تمام تالش ها جهت تامین مستمر آب شرب مردم لحاظ 
شود تا کاهش 1٠ درصدی تخصیص آب شرب مدیریت شود. مهندس هاشم امینی بر تشکیل کمیته های مقابله با بحران کم آبی 
در شهرستانها تاکید کرد و بیان داشت: برای اینکه مدیران آبفا در شهرستانها ومناطق بتوانند زمینه های تامین آب شرب را در تمام 
روزهای سال فراهم نمایند باید کمیته و کارگروه  مقابله با خشکسالی تشکیل دهند وحضور فرمانداران وبخشداران در این کمیته ها 
ضروری است چرا که آنها هم باید در جریان فرآیند چگونگی تامین آب شرب مردم در شرایط سخت قرار گیرند . مهندس هاشم 
امینی افزود:مدیران وبهره برداران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ باید به صورت  دقیق منابع آبی محلی را با میزان دقیق دبی  آبدهی 
آنها مورد بررسی قراردهند تا هماهنگی بیشتر شهرستانها و مناطق  به سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ  را به دنبال داشته باشد  بگونه ای 
که آب شرب مشترکین در منطقه خود را به صورت پایدار حتی الممکن از طریق منابع محلی و طرح آبرسانی در هر شرایطی تامین 
کنند. وی عالوه بر شناسایی دقیق منابع آبی محلی ،کاهش هدر رفت آب در هر منطقه را بسیار حائز اهمیت خواند و عنوان نمود: 
هم اکنون شرکت آبفا استان اصفهان آب شرب 9۳ شهر و۳٠٠ روستا را تامین می نمایند این در حالیست که براساس تحقیقاتی 
که دفتر مدیریت مصرف آب شرکت در دستور کارقرار داده حاصل گردید که در برخی از شهرستانها میزان هدر  رفت واقعی  آب ، 
هدر رفت ظاهری آب  وباالنس آب باید مورد توجه جدی قرار گیرد که باید با هوشمند سازی شبکه و درنهایت اصالح شبکه فرسوده 
میزان هدر رفت آب به حداقل ممکن کاهش یابد. مدیر عامل ورئیس هیات مدیره شرکت آبفا استان اصفهان  خواستار اطالع رسانی 
جامع وکامل چگونگی تامین آب شرب برای  مردم شد و تصریح کرد:  در حال حاضر با توجه به شرایط اقلیمی کشور و استان که 
14 سال متوالی شاهد پدیده خشکسالی است کمبود منابع آبی واضح ومبرهن است و باید شفاف به مردم بگوییم که آب کم است تا 
اگر احیانا با کمبود و افت فشار آب مواجه شدند نهایت همکاری را باشرکت داشته باشد و بتوانیم با صرفه جویی که مردم در مصرف 
آب اعمال می کنند آب شرب  آنها را تامین نماییم . وی گذر از بحران آبی را مستلزم تالش همه فعاالن صنعت آبفا استان برشمرد و 
خاطرنشان ساخت: آبفا شرکتی است خدماتی بگونه ای که تحت هرشرایطی باید خدمات آن استمرار داشته باشند در غیراینصورت 
زندگی روزمره مردم ،برخی از صنایع ونهادها با اختالل مواجه می شود براین اساس باید همه فعاالن این صنعت با تالش شبانه روزی 

زمینه ساز استمرار خدمات به مردم باشند.

مدیرکل بنیادمسکن استان گلستان: 
عقد قرارداد استفاده از تسهیالت مقاوم سازی و نوسازی مسکن روستایی 

در استان گلستان در سال جاری از مرز 2 هزار فقره گذشت
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- تعداد عقدقرارداد تسهیالت طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی سال 95 استان گلستان 
از مرز٢هزار فقره گذشت.به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقالب اسالمی استان گلستان ، مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیادمسکن 
استان گلستان با بیان اینکه 5 هزار و ٢٠٠ فقره سهمیه پیش بینی شده استان بصورت تدریجی و با مشارکت 7بانک عامل در حال 
ابالغ از طریق مرکز می باشد تصریح کرد: تعداد سهمیه قابل اقدام در سطح استان تعداد ۳5٠٠ فقره می باشد که تاکنون تعداد ٢٠٢1 
فقره قرارداد در شعب بانک های عامل استان انعقاد گردیده و روند احداث این واحدها تحت نظارت ناظرین فنی روستایی بنیادمسکن 
در سطح استان آغاز گردیده است.الزم بذکر است تسهیالت طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با هدف ارتقاء سطح کمی و 
کیفی واحدهای مسکونی روستایی و کاهش اثرات و خطرات ناشی از وقوع بالیای طبیعی بدون نوبت دهی و سپرده گذاری و با کارمزد 
5درصد و دوران ساخت و بازپرداخت 15ساله در ٢ سقف فردی 18٠ و ٢٠٠ میلیون ریال از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی و با 
همکاری بانک های سپه، صادرات، ملت، تجارت،ملی،رفاه و مسکن در حال پرداخت می باشد.مهندس زمانی نژاد با اشاره به بروز حوادث 
غیر مترقبه در کشور و استان، از کلیه روستائیان عزیزی که واحدهای مسکونی آنان غیر مقاوم و ناایمن است خواستند تا با مراجعه به 

بنیادمسکن شهرستان خود و دریافت تسهیالت مسکن روستایی نسبت به مقاوم سازی و حفظ جان و مال خود اقدام کنند.

دربخش شاهدشهر بهسازی می شود
 زیرگذر دسترسی به اتوبان تهران ساوه

شهریار - خبرنگار فرصت امروز - رئیس شورای اسالمی و شاهدشهر به منظور 
پیگیری دسترسی جاده کاظم آباد به اتوبان تهران -ساوه به همراه شهردارو مدیران فنی 
ش��هرداری،  از زیرگذر ایجاد ش��ده که دسترسی به بزرگراه مذکور را ممکن می سازد 
بازدید کردند. مهندس بهمن زاده در این باره اظهار داشت: یکی از مهمترین نیازهای 
ش��هرهای امروزی، گسترش وبهسازی دسترس��ی های ترافیکی در مسیر های درون 
شهری و برون شهری می باشد تا بتوانیم در تمام ایام سال بویژه روزهایی که شهرها 
دچاربحران هایی مانند نزول برف ، تصادفهای بند آور و شرایط دیگر میشوند، از این راهها و گذر ها برای تردد بهتر و روان بهره ببریم و مردم در 
کمترین زمان با دستیابی به اینگونه مسیر ها به راه خود ادامه دهند . وی ضمن خواستار تسریع دربهسازی هر چه سریع  این پروژه تصریح کرد:  
این دسترسی امکان ورود و خروج به اتوبان تهران- ساوه را مسیر می سازد که در ذخیره زمان تاثیر بسزایی داردو امنیت روانی مردم را تضمین 
میکند . اگر اینگونه مسیر ها بهسازی شود و حتی چنین پروژه هایی در شهرمان احداث نمائیم، میتوانیم تردد هایی سهل و راحت داشته باشیم 
که رسیدن به این مهم از خواسته های همیشگی مردم خود شاهد شهر است. بهمن زاده همچنین تکمیل کمربندی شاهدشهر به شهرهای 
دیگر شهرستان بویژه فردوسیه  رابسیار کارساز دانست و از مسئوالن شهرستان درخواست رسیدگی هر چه بهتر و دقیق تر این موضوع کرد. 

خاطره نگار گاز از دریچه دوربین روابط عمومی کلید خورد
مشهد - صابر ابراهیم بای -  پروژه تصویربرداری ثبت خاطرات کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی با عنوان "خاطره نگار گاز" 
از طریق حضور دوربین سرزده روابط عمومی در واحدهای مختلف شرکت و گفت و شنود با همکاران آغاز خورد. سید احمد علوی در 
حاشیه آغاز ضبط این مستند که در طبقه چهارم اداره مرکزی آغاز شد گفت: ثبت خاطرات همکاران و ضبط سختی ها و شیرینی 
های یک روز کاری آنان تشکیل دهنده هویت سازمانی ما است. وی با اشاره به تاکید مدیرعامل محترم شرکت گاز استان مبنی بر 
تکریم کارکنان افزود: مراحل ضبط و تصویربرداری مستند خاطرات کارکنان گاز خراسان رضوی با عنوان "خاطره نگار گاز" از طریق 
دوربین سرزده روابط عمومی از صبح امروز آغاز شده و ان شاا... در تالش هستیم تا بتوانیم در زمان های متعدد با حضور در واحدهای 
مختلف ستاد، ادارات مناطق هفت گانه مشهد و شهرستانها به یک آرشیو بزرگ از روند زندگی کاری کارکنان دست پیدا کنیم. رئیس 
روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به توسعه فعالیت های دیجیتالی و تغییر ذائقه مخاطب تصریح کرد: خاطره نگاری 
از طریق قاب دوربین یکی از روشهای مدرن اطالع رسانی الکترونیک محسوب می شود. به گفته علوی، حضور سرزده در واحدهای 
مختلف شرکت و گفتگو با همکاران از گذشته تا به امروز، شیرینی ها و تلخی های کار در صنعت گاز، خاطره بازی با کارکنان بازنشسته 

و مباحث خانواده بخشی از موضوعات این مستند خواهد بود.

با حضور قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد 
بازدید از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست صفائیه ساری

س�اری - دهقان - قائم مقام رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران  به 
همراه تنی چند از مدیران این دانشگاه  از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 
صفائیه ساری  بازدید کرد. دکتر حسین رنجبران قائم مقام رئیس دانشگاه علوم 
پزش��کی مازن��دران   در این بازدید ، ضمن دیدار وگفتگو با پرس��نل وکودکان 
خانه کودک ونوجوان صفائیه س��اری ، ازنزدیک با مس��ائل ومشکالت آنان آشنا 
ش��د وشرایط و امکانات این مرکز را مورد بررس��ي قرار داد. گفتنی است مرکز 
نگهداری کودکان بی سرپرس��ت صفائیه شهرس��تان س��اری با هدف نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و 

به همت خیرین ساروی و مشارکت سازمان بهزیستي، احداث  و در پاییز امسال  افتتاح  و به بهره برداري  رسید.



جامع ترین شبکه اجتماعی آشپزی
نام استارت آپ: سرزمین غذا

ghazaland. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۶

موضوع: شبکه اجتماعی آشپزی
توضیح بیشتر: 

سایت غذا لند به عنوان بزرگ ترین و جامع ترین شبکه 
اجتماعی آش��پزی در ایران به معرفی مجموعه کاملی از 
دستپخت های ایرانی و فرنگی می پردازد. این استارت آپ 
با بررس��ی نیاز کارب��ران و همچنین در نظر گرفتن تنوع 
در ش��یوه پخت غذاهای ایرانی به آموزش دس��تور پخت 
انواع خورش��ت، کباب، س��االد، دسر، س��وپ، نوشیدنی، 
ش��یرینی و... به روش ه��ای مختلف می پ��ردازد و قصد 
دارد مش��اور آشپزی بانوی خانه و راهنمای مردانی باشد 
که به آش��پزی عالقه دارند. کاربران سایت سرزمین غذا 
روزانه صدها تصویر، ویدئو و نکات آش��پزی را با یکدیگر 
به اشتراک می گذارند و به دستپخت های یکدیگر امتیاز 
می دهند، ب��ه این ترتیب انتخاب بهترین دس��تور پخت 

برای کاربران سایت بسیار آسان است. 

در این نوش��تار استراتژی ش��ماره ۱ بازاریابی در 
قالب پرس��ش و پاسخ مطرح می شود. سؤال و پاسخ 
در ابتدا مطرح می شود و سپس توضیح داده می شود: 
س��ؤال: وقتی ب��ه مخاطبان کم ش��ماری خدمات 
مشاوره عرضه می کنید استراتژی شماره ۱ بازاریابی 

چیست؟ 
پاس��خ: مش��تری تان. بازاریاب��ی واقع��ا خ��وب با 

مشتری تان آغاز می شود و پایان می گیرد. 
برای پاس��خ مس��تقیم به س��ؤال، وقت��ی خدمات 
مش��اوره )یا ه��ر محصول یا خدمات��ی مرتبط با آن 
موضوع( را به مخاطبان کم شماری )یا هر مخاطبی( 
عرضه می کنیم، اس��تراتژی ش��ماره۱ بازار دانستن 

نیازها و خواسته های مشتری تان است. 
ب��رای آگاه��ی درس��ت از چگونگ��ی ف��روش به 
مشتریان تان، باید آنها را فرای آنچه ظاهرا می بینید، 
تحلی��ل کنید. باید بر اس��اس دو بع��د آنها را درک 

کنید: نیازها و خواسته های شان. 
نیازهای شان

متوجه باشید مشتریان تان از خدمات مشاوره  واقعا 

ب��ه چه چیز نیاز دارند. کش��ف کنی��د چطور از پس 
کارشان بر می آیند و برای کمک به پربارتر کردن آن 

عمال چه کاری می توانید انجام دهید. 
از منظر چالش های ش��ان به کارت��ان نگاه کنید، 
ن��ه از دیدگاه خودتان. در ای��ن صورت عمیق تر به 
کار آنها می پردازید، چون آنها می فهمند در جهت 
تحقق اهداف ش��ان، به نفع آنه��ا عمل می کنید، نه 
ب��ه نفع خودتان. متوجه خواهند ش��د کارش��ان را 
درک  و ب��ه آنه��ا کمک می کنی��د عملکرد بهتری 

داشته باشند. 
چیزی به آنها نفروش��ید. در عوض، برای کمک به 

آنها درک شان کنید. 
خواسته های شان

وقت��ی صرفا ب��ه نیازهای مش��تریان تان بپردازید، 
کمی دچار مش��کل می شوید: رقبای شما نیز چنین 
می کنند، به همین دلیل باید مش��تریان تان را بهتر 
از بقیه بشناس��ید. نباید صرفا نیازهای شان را مدنظر 
قرار دهید، بلکه باید خواسته های ش��ان را نیز درک 

کنید. 

ب��ا انجام این کار، به س��طح و رابطه عاطفی تری با 
آنها می رسید )ورای آنچه رقبای تان انجام می دهند(. 
تحق��ق خواسته های ش��ان به ش��ما کم��ک می کند 
ارتب��اط عاطف��ی برقرار کنی��د که فرات��ر از وظیفه 
کاری ش��ان اس��ت و به صورت ارتباط معنی دارتری 

برای آنها نمود می یابد. 
مش��تریان تان واقعا س��عی دارند چ��ه کاری انجام 
دهن��د؟ دس��تیابی به ش��هرت؟ تص��ور رهبری در 
صنعت تان؟ اضافه حقوق تا بتوانند کنار دریا خانه ای 

بخرند؟ 
ی��اد بگیری��د انگیزه دهن��ده و مح��رک آنه��ا در 
زندگی ش��ان چیست و در دستیابی به آن کمک شان 
کنید. به من اعتماد کنید، بیشتر از هر مشاور دیگری 
به آنه��ا خدمات خواهید فروخت و ارتباط عمیقی با 
آنها برقرار خواهید کرد که فراتر از فراز ونش��یب های 

ساالنه کسب و کار خواهد بود. 
در واقع، مجبور نیس��تید حتما چیزی»بفروشید«، 

که باید استراتژی بازاریابی شماره یک شما باشد. 
entrepreneur/bazdeh :منبع

استراتژی شماره ۱ بازاریابی چیست؟

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 909 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: جامعه کتابخوان ایران متأسفانه 
بس��یار محدودند و برای تبلیغ��ات کتاب، یافتن دقیق 
مخاطب��ان تقریبا حیاتی اس��ت. تبلیغات گس��ترده و 
اس��تفاده از ش��یوه های مرسوم ش��اید مناسب نباشد. 
به عب��ارت دقیق تر اص��ال اختصاصی نیس��ت. باید به 
دنب��ال انجام تبلیغ��ات ارزان  و موثر باش��ید. از جمله 
این تبلیغات حضور در صفحات اول کتاب فروشی های 
اینترنتی معتبر است. این تبلیغات ارزان است و دقیقا 
اهال��ی کتابخ��وان را هدف ق��رار می ده��د. همچنین 

حضور در س��ایت های مرتبط با حوزه روان شناس��ی و 
سایت های فرهنگی که اهل قلم و فرهنگ و کتابخوانی 

را جذب می کند، ارزان و مفید است. 
اس��تفاده از ش��بکه های اجتماع��ی ب��رای معرف��ی 
انتش��ارات و کتاب های ش��ما نیز می تواند بسیار مفید 
باش��د. یک صفحه اختصاص��ی برای انتش��ارات خود 
بسازید و تالش کنید عالقه مندان را با محصوالت خود 
آش��نا کنید. در این مس��یر می توانید از افراد خبره در 
این خصوص نیز اس��تفاده کنید. ای��ن روش نیز ارزان 

و موثر است. 
توصیه دیگر ما اس��تفاده از پیامک و ایمیل اس��ت. 

این روش ها نیز بسیار ارزان و موثرند، اما نکات مهمی 
در ای��ن زمینه وجود دارد که در ش��ماره های قبل به 
آنها اش��اره کرده ایم. حتما به س��ایت روزنامه مراجعه 
کنی��د و آن ن��کات را بخوانید. در ای��ن خصوص فقط 
ضروری اس��ت تأکی��د کنیم بانک اطالعات مناس��بی 
را باید انتخاب کنید. ش��ماره  هم��راه افرادی را که به 
طور بالقوه می توانند مش��تری کتاب های شما باشند، 
جمع آوری و برای آنها پیامک ارسال کنید. شرکت های 
س��رویس دهنده پیام��ک دارای بانک ه��ای اطالعاتی 
مناس��بی هستند که شاید بررس��ی آنها فرآیند کار را 

بسیار سرعت  بخشد.

بازاریابی برای کتاب 

پرسش: ناشری هستم که کتاب هایی را در حوزه روان شناسی منتشر می کنم. بودجه ای را برای معرفی کتاب های جدید 
در نظر گرفته ام. بهترین راه برای این کار چیست؟ کلینیککسبوکار

شغلی که به آن عالقه ندارید، برای 
سالمت شما مضر است

گاه��ی با مش��اغل درآمدزای��ی مواجه می ش��ویم که 
عالق��ه ای به انجام آنها نداریم، اما بس��یار وسوس��ه انگیز 
هستند. دالیلی وجود دارد که نشان می دهد پرداختن به 

این دسته کارها برای سالمت شخص مضر است. 
تمایل پیدا کردن به مش��تری دیگ��ری که برای خدمت 
مورد دریافت خود هزینه پرداخت می کند، در زمان شروع 
کردن یک کار بس��یار ساده اس��ت. ممکن است چشم انداز 
بزرگی برای ش��رکت خود داشته باش��ید و همچنین باید 
صورتحساب های خود را نیز به زودی پرداخت کنید. ایجاد 
تعادل بین عمل و اش��تیاق در یک کس��ب و کار جدید، کار 
دشواری است. اولویت شما وقتی کسب وکاری را راه اندازی 
می کنی��د، بازده دادن اس��ت. کارآفرینان ت��ازه کار معموال 
کس��ب وکاری را که ب��ه آن عالق��ه ای ندارند یا خ��ارج از 
حیطه مورد توجه شان است، شروع نمی کنند. بعد از اینکه 
کسب وکار را به خوبی رش��د داده و محصول را برای ارائه و 
کشف هدف آن به صورت دقیق و برنامه ریزی شده  معرفی 
کردید، نیاز به تغییر دادن مسیر به سمت حیطه مورد عالقه 

خود پیدا می کنید. 
 Cave Social جوردن ش��لتگن، موس��س و مدی��ر
اس��ت؛ یک آژان��س تبلیغاتی دیجیتال ک��ه به برندهای 
مختلف کمک می کند تا بتوانند داس��تان شکل گیری و 
نحوه عملکرد موفقیت آمیز خود را از طریق رس��انه های 
اجتماع��ی و بازاریابی محتوا برای دنیا تعریف کنند. او از 
تجربه راه اندازی ش��رکت خود و دلیل این که باید پس از 
کمی رشد، به سمت حیطه های مورد عالقه حرکت کرد، 

سخن می گوید. در ادامه با داستان او همراه می شویم. 
اگر به زمان راه اندازی آژان��س بازاریابی محتوای خود 
برمی گشتم، به اس��تقبال تمام مشتریانی می رفتم که از 
هر صنعت دیگ��ری به من رو می آوردن��د؛ این کار اغلب  
درآمد کمی برای من داشت و در عین حال نیاز بود زمان 
زی��ادی را به آن اختصاص ده��م. در آن زمان به عملی 
کردن همین دو مورد نیاز بود. با رش��د شرکت و بیشتر 
ش��دن مشتریان، خدمت رس��انی به برخی از مشتریان را 
که س��ود کم در قبال دردس��ر زیاد داشتند قطع کردیم. 
این تصمیم بس��یار راحت گرفته و عملی ش��د، اما اخیرا 
با ش��رایط پیچیده تری مواجه شدیم که تصمیم گیری را 

برای شرکت دشوار کرد. 

ماه پیش ش��رکت را به نهایی تری��ن مراحل برای حضور 
در لیس��ت ۵۰۰ فورچون رس��اندیم. این لیست، لیستی از 
۵۰۰ ش��رکت بزرگ آمریکایی از نظر درآمدزایی است که 
ساالنه تهیه می شود. اگر موفق به امضای قرارداد می شدیم، 
می توانس��تیم س��االنه حداقل صدها هزار دالر درآمدزایی 
کنیم. تنها پای یک مس��ئله در میان بود: ش��رکت ما باید 
کاری را انجام می داد که توانایی عملی کردنش را داش��ت، 
ام��ا عالقه ای به کار کردن در این حیطه نداش��ت. تعهد به 
این قرارداد از نظر مالی بسیار سودآور بود، اما منجر می شد 
ک��ه از زمینه کاری مورد نظر و چش��م انداز نهایی خود دور 
ش��ویم. من با این تصمیم موافقت نکردم. ش��اید دیوانگی 
به نظر برس��د، اما نمی ت��وان روی کار کردن در حوزه ای که 
به آن عالقه ای ندارید قیمت گذاشت. به خصوص زمانی که 
موقعیت برای پرداختن به کاری را که حقیقتا به آن عشق 
می ورزید داشته باش��ید. در واقع وقتی اوضاع اقتصادی در 
کاری که به آن مشغول هستید خوب باشد و نرخ رشد هم 
ثابت باشد، دیگر پول در خدمت عالقه مندی های شماست 

و شما مجبور نیستید در خدمت آن باشید. 
به دالیل زیر، بهتر اس��ت ب��ه کاری که به آن عالقه ای 

ندارید نپردازید. 
۱- کار شما بی روح و کسل کننده خواهد شد

اگر به کاری که مش��غول آن هس��تید بی عالقه باشید، 
کیفیت کارتان بدون ش��ک پایین می آید. طبق پژوهشی 
که در دانش��گاه وارویک انجام ش��د، به��ره وری با عالقه 
داشتن به شغل به میزان ۱۲درصد افزایش پیدا می کند. 
اگر به کارتان عالقه مند باشید، میزان بهره وری به سادگی 

افزایش پیدا می کند. 
۲- سالمتی شما در معرض خطر قرار می گیرد

کس��ب و کار بخشی از زندگی شما اس��ت، اما همه آن 
نیست. اگر به کاری مشغول هستید که از انجامش لذت 

نمی برید، سطح استرس تان افزایش پیدا می کند. 
ثابت ش��ده اس��ت که اس��ترس، اثرات منفی بسیاری 
دارد و منج��ر به ابتال به بیماری های قلبی، افس��ردگی و 
اضطراب می شود. آرامش ذهنی و سالمت بدنی را با هیچ 

میزان ثروتی نمی توان تعویض کرد. 
۳- زمان برای انجام دادن کاری را که حقیقتا از آن 

لذت می برید از دست خواهید داد 
با نه گفتن در براب��ر پرداختن به کاری که از آن لذت 
نمی بری��د، زمان خ��ود را ب��رای انج��ام دادن کاری که 
حقیقت��ا به آن عالقه مند هس��تید آزاد کنید. اصل پارتو 
ی��ا قانون ۸۰ به ۲۰ در اینج��ا کاربرد پیدا می کند. اصل 
پارتو می گوید ۲۰درصد از کار کردن ش��خص، منجر به 
رخ دادن ۸۰درصد نتیجه گیری در زندگی می ش��ود. این 
می تواند در مورد مش��غولیت روزانه یا دردسرهای ایجاد 
شده برای شما عینیت پیدا کند. اگر به شرایط فعلی خود 
نگاهی بیندازید، این احتمال وجود دارد که ۲۰درصد از 

کارتان، ایجاد کننده ۸۰درصد از دردسرهای تان باشد. 
این موارد را از زندگی خود حذف کنید؛ به این صورت، 
زمان بیش��تری برای پرداختن ب��ه کار مورد عالقه خود 

پیدا خواهید کرد.
INC/zoomit :منبع
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی
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آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

فینال کارزار برگزار شد 
کشمون و بیدینگ برندگان 

بزرگ ترین جایزه استارت آپی ایران
دو اس��تارت آپ »بیدینگ« و »کش��مون« برنده اولین 

دوره از مسابقه کارزار شدند. 
س��رانجام فین��ال کارزار در خ��الل جش��نواره  وب و 
موبایل ایران برگزار ش��د. در این رویداد دو اس��تارت آپ 
»بیدینگ« و »کش��مون« با کسب باال ترین میزان آرا از 
طرف هیأت داوران و مخاطبان حاضر در سالن به عنوان 
برندگان اولین دوره از رقابت های کارزار انتخاب شدند. 

نتایج داوری اولین دوره کارزار
به گ��زارش نوپانا، اس��تارت  آپ کش��مون در مرحله 
بذری توانس��ت با کسب سه رأی از طرف هیأت داورن 
و یک رأی از طرف مخاطبان داخل س��الن )۸۹ درصد 
آرای مردم��ی(، در مجم��وع ب��ا چهار رأی ب��ه عنوان 
اس��تارت آپ منتخب رده بذری در فینال این رقابت ها 

انتخاب شود. 
اس��تارت  آپ بیدین��گ در مرحله ابتدایی توانس��ت با 
کس��ب دو رأی از طرف هیأت داورن و یک رأی از طرف 
مخاطب��ان داخل س��الن )۴۴ درص��د آرای مردمی(، در 
مجم��وع با س��ه رأی به عنوان اس��تارت آپ منتخب رده 

ابتدایی در فینال این رقابت ها انتخاب شود. 
 Early گفتنی اس��ت، برنده نهایی رده مرحل��ه اولیه
Stage )بیدین��گ( مبل��غ ۱۰۰میلیون توم��ان و برنده 
نهایی رده مرحله بذری Seed Stage )کش��مون( مبلغ 
۵۰میلیون تومان را به عنوان جایزه این دوره از رقابت ها 

دریافت می کنند. 
اولین دوره کارزار، رقابت بزرگ استارت آپ های ایرانی، 
امس��ال در دو رده مرحله بذری Seed stage  و مرحله 
اولیه Early stage برگزار  ش��د که پس از س��ه مرحله 
داوری، اول در ه��ر رده ۳۰ اس��تارت آپ برت��ر برگزیده 
شدند و سپس در هر رده ۱۰ استارت آپ به مرحله نیمه 
نهای��ی راه پیدا کرده ان��د و بعد از آن ش��ش تیم نهایی 

مشخص شدند. 

معرفی استارت آپ

مسیرموفقیت بسته بندی خالق

!خبر کوتاه
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