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فراز و فرود بانک های خصوصی در یکصد سال گذشته

حیات و ممات 
بانکداری خصوصی

انقالب 57 فراز مهمی در تاریخ سیاسی و همینطور تاریخ اقتصاد ایران بوده است و اثرات بی مانندی بر روند توسعه جامعه ایرانی 
داشته است؛ به طوری که صنعت بانکداری نیز همانند دیگر عرصه های اقتصادی از این اتفاق تاریخی تاثیر پذیرفت و موج انقالب، 
ع��الوه ب��ر حوزه های صنعت و تجارت، بانکداری خصوصی را هم درنوردید. حی��ات و ممات بانکداری خصوصی ایران در فراز بعد از 
انقالب به دو صورت بوده است یا به شکل بانک هایی که قبال دولتی بوده اند و سپس خصوصی شده اند، اما فرآیند خصوصی سازی 
آنها به ش��کلی بوده که به تولد پدیده »بانکداری خصولتی« انجامیده اس��ت، یا بانک هایی که در ابتدای دهه 80 با تحول قانونی و 
تصویب قانون »اجازه تاسیس بانک های خصوصی« شکل گرفته و به قلب تپنده بانکداری ایرانی در دو دهه گذشته تبدیل شده اند...

ثبت نام »طرح ملی مسکن«  از روز گذشته در 5 استان دیگر آغاز شد

استقبال بی سابقه از »مسکن ملی«
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اختالف 35۰ تومانی قیمت خرید و فروش دالر

جدیدترین تحوالت بازار طال، سکه و ارز

آشنایی با روند توسعه برندهای بزرگ دنیا
رهبر مناسب برای یک تیم چه کسی می تواند باشد؟
طراحی محتوای بازاریابی جذاب و خسته نکردن مخاطب

بازاریابی دیجیتال مناسبتی برای کسب و کارهای کوچک
تعطیالت سال نو با طعم کوکاکوال

تحلیل رفتارهای مصرف کنندگان در کشورهای مسلمان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 لری پیج و سرگی برین
 مدیریت آلفابت را به

ساندار پیچای واگذار کردند

سرمقاله
 دولتی سازی

»کانون بانک ها«

امروزه نه تنها به ندرت تشکیالت 
مردم نهاد را رقی��ب دولت در امور 
اقتص��ادی، صنعت��ی ی��ا اجرای��ی 
برعکس، دولت ها  بلک��ه  می دانند، 
ی��ا دس��تگاه های اجرای��ی س��عی 
می کنن��د از ت��وان تش��کیالتی و 
ظرفیت ه��ای کارشناس��ی آنان در 
اج��رای برنامه ه��ای مختلف بهره 
ببرن��د. در صنع��ت بانک��داری نیز 
همین گونه است. »کانون بانک ها« 
و همچنی��ن »ش��ورای هماهنگی 
جمل��ه  از  دولت��ی«  بانک ه��ای 
تش��کیالت کارشناسی هستند که 
می توانن��د با هماهنگی و انس��جام 
کارشناس��ی، دولت و بانک مرکزی 
را در سیاست گذاری مناسب پولی 
و بانکی و اجرای مطلوب آنها یاری 
برس��انند. این دو نهاد همچنین با 
ارائ��ه نظریات مش��ورتی می توانند 
بین سیس��تم بانکی کشور و بانک 
سازمان یافته ای  هماهنگی  مرکزی 
ایج��اد کنن��د، بدون آنک��ه نیاز به 
دولتی شدن این تشکیالت حرفه ای 

و پژوهشی باشد.
نگاه��ی هرچند گذرا ب��ه فرود و 
ف��راز حض��ور بخ��ش غیردولتی در 
صنع��ت بانکداری چه در قبل و چه 
بع��د از انقالب اس��المی، موضوع را 
روشن تر خواهد س��اخت. تا قبل از 

پیروزی انقالب، هم بخش 
2دولتی و هم بخش...
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فرصت امروز: 22 موسس��ه ایرانی در میان س��بزترین موسسه های جهان جای 
گرفتند و دانشگاه زنجان با کسب رتبه نخست ملی در ایران حائز رتبه چهل و هشتم 

جهان در سال 2019 شده است.
رتبه بندی جهانی دانش��گاهی »گرین متریک« گزارش سال 2019 خود را درباره 
توس��عه پایدار در موسسه های آموزش��ی و پژوهشی منتشر کرد که بر پایه آن و به 
ترتیب، دانشگاه زنجان، دانشگاه کاشان، دانشگاه گیالن، دانشگاه اصفهان، دانشگاه 
الزهراء، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه رازی کرمانشاه، 
دانش��گاه محقق اردبیلی، واحد علوم و تحقیقات دانش��گاه آزاد اس��المی، دانشگاه 
تهران، دانشگاه اراک، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه شیراز، واحد خوراسگان 
اصفهان دانش��گاه آزاد اسالمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، 
دانش��گاه یزد، دانش��گاه تبریز، دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی 
زنجان، دانش��گاه فنی و حرفه ای، دانشگاه علمی و کاربردی توانسته اند در فهرست 

مؤسسه های برتر این نظام رتبه بندی قرار گیرند.
بر پایه ویرایش 2019 رتبه بندی جهانی دانشگاهی »گرین متریک« درباره توسعه 
پایدار، 22 موسسه ایرانی در سیاهه سبزترین های جهان جای گرفته اند و همانطور 
که اش��اره شد، دانش��گاه زنجان در این سیاهه در جایگاه نخست ملی و جایگاه ۴8 
جهانی ایس��تاده اس��ت. در ویرایش 2019 نظام رتبه بن��دی »گرین متریک« 780 

موسسه از سراسر جهان ارزیابی شده اند. 
رتبه بندی جهانی دانش��گاهی »گرین متریک« هر ساله از سوی دانشگاه دولتی 
اندونزی انجام می شود و با هدف ارائه چشم اندازی فراگیر از وضعیت و سیاست های 
زیست محیطی و توسعه پایدار موسسه های آموزش عالی جهان راه اندازی شده است. 
از س��ال 2010 میالدی بود که دانشگاه اندونزی با هدف ترویج پایداری در آموزش 

عالی، دانشگاه های جهان را براساس معیارها و شاخص های مرتبط با مسائل زیست 
محیطی در دانشگاه ها ارزیابی و رتبه بندی کرده است.

 »گرین متریک« از ش��ش ش��اخص کلیدی محیط زیس��ت و زیرساخت، انرژی 
و تغییرات اقلیمی، مدیریت پس��ماند، آب، حم��ل و نقل و آموزش برای رتبه بندی 
مؤسسه ها استفاده می کند. منبع داده های »گرین متریک« برای ارزیابی موسسه ها، 

پرسشنامه ای است که برای آنها می فرستند. 
نظام رتبه بندی »گرین متریک« ابزاری برای جلب توجه مدیران و سیاست گذاران 
در محیط های دانش��گاهی فراهم آورده و س��االنه بیش از 10هزار موسس��ه توسط 
این نظام رتبه بندی ارزیابی می ش��وند که فهرس��ت 500 موسسه برتر بر روی وب 
منتشر می شود. در سال میالدی گذشته یعنی سال 2018 تنها پنج دانشگاه زنجان، 
دانشگاه کاشان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه گیالن و دانشگاه فردوسی مشهد توانستند 
در فهرست موسسه های برتر این نظام رتبه بندی قرار گیرند. بر این اساس، دانشگاه 
زنجان با کس��ب 7275 امتیاز در رتبه 50، دانشگاه کاشان با ۶550 امتیاز در رتبه 

107 و دانشگاه اصفهان با 5500 امتیاز در رتبه 220 جهانی قرار گرفتند.
براس��اس اعالم پژوهش��گاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایران��داک( و بر پایه 
 »Wageningen University & Research« »،گ��زارش 2019 می��الدی
 University of« ب��ا بیش��ترین امتی��از س��بزترین موسس��ه جه��ان اس��ت و
 Oxford«، »University of California - Davis«، »University of
Nottingham«، »Nottingham Trent University«، »Umwelt-

 Campus Birkenfeld«، »Leiden University«، »University
و   ،»of Groningen - UG«، »University College Cork - UCC

»Bangor University«، در جایگاه دوم تا دهم جای گرفته اند.

به محض اینکه قیمت نفت کاهش می یابد، قیمت دیگر محصوالت وابسته 
به آن نیز روند نزولی خواهند داشت.

بازار طالی سیاه در کشور با تالطمات سخیف و گاه ناجوانمردانه ای همراه 
است. فروش های کم و بیش کشورها اگر با اندکی جا به جایی انجام شود؛ 
مشکالت متعددی از جمله افزایش نرخ گریبان گیرشان می شود. اما یکی 
از فوای��د و یا فرصت ه��ای کاهش میزان فروش نفت خام، افزایش تولیدات 

فرآورده های نفتی و پاالیشگاهی است.
محصوالتی نظیر وکیوم باتوم، لوب کات که مواد اولیه تولید قیر و روغن 
موتور است، از زمره همین فرآورده هایی هستند که باید این روزها در قبال 
کاهش قیمت نفت و کاهش می��زان فروش آن، افزایش تولید را تجربه و با 
افزایش تولید و عرضه در بازار نرخ آن شکس��ته و کاهشی می شد. این بین 
نیز عده ای معتفد بودند دلیل گرانی روغن موتورها کمبود میزان مواد اولیه 

از جمله لوب کات بوده است.
ام��ا حال با افزایش میزان تولید این محص��ول، بازار هیچ واکنش کاهش 
قیمتی به خود ندیده اس��ت، البته این مصداق در س��ایر کاالها با مواد اولیه 
محصوالت پاالیشگاهی نیز دیده می شود به همین دلیل به سراغ مسئوالن 

امر رفتیم تا دلیل این روند پر خالء را جویا شویم؛
حمید حسینی سخنگوی اتحادیه فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مدتیست قیمت نفت کاهش پیدا 
کرده، اما این کاهش قیمت چشمگیر نبوده است. نفت تأثیر زیادی بر قیمت 
کاالها از جمله روغن، الس��تیک و غیره ندارد و بیش��تر قیمت فرآورده های 

نفتی تأثیرگذار است.
او ادامه داد: قیمت محصوالت پایین دستی بر اساس قیمت فرآورده های 
نفتی تعیین می شود که اکنون بازار فرآورده های نفتی مناسب است و باعث 
می شود شاهد افزایش قیمت این دست از کاالها نباشیم. روابط تجاری ایران 
و چین اکنون در حال بهبودی است و این خوشبینی بوجود می آید که جنگ 

تعرفه ها حل شود.
حسینی ادامه داد: اکنون که آمریکا با موضع گیری که هونگ کونگ کرده 
است احتمال دارد آمریکا و چین نتوانند با یکدیگر بر سر تعرفه های اقتصادی 
به توافق برسند و باعث می شود چشم انداز رشد اقتصادی چین کاهش پیدا 

کند در نتیجه تقاضا برای نفت نیز کاهش پیدا می کند.
س��خنگوی اتحادیه فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی بیان کرد: توافق 
پیش رو عامل تعیین کننده کاهش و افزایش قیمت نفت خواهد بود اکنون 
قیمت نفت را اوپک تعیین می کند و اوپک با مانور کاهش تولید توانسته اند 

کف قیمت نفت را نگه دارند و اکنون تأثیری در سقف قیمت نفت ندارد.
او گفت: اگر قیمت مواد اولیه محصول کم ش��ود قیمت نهایی آن کاهش 
خواهد یافت به طور مثال در تولید روغن، لوب کات اس��تفاده می ش��ود که 
اگر قیمت آن کاهش یابد قیمت روغن نیز روندی نزولی خواهد داش��ت اما 
اگ��ر در این بی��ن قیمت مابقی محصوالت مانن��د ورق و هزینه های جانبی 
آن کاهش نداش��ته باشد قیمت کاال ش��اهد افت زیادی نخواهد داشت چرا 
که عوامل زیادی از جمله حقوق و دس��تمزد، حمل و نقل و عوامل جانبی 

تأثیرگذار است.
حسینی با اشاره به اینکه مشکلی از لحاظ میزان عرضه وجود ندارد ادامه 
داد: جزو معدود کشور هایی هستیم که روغن پایه را تولید می کنیم که عالوه 
بر آن مازاد نیز داریم و آن را صادر می کنیم که درسال ۴00 هزار تن روغن 

پایه را صادر می کنیم.
س��خنگوی اتحادیه فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی افزود: در نهایت 

قیم��ت فرآورده های نفتی بس��ته به قیم��ت جهانی نف��ت دارد اما ارتباط 
مستقیمی بین این 2 وجود ندارد و اینگونه نیست که اگر قیمت نفت کاهش 

یابد بگوییم قیمت بنزین نیز به سرعت کاهش خواهد یافت.
او گفت: هم اکنون مدتی است قیمت گازوئیل از قیمت بنزین بیشتر است 
و دلیل آن نیز افزایش تقاضا برای این نوع س��وخت است، اکنون قیمت هر 
بش��که بنزین A95 سوپر  75 دالر و قیمت گازوئیل 77 دالر است. عوامل 

زیادی از جمله عرضه و تقاضا در قیمت محصوالت تأثیرگذار است.
نرخ ارز نیمایی تعیین کننده قیمت خوراک است

حمیدرضا خلیلی دبیر انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ایران در گفت 
وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره کاهش قیمت نفت و اثرات آن 
در قیمت روغن، گفت: قیمت روغن تابع دو متغیر اصلی است، یکی قیمت 
مازوت 180 خلیج فارس که به آن HSO 180 میگویند، و نرخ ارز نیمایی 

تعیین کننده قیمت خوراک است.
او بی��ان کرد: هر کدام از موارد گفته ش��ده تغییر کند، قیمت خوراک به 
صورت ماهیانه اعالم می ش��ود، تغییر می کند که نرخ HSO 180 را نشریه 

پلت اعالم می کند.
خلیلی گفت: اکنون این پلت حدود 200 دالر است که در گذشته این عدد 
خیلی بیش��تر بود در نتیجه باعث می شود قیمت خوراک کاهش پیدا کند. 
اکن��ون خوراک ما از 5 هزار و ۴00 توم��ان به 2 هزار و 700 تومان کاهش 

پیدا کرده است.
دبیر انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ایران  ادامه داد: نیمی از خوراک 
روغن س��ازی تبدیل به روغن شده که موجب کاهش قیمت این کاال شده و 
عالوه بر این نیمی دیگر از این خوراک که به محصوالت دیگر تبدیل می شود 

افت قیمت داشته است.
او افزود: در نتیجه می توان گفت زمانی که قیمت خوراک کاهش می یابد 
قیمت محصول نیز روند نزولی خواهد داشت. اما باید به این نکته توجه داشت 
که قیمت خوراک تنها تعیین کننده قیمت محصوالت نیست، چرا که برخی 
از این محصوالت صادرات می ش��ود که ارزآوری خوبی برای کشور دارد، اما 

اگر دچار افت قیمت شود این ارزآوری کم خواهد شد.
خلیلی با اشاره به افزایش قیمت بنزین و تأثیرات آن بر قیمت کاال گفت: به 
دلیل اینکه بنزین کاالی مکمل ساخت روغن است، اما اکنون قیمت کاال ها 
هیچ افزایش��ی نداشته است عالوه بر این میزان تولید نه تنها کاهش داشته 

بلکه افزایش پیدا کرده است و نگرانی بابت کمبود این کاال وجود ندارد.
کاهش قیمت نفت و اثرات آن در قیمت الستیک

سید محمد میر عابدینی دبیر انجمن واردکنندگان الستیک ایران در گفت 
وگ��و با باش��گاه خبرنگاران جوان درباره کاهش قیمت نف��ت و اثرات آن در 
قیمت الس��تیک، گفت: هم اکنون با توجه ب��ه کاهش قیمت نفت، قیمت 
محصوالت ممکن اس��ت کاهش داشته باشد اما زمانی این کاهش قیمت را 
مشاهده می کنیم که مدت زمانی بگذرد. با توجه به کاهش قیمت نفت در 
هفته گذشته پس از گذشت یک تا 2  ماه کاهش قیمت محصوالت دیگر را 
خواهیم دید. او بیان کرد: به دلیل اینکه هر کارخانه ای برای تولید محصوالت 
خ��ود، حداقل تا 2 ماه مواد اولیه را در کارخانه دارد از این رو این زمان باید 
سپری شود تا کاهش قیمت در بازار مشهود شود. قطعا پس از کاهش قیمت 
بنزین شاهد کاهش قیمت مابقی محصوالت از جمله الستیک خواهیم بود.

دبیر انجمن واردکنندگان الستیک ایران معقتد است به دلیل اینکه رقابت 
جهانی بین عرضه کاال وجود دارد، به محض اینکه قیمت جهانی نفت کاهش 

یابد، قیمت دیگر محصوالت نیز روند نزولی خواهند داشت.

تازه ترین رتبه بندی جهانی دانشگاهی »گرین متریک« منتشر شد

 22 دانشگاه ایرانی در میان سبزترین موسسه های جهان
 چرا کاهش قیمت مواد اولیه نفتی

تاثیری بر نرخ روغن موتور، الستیک و دیگر فرآورده ها ندارد؟
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انق��الب 57 فراز مهمی در تاریخ سیاس��ی و همینط��ور تاریخ اقتصاد 
ایران بوده اس��ت و اثرات بی مانندی بر روند توسعه جامعه ایرانی داشته 
اس��ت؛ به ط��وری که صنع��ت بانکداری نی��ز همانند دیگ��ر عرصه های 
اقتص��ادی از ای��ن اتفاق تاریخی تاثی��ر پذیرفت و م��وج انقالب، عالوه 
ب��ر حوزه های صنعت و تج��ارت، بانکداری خصوص��ی را هم درنوردید. 
حی��ات و مم��ات بانکداری خصوصی ایران در ف��راز بعد از انقالب به دو 
صورت بوده است یا به شکل بانک هایی که قبال دولتی بوده اند و سپس 
خصوصی ش��ده اند، اما فرآیند خصوصی س��ازی آنها به ش��کلی بوده که 
ب��ه تولد پدیده »بانکداری خصولتی« انجامیده اس��ت، یا بانک هایی که 
در ابت��دای دهه 80 با تح��ول قانونی و تصویب قانون »اجازه تاس��یس 
بانک های خصوصی« ش��کل گرفته و ب��ه قلب تپنده بانکداری ایرانی در 

دو دهه گذشته تبدیل شده اند.
این در حالی اس��ت که بانکداری خصوصی هرچه در س��ال های قبل 
از انق��الب در اوج بود، با وقوع انق��الب نه فقط بانکداری خصوصی بلکه 
صنع��ت بانکداری ایرانی به محاق رفت و س��ال ها و دهه ها زمان برد تا 
چرخ را از نو اختراع کنیم، چنانچه با پیروزی انقالب اس��المی در س��ال 
1357 تمامی بانک ها ملی ش��دند و به عنوان نمونه، بانک ملت از ادغام 
10 بان��ک و بانک تجارت از ادغام 12 بانک پدید آمدند. چندی بعد اما 
این دو بانک در فرم و نه در محتوا، خصوصی س��ازی ش��دند و این گونه 
بود که سیکل بانکداری خصوصی-دولتی-خصولتی در صنعت بانکداری 

ایرانی شکل گرفت.
نخستین بانک های خصوصی چگونه شکل گرفتند؟

کلم��ه »بانک« از کلمه ایتالیای��ی »بنکو« به معنای »نیمکت« گرفته 
ش��ده و از آنجای��ی ک��ه ایتالیایی ها در قرون وس��طی به هن��گام انجام 
معامالت تجاری بر روی نیمکت می نشس��تند، ای��ن واژه به مرور زمان 

تغییر کرد و به »بانک« تبدیل شد. 
اما جدا از ریشه زبانی کلمه »بانک« زنجیره بانکداری ایرانی با »بانک 
سپه« در س��ال 130۴ آغاز شد و دو سال بعد »بانک ملی ایران« پدید 
آمد، اما قریب به دو دهه طول کشید تا نخستین بانک خصوصی ایرانی 
ش��کل بگیرد. »بان��ک بازرگانی ایران« اولین بان��ک خصوصی بود که با 
اس��تفاده از قانون تجارت و به ش��کل شرکت س��هامی عام در بهمن ماه 
1328 تأس��یس شد و در محل پیشین شعبه بازار بانک شاهی واقع در 
خیابان بوذرجمهوری )15خرداد فعلی( با 18 نفر کارمند ش��روع به کار 
کرد. این تازه شروع روند بانکداری خصوصی ایران بود و به فاصله چند 
س��ال، پنج بانک خصوصی دیگر به نام های بانک های عمران، صادرات، 
تهران، بیمه بازرگانی و پارس تأس��یس شدند. در نهایت، »بانک مرکزی 
ایران« در سال 1339 تأسیس شد و تمام فعالیت های غیرانتفاعی بانک 

ملی ایران همانند نشر اسکناس به بانک مرکزی واگذار شد.
اوج فعالی��ت بانک ه��ای خصوصی و غیردولتی در تاریخ یکصد س��ال 
گذش��ته به ده��ه ۴0 و 50 برمی گردد. در این س��ال ها چندین و چند 

بانک و موسس��ه مالی خصوصی ش��کل گرفتند ک��ه بانک های تجارت 
خارج��ی ایران، اعتبارات ایران، ای��ران و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، 
کار، توس��عه صنعتی-معدنی ای��ران، بین المللی ای��ران و ژاپن،  ایران و 
خاورمیانه، ایرانیان، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایرانش��هر، شهریار، صنایع 
ایران، داریوش، توس��عه س��رمایه گذاری ایران، ساختمان، ایران و عرب، 
گس��ترش آذربایجان، گسترش خزر، گسترش خوزستان و فرهنگیان از 

آن جمله بوده اند.
همانط��ور که از این نام ها برمی آید، تن��وع بانکداری و خدمات بانکی 
در ای��ن دو دهه قابل توجه بوده اس��ت و در صنع��ت بانکداری ایرانی از 
بانک ه��ای توس��عه ای گرفته تا بانک رهن��ی )mortgage bank( در 
حوزه مس��کن و بانک ساختمانی در حوزه تقویت و تحریک تقاضا پدید 
آمدند. در کنار توسعه کیفی صنعت بانکداری، قوانین بانکی نیز متحول 
ش��دند و در س��ال 133۴، الیحه قانونی بانکداری تدوین ش��د، در سال 
1339 قان��ون بانک��ی و پولی به تصویب مجلس رس��ید و بانک مرکزی 
ش��کل گرفت و درنهایت، در س��ال 1351 قانون پولی و بانکی کش��ور 

به روزرسانی شد.
با وق��وع انقالب 57 اما صنعت بانکداری با فراز و فرودهای بس��یاری 
روبه رو ش��د و محدودیت های بس��یاری از ناحیه شرع و دین در رابطه با 
بانکداری ربوی ش��کل گرفت. همین مسئله باعث شد تا متاسفانه روند 
توس��عه بانکداری خصوصی که چه به لحاظ کمیت و چه کیفیت، دوره 
درخش��انی را س��پری کرده و به کمترین فاصله ممکن با بانکداری روز 

دنیا رسیده بود، متوقف شود.
تبارشناسی »کانون بانک ها« در سال های قبل از انقالب

به موازات اتفاقاتی که برای بانک های خصوصی با وقوع انقالب رخ داد 
و همگی ملی ش��دند، نهاد صنفی »کانون بانک ها« نیز مسیر مشابهی را 
طی کرد و سرانجام منحل شد. در واقع، حیات و ممات این نهاد صنفی 
بانک��ی در س��ال های پیش و بعد از انقالب را می ت��وان مترادف با مرگ 
و زندگی بانک های خصوص��ی و اوج و حضیض صنعت بانکداری ایرانی 
دانست، چراکه شکل گیری این نهاد صنفی از دل شکل گیری بانک های 

خصوصی بوده است.
اگرچه در دوره قاجاریه نش��انه هایی از فعالیت بانک به صورت مدرن 
آن در ایران به چش��م می خ��ورد، اما از آنجا که ای��ن فعالیت منوط به 
بانک های خارجی یا اس��تقراضی بوده و آنها سیاس��ت های مالی کشور 
متبوع ش��ان را در ایران دنبال می کرده اند، پرواضح است که شکل گیری 
نه��اد صنفی در این ش��رایط بی معنا بوده اس��ت. در همین حال، اولین 
بانک های ایرانی نظیر س��په و ملی ایران در دوره پهلوی اول تأس��یس 
می شوند، ولی به این دلیل که این بانک ها دولتی بوده اند طبعا کمترین 
نیاز به نهاد صنفی را احس��اس کرده اند، ت��ا نهایتا این زنجیره بانکداری 
به بانک های خصوصی می رس��د و تازه احس��اس نیاز برای شکل گیری 
ی��ک نهاد صنفی که از حق��وق بحق بانک ها دفاع کند، به وجود می آید. 
بدیهی است که وقتی تعدد و تنوع بانک های خصوصی وجود دارد، بحث 
نهاد صنف��ی بانکی هم به عنوان رکن الزامی فعالیت بانکداری خصوصی 

مطرح می شود.

در ای��ن می��ان، ردپ��ای اوج گیری بانک ه��ای خصوص��ی را می توان 
در قوانی��ن بانکی نیز جس��ت وجو کرد و دید. اگرچ��ه در الیحه قانونی 
بانکداری س��ال 133۴ هن��وز اثری از نهاد صنفی بانکی نیس��ت، یعنی 
س��ال هایی که تازه بانکداری خصوصی در حال ش��کل گیری اس��ت، اما 
در مقابل، ماده 38 قانون پولی و بانکی مصوب س��ال 1351 به تأسیس 
»کانون بانک ها« اختصاص پیدا کرده است، یعنی دوره ای که بانک های 
خصوص��ی در اوج ق��درت و اثرگذاری خود هس��تند و این تحول بانکی 
به دامنه قوانین بانکی نیز س��یطره یافته است، به طوری که حضور یک 
نماینده از »کانون بانک ها« در »هیات انتظامی بانک ها« و مهم تر از آن، 
جای��گاه مدیرعامل »کانون بانک ها« به  عنوان یکی از اعضای »ش��ورای 

پول و اعتبار« در همین قانون رسمیت یافته است.
وقتی قوانین پابه پای تغییرات بانکی متحول می شوند

این اش��اره، مدعایی برای پویایی نظام بانکی و اثبات این مسئله است 
ک��ه مقررات بانک��ی پابه پای تغییرات بانکی متحول می ش��وند و به طور 
مث��ال، اگ��ر در دهه های پیش از انقالب، نق��ش بانک های خصوصی در 
صنعت بانکداری، ویژه است، این ویژگی در قوانین بانکی پیاده می شود 

تا بانک های خصوصی در تصمیم گیری ها نیز سهیم باشند.
اما متاس��فانه ای��ن نقش ارزنده »کان��ون بانک ها« و جای��گاه زیبنده 
بانک ه��ای خصوصی در صنعت بانکداری با وق��وع انقالب از میان رفت 
و به  جای آن، »ش��ورای عالی بانک ها« پدید آمد که همان نقش را ایفا 
می کرد، بی آنکه از جایگاه قانونی برخوردار باشد. بعدها با تصویب قانون 
»اجازه تأس��یس بانک های غیردولتی« و تشکیل بانک های خصوصی از 
ابت��دای دهه 80، مجموعه ای از چهار بانک و یک موسس��ه اعتباری که 
اول از همه تاسیس شده بودند، گردهم  آمدند و در سال 1383 یک نهاد 
صنفی با نام »کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی« را تاسیس 
کردند. به مرور و با شکل گیری دیگر بانک های خصوصی به اعضای این 
نهاد صنفی افزوده ش��د و در حال حاضر، 19 بانک و مؤسس��ه اعتباری 
عضو این کانون  هس��تند. در خالل این بازه زمانی، بحث خصوصی سازی 
بانک های دولتی نیز مطرح ش��د و چهار بانک رف��اه کارگران، صادرات، 
تجارت و ملت به رغم خصوصی ش��دن نتوانس��تند ب��ه عضویت »کانون 
بانک ها و موسس��ات اعتب��اری خصوصی« درآیند، زیرا در اس��اس نامه 
کان��ون آمده بود که تنها بانک ها و مؤسس��ات اعتباری که »غیردولتی« 
هس��تند می توانند به عضویت کانون درآیند و به دلیل آنکه بخش��ی از 
سهام این چهار بانک از آن دولت بود، مانعی قانونی در راه عضویت آنها 

در این نهاد صنفی خصوصی پیش آمد.
متاس��فانه در ح��ال حاض��ر، »کانون بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری 
خصوص��ی« تنه��ا س��ایه ای از ق��درت و اثرگ��ذاری »کان��ون بانک ها« 
در س��ال های قب��ل از انق��الب را به هم��راه دارد و با وج��ود آن تجربه 
درخش��ان صنفی اما هنوز ت��ا حضور موثر در نظام بانک��ی و اثرگذاری 
در تصمیم گیری ه��ا راه زیادی وجود دارد. البته ش��اید علت عمده این 
واقعیت که بانک های خصوصی فاقد قدرت اقناعی برای نظام بانکی و به 
طور کلی، اثرگذاری در اقتصاد ایران هس��تند، به خأل نهادهای مدنی و 

تجربه تاریخی جامعه ایرانی در این زمینه باز می گردد.

فراز و فرود بانک های خصوصی در یکصد سال گذشته

حیات و ممات بانکداری خصوصی

مطالعات نش��ان می دهد بانکداری خصوص��ی در ابتدای حیاتش در 
ایران، عملکرد خوبی داش��ت، اما دو عامل، حرکت بانک های خصوصی 
را از ریل اصلی خارج کرد؛ نخس��ت، تحمیل نرخ های تکلیفی از س��وی 
دولت به این بانک ها و دوم، در اختیار گرفتن بانک های خصوصی توسط 
نهاده��ای عمومی. این دو عامل موجب انح��راف بانکداری خصوصی از 

مسیر اولیه و بازگشت به همان وضعیت بانکداری دولتی شد. 
مس��عود نیلی، اس��تاد دانش��گاه با بیان این مطلب معتقد اس��ت که 
هنگام��ی ک��ه پدیده ای به نام »رس��الت مل��ی« از س��وی دولت برای 
بانک ها تعریف ش��د، اس��تقالل عملکرد بانک ها عمال ناب��ود گردید. به 
گفت��ه این اقتصاددان، تا زمانی  که دولت ها، بانک های خصوصی را وارد 
پدیده »رس��الت ملی« نکرده بودند، این بانک ها از اس��تقالل مناسبی 
برخوردار بوده و عملکرد خوبی داش��ته اند، اما مالکیت نهادهای عمومی 
ب��ر بانک ه��ای خصوصی و نرخ ه��ای تکلیفی دولت به آنه��ا به تحریف 
بانکداری خصوصی در ایران انجامید. با این دو اتفاق عمال بس��یاری از 

بانک ها دیگر شایسته عنوان »خصوصی« نبودند.
نیلی از جمله کسانی است که در دولت های مختلف مشارکت داشته 
و در نگارش طرح های چند س��اله توسعه نیز سهیم بوده است، بنابراین 
او بهتر از دیگر اقتصاددانان می تواند در تحلیل مش��کالت نظام بانکی و 
بیان آنچه در دولت های مختل��ف بر بانکداری خصوصی رفت، صحبت 
کند. او در قس��مت نهم برنامه »سیاس��ت گذاری« در رس��انه تصویری 

»اکوای��ران« به نقش ناترازی بودجه دولت و مش��کالت نظام بانکی در 
ش��کل گیری عدم تعادل های اقتصاد پرداخت. ب��ه گفته او، هنگامی که 
دولت بیش از ظرفیت مالی خود تعهداتی را می پذیرد، تامین منابع آن 
یا از طریق س��ازوکارهای داخل بودجه و یا از طریق ایجاد بدهی است. 
ایج��اد بدهی به عدم ت��وازن در بودجه دولت ختم می ش��ود و موجب 
انتق��ال مجموعه ای از ع��دم تعادل ها به نهادهای دیگر می ش��ود و در 

نهایت، تبدیل به چالش بودجه و مشکالت نظام بانکداری می شود.
به عقیده نیلی، سیس��تم بانکی ایران در اث��ر بدهی های دولت تحت 
فش��ار قرار دارد. طبق تحلیل او، دولت یک بدهکار بزرگ به سیس��تم 
بانکی اس��ت و این مس��اله موجب می ش��ود که در ترازنامه بانک ها در 
س��مت دارایی های سیس��تم بانکی، ارقام بزرگی وجود داشته باشد که 
وجود خارجی ندارد. نهادهای مالی در ایران با انباش��ت بدهی ها و عدم 
توازن مالی مواجهند و ش��کاف های بزرگ ایجادش��ده در آنها به منابع 
کالن نیاز دارد که باید از جایی تامین ش��وند. س��ال ها قبل که موضوع 
اصالح نظام بانکی به  صورت جدی مطرح بود، برآورد می شد که حدود 
یک چهارم تولید ناخالص داخلی منابع برای اصالح نظام بانکی موردنیاز 

است.
او برقراری یک نوع حکمرانی ش��رکتی در بانک ها را ضروری می داند 
تا بانک ها براس��اس آن حافظ منافع سهامداران باشند و بتوانند انضباط 
مالی را داخل خودش��ان برقرار کنند، مدیران بانک پاس��خگو باشند و 

ارقام مالی بانک هم از ش��فافیت برخوردار باشد، به طوری که اگر بانک 
س��ودی پرداخت می کند این س��ود واقعی باشد و اگر زیانی وجود دارد 
آن هم تعیین تکلیف ش��ود. نیلی معتقد اس��ت که خیلی از بانک های 
خصوص��ی ما دیگر خصوصی نیس��تند، زیرا پدیده ای به نام »رس��الت 
ملی« از س��مت دولت ها به بانک ها، تعریف و تکلیف شده که در نتیجه 
آن، استقالل عملکرد بانک ها از بین رفته است. این رویه به اینجا ختم 
می ش��ود که بانک به س��پرده گذاران خودش متعهد است، اما در سمت 
دارایی که باید مولد باشد، دارایی ای تولید نمی شود، بنابراین یک سمت 
ترازنامه بانک فعال اس��ت ولی س��متی که دارایی ه��ای بانک )از جمله 

بدهی های دولت( قرار دارد، دچار مشکل ذاتی مالی است.
نیلی در آسیب شناس��ی وضعیت بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران، 
آن را ب��ه دو مقطع تقس��یم کرد و گفت که در مقط��ع اول، بانک های 
خصوص��ی در ای��ران در یک دوره کوتاه، تحت کنترل مس��تقیم دولت 
نبودن��د و تکلیفی از طرف دولت به آنها تحمیل نمی ش��د. در این دوره 
بانک های خصوصی توانس��تند عملکرد خوبی را به نمایش بگذارند و با 
شتاب خوبی حرکت کنند. ولی به گفته این اقتصاددان، دو اتفاق باعث 
شد این مس��یر تداوم نیابد؛ اول آنکه نرخ های تکلیفی که به بانک های 
دولت��ی تحمیل می ش��د، به ای��ن بانک ها هم تحمیل ش��د و دوم آنکه 
نهاده��ای عمومی، بانک های خصوصی را در اختیار گرفتند و در نتیجه 

بخش خصوصی واقعی، سهم کمرنگی در بانکداری پیدا کرد. 

آنچه موجب خروج بانک های خصوصی از ریل توسعه شد

نقطه شروع تحریف بانکداری خصوصی

سرمقاله

دولتی سازی »کانون بانک ها«

امروزه نه تنها به ندرت تشکیالت مردم نهاد را رقیب دولت در امور اقتصادی، 
صنعتی یا اجرایی می دانند، بلکه برعکس، دولت ها یا دس��تگاه های اجرایی 
س��عی می کنند از توان تشکیالتی و ظرفیت های کارشناسی آنان در اجرای 
برنامه ه��ای مختلف بهره ببرند. در صنعت بانکداری نیز همین گونه اس��ت. 
»کانون بانک ها« و همچنین »شورای هماهنگی بانک های دولتی« از جمله 
تشکیالت کارشناسی هستند که می توانند با هماهنگی و انسجام کارشناسی، 
دولت و بانک مرکزی را در سیاس��ت گذاری مناس��ب پولی و بانکی و اجرای 
مطلوب آنها یاری برس��انند. این دو نهاد همچنین با ارائه نظریات مش��ورتی 
می توانند بین سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی هماهنگی سازمان یافته ای 
ایجاد کنند، بدون آنکه نیاز به دولتی شدن این تشکیالت حرفه ای و پژوهشی 

باشد.
نگاه��ی هرچند گ��ذرا به فرود و فراز حضور بخ��ش غیردولتی در صنعت 
بانکداری چه در قبل و چه بعد از انقالب اسالمی، موضوع را روشن تر خواهد 
س��اخت. تا قبل از پیروزی انقالب، هم بخش دولتی و هم بخش غیردولتی 
در عرص��ه بانکداری توامان حضور داش��تند و بانک ه��ای خصوصی در کنار 
بانک های دولتی فعالیت می کردند. قانون پولی و بانکی مصوب س��ال 1339 
و به روزرسانی آن در سال 1351 نیز زمینه قانونی الزم را برای حضور بخش 
خصوصی در عرصه بانکداری فراهم ساخته بود. همچنین ماده 38 قانون پولی 
و بانکی، موجبات قانونی تش��کیل »کان��ون بانک ها« را فراهم کرد و تصریح 

نمود:
 ال��ف - کلیه بانک هایی که در ای��ران کار می کنند، عضو »کانون بانک ها« 

شناخته می شوند.
ب - »کانون بانک ها« دارای ش��خصیت حقوقی و مستقل مالی بوده و به 
موجب اساس��نامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، اداره  

می شود.
همان گون��ه ک��ه مالحظه می ش��ود در قانون مورد اش��اره ن��ه صحبت از 
دولتی شدن »کانون بانک ها« است و نه انحصار »کانون بانک ها« به بانک های 
دولت��ی، بلکه فقط تصویب اساس��نامه »کانون بانک ه��ا« منوط به تصویب 
»شورای پول و اعتبار« شده است. به همین دلیل تا قبل از انقالب، »کانون 
بانک ها« به عنوان تشکیالت صنفی مستقل در عرصه بانکداری حضور موثر 

کارشناسی داشت.
بخش غیردولتی اما در صنعت بانک��داری در اوایل انقالب مورد بی مهری 
قرار گرفت. تصویب »قانون ملی ش��دن بانک ها« در خرداد 1358 و به دنبال 
آن، تصویب »الیحه نحوه اداره بانک های ملی ش��ده« صنعت بانکداری را به  
ط��ور یکپارچه دولتی کرد. همه بانک ها در آن زمان اعم از بانک های دولتی 
و خصوصی، ملی شدند و بدین ترتیب، بخش غیردولتی و خصوصی بیش از 

یک دهه از فعالیت در عرصه بانکداری محروم شد.
»کانون بانک ها« نیز در آن زمان از این تحوالت بی نصیب نماند. ش��ورای 
انقالب اس��المی چند ماه پس از ملی شدن بانک های خصوصی و دولتی در 
اسفندماه 1358، »الیحه قانونی انحالل کانون بانک ها« را تصویب کرد و پس 
از آن، فعالیت »کانون بانک ها« متوقف شد. خوشبختانه پس از سپری شدن 
بیش از یک دهه و تصویب قانون »اجازه تاس��یس بانک های خصوصی« در 
فروردین م��اه 1379، این مانع از بین رف��ت و راه برای فعالیت مجدد بخش 
خصوصی در عرصه صنعت بانکداری هموار ش��د. قانونگ��ذار در قانون مورد 
اش��اره تاکید کرده است: »به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی 
و تش��ویق پس انداز و س��رمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی 
کشور و  جلوگیری از ضرر و زیان جامعه، با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم 
)۴۴( قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده، اجازه 

 تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی داده می شود.«
این قانون موجب ش��د به  تدریج با تاسیس بانک های مختلف خصوصی، 
زمین��ه فعالیت مجدد »کان��ون بانک ها« نیز فراهم آید. ب��ه این ترتیب، در 
شرایطی که مجلس اجازه حضور مجدد بخش غیردولتی در عرصه تاسیس 
و مدیریت بانکداری را فراهم می کند و شورای نگهبان نیز بر این مصوبه مهر 
تایید می زند، منطقی نیس��ت به بانک های خصوصی و غیردولتی به  عنوان 
عاملی منفی و بازدارنده در اجرای برنامه های اقتصادی دولت یا سیاست های 
پولی و اعتباری بانک مرکزی نگریسته شود و راه حل مشکالت نظام بانکی در 
دولتی کردن امور بانکی جست وجو شود. به همین جهت، وقتی که قانونگذار 
حض��ور مجدد بخ��ش غیردولتی در عرص��ه بانکداری را به  منظور توس��عه 
اقتصادی پذیرفته اس��ت، ضرورت علمی یا توجیه کارشناس��ی چندان قابل 
توجهی متصور نیست که بازگشتی دوباره به سیاست های اقتصادی دهه ۶0 
داشته باشیم و نهادهای غیردولتی بانکی را به  سوی دولتی شدن سوق دهیم.

ب��ا این وجود، به نظر می رس��د این نظر چندان مقبول طبع کارشناس��ی 
کمیس��یون اقتصادی مجلس نیس��ت، زیرا در فراز پایانی طرح جدید نظام 
بانکداری دوباره تولد قانونی »کانون بانک ها« را بشارت داده اند، اما به منظور 
دولتی س��ازی کامل کانون در تبص��ره ماده 211 تصری��ح و تاکید کرده اند: 
»کانون موسس��ات اعتباری دارای ش��خصیت حقوقی مس��تقل و برخوردار 
از اس��تقالل مالی اس��ت و به موجب اساسنامه ای که به تصویب هیات عالی 
می رسد، اداره می شود. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تایید صالحیت وی 
توس��ط بانک مرکزی است. هرگونه تغییرات اساسنامه ای موکول به موافقت 
بانک مرکزی و تصویب هیات عامل اس��ت. انحالل کانون صرفا با تشخیص 

بانک مرکزی ممکن است.«
در این یادداشت، فرصت بررسی طرح »بانکداری جمهوری اسالمی ایران« 
فراهم نیست، اما در مورد ماده 211 طرح موصوف این پرسش مطرح است 
که اساسا هدف از دولتی سازی »کانون صنفی بانک ها« چیست و چه لزومی 
ب��ه دولتی کردن نهادهای صنفی بانکی اس��ت و با این س��اختار دولتی چه 
انتظار یا انتظاراتی از حضور و فعالیت کانون دولتی بانک ها در عرصه صنعت 
بانکداری وجود دارد؟ آیا نمی توان بدون ایجاد تشکیالت دولتی جدید، آن هم 
تشکیالتی وابسته به بانک مرکزی، با مشارکت و همگامی بانک ها و موسسات 
اعتب��اری خصوصی در کنار  بانک های دولتی، کانونی مس��تقل و توانمند و 
غیردولتی ایجاد کرد که بدون هیچ گونه وابستگی سازمانی یا اداری به دولت، 
یا ترس از انحالل توس��ط بانک مرکزی بتوان��د در عرصه بانکداری، دولت و 
بانک مرکزی را در تدوین و سیاست گذاری مناسب بانکی یاری رساند و شبکه 
بانکی را در جهت ارائه خدمت مطلوب به مردم هدایت و ساماندهی کند؟ به 
سخن دیگر، آیا با دولتی سازی نهادهای مکمل بانکی نظیر »کانون بانک ها« 
یا منوط کردن عضویت تنها نماینده اتاق های س��ه گانه در هیات عالی بانک 
مرکزی به تایید وزیر اقتصاد یا حذف هیات نظارت بر اندوخته اس��کناس از 
ارکان بانک مرکزی، این مقصود حاصل خواهد شد و سیستم بانکی کامال در 
مسیر خدمت به مردم قرار خواهد گرفت؟ به نظر نگارنده، قدری تجدیدنظر 
در ای��ن طرز تفک��ر دولت محوری برای ایجاد اصالحات س��اختاری در بانک 

مرکزی و نظام بانکی به نفع کشور، مردم و سیستم بانکی خواهد بود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: پس از سه هفته وقفه که به دلیل قطع اینترنت در فرآیند ثبت نام 
»طرح ملی مس��کن« رخ داده بود، از س��اعت 10 صبح دیروز ثبت نام از متقاضیان 
پنج اس��تان دیگر از سر گرفته ش��د. گزارش ها از استقبال بی سابقه در پنج استان 
چهارمحال و بختیاری، خوزس��تان، همدان، کرمانشاه و یزد از »طرح ملی مسکن« 
خبر می دهد، به  طوری که صبح دیروز و درحالی که تنها سه ساعت از آغاز ثبت نام 
این طرح گذشته بود، ظرفیت ثبت نام در همه شهرهای استان همدان و یزد تکمیل 

شد.
این س��ومین فاز »طرح ملی مس��کن« اس��ت که ثبت نام آن از ابتدای این هفته 
آغاز ش��ده و تا 19 آذرماه در ۶0 ش��هر به طول می انجامد. نام نویس��ی در اس��تان 
همدان در 10 شهرستاِن همدان، مالیر، نهاوند، اسدآباد، تویسرکان، بهار، جورقان، 
کبودرآهنگ، گیان و سرکان انجام می شود. در استان یزد نیز در 18 شهر یزد، میبد، 
اردکان، بافق، مهریز، احمدآباد، ابرکوه، تفت، نیر، شاهدیه، زارچ، ندوشن، مهردشت، 

خضرآباد، اشکذر، هرات، مروست و بهاباد، ثبت نام آغاز شده است.
در اس��تان چهارمحال وبختیاری نیز در 15 شهرس��تان شامِل شهرکرد، بروجن، 
فرخ ش��هر، فارسان، لردگان، نقنه، بلداچی، هفش��جان، کیان، سورشجان، باباحیدر، 
جونقان، اردل، س��امان و بن، نام نویس��ی آغاز شده اس��ت. »طرح ملی مسکن« در 
استان خوزستان نیز در شهرستان های اهواز، ایذه، دزفول، بندرماهشهر، اندیمشک، 
بهبهان، شوشتر، شوش، سوسنگرد، حمزه، سالند، شهرامام، میانرود، شرافت، شاوور 
و آغاجاری و همینطور در اس��تان کرمانشاه هم در ش��هرهای کرمانشاه، اسالم آباد 
غرب، کنگاور، سنقر، جوانرود، صحنه، قصرشیرین، گیالنغرب، تازه آباد، پاوه و روانسر 

از ابتدای این هفته آغاز شده است.
آنچه بر »طرح ملی مسکن« گذشت

قرار اس��ت در »طرح اقدام ملی مسکن« ۴00 هزار واحد مسکونی طی امسال و 
س��ال آینده احداث ش��ود که از این ۴00 هزار واحد مسکونی، 100 هزار واحد در 
بافت فرسوده شهرها توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران، 100 هزار واحد توسط 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی و در شهرهای زیر 100 هزار نفر و 200 هزار واحد در 
شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید احداث خواهد شد.

ثبت نام نخستین گروه از متقاضیان »مسکن ملی« از بیست و یکمین روز آبان ماه 
آغاز شد و مردم استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی 
و ق��م در این طرح نام نویس��ی کرده اند. س��ه روز بع��د و در روز 25 آبان نیز مردم 
اس��تان های گلس��تان، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان در سامانه »مسکن ملی« 
ثبت نام کرده اند. در این میان، استان کرمان قباًل به  عنوان پایلوت انتخاب شده بود 
و اکنون متقاضیان واقعی در این اس��تان در حال شناسایی هستند. در سومین گام 
از »طرح ملی مس��کن« نیز از روز گذشته، نام نویس��ی در پنج استان چهارمحال و 

بختیاری، خوزستان، همدان، کرمانشاه و یزد شروع شده است.
ثبت نام »مس��کن ملی« از ابتدای این هفته تا 1۴ روز دیگر ادامه خواهد ش��د و 
مردم تهران در آخرین هفته ماه آذر می توانند در یکی از شهرهای جدید اطراف که 

در حال حاضر، پرند و پردیس اعالم شده است، ثبت نام کنند.
شرایط ثبت نام در »طرح ملی مسکن«

متقاضیان ثبت نام در »طرح اقدام ملی مس��کن« و اف��راد تحت تکفل باید فاقد 
زمین مسکونی یا واحد مسکونی از روز اول فروردین ماه 138۴ به بعد باشند و پس 
از انقالب اس��المی از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مس��کن 
شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیالت یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی 
اس��تفاده نکرده باشد. به عبارتی، فرم ››ج‹‹ در استعالم از سامانه مربوطه باید سبز 

باشد.
ش��رط دیگر نیز متأهل یا سرپرست خانوار بودن است. البته زنان خودسرپرست 
مش��روط به داشتن حداقل 35 سال س��ن می توانند در این طرح نام نویسی کنند. 
همچنین داش��تن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد 
تقاضا از دیگر الزامات »طرح ملی مسکن« است. نداشتن منع قانونی برای دریافت 
تسهیالت بانکی نظیر چک برگشتی و تسهیالت معوقه، توانایی تأمین هزینه ساخت 

مس��کن مازاد بر تس��هیالت بانکی، امکان س��پرده گذاری حداقل 30درصد هزینه 
ساخت مازاد بر تسهیالت بانکی از دیگر شروط این طرح اعالم شده است.

وضعیت استان تهران در طرح ملی مسکن
در این میان، وضعیت تهران به س��وال بسیاری از ساکنین پایتخت تبدیل شده 
اس��ت و این پرسش برای بس��یاری از آنها ایجاد شده که آیا تهران جایی در »طرح 
ملی مسکن« دارد یا نه؟ پیگیری ها نشان از آن دارد که دو شهر اطراف تهران یعنی 
پرند و پردیس در طرح مسکنی دولت دوازدهم حضور دارند و شهروندان تهرانی در 

آخرین هفته از آذرماه می توانند در یکی از این دو شهر ثبت نام کنند.
در همین زمینه، وزیر راه و شهرس��ازی در واکنش به حذف تهران از »طرح ملی 
مس��کن« گفت که ۶0 تا 70 هزار واحد مس��کونی در اطراف تهران و در قالب این 

طرح ساخته خواهد شد.
محمد اسالمی با بیان اینکه 200 هزار سهمیه در قالب »طرح اقدام ملی مسکن« 
در ش��هرهای جدید کش��ور قرار داده ایم، تاکید کرد که ثبت نام در این طرح برای 
استان تهران به هیچ عنوان حذف نشده و به دلیل آنکه برنامه ریزی برای شهر تهران 
به  عنوان کالنشهر با سایر استان های کشور متفاوت است، بنابراین تمهیدات ویژه ای 

برای آن در نظر گرفته شده است.
او از هفته پایانی آذرماه به عنوان زمان نام نویسی استان تهران نام برد 
و درباره روش س��اخت واحدهای مسکونی در »طرح اقدام ملی مسکن« 
هم گفت که این طرح به صورت س��ه روش ب��ه متقاضیان تحویل داده 
می ش��ود؛ بخش��ی از آن در قالب پروژه های مشارکتی توسط سازندگان 
و انبوه س��ازان س��اخته می ش��ود و تعدادی از واحدها هم ب��ا در اختیار 
گذاش��تن زمی��ن به ص��ورت گروهی در ش��هرهای مختل��ف می توانند 
واحدهای خود را بس��ازند. بخش دیگری از واحدها هم از طریق ثبت نام 
ب��ه  ص��ورت مرحله به مرحله و براس��اس واریز مبالغ تکمیل ش��ده و به 

بهره برداری خواهد رسید.

ثبت نام »طرح ملی مسکن«  از روز گذشته در 5 استان دیگر آغاز شد

استقبال بی سابقه از »مسکن ملی«
نفت

در آخرین اجالس اوپک چه گذشت؟
گزارش »رویترز« از سورپرایز عربستان

اعضای س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدان 
جدید این س��ازمان که ائتالفی موسوم به »اوپک پالس« را تشکیل 
داده ان��د، جمعه گذش��ته توافق کردند که عالوه ب��ر تمدید کاهش 
1.2 میلیون بش��که ای مجموع تولید نفت خود که از ابتدای س��ال 
2017 برقرار بود، روزانه 500 هزار بش��که دیگر از تولید نفت خود 
بکاهن��د. به این ترتی��ب، کاهش تولید روزانه نف��ت اعضای ائتالف 
اوپک پالس در مقایس��ه با ابتدای سال 2017 به 1.7میلیون بشکه 

در روز خواهد رسید.
در این میان، عبدالعزیز بن سلمان، فرزند چهارم پادشاه عربستان 
که به تازگی به عنوان وزیر نفت این کش��ور منس��وب شده است، در 
سخنانی که رسانه های غربی از آن به عنوان »سورپرایزی برای بازار 
نف��ت« نام برده ان��د، اعالم کرد که میزان کاه��ش تولید نفت اوپک 
پالس می تواند به 2.1 میلیون بش��که نیز برسد، زیرا کشورش قصد 
دارد تولید نفت خود را حتی بیش��تر از میزان توافق شده در نشست 

روز جمعه کاهش دهد.
براس��اس گزارش های تاییدنش��ده، او در نشست اوپک از کاهش 
داوطلبانه ۴00 هزار بش��که ای روزانه مازاد بر 500 هزار بشکه مورد 
توافق توسط عربستان از عرضه به بازار سخن گفته است. بن سلمان 
گفته با این اقدام عربستان، رقم کاهش عرضه به 2.1 میلیون بشکه 
در روز افزایش خواهد یافت. با این حال، این موضوع هنوز از سوی 

منابع معتبر تایید نشده است.
ام��ا در پی تقویت ط��رح فریز نفتی که به رون��د صعودی قیمت 
نفت در یک هفته اخیر س��رعت بخش��ید، خبرگزاری »رویترز« در 
گفت وگوهایی کوتاه با کارشناسان بازار انرژی، نظرات آنها را درباره 

اثرات توافق جدید بر بازار نفت جویا شد.
* آرمیت��ا س��ن، مؤس��س و تحلیلگر ارش��د انرژی در مؤسس��ه 
تحقیقاتی »انرژی اس��پکتس«: آنها مجبور بودند که از افت بیش��تر 
قیمت ها جلوگیری کنند بدون اینکه فش��ار را بر بازار فیزیکی نفت 
افزایش دهند. هدف »عبدالعزیر بن س��لمان« وزیر جدید س��عودی 
لزوم��اً این نبوده ک��ه قیمت نفت را به میزان چش��مگیری افزایش 
ده��د، بلکه وی می خواهد یک کف محکم را برای نفت در نیمه اول 
سال 2020 بسازد تا روند تضعیف فصلی قیمت نفت را تعدیل کند. 
مقامات نفتی عربس��تان نیز مثل ما بر این باورند که اوپک در نیمه 
دوم سال 2020 مجبور به افزایش سطح تولید خود خواهد شد و به 

همین دلیل دوره توافق فعلی کوتاه تر خواهد بود.
* فیل فلین، تحلیلگر انرژی در گروه مش��اوره و س��رمایه گذاری 
»پرای��س فیوچرز«: کاهش فراتر از انتظ��ار تولید نفت یک حمایت 
قوی ب��رای قیمت نفت خواه��د بود. این کاهش تولید درس��ت در 
زمانی از س��ال اتفاق می افتد که تقاضا به باالترین س��طح رسیده و 
فش��ار بر قیمت ها در جهت صعودی افزایش خواهد یافت؛ خصوصاً 
ب��ا توجه به اینک��ه از ابتدای س��ال 2020 طبق مقررات س��ازمان 
بین المللی دریانوردی، باید س��وخت دیزل کش��تی ها حاوی گوگرد 
کمتری باش��د. ش��اید واکنش بازار به کاهش س��طح تولید چندان 
ش��دید نباشد، اما اشتباه نکنید! این کاهش تولید باعث شکل گیری 

یک کف جدید برای قیمت نفت خواهد شد.
* اوله هانسن، استراتژیست ارشد بخش کاالهای خام در »ساکسو 
بان��ک« دانمارک: اعضای اوپک با توافق کردن بر س��ر کاهش 500 
هزار بش��که ای تولید نفت نسبت به س��ال 2018، خود را به گوشه 
رینگ برده اند. اکنون برای اینکه توافق جدید رعایت شود، اعضایی 
که باالتر از سطح تعیین شده قبلی نفت تولید کرده اند بیشتر تحت 
فش��ار قرار خواهند گرفت. کاهش 500 هزار بشکه ای تولید روزانه 
نف��ت تغییری در چش��م انداز بازار در نیمه اول س��ال 2020 ایجاد 
نخواهد کرد زیرا براس��اس داده های آژان��س بین المللی انرژی، بازار 
نفت همچن��ان دچار مازاد عرض��ه خواهد بود. م��ن افزایش بالقوه 
محدودی را برای قیمت نفت متصور هس��تم. نفت برنت احتماالً در 

قیمت کمی باالتر از ۶0 دالر درجا خواهد زد.
* فرانک ش��الن برگر، تحلیلگر »الندس بان��ک بادن-وروتنبرگ« 
آلمان: اگر کاهش 500 هزار بش��که ای س��طح تولید تنها به  صورت 
نمادین باش��د، همان طور که سطح تولید هدف گذاری شده تنها به 
س��طح تولید کنونی نزدیک شده است، آنگاه بازار ناامید خواهد شد 
و قیمت نفت برنت به کمتر از ۶0 دالر در هر بش��که سقوط خواهد 
ک��رد، اما اگ��ر معنای توافق جدید این باش��د که واقع��اً 500 هزار 
بشکه دیگر نفت از بازار حذف خواهد شد، آنگاه نفت برنت می تواند 
در حوالی ۶5 دالر تثبیت ش��ود. انتظار می رود که در س��ال 2020 
تقاضای روزانه نفت 900 هزار بش��که نسبت به امسال افزایش یابد، 
ام��ا عرض��ه نفت از این قوی تر خواهد بود و ای��ن امر به ایجاد مازاد 
عرضه به میزان 800 هزار بشکه در روز منجر خواهد شد. اگر 500 
هزار بش��که از عرضه نفت کم شود، آنگاه مازاد عرضه به 300 هزار 

بشکه در روز خواهد رسید.
* دانیل بریزمان و کارس��تن فریتس��ک، تحلیلگران »کومرتس 
بانک« آلمان: به لطف کاهش های داوطلبانه و غیرداوطلبانه تولید 
نفت در کشورهای عضو اوپک، تولید نفت اعضای اوپک از چندین 
ماه قبل تاکنون به میزان قابل توجهی کمتر از س��طح توافق ش��ده 
بوده اس��ت. به عبارت دیگ��ر، تصمیمات اخیر تأثیر بس��یار کمی 
خواهند داش��ت. ما بر این باوریم ک��ه تصمیم اخیر اعضای اوپک، 
ب��رای تغییر در وضعیت بازار نفت کفایت نمی کند. مازاد عرضه در 
بازار نفت طی س��ه  ماهه اول سال 2020 بسیار باالتر از 500 هزار 
بش��که در روز خواهد بود. عالوه بر این، مش��خص نیست که مازاد 
عرضه قابل توجهی که احتماالً در س��ه  ماهه دوم س��ال 2020 نیز 
اتفاق خواه��د افتاد را چگونه می تواند بدون کاهش س��طح تولید 

مهار کرد.
* نوبرت روکر، رئیس بخش مطالعات اقتصادی و تحقیقات نسل 
جدید بانک »ژولیوس بائر« سوئیس: این توافق اثری خنثی خواهد 
داش��ت. قیم��ت نفت در کوتاه م��دت حوالی ۶0 دالر در هر بش��که 
خواهد بود و در سال 2020 نیز پایین تر خواهد آمد. پیش بینی من 
این اس��ت که افزایش تقاضای نف��ت در آینده روندی مالیم خواهد 
داشت و تولید نفت در آمریکا، کانادا، برزیل و دریای شمال افزایش 
خواهد یافت. کش��ورهای نفتی تاکنون در سیاست گذاری های نفتی 
خود نتوانس��ته اند راهکار مناس��بی در برابر کاهش رش��د تقاضای 
جهان��ی نفت بیابند. هرچ��ه قیمت نفت به 70 دالر در هر بش��که 
نزدیک تر ش��ود، تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا نیز تولیدشان 

را افزایش خواهند داد.
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فرصت امروز: براساس آخرین گزارش ها، یک هزار و 281 بنگاه مشکل دار با 1۴۶ 
هزار نیروی کار در کشور شناسایی  شده که تعداد این بنگاه ها در پنج استان افزایش 

و در 11 استان کاهش  یافته است.
هفته گذشته بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، فهرست بنگاه های مشکل دار را اعالم کرد. اگرچه تعداد بنگاه های 
مش��کل دار در کشور بیش از آمارهای رسمی اس��ت، اما جدیدترین آمار مربوط به 
بنگاه های شناسایی شده که مربوط به پایان شهریورماه است، نشان می دهد این آمار 
نس��بت به خردادماه با افزایش مواجه بوده، به  طوری  که آمار این بنگاه ها از هزار و 

2۶2 واحد اقتصادی به هزار و 281 بنگاه افزایش یافته است.
در بنگاه های اقتصادی مش��کل دار که عمدتاً در س��ه فعالیت اقتصادی صنعتی، 
کشاورزی و خدماتی فعالیت می کنند، 1۴۶ هزار نیروی کار مشغول به کار هستند، 
در حالی  که این تعداد در بنگاه های مش��کل دار تا پایان خردادماه 1۴1 هزار و 7۴ 

نفر بود.
آمار این بنگاه ها »از نظر تعداد« به تفکیک 31 اس��تان کشور نیز نشان می دهد 

که استان هرمزگان با 98 بنگاه مشکل دار در صدر بیشترین بنگاه های دارای مشکل 
ای��ران قرار دارد. پس از هرمزگان، اس��تان مرکزی با 82 بنگاه، اس��تان های فارس 
و اصفهان هر کدام با 81 بنگاه، اس��تان زنجان با 80 بنگاه و اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان با 77 بنگاه دارای بیشترین بنگاه های مشکل دار در سطح کشور هستند.

در استان های خراس��ان رضوی نیز 71 بنگاه، مازندران 70 بنگاه، کردستان 59 
بنگاه، قزوین 5۶ بنگاه، البرز 53 بنگاه، خوزس��تان 52 بنگاه، استان های آذربایجان 
غربی و کرمانش��اه 50 بنگاه و تهران ۴0 بنگاه مش��کل دار وجود دارد. همچنین در 
استان لرستان 38 بنگاه، سمنان 31 واحد، آذربایجان شرقی 31 واحد، کرمان 21 
بنگاه، خراسان جنوبی 20 بنگاه، قم 19 بنگاه، همدان 19 واحد، گلستان 18 واحد، 
یزد 1۶ بنگاه، چهارمحال و بختیاری 1۴ بنگاه و در اس��تان بوش��هر نیز 1۴ بنگاه 
اقتصادی مشکل دار شناسایی شده است. جغرافیای استانی بنگاه های مشکل دار در 
استان های خراسان شمالی و گیالن نیز هر کدام با هشت بنگاه مشکل دار بوده است. 
در اس��تان اردبیل هم هفت بنگاه مش��کل دار و کهگیلویه و بویراحمد نیز دو بنگاه 

اقتصادی مشکل دار وجود دارد.

مقایس��ه آخرین گزارش از وضعیت بنگاه های مشکل دار در 31 استان کشور که 
برای سه  ماهه منتهی به شهریورماه به روزرسانی شده است، نشان می دهد تعداد این 
بنگاه ها در پنج استان افزایش و در 11 استان کاهش  یافته است. همچنین در 15 

استان تعداد بنگاه های مشکل دار ثابت بوده است.
به گزارش مهر، سیزدهم آذرماه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت درباره این بنگاه های مشکل دار نوشت: »90درصد بنگاه های 
مش��کل دار مربوط به بخش های خصوصی و 8درصد مربوط به بخش های تعاونی و 
حدود 2درصد هم بخش های دولتی و عمومی اس��ت که این تعداد واحد مشکل دار 

در بخش های صنعت، کشاورزی و خدماتی فعالیت دارند.«
همچنین معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشکالت این 
بنگاه ها گفته اس��ت: »این بنگاه ها مشکالت متفاوتی دارند؛ برخی از این مشکالت 
مربوط به س��وءمدیریت و نداش��تن بهره وری به دلیل فرس��ودگی و یا به روز نبودن 
خطوط فرآیند تولید هس��تند؛ همچنین اختالفات حقوقی نیز از مش��کالت برخی 

از این واحدهاست.«

امروز یکش��نبه، هیجان بودجه س��ال 99 در بهارس��تان به اوج خود می رس��د و 
دولت دخل و خرج ۴80 هزار میلیاردی یکساله ایران را به مجلس خواهد برد. این 
هشتمین الیحه بودجه ای است که روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم و 
دوازدهم به مجلس تقدیم می کند تا بعد از بحث و بررسی توسط نمایندگان مردم، 
وضعیت درآمد و هزینه دولت در سال بعد مشخص و به تصویب برسد. بودجه سال 
آینده ش��اید متفاوت ترین بودجه دولت نسبت به چند سال گذشته باشد، چنانچه 
شرایط به گونه ای پیش رفته که باید در وضعیت درآمد و هزینه، تغییرات محسوسی 

رخ می داد.
به گزارش ایس��نا، کاهش وابس��تگی به نفت، افزایش پایه های مالیاتی و معافیت 
مالیاتی برای حقوق های زیر 3 میلیون ازجمله ویژگی های بودجه سال آینده است. 
این در حالی اس��ت که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به ویژه در س��ال جاری، 
بودجه س��ال بعد با منابع جدیدی همراه می شود که بتواند تا حدی کمبود درآمد 
نفتی را پوشش دهد. به هر صورت دیگر صادرات نفت در روز حدود 2میلیون و ۴00 

هزار بشکه ای که قبال وجود داشت، نیست و طبق اعالم مسئوالن به زیر یک میلیون 
بشکه رسیده که در درآمدهای نفتی اثر قابل توجهی دارد. 

بر این اس��اس با ریزش درآمد نفتی، درآمدهای جدید از جمله مالیات به نحوی 
دیگر در بودجه س��ال آینده پیش بینی خواهد شد که با افزایش پایه های مالیاتی و 
تعریف های جدید همراه است. قرار شده دولت، نفت را از هزینه های جاری به محل 
تامین حقوق و دستمزد حذف کرده و منابع را به سمت بودجه های عمرانی هدایت 
کند که پیش بینی ش��ده حدود ۶0 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی اختصاص 
پیدا کند. به هر صورت، بیشترین هزینه دولت در سال برای هزینه های جاری است 
که از محل آن حقوق و دستمزد را پرداخت می کند و برای امسال 350 هزار میلیارد 
تومان برآورد شده بود، اما با توجه به اینکه درآمدها به طور کامل محقق نشد، دولت 

نیز هزینه های جاری را تا حد امکان کاهش داد.
برای س��ال آینده و در رابطه با حقوق کارکنان نی��ز افزایش 15درصدی به طور 
متوسط پیش بینی شده و از سوی دیگر، حقوق های 3میلیون و پایین تر از پرداخت 

مالیات معاف خواهد بود. در سال جاری متوسط افزایش حقوق 20درصد و معافیت 
حقوقی 2میلیون و 750 هزار تومان خواهد بود.

از کلی��ات دیگ��ری که در بودجه س��ال آینده وج��ود دارد، پرداخت ارز 
برای کاالهای اساس��ی همچنان با نرخ ۴200 تومان است و با وجود اینکه 
پیشنهاداتی در رابطه با اصالح این قیمت مطرح بود، در نهایت رئیس جمهور 
بر ادامه  نرخ ۴200 تومان تاکید داشت، بنابراین دولت 10 میلیارد و 500 
میلیون دالر برای تامین ارز کاالهای اساسی در نظر گرفته که نسبت به 1۴ 
میلیارد دالر امسال حدود 3.5 میلیارد دالر کاهش دارد. البته در سال جاری 
عملکرد تامین ارز کاالهای اساسی در آخرین اطالع حدود 10 میلیارد دالر 
بوده اس��ت. همچنین در سال آینده قرار اس��ت که 30 میلیارد دالر برای 
تامین مالی خارجی )فاینانس( برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته 
شود. در مجموع بودجه 1399 با سقف ۴80 هزار میلیاردی اعالم شده که 

بعید نیست تا زمان ارسال الیحه به مجلس نیز دستخوش تغییراتی شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتماعی گزارش داد

جغرافیای استانی بنگاه های مشکل دار

سقف بودجه سال آینده 48۰ هزار میلیارد تومان شد

تپش 48۰ هزار میلیاردی در بهارستان

یکشنبه
17 آذر 1398

شماره 1446



در 6 ماهه امسال
بانک پاسارگاد 151 ریال سود محقق کرد

بانک پاس��ارگاد با انتشار صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 
شهریورماه 98 )حسابرسی شده( اعالم کرد به ازای هر سهم 151 ریال سود 
محقق کرده است. به گزارش ایِبنا، براساس شفاف سازی صورت گرفته بانک 
پاس��ارگاد در سامانه کدال، این بانک اعالم کرد: در دوره شش ماهه منتهی 
به 31 ش��هریورماه 98 )حسابرسی ش��ده( به ازای هر سهم 151 ریال سود 
محقق کرده است که نسبت به گزارش شش ماهه حسابرسی نشده تغییری 
نداشته اس��ت. براساس گزارش شفاف سازی مالی بانک پاسارگاد و برمبنای 
عملکرد شش ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 98 مبلغ 7.۶01 

میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

زمینه توسعه روابط اقتصادی با عمان فراهم شده است
روایت همتی از مذاکره با مقامات عمانی

رئی��س کل بانک مرکزی گفت روابط سیاس��ی خوب بی��ن ایران و عمان، 
ش��رایط مناس��بی برای توس��عه روابط اقتصادی و تجاری دو کش��ور فراهم 
ساخته است. عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود در مورد مذاکره 
با مقامات عمانی نوش��ت: ب��ه دنبال مذاکرات خوبی که اخی��را با وزیر امور 
خارجه و رئیس بانک مرکزی عمان داش��تیم، امروز نیز با وزیر صنایع عمان 

در تهران مذاکرات خود را پی می گیریم.
به گفته همتی، روابط سیاسی خوب بین دو کشور، شرایط مناسبی برای 

توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور فراهم ساخته است.

در بودجه سال آینده
ارز 45۰۰ تومانی برای کاالهای اساسی 

تکذیب شد
رئیس روابط عمومی س��ازمان برنام��ه و بودجه اعالم کرد قیمت ارز برای 
واردات کاالهای اساس��ی در الیحه بودجه س��ال 99 همانند امسال ۴200 
تومان است. مهدی قمصریان دیروز با انتشار یادداشتی در صفحات مجازی 
خود در واکنش به انتش��ار اخباری مبنی بر افزایش نرخ ارز کاالهای اساسی 
از ۴200 توم��ان به ۴500 تومان در بودج��ه 99 این مطلب را اعالم کرد و 

نوشت: احتماال اعالم رقم ۴500 تومان ناشی از اشتباه زبانی بوده است.
به تازگی به نقل از علی ربیعی، س��خنگوی دولت در حاش��یه جلسه روز 
چهارش��نبه هیات وزیران اعالم ش��ده بود که نرخ ارز برای واردات کاالهای 
اساسی در بودجه س��ال آینده، رقم ۴500 تومان در نظر گرفته شده است. 
در همین حال، دفتر س��خنگوی دولت نیز ب��ا صدور اطالعیه ای درخصوص 
نرخ دالر در بودجه سال آینده اعالم کرد: منظور سخنگوی دولت دالر با نرخ 

۴200 تومان بوده که به اشتباه ۴500 تومان بیان شده است.

وزارت صمت گزارش داد
قیمت کاالهای اساسی در مهرماه چگونه 

تغییر کرد؟
جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صمت نشان می دهد که از 
بین ۴3 قلم کاالی اساس��ی،  قیمت 22 قل��م کاال در مهرماه کاهش یافته و 
بیش��ترین کاهش و افزایش قیمت در این ماه نس��بت به شهریور به ترتیب 

مربوط به سیب زمینی درجه یک و خیار رسمی درجه یک است.
به گزارش ایس��نا،  طبق این آمار قیمت خیار رس��می درجه یک و جوجه 
یکروزه گوشتی در مهرماه امسال به ترتیب به 5۴90 و 2۴20 تومان رسیده 
و با افزایش 3۶.2 و 35.9درصدی بیش��ترین افزایش را نسبت به ماه قبل از 
آن داشته اند. در این میان بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به سیب زمینی 
درج��ه یک و گوجه فرنگ��ی بوده که قیمت آنها در مهرم��اه با کاهش 27 و 
12.7درصدی نس��بت به ش��هریورماه به ترتیب ب��ه 3۴30 و 2۴۴0 تومان 
رسیده اس��ت. این در حالی است که قیمت گوجه فرنگی در هفته های اخیر 
افزایش چشمگیری داش��ته، به طوری که رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
س��بزی دو هفته پیش قیمت گوجه فرنگی بوته ای و گلخانه ای درجه یک را 
در تهران به ترتیب حدود 13 هزار و 500 و 17 هزار و 500 تومان در سطح 
خرده فروش��ی عنوان کرد. همچنین آمارها نشان می دهد که شکر سفید در 
مهرماه کمترین افزایش قیمت را نس��بت به ش��هریور داشته و قیمت آن از 

5190 به 5198 تومان رسیده است.
طبق آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صمت، قیمت گوش��ت گوساله و 
گوس��فندی در مهر ماه امسال با کاهش 3.8 و 3درصدی نسبت به ماه قبل 
از آن به ترتیب به 82 هزار و 800 و 95 هزار و 500 تومان رس��یده اس��ت. 
این در حالی اس��ت که قیمت این دو محصول در ش��هریور امسال به ترتیب 
حدود 8۶ هزار و 100 و 98 هزار و 500 تومان بوده اس��ت. قیمت گوش��ت 
م��رغ تازه نیز با کاهش 3درصدی از 13 هزار و ۴50 تومان در ش��هریور به 

حدود 13 هزار و ۶0 تومان در مهرماه رسیده است.

توئیت های رئیس جمهور آمریکا ادامه دارد
هشدار ترامپ به بانک جهانی درباره وام 

دادن به چین
رئیس جمه��ور آمریکا در موضع گیری ش��فاف همراس��تا با جنگ تجاری 
آمریکا و چین، در هش��داری با اعطای وام از س��وی بان��ک جهانی به چین 
مخالف��ت کرد. به گزارش ایِبنا، ترامپ بامداد ش��نبه در پیامی توییتری وام 
دادن بانک جهانی به چین را به باد انتقاد گرفت و نوشت: چین پول فراوانی 

دارد و اگر ندارد ایجادش کند. وام دادن را متوقف کنید!
روز پنجش��نبه نیز اس��تیو منوچین، وزی��ر خزانه داری ترام��پ اظهارات 
مش��ابهی در کنگ��ره آمریکا داش��ت. منوچین در دیدار ب��ا اعضای مجلس 
نماین��دگان آمریکا گفت ک��ه بانک جهانی باید برنام��ه اعطای وام به چین 
را متوق��ف کند.  تنش درب��اره وام های دریافتی چین از بانک جهانی از آنجا 
ناش��ی می ش��ود که پکن میلیارده��ا دالر از درآمد خ��ود را در پروژه »یک 
کمربند، یک جاده« در اختیار دیگر کشورها قرار داده تا زیرساخت های الزم 
برای این طرح را ایجاد کنند؛ اقدامی که به مذاق سیاس��تمداران آمریکایی 
خوش نیامده اس��ت. بانک جهانی در س��ال مالی 2019 حدود 1.3 میلیارد 
دالر وام به چین داده اس��ت. این در حالی اس��ت که این کش��ور در س��ال 
2017 نزدیک به 2.۴میلیارد دالر تس��هیالت مال��ی از این بانک اخذ کرده 
بود. موضوع وام های بانک جهانی به چین در حالی جدی می شود که جنگ 

تجاری میان پکن و واشنگتن در جریان است.

بانکنامه

فرصت امروز: در حالی که بانک مرکزی از اس��تفاده اجباری »رمز پویا« 
از ابتدای دی ماه خبر داده اس��ت، برخ��ی بانک ها زمان اجرای »رمز پویا« 
را نیم��ه دی ماه اع��الم کرده اند. در این میان، تع��دادی از بانک ها نیز این 
طرح را پیش از زمان اعالم شده توسط بانک مرکزی اجرایی کرده اند که با 
استقبال بانک مرکزی روبه رو شده است. به نظر می رسد نوعی ناهمزمانی 
و ناهماهنگی در اس��تفاده از طرح »رمز پویا« میان بانک ها وجود دارد؛ از 
یک س��و، برخی بانک ها در اس��تفاده ار »رمز پویا« پیشرو بوده اند و حتی 
زودتر از زمان اعالم ش��ده، زیرس��اخت آن را اجرایی کرده اند و در س��وی 
دیگ��ر، بانک های دیگری حتی از زمان اعالم ش��ده یعن��ی اول دی ماه نیز 
عقب مانده اند و نیمه دی را برای اجرای زیرس��اخت های »رمز پویا« برای 
مش��تریان خود اعالم کرده اند. »ایسنا« در این باره گزارش داده که برخی 
بانک ها روز گذش��ته با ارسال پیامک به مشتریان خود، اجباری شدن این 
ط��رح را از نیمه دی ماه اعالم کرده ان��د و به گفته این خبرگزاری، البته با 

تذکر بانک مرکزی روبه رو شده اند.
همین مس��ئله باعث شده تا بانک مرکزی در تازه ترین اطالعیه خود بار 
دیگر اول دی ماه را زمان اجرای رمز پویا اعالم کند و افزایش سطح امنیت 
در پرداخت ها و خریدهای اینترنتی بدون کارت را مهمترین هدف اجرای 
این طرح برش��مرد. به گفته بانک مرک��زی، با توجه به افزایش قابل توجه 
کالهبرداری های اینترنتی یا همان فیش��ینگ و بروز اتفاقات ناخوش��ایند 
برای مردم، قطع رمز دوم فعلی و جایگزینی »رمز پویا« یا همان »رمز دوم 
یک بارمصرف« امن ترین روش��ی اس��ت که در کشورهای مختلف استفاده 
می ش��ود. به همین دلیل و با توجه به عملیاتی ش��دن این طرح از ابتدای 
دی ماه، مجددا توصیه می ش��ود که مشتریان ش��بکه بانکی با مراجعه به 
سایت بانک خود از نحوه فعال سازی آگاه و اقدامات الزم را حداکثر تا پایان 

آذرماه انجام دهند.
چگونه »رمز دوم یک بار مصرف« را فعال کنیم؟

»رمزهای دوم ثابت« قرار اس��ت در ش��ب یلدای امسال از شبکه بانکی 
خداحافظ��ی کرده و به ج��ای آن، »رمزهای پویا« جایگزین ش��وند. برای 
فعال س��ازی دریاف��ت این رمزها نیز ابزارها و ش��یوه های مختلفی همانند 

اپلیکیشن و پیامک ارائه شده است.
از آنج��ا که کالهبرداران اینترنتی می توانند با سوء اس��تفاده از غفلت 
دارن��دگان کارت های بانک��ی، اطالعات این کارت ه��ا را )همانند تاریخ 
انقضا، کد اعتبارس��نجی و رم��ز دوم( را از طری��ق درگاه های پرداخت 
یا س��ایت های جعلی به س��رقت ببرند، قرار ش��ده »رم��ز پویا« یا »رمز 
دوم یک ب��ار مص��رف« با هدف مقابله با ای��ن کالهبرداری های آنالین و 
همینط��ور افزایش امنی��ت تراکنش های بانکی و کاهش فیش��ینگ از 
ابتدای دی اجرایی ش��ود. در این میان، ش��اید برای بسیاری این سوال 
مطرح باشد که »رمز دوم ثابت« و »رمز دوم پویا« چه تفاوتی با یکدیگر 

دارند؟
به گزارش ایرنا، »رمزهای دوم ایس��تا« یا »ثابت« تا زمانی که توس��ط 
صاحب کارت بانکی، تغییر نکنند در همه تراکنش ها قابل اس��تفاده است، 
اما »رمزهای پویا« فقط برای یک تراکنش مورد اس��تفاده قرار می گیرند. 
همچنین »رمزهای پویا« طول عمر محدودی )حداکثر ۶0 ثانیه( داش��ته 
و یک بار مصرف هس��تند و برای هر تراکنش یا خرید و پرداخت اینترنتی 

جدید باید درخواست یک رمز پویای جدید کرد.
اما آیا همه صاحبان کارت های بانکی باید »رمز دوم پویا« را فعال سازی 
کنند؟ در پاسخ باید گفت که تنها مشتریانی باید نسبت به فعال سازی رمز 
دوم پوی��ای کارت های خود اقدام کنند که از کارت بانکی خود برای انجام 
خریده��ای اینترنتی یا پرداخت های نیازمند رمز دوم اس��تفاده می کنند، 
بنابراین مشتریانی که کارت خود را فقط برای انجام خریدهای فروشگاهی 
یا اس��تفاده از خدمات خودپردازها به کار می گیرند، نیازی به فعال س��ازی 

»رمز دوم پویا« ندارند.
س��وال مهمتر برای مش��تریان بانکی اما نحوه فعال سازی این »رمزهای 
پویا« اس��ت، بنابراین از دو طریق می توان رمز پوی��ا را فعال کرد؛ پیامک 
یا اپلیکیش��ن. نکته ظریف اینجاس��ت که دریافت رمز دوم یک بار مصرف 
به صورت همزمان از طریق اپلیکیشن و پیامک میسر نیست. اگر »رمز دوم 
پویا« از طریق اپلیکیشن فعال شده باشد، با فعال سازی سرویس پیامکی، 

رمز دوم یک بار مصرف اپلیکیشن غیرفعال خواهد شد.

آیا فعال سازی »رمز دوم یک بار مصرف« هزینه دارد؟
میزان هزینه فعال سازی »رمزهای پویا« دیگر سوال مهم مشتریان شبکه 
بانکی اس��ت، اما در پاسخ باید گفت که س��رویس »رمز دوم یک بار مصرف« 
یا »پویا« کامال رایگان اس��ت و هیچ هزینه ای برای مشتریان به دنبال ندارد. 
همچنین متقاضیان برای دریافت »رمز دوم یک بار مصرف« از طریق اپلیکیشن 
ابتدا باید به س��ایت بانک عامل خود مراجعه و نرم افزار رمزساز را نصب کنند. 
البته صاحبان کارت های بانکی باید مراقب سایت های فیشینگ هم باشند، زیرا 
کالهبرداران اینترنتی، اقدام به طراحی سایت هایی با شکل و قالب سایت های 
بانکی اصلی کرده اند تا از طریق آنها، اطالعات کارت های بانکی مش��تریان را 
سرقت کنند. بنابراین صاحبان کارت های بانکی باید آدرس اینترنتی بانک ها را 
به طور کامل تایپ کرده و از وارد شدن از طریق لینک های مشکوک که معموال 

همراه با پیامک ارسال می شود، خودداری کنند.
روش دیگر فعال س��ازی »رمزهای پویا« دریافت از طریق پیامک است. 
برای دریافت »رمز دوم پویا« از این طریق الزم است دارندگان کارت های 
بانکی با مراجعه به ش��عب بانک صادرکننده کارت ی��ا از روش های تایید 
ش��ماره تلفن همراهی که بانک صادرکننده کارت در اختیار مشتری قرار 
می دهد نظیر مراجعه به خودپرداز یا اینترنت بانک، شماره تلفن همراه خود 
را معرفی و در اختیار داش��تن آن را تایید کنند. سپس پیامک فعال سازی 
»رم��ز دوم پویا« از طریق پیامک از س��وی بانک به ش��ماره تلفن همراه 

اعالم شده توسط مشتری در شعبه ارسال خواهد شد.
ام��ا در صورتی که متقاضی قصد دارد تا »رمز دوم یک بار مصرف« را در 
شماره موبایل دیگری دریافت کند، باید پس از فعال سازی به شعبه مراجعه 
کرده و درخواس��ت خود را اع��الم کند تا »رمز دوم پویا« به س��یم کارت 
دیگر او ارس��ال ش��ود. با توجه به اینکه »رمز دوم پویا« به ش��ماره تلفن 
مشتریان پیامک خواهد ش��د، بنابراین ارائه رضایت صریح وی به دریافت 
پیامک حاوی »رمز دوم پویا« از طریق ش��ماره تلفن همراه ثبت شده نزد 
بانک، ضروری اس��ت. گفتنی است برخی از بانک ها نیز عالوه بر پیامک یا 
اپلیکیشن، امکان دریافت »رمزهای پویا« به وسیله »کدهای دستوری« یا 

همان »ستاره مربع« را هم فراهم کرده اند.

اطالعیه جدید بانک مرکزی در مورد »رمز دوم یک بار مصرف«

»رمز دوم پویا« از ابتدای دی اجباری می شود؟

فرص��ت امروز: درحالی ک��ه در بازار ارز، اختالف قیمت خرید و فروش باال گرفته 
است، در بازار طال و سکه همه بر سر رشد قیمت توافق دارند. گزارش های میدانی 
نش��ان می دهد قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در نخستین روز هفته به 
۴میلیون و ۶10 هزار تومان رسیده و هر گرم طالی 18 عیار نیز ۴۶2 هزار و 85۴ 
تومان قیمت دارد. همچنین سکه طرح قدیم نیز با قیمتی معادل ۴ میلیون و 570 
هزار تومان داد و س��تد می ش��ود. این در حالی است که قیمت نیم سکه 2میلیون و 
۴50 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 550 هزار تومان و سکه گرمی هم 900 
ه��زار تومان اس��ت. همچنین در بازارهای جهانی، آخری��ن قیمت هر اونس طالی 

جهانی به 1۴۶0 دالر رسیده است.
ب��ا افزایش قیمت فروش دالر و یورو در صرافی های مجاز بانک مرکزی، اختالف 
قیمت خرید و فروش این ارزها به 350 تومان رس��ید. به گزارش ایس��نا، بازار ارز 
در روز ش��نبه به روند افزایش��ی خود ادامه داد، به  گونه ای که قیمت خرید دالر در 
صرافی های مجاز بانکی نس��بت به هفته گذشته با افزایش 200 تومانی همراه شد 
و قیم��ت خرید آن 12 ه��زار و 550 تومان و قیمت فروش آن نیز 12 هزار و 900 
تومان است. در ماه های گذشته این نخستین باری است که اختالف قیمت خرید و 

فروش دالر در صرافی های بانکی به 350تومان رسیده است.
همچنین هر یورو در این صرافی ها 13 هزار و 800 تومان خریداری و 1۴ هزار و 
150 تومان فروخته می شود که قیمت این ارز نیز 200 تومان افزایش یافته است. 

ارز مس��افرتی هم نسبت به هفته گذشته با افزایش قیمت روبه رو شد، به طوری که 
قیمت هر یوروی مس��افرتی با احتس��اب کارمزد به حدود 1۴ ه��زار و ۴00 تومان 
می رس��د، اما در بانک ها نیز قیمت خرید دالر و یورو افزایش داش��ت و هر دالر 12 
هزار و ۶5۴ تومان و هر یورو 13 هزار و 902 تومان از مشتریان خریداری شده است.
در این میان، بررس��ی قیمت دالر در هفت ماهه نخس��ت امسال نسبت به سال 
گذش��ته نشان می دهد قیمت دالر نسبت به سال گذش��ته، یک سوم بیشتر شده 
اس��ت. از فروردین ماه س��ال گذش��ته، مدام وضعیت اقتصاد به هم ریخته تر شد و 
شاخص های اقتصادی رقم های بدتری را نشان دادند. با این حال، به نظر می رسید 
چشم امید بیشتری به سال 98 وجود داشته و وضعیت بهتر خواهد شد، اما خالصه 
وضعیت قیمت در بازارها طی هفت ماهه نخست سال های 97 و 98 نشان می دهد 

وضعیت بهبود نیافته است.
طبق این محاسبات، میانگین نرخ سکه طرح قدیم طی هفت ماه نخست 
سال گذشته، 2.9 میلیون تومان بود که در هفت ماه نخست امسال به ۴.3 
میلیون تومان رسید. به این ترتیب، درصد تغییر در میانگین نرخ سکه طرح 
قدیم ۴7.۶درصد بوده است. میانگین نرخ دالر در بازار آزاد شهر تهران هم 
تا مهر س��ال گذشته 9700 تومان بود که تا مهر امسال به 12700 تومان 
رس��ید. طبق این گزارش درصد تغییر میانگین نرخ دالر در ش��هر تهران 
31.2درصد رش��د داشته اس��ت. البته افزایش قیمت در یورو به اندازه دالر 

نبوده اس��ت. میانگین نرخ یورو در بازار آزاد ش��هر تهران در هفت ماه سال 
گذشته 11300 تومان بود که در هفت ماه امسال 1۴200 تومان فروخته 

شد و در نتیجه، درصد تغییر میانگین نرخ یورو 2۶.2درصد بوده است.
اما قیمت خانه هم رکوردهای باالیی را ثبت کرده است. براساس گزارش معاونت 
اقتصادی اتاق تهران، بهای هر متر مربع واحد مس��کونی معامله شده در شهر تهران 
تا مهرماه سال 97، 7 میلیون تومان بود که در هفت ماه سال 98 به 12.7 میلیون 
تومان رسیده است. درصد تغییر در قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تهران رشد 

81.3درصدی را ثبت کرده است.
بین اع��دادی که م��دام دم از افزایش می زند، احتماال رقم باالی بازار س��رمایه، 
نوید وضعیت بهتر را می دهد. ش��اخص ارزش سهام معامله ش��ده در بازار سهام در 
هفت ماه س��ال 97، 255.۴ بوده که در هفت ماه سال 98 به 58۶.2 رسید و رشد 

129.5درصدی را رقم زد.
ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی کل کش��ور که همان نرخ تورم را نشان 
می دهد در هفت ماه س��ال 98 نس��بت به هفت ماه س��ال 97 رشد ۴3.1درصدی 
را نش��ان می دهد. بیش��ترین تورم برای خانوارهای روس��تایی بوده است. طبق این 
گزارش، تورم خانوارهای روس��تایی در سال هفت ماه سال 98،  ۴7.9درصد نسبت 
به هفت ماه سال 97 رشد داشته است. در حالی که این رقم برای خانوارهای شهری 

۴2.2درصد بوده است.

اختالف 35۰ تومانی قیمت خرید و فروش دالر

جدیدترین تحوالت بازار طال، سکه و ارز

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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مدیرعامل شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد:
متصدیان بودجه، از نقش بازار سرمایه غافل نشوند

الیحه بودجه امروز یکش��نبه از پاس��تور به سوی بهارستان در راه مجلس 
شورای اسالمی اس��ت و احتمال دارد پیش فرض های الیحه بودجه ازجمله 

روش تامین منابع دولت بر سمت و سوی بازار سهام تاثیرگذار باشد.
علی اکبر امین تفرشی، عضو هیأت مدیره شرکت بورس تهران در گفت وگو 
با سنا، به عوامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه تا انتهای سال اشاره کرد و گفت: 
تصمیماتی که در بودجه اتخاذ می ش��ود و اع��دادی که درآمدها و هزینه ها 
را نش��ان می دهد در بازار سرمایه موثر خواهد بود، اما بازار سرمایه در تمام 
س��ال ها، نقش کمتری نس��بت به بازار پول در بودجه داشته است. همیشه 
بازار س��رمایه درصدی از بازار پول، اقتصاد کش��ور و توس��عه اقتصادی بوده 
است با اینکه هم اکنون می بینیم که از مابقی بازارها، نه تنها بازدهی بیشتری 

داشته، بلکه موجب رونق تولید در کشور نیز شده است.
امین تفرش��ی ادام��ه داد: متصدیانی که بودج��ه را برنامه ریزی می کنند، 
عنایت داش��ته باشند که مثل همه کش��ورها باید درست عکس این مسئله 
اتفاق بیفتد و درصد بازار س��هام نس��بت به باقی بازارها بیشتر باشد که هم 
موجب افزایش میزان تولیدات داخلی ش��ده و هم بازدهی را بیش��تر کند و 
در توس��عه اقتصادی اثر بگذارد. به همین دلیل، باید س��هم بازار سرمایه را 
در بودجه پررنگ تر ببینند و در تمام تصمیماتی که اتخاذ می ش��ود، س��هم 
بازار س��رمایه را در تشکیل سرمایه و افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری بیشتر 
لح��اظ کنند و به جای تامین س��رمایه از ب��ازار پول، این نق��ش را به بازار 

سرمایه بدهند.
ب��ه گفت��ه عضو هیات مدیره ش��رکت بورس، عالوه بر مس��ائل مربوط به 
بودجه، تغییرات نرخ ارز می تواند در روند حرکت بازار موثر باش��د. همچنین 
ع��الوه بر نرخ ارز، عوامل مرتبط با ریس��ک های سیس��تماتیک که بابت هر 
تغیی��ر و تحول داخل��ی و بین المللی  در کش��ور ایجاد می ش��ود، می تواند 

قیمت ها را در بازار تغییر دهد.
مدیرعامل ش��رکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به صنایع پیشرو 
بازار س��رمایه اش��اره کرد و افزود: این پیش بینی قطعا سخت است. 
ول��ی بازار س��رمایه ما متاثر از چند عامل اس��ت، که یکی از عوامل 
بازاره��ای کاالیی اس��ت. هر تحول��ی که در بازاره��ای کاالیی دنیا 
اتف��اق بیفتد، به دلیل اینکه بخش عمده ای از بازار س��رمایه ما هم 
کاالیی هستند، مثل پتروشیمی و فوالد و... هم تحت تاثیر آن قرار 

می گیرند.
امین تفرش��ی افزود: بنابراین بس��تگی دارد طی ماه ه��ای آینده بازارهای 
کاالیی در دنیا به چه س��مت و س��ویی بروند. بخش��ی از بازار ما تحت تاثیر 
مس��ائل مربوط به ارز قرار می گیرد، تصور و باور این است که تصمیم گیران، 
ش��یوه ای اتخاذ خواهند کرد که بازار ارز در جهت سالمت اقتصادی حرکت 
کن��د، ولی اگر این تعادل و توازن به هم بخورد، طبیعتا آن بخش از صنایع 

ما که ارزمحور هستند، رشد پیدا می کنند.
ب��ه گفته وی، بخش دیگری از صنایع ما ه��م به داده های اقتصادی مثل 
صنایع بانکی و. .. وابستگی دارند که با گزارش های عملکردی که از خودشان 
ارائ��ه خواهن��د داد، بازار را تحت تاثی��ر قرار می دهند، با ای��ن حال به نظر 
می رس��د که اگر ش��رایط اقتصادی و بین المللی تغییر زیادی نکند، شاخص 

روند فعلی را ادامه می دهد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه درخصوص تأثیر ارز ۴200 تومانی بر بازار 
سرمایه نیز گفت: هدف دولت در تامین ارز بخشی از صنایع از جمله صنایع 
دارویی، موجب حفظ ارز ۴200 در بودجه می ش��ود. منوط به اینکه مجلس 
هم این نرخ ارز را تصویب کنند، قیمت محصوالت این صنایع در بازار تغییر 

عمده ای نخواهند داشت.

نگاه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در نخس��تین روز هفته در حالی با 
رش��د 5ه��زار و 9۶ واحدی همراه بود که نه تنها تع��داد و ارزش معامالت 
انجام ش��ده نسبت به هفته گذشته افزایش یافت، بلکه هیچ شرکتی تاثیر 
منفی بر عملکرد این بازار نداشت، بنابرابن با پایان یافتن معامالت بورس در 
روز گذشته، روند افزایشی بازار همانند هفته گذشته حفظ شد و شاخص 
کل بازار با رش��د 5هزار و 9۶واحدی نسبت به هفته گذشته به رقم 327 
هزار و ۶2۴ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن نیز افزایشی بود و به 
101 هزار و ۶2 واحد رسید که نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته، 
رش��دی هزار و 750 واحدی را نشان می دهد. همچنین ارزش بازار نیز به 

بیش از یک میلیون و 195 هزار میلیارد تومان رسید.
ب��ازار بورس و اوراق بهادار تهران در حالی در روند رش��د قرار گرفته که 
تعداد معامالت نیز در اولین روز هفته نسبت به آخرین روز هفته گذشته 
ب��ا افزایش همراه بود، به طوری که معامله گران بورس 518 هزار معامله به 
ارزش 2033 میلیارد تومان انجام دادند، در صورتی که آمار روز چهارشنبه 
هفت��ه ای که گذش��ت، حاکی از انجام ۴05 ه��زار و 330 معامله به ارزش 

1۶25 میلیارد تومان بود.
نمادهای پربیننده در بورس اوراق بهادار تهران

نکته مهم در این میان آن بود که هیچ کدام از ش��رکت ها در روز ش��نبه 
تاثیر منفی در بازار نداش��تند و فوالد مبارکه اصفهان، شرکت ملی  صنایع  
مس  ایران ، گروه مپنا، فوالد خوزس��تان، فوالد خراس��ان، معدنی وصنعتی  
چادرملو و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، شاخص بورس را باال بردند. 
همچنین بانک های تجارت، ملت و اقتصاد نوین، داروسازی زهراوی، سایپا، 
گ��روه مپنا و فوالد مبارکه اصفهان به عن��وان نمادهای پربیننده در بورس 

اوراق بهادار تهران ثبت شده اند.
به گزارش ایس��نا، در فرابورس نیز ش��اخص همچون آخرین روز هفته 
گذش��ته افزایش��ی بود و با رش��د ۶9 واحدی به رقم ۴228 واحد رسید. 
معامله گران در فرابورس بیش از 350هزار معامله به ارزش 2۴33 میلیارد 
تومان انجام دادند که نس��بت به روز چهارشنبه هفته گذشته هم تعداد و 
هم ارزش معامالت که به ترتیب 29۴ هزار و 72۶ و 2۴1۴ میلیارد تومان 

بوده، افزایش داشته است.
هلدینگ صنای��ع معدنی خاورمیانه، پتروش��یمی مارون، پتروش��یمی 
زاگ��رس، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم، س��هامی ذوب آه��ن اصفهان و 
فوالد هرمزگان جنوب، س��هم عمده ای را در مثبت ش��دن بازار داشتند و 
سرمایه گذاری مس سرچشمه به تنهایی بیشترین تاثیر منفی را در شاخص 
فرابورس ایران گذاشت. همچنین گروه صنایع کاغذ پارس، شرکت سهامی 

ذوب آه��ن اصفهان، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی، توس��عه مولد 
نیروگاهی جهرم، توزیع داروپخش، جنرال مکانیک و صنایع ماش��ین های 

اداری ایران از نمادهای پربیننده روز گذشته در فرابورس بودند.
توجه فعاالن بازار سرمایه به صنایع فلزی 

بررسی ها نشان می دهد بازار سرمایه در نیمه اول امسال، گوی سبقت را 
از بازارهای موازی خود ربود و با ۶0درصد رش��د، بیشترین میزان بازدهی 
را نش��ان داد؛ رش��دی که اگرچه در روزها و هفته های اخیر از ش��دت آن 
کاس��ته شده، اما طبق پیش بینی ها، افزایش قیمت سهم ها همچنان ادامه 
خواهد داش��ت. در این میان، کارشناسان، عوامل مختلفی را محرک رشد 
بازار سرمایه می دانند که یکی از مهم ترین محرک ها در بازار، دالر نیمایی 
بود که قیمت آن به دالر آزاد نزدیک ش��د. به عبارت بهتر، افزایش قیمت 
دالر و اس��تقبال از محص��والت صنعتی در بورس کاال زمینه ادامه رش��د 
ش��اخص بورس را فراهم کرد. در همین زمینه، مهدی طحانی، کارشناس 
بازار سرمایه در گفت وگو با ایرنا، به علت رشد 5هزار واحدی شاخص بورس 
در روز گذش��ته پرداخت و گفت: گزارش ماهانه تولید و فروش شرکت ها 
گزارش مثبتی است که این موضوع بر روند معامالت بورس تاثیرگذار بود. 
چش��م انداز سودآوری سال آینده این ش��رکت ها با اعداد و ارقام بودجه ای 
که منتشر شده مطابقت دارد که همین مساله باعث افزایش اقبال بازار به 
سمت این صنایع بوده است. به گفته طحانی، صنایع فلزی در نخستین روز 
همین هفته در بازار سرمایه مورد توجه بازار قرار گرفت که علت آن ناشی 

از فروش خوبی بوده که این شرکت ها در بورس کاال داشتند.
او با بیان اینکه ش��اخص بورس نزدیک به کانال 330 هزار واحد است، 
افزود: براس��اس پیش بینی های صورت گرفته، شاخص در همین محدوده 
اس��تراحتی را تجربه می کند اما در بلندمدت به طور حتم ش��اهد رش��د 

شاخص بورس در بازار خواهیم بود.
طحانی با بیان اینکه روند معامالت گروه بانک از گروه خودرو کامال مجزا 
است، گفت: گروه بانک اکنون سودآور است و وضعیت آن نسبت به گذشته 
بهبود پیدا کرده، در حالی که گروه خودرو از وضعیت بدتری نسبت به قبل 

برخوردار شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در کوتاه مدت گروه بانک با 
رشد خوبی همراه خواهد شد، گفت: گروه بانک با روند معامالت مطلوبی در 
روز شنبه همراه بود، اما گروه خودرو صنعتی است که فقط به دلیل افزایش 

سرمایه با رشد همراه شده است.
تغییر رفتار مردم در سرمایه گذاری

همچنین عباس هشی دیگر کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با ایسنا، 

به تغییر رفتار مردم در س��رمایه گذاری اش��اره کرد و گفت: مردم پیش از 
این پول خود را به عنوان سپرده نزد بانک ها می گذاشتند و بانک ها در آن 
شرایط این پول را به زیرمجموعه های خودشان قرض می دادند و از ارزش 

افزوده آن استفاده می کردند.
به گفته هش��ی، در پی تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت ها، ش��رکت ها هم 
قیمت فروش خود را باال بردند. در این ش��رایط پیش بینی س��ود یک امر 
عادی اس��ت. به همین دلیل مردم به بازار س��رمایه هجوم بردند و خریدار 
ش��دند. این موضوع باعث شد شاخص به صورت اتوماتیک باال رود، اما در 
این س��وی ماجرا، ارزش پولی که مردم در س��پرده گذاشته بودند، کاهش 
یافت بنابراین مردم پول خود را از سپرده خارج و وارد بازار سرمایه کردند.
او با بیان اینکه با افزایش تقاضا، قیمت هم باال می رود، گفت: در مقطعی 
تقاضا برای س��هام شرکت هایی که زیان شان بیش��تر از سودشان بود نیز 
ایجاد ش��د. هشی با تاکید بر اینکه قیمت س��هام همیشه آخر سال مالی 
افزایش می یابد، توضیح داد: ش��رکت هایی که سهام ش��ان در بورس است، 
مایل هستند که زمان ارزیابی، قیمت باال باشد که سود را شناسایی کنند، 
بنابراین همیش��ه در مقاطع 29 اسفند، 31 خرداد، 31 شهریور و 30 آذر 

شاهد رشد قیمت سهام هستیم.

رشد شاخص بورس تهران در نخستین روز هفته

قیمت دالر، شاخص بورس را باال برد
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ظرفیت 1۰ میلیارد دالری صادرات در حوزه 
تجهیزات ماشین آالت

نایب رئیس ش��ورای سیاست گذاری اولین نمایش��گاه صنایع پایین دستی 
گف��ت در حوزه تجهیزات ماش��ین آالت 10 میلی��ارد دالر ظرفیت صادرات 
داریم. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مجتبی اس��المی در نشس��تی 
خبری گفت: یکی از مش��کالت در نمایش��گاه این اس��ت که نمی توان آن را 
جانمایی کرد، نصف از متقاضیان نمی توانند در این نمایشگاه شرکت کنند.

او بیان کرد: در این نمایش��گاه بحث زنجیره ارزش مطرح می شود که در 
کن��ار این، فرآیند لجس��تیک مثل بیمه و بانک نیز حض��ور دارند. صادرات 

نوآوری تم این نمایشگاه است.
اس��المی افزود: ظرفیت بزرگی در س��اخت تجهیزات شکل گرفته است و 
ش��اید بتوان گفت 85درصد تجهیزات اوپکس در داخل کشور قابل ساخت 
هس��تند. نایب رئیس شورای سیاس��ت گذاری اولین نمایشگاه صنایع دستی 
پایین دس��تی افزود: باید فضای مناس��بی برای صادرات فراهم ش��ود و اگر 
اس��تقبال بیش��تر ش��ود، ظرفیت افزایش آن را داریم. در ح��وزه تجهیزات 

ماشین آالت 10 میلیارد دالر ظرفیت صادرات داریم.
او اف��زود: طبق مذاکرات قرار ش��ده اس��ت تا داخل نمایش��گاه عالوه بر 
ش��کل گیری پنل ه��ای ارزش، داخل هر س��الن فضای��ی پیش بینی کنند و 

شرکت استارت آپ بتواند ایده خود را به نمایش بگذارد.
اس��المی گفت: 13 تا 1۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران این نمایش��گاه ش��روع خواهد ش��د و در تالش هستیم در آن از تمام 

ظرفیت استفاده کنیم.

خطر تعطیلی واحدهای تولیدی شمش فوالد
یک عضو انجمن فوالد با اعالم اینکه در حال حاضر مشکالت تأمین آهن 
اسفنجی و قراضه شرایط را برای واحدهای تولیدی سخت کرده است، گفت 
اگر این ش��رایط ادامه پیدا کند واحدهای شمش فوالدی به مرحله بحرانی 

رسیده و تعطیل خواهند شد.
رضا شهرس��تانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، با 
اشاره به اینکه در حال حاضر تولید شمش القایی حدود 5 میلیون تن است، 
اظهار داش��ت: با افزایش ظرفیت تولید ش��مش القایی به 8 میلیون تن در 
سال های آتی خواهد رسید که در صورت اجرایی شدن این هدف 30درصد 

از کل تولید فوالد ایران تأمین خواهد شد.
وی با اعالم اینکه در حال حاضر مش��کالت تأمین آهن اسفنجی و قراضه 
شرایط را برای واحدهای تولیدی سخت کرده است، گفت: براساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس تولید آهن اس��فنجی 9درصد رش��د کرده اس��ت 
ک��ه این میزان با توج��ه به روند تولید فوالد که س��ال قبل 25 میلیون تن 
بوده و برنامه ریزی ش��ده که امس��ال 28 میلیون تن تولید ش��د باید رش��د 
12درصد باشد. که خود این نیاز داشته 1۴درصد آهن اسفنجی رشد داشته 
باش��د و این موضوع نش��ان می دهد ما 5درصد خأل در تأمین آهن اسفنجی 
واحده��ای ف��والدی داریم. به نوعی عرضه آهن اس��فنجی امروز به قدر نیاز 
واحدهای تولید فوالد نیس��ت. این عضو انجم��ن فوالد با اعالم اینکه اعمال 
عوارض صادراتی برای س��نگ آهن باعث شده تا فعاالن این بخش همچنان 
محص��والت خود را صادر کنن��د، افزود: قیمت گذاری آهن اس��فنجی امروز 
شفاف نیس��ت درحالی که باید مطابق با 50درصد قیمت شمش خوزستان 
باش��د. شهرس��تانی تصریح کرد: متأس��فانه با توجه به کاه��ش عرضه آهن 
اس��فنجی حمل و نقل این مواد نیز بس��یار گران ش��ده به نحوی که معیار 
تن به کیلو رعایت نمی ش��ود. وی در ادامه صحبت های خود به رکود بخش 
مس��کن و کاهش ضایعات ساختمانی اش��اره کرد و گفت: این موضوع باعث 
ش��ده تا واحدهای تولیدی در تأمین قراضه نیز با مش��کل روبه رو ش��وند به 
نحوی که اگر این شرایط ادامه پیدا کند واحدهای شمش فوالدی به مرحله 

بحرانی رسیده و حتی تعطیل خواهند شد.

کاهش 15 هزار تنی تولید میگو
9۰درصد میگوی تولیدی به بازار های هدف 

صادر می شود
قاسمی گفت با توجه به شیوع بیماری لکه سفید در مزارع، تولید میگو با 

کاهش 10 تا 15 هزار تنی به 30 هزار تن می رسد.
ارسالن قاس��می، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در 
گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درب��اره آخرین وضعیت تولید میگو 
اظهار کرد: با توجه به ش��رایط مساعد اقلیمی پیش بینی ها حاکی از آن بود 
که امس��ال تولید میگو به 35 هزار تن در کش��ور برسد که متأسفانه شیوع 
بیماری لکه سفید موجب شد 10 تا 15 هزار تن محصول را از دست بدهیم.
او ب��ا اش��اره به اینکه مجم��وع تولید میگو به 28 ت��ا 30 هزار تن خواهد 
رسید، افزود: بر این اساس پیش بینی می شود که 90درصد میگوی تولیدی 
به بازار های هدف صادر شود. قاسمی درباره تأثیر شرایط تحریم بر صادرات 
آبزیان گفت: بنابر آمار گمرک و س��ازمان توسعه تجارت سال گذشته ارزش 
صادرات غیرنفتی کش��ور به ۴3 میلیارد دالر رسید که 500 میلیون دالر از 
این میزان مربوط به محصوالت ش��یالتی اس��ت که این امر نش��ان می دهد 
در ش��رایط تحریم همچنان توانس��ته ایم بازار های صادراتی را حفظ کنیم و 
به عبارت دیگ��ر تحریم ها را دور بزنیم. مدیرعام��ل اتحادیه تکثیر، پرورش 
و ص��ادرات آبزیان ادامه داد: اعم��ال تحریم های ظالمانه علیه کش��ور تنها 
هزینه های صادراتی همچون نقل و انتقال پول و حمل و نقل کاال را افزایش 
داده که این امر موجب ش��ده تا حدودی قدرت رقابت در بازار های هدف از 

ما سلب شود، اما محدودیتی در صادرات وجود ندارد.
ب��ه گفت��ه او ما نگ��ران تولید محصوالت ش��یالتی در کش��ور نیس��تیم 
چراک��ه بازار های جهانی ب��ه ما نیاز دارند و ما باید همواره ش��رایط را برای 
صادرکنندگان س��هل کنیم چراکه تحریم های داخلی به مراتب سخت تر از 
تحریم های خارجی اس��ت. قاسمی با انتقاد از این مسئله که صادرکنندگان 
از بحث تحریم های داخلی با مش��کالت متعددی روبه رو هستند، بیان کرد: 
در ش��رایط تحریم های بین الملل��ی بانک مرکزی، س��ازمان مالیاتی و ... بر 
تولیدکنندگان فش��ار مضاعف��ی وارد می کنند در حالی ک��ه انتظار می رود 
سیس��تم مالیاتی به دنبال افرادی که فرار مالیاتی دارند باشند چراکه اگر از 

تحریم های داخلی کاسته شود هیچ قدرتی قادر به تحریم ما نیست.
مدیرعام��ل اتحادیه تکثیر، پ��رورش و صادرات آبزی��ان در پایان تصریح 
کرد: با توجه به ش��رایط مس��اعد تولید، پیش بینی می ش��ود که در صورت 
همکاری بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و سایر ارگان ها بتوانیم صادرات قابل 
توجهی در حوزه محصوالت ش��یالتی داشته باشیم و تحریم های بین المللی 
همچون آمریکا کاری از پیش نخواهد برد و تنها قدری هزینه های صادراتی 

را افزایش می دهد.

اخبـــار

وزیر صنعت و تجارت کشور عمان گفت امیدواریم با توافقاتی که انجام می شود 
بتوانیم زمینه ای برای حضور ایران و استفاده از ظرفیت های ایران برای تأمین مواد 

غذایی عمان استفاده کنیم.
به گزارش تس��نیم، علی بن مسعود علی بن الس��نیدی در هجدهمین اجالس 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عمان با اشاره به اینکه همچنان 
در بحران اقتصادی جهانی هس��تیم، اظهار داشت: باید تالش کنیم برای باالبردن 
روابط تجاری دو کشور و همچنین بخش خصوصی مشترک ایران و عمان تبادالت 

تجاری را افزایش دهیم.
وی با اش��اره به اینکه 30 تاجر عمانی در هیأتی همراه این وزارتخانه وارد ایران 
ش��ده تا بتواند در هم��ه بخش های اقتصادی، تبادالت تجاری ب��ا ایران را افزایش 
دهیم، گفت: پادش��اه عم��ان تعدادی از قوانین اقتصادی کش��ور را تغییر داده که 
مربوط به ش��رکت های تجاری کشور اس��ت و با این تغییرات مزایای زیادی برای 

تجار فراهم شده است.
وزیر صنعت و تجارت کشور عمان ادامه داد: امیدواریم توافقنامه الزم در بخش 

حمل و نقل دریایی بین ایران و عمان در این دوره امضا شود و در بخش بندری و 
گواهینامه های حمل و نقل دریایی توافقات الزم انجام شود. با توجه به اینکه روابط 
عمان با کش��ورهای دیگر در شرایط مناسبی اس��ت و از طریق ایران می توانیم به 
کشورهای همسایه دریای خزر وصل شویم امیدواریم در این اجالس روابط تجاری 

بین دو کشور با توجه به ظرفیت باالیی که وجود دارد توسعه پیدا کند.
علی بن مس��عود با تأکید بر اینکه عمان برای امنیت غذایی کش��ورش اهمیت 
زیادی قائل اس��ت، گفت: عمان از کشورهای استرالیا، برزیل و هند در زمینه مواد 
غذای��ی واردات انجام می دهد ولی امیدواریم ب��ا توافقاتی که در این اجالس انجام 
می ش��ود بتوانیم زمینه ای برای  اس��تفاده از ظرفیت های ای��ران برای تأمین مواد 
غذایی عمان اس��تفاده کنیم. همچنین این اجالس فرصت خوبی اس��ت که عالوه 
بر واردات و صادرات بین دو کش��ور درخصوص صادرات کش��ورهای همس��ایه نیز 

استفاده کنیم.
وی با اش��اره به توس��عه صنعت پتروش��یمی در عمان ادامه داد: مناطق آزاد دو 
کش��ور می تواند نقش موثری در توسعه روابط تجاری داشته باشد و منطقه صهار 

و س��الله از مناطق آزادی هستند که می توانند در گسترش روابط تجاری بین دو 
کشور موثر باشند.

وزیر صنعت و تجارت کش��ور عمان گفت: طی 11 ماه گذشته با توجه به اینکه 
صدور ویزا برای تجار ایرانی تسهیل شده است، هیچ شکایتی از تجار ایرانی در این 
خصوص ارائه نشده و همچنین تجار عمانی نیز شکایتی در این خصوص نداشته اند.

علی بن مس��عود با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد رشد حرکت کشتی های 
کوچک بین دو کش��ور بوده ایم، اظهار داش��ت: میوه های ایرانی در حال حاضر به 
صورت مستقیم وارد عمان می شود و ماندگاری آنها 5 تا ۶ روز افزایش یافته است. 
امیدواریم توافقنامه ای با ش��رکت های ایرانی که مس��ئول کنترل باقیمانده سموم 

کشاورزی هستند داشته باشیم.
وی خاطرنش��ان کرد: پس از گذشت دو س��ال از همکاری وزارت صنعت عمان 
ب��ا ایران دیگر برای واردات میوه و س��بزی نیازی به واس��طه نداری��م و امیدواریم 
تبادالت تجاری بین دو کش��ور در همه حوزه ها افزایش یابد زیرا این رقم در شأن 

دو کشور نیست.

استفاده از ظرفیت  ایران برای صادرات مواد غذایی به عمان

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره به هزینه ناخواس��ته رومینگ در 
ش��بکه تلفن همراه کش��ور آذربایجان در تماس های شهروندان ایرانی در مناطق 
م��رزی گفت تفاهمی ک��رده بودیم که این تداخل را به حداقل برس��انیم تا این 

هزینه رومینگ ناخواسته به مردم تحمیل نشود.
به گزارش ایس��نا،  در مس��افرت به کشورهای خارجی، با استفاده از سیم کارت 
کش��ور مقصد، از تعرفه های آن کش��ور برای تماس تلفنی، ارسال پیامک و دیتا 
استفاده می شود اما اگر مسافران بخواهند از سیم کارت های ایرانی استفاده کنند، 
تعرفه های رومینگ برای شان محاسبه می شود که ناآگاهی از این تعرفه ها و نحوه 

استفاده از رومینگ بین الملل می تواند به هزینه های باال منجر شود.
با فعال کردن س��رویس رومینگ، اینترنت رومینگ و اینترنت گوش��ی همراه 
هنگام س��فر می توان از اینترنت همراه اس��تفاده کرد و هر یک از سیم کارت های 
دائمی و اعتباری ش��رایط خاص خود را برای استفاده از سرویس رومینگ دارند. 
تعرفه رومینگ هر یک از اپراتورها در ش��رایط حضور در کش��ورهایی که قرارداد 
رومینگ با آنها بس��ته شده، متفاوت است و در وب سایت اپراتورهای همراه قرار 

گرفته است.
از طرفی ممکن اس��ت تصور کنید به محض ورود به کشورهای دیگر، هزینه 
رومینگ برای س��یم کارت تان محاس��به می ش��ود، اما اینطور نیست. رومینگ 

امکان اس��تفاده از تلفن همراه برای برقراری تماس، دریافت و ارس��ال پیامک 
و اس��تفاده از دیتا در خارج از محدوده جغرافیایی تحت پوش��ش شبکه اپراتور 
را فراهم می کند، بنابراین تنها زمانی که مش��ترکی از یکی از این س��رویس ها 
اس��تفاده کند، هزینه رومینگ برای او محاسبه خواهد شد و اینطور نیست که 
به محض ورود به کش��ورهای دیگر، هزینه رومینگ برای س��یم کارت افراد در 

نظر گرفته شود.
از ط��رف دیگر، صرف نظر از مس��افرت یا عدم مس��افرت به خ��ارج از مرزهای 
کشور، در صورت برقراری ارتباط از طریق شبکه تلفن همراه کشورهای همسایه، 
هزینه های رومینگ بین الملل مطابق با تعرفه آن کش��ور محاس��به خواهد شد و 
در ش��هرها و نقاط مرزی به علت پوشش آنتن شبکه های تلفن همراه کشورهای 
همسایه، همواره احتمال انجام مکالمه در داخل کشور از طریق شبکه آنها وجود 
دارد ک��ه این موضوع می تواند موجب اس��تفاده ناخواس��ته از رومینگ و تحمیل 

هزینه به کاربران شود.
چندی پی��ش مجید حقی - معاون امور پس��تی، ارتباطی و فناوری اطالعات 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- با اش��اره به ش��کایت های مردمی 
که در س��امانه 195 رگوالتوری ثبت می ش��ود، اظهار کرد: براساس بررسی های 
انجام شده رضایت مش��ترکین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است، به این 

معنا که در ش��هرها و مناط��ق برخوردارتر موضوع کیفیت ب��رای ایجاد رضایت 
مش��ترک در اولویت اس��ت اما در مناط��ق کمتر برخوردار، امکان��ات اولیه برای 
ایجاد رضایت آنان در اولویت قرار دارد. به طور مثال در استان های مرزی مسئله 

رومینگ نارضایتی ایجاد می کند و باید در اولویت حل مشکل قرار گیرد.
در این راس��تا محمدجواد آذری جهرمی -وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات- 
به تازگ��ی در دی��دار با رامین قلی زاده - وزیر ارتباط��ات و حمل و نقل جمهوری 
آذربایجان- با اش��اره موضوع تداخل فرکانس��ی مرزی بین دو کشور، اظهار کرد: 
تماس ه��ای برخی از ش��هروندان ما در مناط��ق مرزی به صورت ناخواس��ته به 
ش��بکه تلفن همراه کشور آذربایجان رومینگ می شود. به صورت متقابل هم این 
مس��اله وجود دارد. هرچند این مس��اله به شدت کاهش پیدا کرده و تا شعاع 2.5 
کیلومتری به نوعی مدیریت ش��ده اس��ت. ولی تقریبا نزدیک به 180 روس��تا در 

استان اردبیل همچنان در این شعاع 2.5 کیلومتری قرار دارند.
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات تاکید کرد: تفاهمی ک��رده بودیم که این 
تداخل را به حداقل برس��انیم که این هزینه رومینگ ناخواسته به مردم تحمیل 
نش��ود. کارگروه مشترکی تشکیل شده بود تا کارهای اندازه گیری را انجام دهند 
که این کار را آغاز کرده اند و مقرر شده تا طرف آذربایجانی سریع تر تعهدات خود 

را در این رابطه عملیاتی کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت پتانسیل ساخت داخل باالی 
80درصد است، اما ظرفیت عملیاتی مان کمتر است.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، رضا پدیدار در نشس��ت خبری گفت: 
س��اختار اقتصادی کشور با توجه به تحوالت سیاسی باید تغییر کند که وضعیت 

موجود را باید بشناسیم و پس از آن نیاز به راهبرد داریم.
او بیان کرد: ما راهبردهای تولیدی و تجاری را طراحی کردیم و این نمایشگاه 
محفل خوبی برای این امر اس��ت. ما باید به سیاست جانشینی واردات به عنوان 
اصل مهم بپردازیم. راهبرد تولید برای بازارهای داخلی مهم است که ما ظرفیت 

باالیی داریم و قدرت اجرایی مان رشد کرده است.
پدی��دار افزود: پتانس��یل س��اخت داخل باالی 80درصد اس��ت ام��ا ظرفیت 
عملیاتی مان کمتر اس��ت. سبد مدیریتی در کش��ورمان نیاز به حمایت بیشتری 
دارد اکن��ون ۴1درص��د در اختیار بخ��ش دولتی، 21درصد در دس��ت صندوق 

بازنشس��تگی، 22درصد در اختیار ش��رکت خصولتی و 15درصد در دست بخش 
خصوصی است.  رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ما باید از 
ظرفیت خودمان اس��تفاده کنیم و دولت باید با ما همراهی کند. بخش خصوصی 
در ای��ران در زمین��ه تولید و بازرگانی ظرفیت 5۶درص��د دارد و با این میزان به 
کش��ور کم��ک می کند. او ادامه داد: م��ا نیاز به واردات فن��اوری داریم و به چیز 
دیگری نیاز نداریم. راهبرد تولید ماش��ین آالت س��نگین مهم است که از طریق 

مونتاژ در نظر داریم این کار را انجام دهیم.
پدیدار افزود: راهبرد تولید برای داخل کش��ور و رس��یدن به خودکفایی مهم 
اس��ت و باید از این ظرفیت اس��تفاده کنیم. یکی از ظرفیت های نسبی ما انرژی 

است که باید از آن استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد: ما یک درآمد ملی و 
ی��ک ثروت ملی داریم و باید درآمد ملی را به ثروت ملی تبدیل کنیم. در بخش 

پایین دستی نیاز داریم تجمیع توان صورت گیرد.
او تش��ریح کرد: آنچه مهم است باید از تمام ظرفیت مان استفاده کنیم که این 
امر نیاز به افزایش دانش فنی دارد. اتاق بازرگانی 11۴ شرکت کوچک و متوسط 

را شناسایی کرد و از این میزان 32 شرکت اعالم همکاری کرده اند.
رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی ته��ران ادامه داد: یکی از اقدامات مهم 
این است که شرایط نامتعادل بین بخش خصوصی و دولتی رفع شود و دولت به 
س��مت مدیریتی خود برود. در حوزه فعالی خودمان در تجهیزات صنعت نفت و 
پاالیش پتروش��یمی ظرفیت خوبی داریم و در بسیاری از بخش ها به خودکفایی 

100درصد رسیده ایم.
پدی��دار گف��ت: ما می خواهیم توانمندی و رش��د و نمو را انج��ام دهیم. ما در 
شرکت های استارت آپ ضعیف هستیم، اکنون ۴ هزار و 500 شرکت دانش بنیان 

داریم در حالی که در کشورهای دیگر 170 هزار شرکت استارت آپی دارند.

کاهش هزینه های رومینگ ناخواسته در مناطق مرزی

بومی سازی 8۰درصد تجهیزات در کشور

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

فروش صندلی های اتوبوس موضوع انحرافی 
است

رئیس ش��ورای ش��هر تهران عنوان کرد که بیان ایده فروش صندلی های 
اتوبوس انحرافی است، گفت بیان این گونه طرح ها که شرایط اجرای آن هم 

وجود ندارد موجب تضعیف مدیریت کشور می شود.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، محسن هاشمی 
صبح روز گذش��ته در حاشیه بهره برداری از فاز نخست بزرگراه شهید کاظم 
نجفی رس��تگار در مورد اخبار منتشرشده پیرامون فروش صندلی اتوبوس ها 
با بیان اینکه این روش، دی آر تی است که عمدتا در کشورهای توسعه یافته 
مطرح می ش��ود، گفت: این شیوه حمل و نقلی در شرایطی اجرایی می شود 
که حمل و نقل آنقدر کامل باشد که برای دعوت افراد ثروتمند به استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومی، آنها را دعوت کنیم که به مانند سیستم حمل و 
نقل بین شهری جای شان را رزرو کنند اما در اجرای این شیوه باید وضعیت 
به گونه ای مثبت باش��د که در اتوبوس کسی نایستد و افراد بتوانند به مانند 
اتوبوس های بین ش��هری جای شان را در حمل و نقل عمومی رزرو کنند و بر 
روی صندلی بنشینند. هاشمی با بیان اینکه این ایده آنقدر ایده آل است که 
حتی در کشورهای پیشرفته هم اجرایی نشده، افزود: چراکه خطوط اتوبوس 
و مترو معموال به ش��یوه »انبوه بر« طراحی ش��ده اند و به همین دلیل تعداد 
صندلی های شان کم است و مسافران باید بایستند. رئیس شورای شهر تهران 
با بیان اینکه بیان این حرف انحرافی است، گفت: به نظر می رسد که مسئول 
مربوطه ایده آل هایی که در ذهنش وجود داش��ته را بیان کرده است، چراکه 
این ایده امکان پذیر نیست و زمانی ما می توانیم این ایده را در تهران اجرایی 
کنی��م که بیش از 15 هزار اتوبوس یعنی س��ه برابر ظرفیت کنونی اتوبوس 
داش��ته باش��یم و به نظر می رس��د که این ایده برای 30 الی ۴0 سال آینده 
و زمانی که درآمدهای ملی مان را مرز 30 هزار  میلیارد گذش��ت می توانیم 
انجام دهیم. وی افزود: بیان این گونه ایده ها در س��طح جامعه صحیح نیست 
چراکه افرادی هم وجود دارند که برای تضعیف مدیریت کش��ور و نه ش��هر 
فعال هستند چراکه بیان این موضوعات کشور را تضعیف می کنند. هاشمی 
با بیان اینکه قوانین خوبی در راستای توسعه حمل و نقل عمومی داریم اما 
درس��ت اجرا نمی شود و بر همین اساس س��ه مرتبه جهانگیری معاون اول 
جلس��ه اش را برای حل مشکل حمل ونقل عمومی تهران کنسل کرده است، 
گفت: بیان این گونه طرح ها که ش��رایط اج��رای آن هم وجود ندارد موجب 

تضعیف مدیریت کشور می شود.

باید واحدهای صنعتی و دانش بنیان را از نیاز 
کشور در زمینه صنعت خودرو مطلع کنیم

عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت و معدن ایران اعالم ک��رد ما فاصله زیادی 
تا رس��یدن به تولید خودروهایی با مصرف انرژی خورش��یدی یا گازس��وز و یا 
خودروهای هیبریدی نداریم؛ مهم این اس��ت که دانش فنی مورد توجه ما قرار 
گیرد. باید در این راس��تا برنامه ریزی کرده و ب��ا فراخوان، واحدهای صنعتی و 

دانش بنیان مناسب را به شکل درست از نیاز کشور مطلع کنیم.
آرمان خالقی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: بحث هزینه 
س��وخت، جذابیت خرید خودروهای کم مصرف تر ی��ا مجهز به فناوری های روز 
را افزای��ش می دهد. عض��و هیات مدیره خانه صنعت و مع��دن ایران گفت: این 
موضوع باید توسط خودروسازان یک فرصت تلقی شود تا برمبنای تغییر انرژی 
و نوع استفاده از صنایع دانش بنیان از احتمال تغییر ذائقه مردم استفاده کنیم 
و خودروسازان فناوری خود را ارتقا دهند. خالقی گفت: در این شرایط شاید بهتر 
باش��د روی خودروهایی با مصرف انرژی خورشیدی یا گازسوز و یا خودروهای 
هیبریدی بیشتر کار کنیم؛ این مسائل به نوع بازاریابی یا نوع معرفی خودروسازان 
مناس��ب بازمی گردد. عضو هیات مدیره خانه صنع��ت و معدن ایران گفت: یک 
موضوع مهم این اس��ت که آیا اصال خودروس��ازان ما توان تولید این دس��ته از 
خودروه��ا را دارن��د یا خیر؟ ما فاصله زیادی تا رس��یدن به تولید این خودروها 

نداریم، مهم این است که دانش فنی مورد توجه ما قرار گیرد.
خالقی گفت: الزم است با فراخوان، واحدهای صنعتی و دانش بنیان مناسب را 
به شکل درست از نیازهای کشور مطلع کنیم تا این واحدها روی تامین قطعات 

و تجهیزات این حوزه متمرکز شوند و فعالیت ها در این راستا هدفمند شود.

خودروسازان درباره خودروی آبسوز چه 
می گویند

ب��ه دنب��ال برخی تبلیغات مبنی بر آب س��وز کردن خودروه��ا، دبیر انجمن 
خودروس��ازان ایران گف��ت علی رغم پیگیری های صورت  گرفت��ه برای دریافت 
اطالعات این طرح و بررسی صحت آن، تاکنون از مدعی آن خبری نشده است.

به گزارش پرش��ین خودرو، مدتی است که تبلیغاتی در زمینه آب سوز کردن 
خودروهای س��واری صورت گرفته و س��ایتی در این زمینه برای ثبت نام ایجاد 
ش��ده اس��ت. در این سایت ادعا ش��ده با خریداری و نصب تجهیزاتی به قیمت 
۴.5 میلیون تومان، می توان یک خودرو را آب سوز کرد و دیگر نیازی به استفاده 
از س��وخت بنزین نیست. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در 
این رابطه اظهار کرد: این موضوع که چند سال پیش هم مطرح شده بود، چند 
وقتی است که دوباره در فضای مجازی مطرح شده است. فردی با ادعای اینکه 
اختراع او می تواند باعث ش��ود تا خودرو با چند لیتر آب و یک جس��م جامد به 
راه بیفتد، در س��ایت ها و شبکه های تلویزیونی حضور پیدا کرده است و فعاالن 
صنعت خودرو هم پیگیر این موضوع هستند. وی ادامه داد: سال های گذشته نیز 
همواره افراد بسیاری ادعا کردند که اختراع آنها می تواند باعث شود تا خودروها 
به جای سوخت بنزینی و فسیلی، با استفاده از آب کار کنند، اما تمامی آنچه که 
ادعا می شود، واقعیت نبوده است و این در حالی است که متاسفانه برخی افراد 

هم باور کرده، فریب خورده  و در سایت آنها ثبت نام کرده اند.
او خاطرنش��ان کرد: انجم��ن خودروس��ازان ایران و حت��ی مرکز تحقیقات 
ش��رکت های خودروس��ازی مختلف تقاضای بررس��ی این طرح و مذاکره برای 
بررسی طرح و صحت آن را داشتند، اما فرد مدعی با بیان اینکه مبادا اختراع او 

دزدیده شود، از حضور در مراکز تحقیقاتی اجتناب کرده است.
 نعمت بخش اظهار کرد: ظاهراً فرد مدعی سایتی برای ثبت نام به راه انداخته 
است. ما امیدوار هستیم که به راستی به این اختراع دست پیدا کرده باشد، اما 
متأس��فانه علی رغم پیگیری های انجام شده خبر جدیدی به دست مان نرسیده 
است. حتی یکی از همکاران ما در این حوزه، وارد سایت این شرکت شده و برای 
آب سوز کردن خودرو ثبت نام کرده است، اما تا به امروز خبری از آنها نشده است.

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران تصریح ک��رد: این طرح در هاله ای از ابهام و 
سکوت قرار گرفته است. اگر تولید چنین محصولی حقیقت داشته باشد، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، انجمن خودروس��ازان و سازمان  محیط زیست و سایر 
سازمان های ذی ربط بدون شک حاضر به خرید، حمایت و توسعه و تجاری سازی 

این طرح خواهند بود.

تحریم های صنعت خودرو عالوه بر ایجاد افت کمی و کیفی در خطوط 
تولید شرکت های خودروس��از بر روند سرانه مصرف سوخت محصوالت 

داخلی نیز تاثیرگذار بوده است.
به گزارش خبری پدال نیوز، تازه ترین گزارش منتشره توسط شرکت 
بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ای��ران که مربوط به روند س��رانه مصرف 
س��وخت خودروهای تولید بنزینی از س��ال 82 تا 97 است، گویای این 
نکته اس��ت که در س��ال هایی که صنعت خودرو از س��وی کش��ورهای 
غرب��ی و ایاالت متحده مورد تحریم واقع ش��ده، مصرف س��رانه بنزین 
خودروهای تولیدی در شرکت های خودروساز نیز روند صعودی به خود 
گرف��ت.  این موضوع را بای��د در افزایش تولید محصوالت قدیمی و افت 
خودروه��ای جدیدی که با تکنولوژی برتر نس��بت ب��ه قدیمی ها تولید 
می ش��وند،  جس��ت وجو کرد. از س��وی دیگر پلتفرم های قدیمی و تاریخ 
گذشته خودروسازان سال هاس��ت که با داخلی سازی باال در خط تولید 
قرار دارند، بنابراین در ش��رایط تحریمی ت��داوم تولید این خودروها در 
اولویت قرار می گیرد و دیگر محصوالتی که وابستگی به قطعات خارجی 

دارند با افت همراه می شوند.
  به ای��ن ترتیب تحریم ها نه تنها کیفی��ت و کمیت خودروها را مورد 
هدف قرار داده بلکه روند س��رانه مصرف س��وخت آنها را نیز با تحوالتی 
هم��راه می کند. صنعت خ��ودروی کش��ور همزمان ب��ا دو دوره اعمال 
تحریم های بین المللی روزهایی پر از دش��واری و چالش را پش��ت س��ر 
گذاش��ته و بر این اساس، نه تنها شرکای معتبر خارجی خود را از دست 

داده، بلک��ه تی��راژ و کیفیت محصوالتش هم رون��د نزولی پیدا می کند. 
در تحریم های اولیه و خروج ش��رکای خودروساز، بسیاری از محصوالت 
ب��ه دلیل عدم تامی��ن قطعه از تولید بازماندند حال آنکه در پس��ابرجام 
ای��ن صنع��ت خودروهایی با تکنول��وژی روز به خود دی��د. در کنار این 
محص��والت، ادامه تولید خودروهایی که در خطوط تولید بازمانده بودند 
توانست روند سرانه مصرف سوخت خودروهای تولیدی را کاهشی کند.

 اما با اعمال تحریم های ثانویه که از س��ال گذش��ته آغاز شد بار دیگر 
با خروج ش��رکت های خارج��ی و توقف تولید محص��والت رنو و برخی 
خودروهای پژو، روند سرانه مصرف سوخت بار دیگر صعودی شده است. 
به این ترتیب خودروسازان بازهم تولید محصوالت قدیمی را در دستور 
کار قرار دادند و بس��یاری از قطعاتی که از س��وی کمپانی های خارجی 
تامین می شد نیز مس��یر داخلی سازی را در پیش گرفته بنابراین واضح 
اس��ت که مصرف سوخت باز هم س��یر صعودی به خود بگیرد. حاال در 
ش��رایط کنونی دولت عزم خود را جزم کرده تا نمودار مصرف بنزین را 
کاهشی کند. آنچه سبب شده دولت تمرکز خود را روی این موضوع قرار 
دهد می تواند به دو دلیل باش��د. دلیل اول، کاهشی کردن میزان مصرف 
بنزین اس��ت و دلیل دیگر آن پیدا ک��ردن راه حلی برای چالش آلودگی 
هوا در کالنشهرها به ویژه پایتخت که ساالنه عالوه بر هزینه های جانی، 
ده ه��ا میلیارد تومان به اقتصاد کش��ور ضرب��ه زده و هزینه روی دوش 

دولت قرار می دهد.
 نگاهی به نمودار منتشرش��ده توس��ط س��ازمان بازرس��ی کیفیت و 

اس��تاندارد ایران نش��ان می دهد در دو مقطع روند نزولی مصرف بنزین 
در س��بد محصوالت ش��رکت های خودروس��از افزایش یافته است. این 
دو مقطع منطبق با اعمال تحریم های صنعت خودروی کش��ور اس��ت. 
تحریم اولیه صنعت خودرو در س��ال های ابتدایی دهه 90، س��بب شد 
شرکت های خودروساز داخلی از وجود شرکای بین المللی خود محروم 
شوند. همین مساله کفه محصوالتی را که از عمق داخلی سازی بیشتری 
در میان س��بد محصوالت خودروس��از برخوردار بودند سنگین کرد. در 
حالی محصوالت دارای عمق داخلی س��ازی س��هم بیشتری از خطوط 
تولی��د خودروس��ازان را به خود اختصاص دادند ک��ه این محصوالت از 
تکنولوژی ه��ای قدیمی تر برخوردار بودند. همین مس��اله س��بب ش��د 
میانگین مصرف بنزین در س��بد محصوالت خودروس��ازان در آن زمان 
صعودی شود. در مقطع دیگر، یعنی سال 97 هم همین اتفاق به نوعی 

گریبان شرکت های خودروساز را گرفت.
در حالی که از نیمه دوم س��ال 93 ش��اهد ارتقای استاندارد و تولید 
موتورها با اس��تاندارد ی��ورو ۴ بودیم، این اتفاق توانس��ت روند مصرف 
بنزین را در سبد محصوالت شرکت های خودروساز نزولی کند. امضای 
برجام، بازگش��ت شرکای خودروس��از، اضافه شدن محصوالت جدید به 
سبد ش��رکت های خودروساز و بازگش��ت محصوالتی با تکنولوژی های 
جدید به خطوط تولید خودروسازان که پیش تر در این شرکت ها تولید 
می ش��دند، س��بب ش��د تا بار دیگر نمودار مصرف بنزین در میان سبد 

محصوالت شرکت های خودروساز نزولی شود. 

روند سرانه مصرف سوخت خودروهای تولیدی بنزینی از سال 82 تا 97

مدیرعامل اتحادیه مینی بوسرانی کشور اعالم کرد خودروهای فرسوده آالینده 
هس��تند و بنده در طرح های توجیهی اعالم کرده ام که دولت حتی اگر خودروها 
و مینی بوس های نو را کام��ال رایگان واگذار کند باز هم به  صرفه تر از هزینه هایی 

نظیر مصرف سوخت خودروهای فرسوده و مشکل آلودگی هوا خواهد بود.
غالمرضا غضنفری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: نوسازی 
ناوگان مینی بوسرانی برون شهری کشور کماکان متوقف است. اگر پس از افزایش 
نرخ بنزین، قیمت گازوئیل افزایش یابد نوس��ازی مینی بوس های فرسوده اهمیت 

و لزوم دوچندان می یابد.
مدیرعامل اتحادیه مینی بوس��رانی کش��ور گفت: ما درخصوص لزوم نوس��ازی 
ناوگان مینی بوس��رانی کش��ور نامه نگاری ها و پیگیری های الزم را انجام داده ایم 

و موضوع لزوم نوس��ازی روش��ن اس��ت اما هیچ گونه حرکتی در این راستا انجام 
نشده است.

غضنفری گفت: قیمت خودرو روز به روز افزایش یافت و در حال حاضر شرایط 
بس��یار دشوار اس��ت. قیمت مینی بوس تقریبا چهار برابر شده و برای یک راننده 
مینی ب��وس یا ون اصال مقرون به صرفه نیس��ت که با خ��ودرو کار کند. از طرف 
دیگر اگر نرخ گازوئیل افزایش یابد به مثابه یک فاجعه در حوزه مینی بوس��رانی 

برون شهری خواهد بود.
مدیرعامل اتحادیه مینی بوسرانی کشور گفت: خودروسازان داخلی توان تامین 
مینی بوس مورد نیاز ناوگان –به صورت س��االنه 2 تا 5 هزار دستگاه- را ندارند و 

باید در این زمینه واردات صورت گیرد.

غضنف��ری گف��ت: دول��ت باید در این راس��تا کم��ک کن��د و 50درصد بهای 
مینی بوس ه��ای جدی��د را به صورت بالعوض پرداخت و ب��رای مابقی هزینه وام 
پرداخت کند؛ چنین وعده ای داده شد اما درخصوص مینی بوس های برون شهری 

محقق نشده است.
مدیرعام��ل اتحادی��ه مینی بوس��رانی کش��ور گف��ت: ت��ا معضل فرس��ودگی 
مینی بوس ها رفع نشود برای قشر زحمتکش رانندگان هیچ کاری نمی توان انجام 
داد. خودروهای فرس��وده آالینده هس��تند و بنده در طرح ه��ای توجیهی اعالم 
کرده ام ک��ه دولت حتی اگر خودروها و مینی بوس های نو را کامال رایگان واگذار 
کند باز هم به صرفه تر از هزینه هایی نظیر مصرف س��وخت خودروهای فرسوده و 

مشکل آلودگی هوا خواهد بود.

گزارش ه��ای میدان��ی از ب��ازار خودرو نش��ان می دهد که در ح��ال  حاضر هر 
فروش��نده ای قیمتی جداگانه برچس��ب محصول خود می کن��د و همین موضوع 
باعث ش��ده که حداقل در س��ه هفته اخیر قیمت خودروهای داخلی 500 هزار 
تا 3 میلیون تومان گران ش��ود.  به گ��زارش روز نو، موتور افزایش قیمت خودرو 
چند هفته ای است روشن شده است. دسته ای از عوامل متعدد همزمان با شرایط 
خاص در صنعت خودرو و کش��ور، باعث ش��ده که حب��اب کاذبی در قیمت های 
خودرو ایجاد شود و روند آرامی که در اوایل سال وجود داشت، تغییرات ملموسی 

پیدا کند.
 به نظر می رس��د قیمت خ��ودرو تحت عوامل مختل��ف از جمله خریدهای به 
اصط��الح هیجانی، کمب��ود عرضه و همچنین رواج داللی و س��فته بازی، روندی 
افزایش��ی داش��ته اس��ت. البته تحلیلگران بازار خودرو معتقدن��د افزایش قیمت 
بنزین هم تنور رش��د قیمت ها در بازار خودرو را گرم کرده است؛ هرچند به طور 
معمول با افزایش نرخ بنزین پیش بینی می ش��ود قیمت ها در بازار خودرو روندی 
کاهشی به خود بگیرد.  تجربه نشان داده به دنبال افزایش قیمت بنزین در دنیا، 
الگ��وی مصرف تغییر کرده و قیمت محصوالت خودرویی به  طور معمول کاهش 

می یابد، اما در ایران عکس این اتفاق رخ داد و همراه با رش��د قیمت گازسوزها و 
کم مصرف ها، پرمصرف ها نیز روند صعودی در قیمت ها داشتند.

 افزایش 5۰۰ هزار تا 3 میلیون تومانی قیمت خودرو
 آنط��ور ک��ه از گزارش های میدانی برمی آید، این اس��ت که در حال  حاضر هر 
فروشنده ای قیمتی جداگانه برچسب محصول خود می کند. همین موضوع باعث 
ش��ده که حداقل در س��ه هفته اخیر، قیمت خودروه��ای داخلی 500 هزار تا 3 

میلیون تومان گران شود.
 طی س��ه هفته اخیر پژو20۶ تیپ پنج 2 میلیون تومان، پژو20۶ تیپ دو 2 
میلیون تومان، دنا 3 میلیون تومان، تیبا یک میلیون تومان و ساینا یک میلیون 
تومان افزایش قیمت داشته است. همچنین قیمت پراید131 حدود 1.5 میلیون 
تومان، رانا 500 هزار تومان، س��مند EF7 یک میلیون تومان، ساندرو استپ وی 
2 میلیون تومان، چان��گان 3 میلیون تومان، پژو207 اتومات یک میلیون تومان 

افزایش یافته است.
 در حال حاضر پژو20۶ تیپ 5 در بازار 102 میلیون تومان، پژو20۶ تیپ دو 
88 میلی��ون تومان، دنا 11۴ میلیون تومان، تیبا 5۶ میلیون و 500 هزار تومان، 

س��اینا ۶2 میلیون تومان، پراید131 ح��دود ۴9 میلیون و 500 هزار تومان، رانا 
83 و 500 هزار تومان، سمند EF7 حدود 93 میلیون تومان، ساندرو استپ وی 
190 میلی��ون تومان، چانگان 190 میلیون تومان، پژو207 اتومات 173 میلیون 
تومان قیمت دارد.  در شرایط کنونی پرتقاضاترین خودروهای داخلی پراید، پژو 
۴05 و البت��ه انواع وانت ها، به خصوص وانت هایی با قیمت های پایین تر هس��تند. 
این وضعیت س��بب شده است قیمت این دس��ته از خودروها چسبندگی باالیی 

داشته باشد و کمتر کسی احتمال ریزش شدید آن را در روزهای آینده بدهد.
 ارتباط افزایش قیمت خودرو با بنزین

 افزای��ش 500 هزار تا 3 میلیون تومانی قیمت خ��ودرو بعد از افزایش قیمت 
بنزین نش��ان می دهد که هیچ دست اندازی برای توقف افزایش قیمت ها در بازار 
خودرو وجود ندارد تا از س��رعت رش��د قیمت ها بکاهد. اگرچه مس��ئوالن عنوان 
کرده ان��د که روند صع��ودی قیمت ها در بازار خ��ودرو ارتباطی به افزایش قیمت 
بنزی��ن ن��دارد. بنا به گفته وزیر صنعت، معدن و تج��ارت، »تورم خودرو در بازار 
واقعی نبوده و متاثر از سهمیه بندی بنزین نیست، بلکه سوءاستفاده هایی در این 

بازار رخ داده است.« 

واگذاری رایگان مینی بوس های نو به صرفه تر از هزینه خودروهای فرسوده است!

پشت پرده افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو
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رئیس کمیته امداد با تشریح خدمات این نهاد برای اشتغال زایی مددجویان، 
گفت کمیته امداد به ازای به کارگیری هر مددجو، 50 میلیون تومان تسهیالت 

به کارآفرینان ارائه می دهد.
به گزارش مهر، سیدمرتضی بختیاری در سفر 
به اس��تان قزوین با نماینده ولی فقیه در اس��تان 
دیدار کرد و گفت: براس��اس رهنمودهای رهبری 
اس��اس کار کمیته امداد توانمندسازی است که 
این سیاس��ت با س��ه رکن اش��تغال زایی، تأمین 

مسکن و فعالیت های فرهنگی اجرایی می شود.
وی ب��ا بیان اینکه اس��اس کار در کمیته امداد 
تکریم مددجویان اس��ت، افزود: یکی از اقدامات 
برای تکریم مددجوی��ان، ارائه خدمات به صورت 
الکترونیکی اس��ت تا بتوانیم سطح خدمات را به 

لحاظ کمی و کیفی ارتقا دهیم.
رئی��س کمیته امداد با اش��اره ب��ه بازدید خود 
از طرح ه��ای اش��تغال مددجوی��ان در قزوی��ن، 

خاطرنشان کرد: امروز ش��اهد طرح اشتغال برای ۴0 نفر از مددجویان در یک 
واح��د صنعت��ی در »آبیک« بودیم که نوع جدیدی از کار خیر اس��ت و ثمرات 

مختلفی دارد.

بختیاری اظهار کرد: حرفه آموزی و تأمین نیروی انس��انی دارای مهارت برای 
واحدهای تولیدی و آماده به کار برای حضور در عرصه های اشتغال در جامعه، 

از دیگر مزایای این اقدامات کارآفرینی است.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین نیز در این 
دی��دار گفت: امروزه جامعه ما در جایگاهی قرار 
گرفته اس��ت که معانی اخالق اسالمی را بیش 
از گذشته می بینیم و فضا مومنانه تر شده است.
آی��ت اهلل عبدالکری��م عابدینی ادام��ه داد: با 
مشاهده طرح های مختلف کمیته امداد، جامعه 
احس��اس می کند که ش��ما امدادگران بس��یج 
ش��ده اید تا ب��ه رهنمودهای ق��رآن و اهل بیت 

عمل کنید.
وی تصریح کرد: در تعابیر دینی اطعام وجود 
دارد ولی اکرام یتیم بیش��تر از اطعام برجس��ته 
اس��ت چراکه هدف این اس��ت ک��ه آیه »کرمنا 

بنی آدم« محقق شود.
ام��ام جمعه قزوین عنوان کرد: اعتماد مردم س��رمایه عظیمی اس��ت، وقتی 
مراقبت وجود دارد نتیجه اش اعتماد فعلی به کمیته امداد اس��ت که مشارکت 

مردمی را باالتر می برد.

ش��تابدهنده و فضای کار اش��تراکی دانش��گاه صنعتی ش��اهرود با عنوان 
کمپ ش��تابدهی به ایده های نوآورانه ش��اهکار، که با همت اداره کارآفرینی 
دانش��گاه با حضور معاون محترم وزیر علوم افتتاح شد، در حال حاضر بدنه 

اصلی و بستر تعاملی جهت حمایت، مشاوره 
و منتورش��یپ ایده های دانشجویان و تجمیع 
اکوسیستم کسب و کار استان سمنان است. 
ش��تابدهنده و کمپ ش��تابدهی ش��اهکار به 
عن��وان اولین ش��تاب دهنده کش��ور با مدل 
نوآوری ب��از، در حال حاضر آماده اس��تقرار، 
مش��اوره و حمای��ت از تیم های دانش��جویی 

مساله محور و توسعه کسب و کارها است.
ب��ه گ��زارش مدیر اینف��و، جلس��ه رویداد 
آش��نایی دانش��جویان دانش��گاه ب��ا رویداد 
استارت آپی ش��اهکار، سه شنبه دوازدهم آذر 
از س��اعت 18 الی 20 در محل تاالر کتابخانه 
معاونت پژوهش��ی دانش��گاه ب��ا حضور جمع 

کثیری از دانش��جویان و عالقه مندان از سطح شهر برگزار شد. جناب آقای 
مهندس معصومی کارآفرین برتر و بنیان گذار رستوران مالقه از حاضرین در 
این رویداد بود. در این رویداد دکتر یونس یونس��یان مدیر کمپ شتابدهی 

شاهکار به بررسی مفهوم استارت آپ و شتابدهنده ها پرداخت و اهمیت گذار 
از ساختارهای سنتی کسب و کار به ساختارهای استارت آپی و مقیاس پذیر 

را مورد توجه قرار داد.
Apollo  Syndrome 

این س��ندرم اش��اره به حالت��ی دارد که 
در آن اف��راد با قابلیت  های بس��یار باال در 
جمع عملک��رد ضعیفی دارن��د. در مبحث 
مدیریت منابع انس��انی، موض��وع به فردی 
اش��اره می کند که در رزوم��ه خود، به طور 
اغراق آمی��زی نتیجه و موفقی��ت تیم هایی 
که در آن حضور داش��ته را به خود نس��بت 

می دهد.
 Stockholm( اس��تکهلم  س��ندرم 

)Syndrome
در ای��ن س��ندرم کارکنان س��ازمان که 
س��رخورده از بی عدالتی در س��ازمان خود 
هستند، با به اصطالح »آدم بدها« که می توان آنها را رقبای خونین سازمان 
دانس��ت احساس همبس��تگی بیش��تری می کنند و در جهت تامین منافع 

رقیب بر می آیند.

آشنایی دانشجویان با کمپ شتابدهی شاهکارتسهیالت 5۰ میلیون تومانی کمیته امداد به کارآفرینان

با نیم نگاهی به آینده، می توان به این نتیجه رسید که دنیا با سرعتی 
زیاد به س��مت دیجیتالی ش��دن حرکت کرده است؛ پدیده ای که همه 
بخش ها را تحت تاثیر قرار داده و به یک فرآیند جهانی بدل شده است.

در واقع تحول دیجیتال برای همه  تغییر و تحوالت ناش��ی از توسعه 
تکنولوژی دیجیتال در همه  جنبه ه��ای اجتماعی، اقتصادی و تجاری 
ب��ه کار می رود؛ تحولی که ش��یوه زندگی عادی م��ردم را تغییر داده و 

نیازهای جدیدی را برای جامعه ایجاد کرده است.
در واق��ع می توان گفت که الکترونیکی یا دیجیتالی ش��دن فرآیندی 

اس��ت که انس��ان از طریق ابزارها، 
فنون و رسانه های دیجیتالی مانند 
ش��بکه اینترنت و رایان��ه به تولید، 
تکثیر، اش��اعه و انتش��ار نمادها و 
معان��ی می   پ��ردازد و از طریق آنها 
زندگ��ی خ��ود را س��امان و معن��ا 

می دهد.
یکی از صنایعی که بس��یار تحت 
تاثی��ر این دیجیتالیزه ش��دن قرار 
گرفته »صنعت کش��اورزی« است. 
کارب��ردی  و  گس��ترده  صنعت��ی 
ک��ه س��المت و تغذی��ه م��ردم به 
آن وابس��ته است. کش��اورزی که 
تاکنون به ش��یوه س��نتی مدیریت 
می ش��د؛ چند سالی اس��ت که در 
مسیر پیش��رفت علم قرار گرفته و 
روش های نوینی برای مدیریت آن 

تعریف شده است.
متخصص��ان،  گفت��ه  ب��ه  بن��ا 
کش��اورزی  درازمدت  چش��م انداز 
دیجیت��ال بس��یار امیدوارکنن��ده 
اس��ت و این دانش جدید ظرفیت 
آن را دارد ک��ه در زمان مناس��ب 
رفع  ب��رای  موث��ری  راه حل ه��ای 
مش��کالت خود پیدا کند. در واقع 
در ای��ن روش، کش��اورزان نی��رو 
و ت��وان علم��ی می یابند و بس��یار 

توانمند تربیت می شوند.
در این روش نوین، کش��اورزان مش��اورانی مختص خ��ود دارند و با 
کمک آنها می توانند تولید محصوالت خود را افزایش دهند و کمترین 
آس��یب زیست محیطی را نیز داشته باش��ند. موج جدید نوآوری ها در 
کش��اورزی اتفاق افتاده است و این موج بزرگ به کشاورزان روش های 
بهت��ر در تولید و فروش را با نگاه کردن و به کارگیری روش های علمی 

نوین ارائه می کند.
 چه فناوری هایی کشاورزی دیجیتال را توسعه می دهند؟

اینترنت اش��یا)IOT( در حال دگرگون س��ازی صنعت کش��اورزی 
اس��ت. IOT ظرفیت بالقوه  و زیادی در کش��اورزی دارد و براس��اس 
گزارش های منتشرش��ده ارزشی که IOT در کشاورزی ایجاد می کند 
تقریبا 1۴/۴هزار میلیارد دالر اس��ت. همچنین پیاده س��ازی حسگرها 
به کش��اورزان کمک می کند که تا از هر جایی از جهان کش��ت خود را 

مش��اهده کنند. این حسگرها اطالعات لحظه ای را به کشاورزان ارسال 
می کنند.

از دیگر تجهیزاتی که می تواند به توس��عه کشاورزی دیجیتال کمک 
کن��د اس��تفاده از پهپادها اس��ت؛ پهپادهایی که به کش��اورزان اجازه 
می دهد زمین کشاورزی خود را به صورت کامل رصد کنند. این کار از 

بروز حوادث ناگوار پیشگیری می کند.
روبات ها نیز در کش��اورزی دیجیتال نقش��ی پررن��گ دارند. در واقع 
روبات ها در کش��اورزی بهره وری را بهبود می دهن��د و منجر به تولید 
محصوالت  س��ریع تر  و  بیش��تر 

می شوند.  
 کش��اورزانی که از هر یک از 
دیجیتال  تح��ول  روندهای  این 
نگرانی  نه تنها  می کنند  استفاده 
کمت��ری نس��بت ب��ه محی��ط 
زیس��ت به دست می آورند، بلکه 
بهره ب��رداری از کار خود را چند 
براب��ر و امکان مدیری��ت آن را 
ب��ه ش��دت تس��هیل می کنند. 
همان گون��ه ک��ه جمعی��ت م��ا 
می کن��د،  رش��د  همچن��ان 
روش های کش��اورزی ما باید با 

آن رشد کند.
 کشاورزی دیجیتال در ایران

س��تاد توس��عه فناوری ه��ای 
و  دیجیت��ال  اقتص��اد 
علمی  معاونت  هوشمندس��ازی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز 
در این راستا »توسعه کشاورزی 
اولویت ه��ای  دیجیت��ال« را در 
نیازمح��ور و مس��اله محور خود 
ق��رار داده اس��ت؛ اولویت��ی که 
می توان��د نس��ل کش��اورزی را 
متحول ک��رده و درهای نوینی 
را ب��ه روی این صنعت قدیمی و 

ریشه دار بگشاید.
با توجه ب��ه اینکه میزان نفوذ 
اینترنت در کشور به سرعت در حال رشد است، زیرساخت اجرایی کردن 
ط��رح کش��اورزی دیجیتال فراهم اس��ت. به گفته کارشناس��ان تعداد 
خطوط تلفن ثابت در کش��ور بیش از 2۴ میلیون نفر اس��ت. همچنین 
۴3 میلیون کاربر اینترنت در ایران وجود دارد. توجه به این ظرفیت با 
فراهم کردن بس��ترهای الزم می تواند رونق زیادی در بخش کشاورزی 
ایجاد کند. در واقع کشاورزی دیجیتال باید از مزرعه تا سفره پیگیری 
ش��ود. برنامه ای جامع و کامل که بتواند همه نیازهای این صنعت را به 
صورت کامل پوش��ش دهد.  ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در صدد 
است که این طرح را با کمک همه بازیگران این عرصه اجرایی کند و از 

همه توانمندی ها و ظرفیت های موجود در کشور بهره بگیرد.
isti :منبع

بنیان گذاران گوگل، لری پیج و سرگی برین، تصمیم گرفتند تا کنترل هلدینگ آلفابت را به مدیرعامل کنونی 
گوگل، ساندار پیچای واگذار کنند.

به گزارش زومیت، بنیان گذاران گوگل، لری پیج و س��رگی برین از چهار س��ال پیش که ساختار شرکت خود را 
به  طور کامل تغییر دادند، از صدر اخبار دور بودند. آنها امروز نامه ای را به  صورت مش��ترک منتش��ر کردند و خبر 
از ترک مدیریت شرکت مادر گوگل، آلفابت دادند. طبق نامه  منتشرشده، مدیریت هلدینگ آلفابت به مدیرعامل 
کنونی گوگل، ساندار پیچای منتقل می شود. البته پیچ و برین به عنوان کارمندان آلفابت به کار خود ادامه می دهند 
و در هیأت مدیره  هلدینگ نیز باقی می مانند، اما آنها دیگر نظارت بر عملکرد امپراتوری تقریبا تریلیون دالری خود 
را برعهده نخواهند داشت. امپراتوری گوگل، 20 سال پیش در خوابگاه دانشگاه استنفورد توسط این دو کارآفرین 

موفق راه اندازی شد.
در بخشی از نامه  برین و پیج می خوانیم:

اکنون آلفابت در وضعیت تثبیت شده  مناسبی قرار دارد و گوگل و شرکت های دیگر )موسوم بهOther Bets( با 
استقالل کامل فعالیت می کنند. اکنون زمان ساده سازی فرآیندهای مدیریتی فرا رسیده است. ما وقتی بدانیم که 
راه بهتری برای مدیریت فرآیندهای اجرایی ش��رکت وجود دارد، هیچ گاه خود را در جایگاه های مدیریتی تحمیل 
نمی کنیم. آلفابت و گوگل دیگر نیاز به دو مدیرعامل و یک مدیرکل ندارند. ساندار در ادامه مسیر به عنوان مدیرعامل 

هر دو شرکت گوگل و آلفابت فعالیت خواهد کرد.
 Other ساندار مسئولیت اجرایی و رهبری گوگل و همچنین مدیریت سرمایه گذاری آلفابت را در پورتفولیوی
Bets برعه��ده خواه��د داش��ت. ما در بلندمدت تعهد کاملی ب��ه آلفابت و گوگل داریم و ب��از هم به عنوان اعضای 
هیأت مدیره، سهامداران و بنیان گذاران حضوری فعال در زمینه های گوناگون خواهیم داشت. به  عالوه ما به بحث و 

مشاوره با پیچای، خصوصا در حوزه هایی که عالقه  شدید داریم، ادامه می دهیم.
ساندار پیچای نامه ای به کارمندان گوگل نوشت که کمی بعد و تقریبا هم زمان با نامه پیج و برین منتشر شد. او 

در نامه  خود تأکید می کند که تغییر اخیر تقریبا هیچ تأثیری بر روال کارهای روزمره  گوگل ندارد:
من به  صورت ش��فاف اعالم می کنم که این تغییر هیچ تأثیری روی س��اختار آلفابت یا کارهای روزمره  ما ندارد. 
م��ن تمرکز باالی خ��ود را روی گوگل معطوف خواهم کرد و فعالیت های مان را در گس��ترش مرزهای پردازش و 
ساختن گوگلی بهتر برای تمام مردم مدیریت می کنم. به عالوه درباره  مدیریت آلفابت و تمرکز بلندمدت برای رفع 

چالش های جهانی به کمک فناوری هیجان زده هستم.
اخبار جدید که شاید توسعه ای شوکه کننده در مسیر آینده  گوگل به  نظر برسد، برای افرادی که روند کاری برین 
و پیج را از سال 2015 دنبال می کنند، تعجب آور نیست. این دو نفر حضور عمومی جدی نداشته اند و در جلسه های 

مشترک با سرمایه گذاران و رویدادهای مشابه، آنچنان دیده نمی شدند. در رویدادهای ساالنه  رونمایی از محصول یا 
کنفرانس I/O گوگل نیز از سال ها پیش خبری از بنیان گذارها نبود.

سرگی برین یک بار ویدئویی زنده را به  صورت یک دمو از گوگل گلس )پروژه  تقریبا مرده  گوگل( اجرا کرد. او 
اغلب فردی عاشق فناوری و نمایش بود و چهره  شرکت در برنامه های بلندپروازانه محسوب می شد. درمقابل، پیج که 
پیش از انتخاب پیچای مدیرعامل شرکت بود، چهره  اجرایی فرآیندها را به خود می گرفت. به  هرحال بنیان گذارهای 

گوگل از چند سال پیش و با تغییر ساختار شرکت، تقریبا از انظار عمومی محو شده اند.
تأس��یس هلدینگ آلفابت در س��ال 2015 بحث های زیادی به  همراه داشت. هلدینگ مذکور نشان دهنده  یک 
س��اختار سازمانی بی سابقه در سیلیکون ولی بود. در آن زمان غول های فناوری در حال جمع آوری قدرت از منابع 
گوناگون و تحکیم صنایع بودند. آلفابت به نوعی با هدف تجزیه  گوگل به کسب وکارهای اصلی تأسیس شد. درواقع 
بخش های موتور جست وجو و محصوالت متعدد دیگر از هم جدا شدند. همچنین بازوهای دیگر مانند X lab )که 
قبال به نام Google X ش��ناخته می شد( و زیرمجموعه  خودروهای خودران Waymo نیز به بازیگرانی مستقل 
تبدیل شدند. راه اندازی آلفابت به پیج و برین امکان داد که از تمرکز اخبار عمومی خارج شوند و کنترل و مسئولیت 
را به پیچای واگذار کنند. پیج از آن زمان وقت بیشتری را به شرکت های هواپیمای الکتریک همچون کیتی  هاک 
در کالیفرنیا اختصاص داد. برین کمتر از دوست قدیمی خود در اخبار عمومی دیده می شد. او تنها در سال 2017 
در اقدامی قابل توجه در فرودگاه بین المللی سان فرانسیسکو ظاهر شد و در تظاهرات علیه فرمان اجرایی ضدمهاجرت 

ترامپ شرکت کرد.
ساندار پیچای پس از به دست گرفتن کنترل گوگل، توسعه  آن را ادامه داد تا غول موتور جست وجو به پدیده ای 
عمومی تر و رایج تر در دنیای آنالین تبدیل ش��ود. او راه اندازی برند پیکس��ل و دیگر فعالیت های س��خت افزاری را 
مدیریت کرد. به عالوه سرمایه گذاری های عظیم شرکت در هوش مصنوعی و رایانش ابری تحت مدیریت پیچای 
انجام شد. ارزش سهام شرکت از زمان تأسیس آلفابت دوبرابر شده است و درآمد نیز رشد مشابهی را تجربه کرد. 
ش��رکت در اولین گ��زارش فصلی خود پس از راه اندازی آلفابت فروش 7/18 میلی��ارد دالری را بیان کرد. آخرین 

گزارش فصلی آلفابت، فروش 3/3۶ میلیارد دالری را نشان می دهد.
پیج و برین، عنوان مدیرعامل را نیز در دوران افزایش بررس��ی های موشکافانه روی غول های فناوری به پیچای 
منتقل کردند. فراموش نکنید که از زمان کنار رفتن بنیان گذارها، گوگل و زیرمجموعه اش یوتیوب، شاهد مجادله های 
بسیاری بوده اند. چهار سال گذشته برای گوگل )مانند بزرگان دیگر همچون آمازون و فیس بوک( سال های سختی 
بوده اند. مجموعه ای از کارمندان فعال نیز در داخل شرکت ظاهر شده اند که برای تغییر ساختارها تالش می کنند. 

به عالوه انواع قانون گذاران، فعاالن و تنظیم گران قانونی به دنبال بررسی قدرت گوگل از خارج هستند.

گذر از مرزهای سنتی کشاورزی

لری پیج و سرگی برین مدیریت آلفابت را به ساندار پیچای واگذار کردند

دریچــه

مدیرکل پس��ت استان فارس گفت طرح س��کوی تجارت الکترونیک پست موسوم به 
»ستاپ« برای نخستین بار درشهرستان های این استان اجرا می شود.

به گزارش ایسنا، محسن مفتح شنبه 1۶ آذر در جمع خبرنگاران افزود: اجرای طرح 
ستاپ زمینه را برای فعالیت کسب و کارهای کوچک و بزرگ اینترنتی در استان فارس 
فراهم خواهد کرد. مفتح گفت: این طرح به این معناس��ت که هر تامین کننده می تواند 
با امکانات و سرویس های که اداره کل پست به آنان ارائه می دهد زنجیره ارزش را برای 

ارائه خدمات و محصوالت خود به مشتری را تکمیل کند.
او اضافه کرد: صاحبان کسب و کارهایی که محصوالت و خدمات خود را به مشتریان 
ارائه می کنند با کمترین هزینه خدمات خود را مبتنی بر امکانات فضای مجازی به طور 

مستقیم به سراسر کشور گسترش دهند.

 طرح ستاپ
در فارس اجرا می شود

یکشنبه
17 آذر 1398

شماره 1446
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در حاش��یه بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه، کارکنان 
شایس��ته تقدیر صنعت بیمه براس��اس ش��اخص های نوآورانه، 

وفاداری سازمانی، تخصص و کارآمدی برگزیده شدند.
رواب��ط  اداره کل  گ��زارش  ب��ه 
عموم��ی و ام��ور بینالمل��ل بیمه 
و  بیس��ت  حاش��یه  در  مرک��زی، 
شش��مین همای��ش مل��ي بیمه و 
توس��عه، صنع��ت بیم��ه کارکنان 

برگزیده خود را شناخت.
براساس این گزارش:

مع��اون  آقاعلیخان��ی،  محس��ن 
نظارت بر نمایندگان شرکت بیمه 

البرز؛
علی احس��ان بنی ری��اح، رئیس 

شورای فنی بیمه سامان؛
جمال یوس��فی، مدیرکل شعبه 

کرمانشاه بیمه ایران؛
عباس پورش��یخیان، رئیس اداره بیمههای اش��خاص اس��تان 

گیالن؛

محمد دنان، مدیر محاس��بات فنی و طرح های نوین ش��رکت 
بیمه کوثر؛

زهرا چاوشان، رئیس شعبه بیرجند شرکت بیمه پاسارگاد؛
س��ارا دادرس، رئیس ستاد دیه 

شرکت بیمه پارسیان؛
باجه  مس��ئول  علی نژاد،  حامد 

خوی از شرکت بیمه نوین؛
محس��ن کریمی، رئیس شعبه 

قم شرکت بیمه دانا؛
کارش��ناس  کاویانی فر،  مری��م 
اداره کل ام��ور حقوقی ش��رکت 

بیمه ایران؛
ریحانه عظیمی، کارش��ناس  و 
ش��رکت بیم��ه ملت، ب��ه عنوان 
مدیران و کارشناس��ان شایس��ته 
تقدی��ر صنع��ت بیمه در س��ال 
جاری انتخاب شدند. گفتنی است در حاشیه بیست و ششمین 
همایش بیمه و توس��عه در کنار کارکنان شایسته تقدیر صنعت 

بیمه از چهره ماندگار این صنعت نیز قدردانی به عمل آمد.

مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران 
اعالم کرد برگزاری ۴0 نمایش��گاه برای صادرات به 15 کش��ور 
همسایه به عنوان اولویت های صادراتی کشورمان، در دستور کار 

ق��رار دارد و ایده ه��ای جدیدی 
نیز مطرح است.

به گزارش شبکه اطالع رسانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
افزود: سال  بهمن حس��ین زاده 
گذشته در مجموع 75 نمایشگاه 
برگزار شد، در حالی که تا پایان 
امسال، برگزاری 107 نمایشگاه 
در تقویم پیش بینی شده است.

ک��رد:  اضاف��ه  حس��ین زاده 
رون��ق تولی��د برنام��ه محوری 
وزارت صنعت اس��ت و حمایت 
از ش��رکت های دانش بنی��ان و 

اس��تارت آپ ها و حضور پررنگ آنها در حاش��یه هر نمایشگاه در 
حال برگزاری، از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 

ایران در اولویت قرار گرفته است.

مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران 
گف��ت: اختص��اص فضای مناس��بی ب��رای برگزاری نمایش��گاه 
تقاضامح��ور به منظور س��اخت داخل و قطع��ات ارزبر در کنار 
ه��ر نمایش��گاه موردنظر قرار 
گرفته و در واقع در حاشیه هر 
آن  نیاز  نمایشگاهی، مجموعه 

نیز برپا خواهد شد.
برگزاری  ی��ادآور ش��د:  وی 
ب��رای  نمایش��گاه  نخس��تین 
صادراتی  فرصت ه��ای  معرفی 
موافقت نام��ه  چارچ��وب  در 
کار  دس��تور  در  اوراس��یا 
نمایشگاه های  سهامی  شرکت 
بین المللی ایران اس��ت و یک 
 پنل اختصاصی در نمایش��گاه 
اکس��پو به هر یک از استان ها 

تخصیص خواهد یافت.
به گفته حسین زاده، نمایشگاه های استانی باید در سایت های 

اختصاصی و استاندارد نمایشگاهی در آن استان برگزار شود.

برگزاری 4۰ نمایشگاه برای توسعه صادرات در دستور کار استکارکنان شایسته تقدیر صنعت بیمه معرفی شدند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و سرپرست معاونت توسعه منابع 
استانداری سمنان بر ضرورت  برنامه ریزی در راستای ایجاد استارت آپ های 

شهری در استان تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، حشمت اهلل عسگری در جلسه شورای راهبردی استان 
با اشاره به نقش مهم شهرداری ها در بخش های مختلف اظهار کرد: انتظار 
می رود که ش��هرداری ها ایجاد استارت آپ های حوزه شهری را در دستور 

کار خود قرار دهند.
وی ب��ا تقدی��ر از اجرای طرح کارتابل از س��وی ش��هرداری س��منان 
افزود: ش��هرداری س��منان اقدامات خوبی را در حوزه مدیریت ش��هری و 
خدمات رسانی عمومی انجام داده است، با توجه به توفیقات این شهرداری 

در ح��وزه خدماتی به مردم، انتظار 
م��ی رود طرح کارتابل ش��هروندی 

توسط شهرداری دنبال شود .
معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری سمنان با اشاره به حضور 
کارکن��ان س��اختمانی در میادین 
از ش��هرداری های  مختلف ش��هر 
استان خواست ساماندهی کارگران 
س��اختمانی ها را ب��ه ط��ور جدی 

پیگیری کنند.
وی ب��ا اش��اره به برون س��پاری 
بخشی از وظایف دستگاه ها به دفاتر 
پیش��خوان گفت: دفاتر پیشخوان 
باید متناس��ب با حج��م خدمات 
موردنیاز ایجاد شده و دستگاه ها نیز 
خدمات تخصصی خود را به دفاتر 

واگذار کنند.  
 سرپرست معاونت توسعه منابع 
اس��تانداری س��منان با بیان اینکه 
در پنج س��ال آینده با بازنشستگی 
نیروی انسانی زیادی در پست های 
دولتی مواجه خواهی��م بود، افزود: 
باید از هم اکنون بررس��ی های الزم 
در رابطه با رفع چالش های ناش��ی 
از ای��ن جابه جایی نیروی انس��انی 

انجام شود.
عس��گری ادامه داد: برخی از کارکنان دس��تگاه های اجرایی کیفیت و 
توانمندی چندانی نداشته و از پتانسیل الزم برای ارتقای مهارت و پست 
سازمانی نیز برخوردار نیس��تند، لذا جذب نیروی متخصص و کارآمد در 

دستگاه های اجرایی مورد توجه  می گیرد.
وی بر لزوم ارتقای بهره وری ها در کشور تاکید و تصریح کرد: متاسفانه 
 موضوع بهره وری یکی از مباحث مهمی است که در دستگاه ها صرفا یک  
موضوع لوکس و تزئینی تلقی می شود، لذا باید سهم سازمان بهره وری در 

قانون برنامه ریزی مشخص شود.
 معاون اس��تاندار سمنان گفت: باید بهره وری در دستگاه ها برنامه ریزی 

شده و به صورت شفاف و صریح در این  خصوص اقدام شود .
وی سیس��تم اداری در این استان را سیستمی پاسخگو خواند و اضافه 
کرد: خوش��بختانه استان س��منان در میزان رضایتمندی مردم رتبه دوم 
را در کش��ور داراس��ت، انتظار می رود برای ارتقای این جایگاه دستگاه ها 

واکاوی شده و آن دسته از دستگاه هایی که عملکرد ضعیفی در پاسخگویی 
داش��ته اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند تا اس��تانی پاسخگو در قبال 

شهروندان و فعاالن سیاسی و اقتصادی و فرهنگی داشته باشیم .
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان همچنین در دومین 
جلسه کارگروه آموزش و پژوهش استان از بازنگری در اعضای کمیته های 
آم��وزش و پژوه��ش خبر داد و گفت: قرار اس��ت تا پای��ان آذرماه نظرات 
کمیته ها جمع بندی شود تا دستگاه ها بتوانند قراردادهای پژوهشی خود 

را منعقد کنند.
وی ب��ا اش��اره به برگ��زاری دو رویداد مهم هفته پژوهش و نمایش��گاه 
بزرگ کتاب در اس��تان از دس��تگاه های اجرایی خواست در برگزاری این 
دو رویداد با دانش��گاه و فرهنگ و 
ارشاد اس��المی اس��تان همکاری 
کنند. انتظار می رود دس��تگاه های 
اجرایی در برگزاری نمایشگاه کتاب 
در راس��تای ترویج فرهنگ کتاب 
و کتابخوان��ی و همچنین برگزاری 
مطلوب و کیفی نمایشگاه دانشگاه 
جام��ع علمی-کارب��ردی اس��تان 

همکاری کنند.
وی ب��ر ضرورت توج��ه کارگروه 
پژوه��ش اس��تان ب��ه چارچ��وب 
محورهای توس��عه اس��تان تاکید 
کرد و گفت: باید این مهم به عنوان 
ی��ک ش��اکله و نیاز مطرح ش��ود 
ت��ا در ش��ورای برنامه ری��زی برای 
دس��تگاه هایی که در این خصوص 

تکلیف دارند، برنامه تبیین شود .
عس��گری با بیان اینک��ه باید از 
ظرفیت های صنعت��ی و معدنی به 
نفع توسعه گردش��گری در استان 
بهره گی��ری ش��ود، اف��زود: از آنجا 
که گردش��گری، یکی از محورهای 
مهم توسعه اس��تان و مورد تاکید 
استانداری اس��ت، الزم است طرح 
پژوهشی استان، که در این کارگروه 
جمع بندی و ارائه ش��د، به منظور 
ارائه در شورای برنامه ریزی استان بازنگری شده و ایرادات آن برطرف شود .
وی با اذعان به اینکه  اداره کل گردش��گری و میراث فرهنگی و صنایع 
دس��تی ب��ه تنهایی نمی تواند در جهت توس��عه گردش��گری گام بردارد، 
خاطرنش��ان کرد: توسعه گردش��گری در اس��تان به تنهایی از عهده این 
دستگاه خارج است و می طلبد که دستگاه های اجرایی برنامه های خود را 
متناسب با اهداف توسعه گردشگری و همسو با این اداره کل، تبیین کنند.
معاون اس��تاندار سمنان یادآوری کرد: در شورای برنامه ریزی استان در 
حوزه گردش��گری، باید خط قرمزها واضح و روشن برای مجموعه فعالیت 
دستگاه های اجرایی مشخص شود تا از کج رفتاری ها در این خصوص پرهیز 

شود .
عسگری با بیان اینکه اقدامات دستگاه ها در حوزه گردشگری نباید نافی 
یکدیگر باشد گفت: همه اقدامات باید در راستای منافع مردم صورت گیرد 

 تا به توسعه گردشگری خدشه ای وارد نشود.

مشترک با سرمایه گذاران و رویدادهای مشابه، آنچنان دیده نمی شدند. در رویدادهای ساالنه  رونمایی از محصول یا 
کنفرانس I/O گوگل نیز از سال ها پیش خبری از بنیان گذارها نبود.

سرگی برین یک بار ویدئویی زنده را به  صورت یک دمو از گوگل گلس )پروژه  تقریبا مرده  گوگل( اجرا کرد. او 
اغلب فردی عاشق فناوری و نمایش بود و چهره  شرکت در برنامه های بلندپروازانه محسوب می شد. درمقابل، پیج که 
پیش از انتخاب پیچای مدیرعامل شرکت بود، چهره  اجرایی فرآیندها را به خود می گرفت. به  هرحال بنیان گذارهای 

گوگل از چند سال پیش و با تغییر ساختار شرکت، تقریبا از انظار عمومی محو شده اند.
تأس��یس هلدینگ آلفابت در س��ال 2015 بحث های زیادی به  همراه داشت. هلدینگ مذکور نشان دهنده  یک 
س��اختار سازمانی بی سابقه در سیلیکون ولی بود. در آن زمان غول های فناوری در حال جمع آوری قدرت از منابع 
گوناگون و تحکیم صنایع بودند. آلفابت به نوعی با هدف تجزیه  گوگل به کسب وکارهای اصلی تأسیس شد. درواقع 
بخش های موتور جست وجو و محصوالت متعدد دیگر از هم جدا شدند. همچنین بازوهای دیگر مانند X lab )که 
قبال به نام Google X ش��ناخته می شد( و زیرمجموعه  خودروهای خودران Waymo نیز به بازیگرانی مستقل 
تبدیل شدند. راه اندازی آلفابت به پیج و برین امکان داد که از تمرکز اخبار عمومی خارج شوند و کنترل و مسئولیت 
را به پیچای واگذار کنند. پیج از آن زمان وقت بیشتری را به شرکت های هواپیمای الکتریک همچون کیتی  هاک 
در کالیفرنیا اختصاص داد. برین کمتر از دوست قدیمی خود در اخبار عمومی دیده می شد. او تنها در سال 2017 
در اقدامی قابل توجه در فرودگاه بین المللی سان فرانسیسکو ظاهر شد و در تظاهرات علیه فرمان اجرایی ضدمهاجرت 

ترامپ شرکت کرد.
ساندار پیچای پس از به دست گرفتن کنترل گوگل، توسعه  آن را ادامه داد تا غول موتور جست وجو به پدیده ای 
عمومی تر و رایج تر در دنیای آنالین تبدیل ش��ود. او راه اندازی برند پیکس��ل و دیگر فعالیت های س��خت افزاری را 
مدیریت کرد. به عالوه سرمایه گذاری های عظیم شرکت در هوش مصنوعی و رایانش ابری تحت مدیریت پیچای 
انجام شد. ارزش سهام شرکت از زمان تأسیس آلفابت دوبرابر شده است و درآمد نیز رشد مشابهی را تجربه کرد. 
ش��رکت در اولین گ��زارش فصلی خود پس از راه اندازی آلفابت فروش 7/18 میلی��ارد دالری را بیان کرد. آخرین 

گزارش فصلی آلفابت، فروش 3/3۶ میلیارد دالری را نشان می دهد.
پیج و برین، عنوان مدیرعامل را نیز در دوران افزایش بررس��ی های موشکافانه روی غول های فناوری به پیچای 
منتقل کردند. فراموش نکنید که از زمان کنار رفتن بنیان گذارها، گوگل و زیرمجموعه اش یوتیوب، شاهد مجادله های 
بسیاری بوده اند. چهار سال گذشته برای گوگل )مانند بزرگان دیگر همچون آمازون و فیس بوک( سال های سختی 
بوده اند. مجموعه ای از کارمندان فعال نیز در داخل شرکت ظاهر شده اند که برای تغییر ساختارها تالش می کنند. 

به عالوه انواع قانون گذاران، فعاالن و تنظیم گران قانونی به دنبال بررسی قدرت گوگل از خارج هستند.

پیچای پس از پیج و برین به چهره  اصلی شرکت تبدیل شد که کنار آمدن با توفان های متعدد از سوی منتقدان 
را برعهده گرفت. او رخدادهای عظیمی همچون اخراج جیمز دامور، منتقد تنوع نیروی کاری و همکاری شرکت در 
پروژه  ساخت پهپاد با وزارت دفاع آمریکا و برنامه هایی برای راه اندازی موتور جست وجوی مخصوص کشور چین را 
مدیریت کرد. ساندار پیچای و مدیرعامل یوتیوب، سوزان وویچیتسکی عالوه بر چالش های باال باید با چالش های 
پلتفرم اشتراک ویدئو نیز دست وپنجه نرم می کردند. انتشار برخی محتوای ویدئویی در یوتیوب، انتقادهای فراوانی 
را برای آنها به  همراه داش��ت. به  عالوه گوگل در اروپا و آمریکا هدف بررس��ی های موش��کافانه در حوزه  مبارزه با 
انحصارگرای��ی بود. برخی از آن چالش ها هنوز ادام��ه دارند و جریمه های چندین میلیارد دالری برای غول موتور 
جست وجو به  همراه داشته اند. آزار و اذیت جنسی و چالش اتحادیه های کارمندی، اکنون بزرگ ترین مشکالت پیش 
روی مدیریت گوگل هستند. چندی پیش تأیید شد که برین و پیج برای خروج اندی رابین )هم بنیان گذار اندروید 
که تحت اتهام های ش��دید جنسی قرار داشت(، هزینه  90 میلیون دالری پرداخت کرده اند. کارمندان در اعتراض 
 Google به رویکرد انجام ش��ده بزرگ ترین حرکت اعتراضی کارمندی را در تاریخ ش��رکت برگزار کردند که به

Walkout مشهور شد. 20 هزار کارمند گوگل در سرتاسر جهان در حرکت اعتراضی شرکت کردند.
رهب��ران گوگل پس از تظاه��رات بزرگ کارمندان، ب��ه اقدام های تالفی جویانه علیه رهب��ران معترض و دیگر 
فعالیت های اعتراضی محکوم شدند. گوگل اکنون پرونده ای حقوقی را به  خاطر اخراج تعداد زیادی از کارمندان خود 
در جریان دارد که هماهنگی اعتراض ها را برعهده داشتند. به  عالوه یک بازرسی داخلی نیز در حال انجام در شرکت 

است که روندهای مدیریت آزار و اذیت جنسی و اتهام های مشابه را بررسی می کند.
با تغییرات جدید مش��خص نیس��ت که پی��ج و برین چگونه با پیچ��ای همکاری می کنند. درواقع این س��ؤال 
مطرح می ش��ود که آیا آنها به  جز صحبت های مرسوم، دخالت بیش��تری در رویکردهای شرکت خواهند داشت؟ 
آی��ا بنیان گذارها در مدیریت چالش های پیش رو همچون پرونده های حقوق��ی، نگرانی های تنظیم گران قانونی و 
چالش های اخالقی داخلی شرکت می کنند؟ به  عالوه مشخص نیست که بنیان گذارهای ثروتمند گوگل با ثروت 
هنگفت خود چه کارهایی انجام می دهند. هر دو نفر با در نظرگرفتن ثروت حاصل از سهام آلفابت، ثروتی بیش از 
100 میلیارد دالر دارند و هیچ یک از آنها فعالیت خیریه یا تأسیس مؤسسه  غیرانتفاعی انجام نداده اند. به هرحال 
کاربران و کارشناس��ان متعدد، پیج و برین را به خاطر صحبت نکردن یا انجام عمل خاص در حوزه  خیریه، به باد 
انتقاد می گیرند. پیج و برین در پایان نامه خود نوشتند: ما واقعا خوشحال هستیم که یک پروژه  تحقیقاتی کوچک 
به منبع دانش و اطالعات و توانمندسازی برای میلیاردها نفر تبدیل شد؛ تالشی که ما دو نفر در زمان دانشجویی در 
استنفورد انجام دادیم و به تولد مجموعه ای از فناوری های دیگر انجامید. ما در سال 1998 و زمانی  که سرورها را از 

خوابگاه به یک گاراژ منتقل کردیم، هیچ گاه تصور چنین آینده ای را برای ایده  خود نداشتیم.

ضرورت ایجاد استارت آپ های شهری

لری پیج و سرگی برین مدیریت آلفابت را به ساندار پیچای واگذار کردند

یادداشـت

رئی��س صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری تن��وع در نوع فعالیت ه��ا و ارائه خدمات را از جمل��ه رویکردهای جدید این 
مرکز دانس��ت تا ضمن حمایتی متوازن از پژوهشگران کش��ور نگاهی منطقی به تولید 
علم در کش��ور وجود داش��ته باشد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، 
ایم��ان افتخ��اری رئیس صن��دوق حمایت از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری عمده فعالیت های این مرکز را در حوزه هایی مانند حمایت از 
طرح های پژوهشی، پسا دکترا، پسادکترای ویژه، رساله های دکترا، حمایت از همایش ها 
و رویدادهای علمی، اعطای کرس��ی پژوهش��ی، اعطای پژوهانه)گرنت( دانست و گفت: 
البته حمایت از ایجاد و توسعه مراکز نوآوری نیز در این لیست قرار دارد تا فعالیت های 

علمی بیشتری در کشور توسط محققان انجام شود.

پژوهشگران خدمات حمایتی 
متنوع تری دریافت می کنند



آیا ش��ما تا به حال تجربه شنیدن داس��تانی جذاب و فراموش نشدنی 
از س��وی دوست تان را داش��ته اید؟ حوزه بازاریابی شباهت بسیار زیادی 
به بیان داستان های دوس��تانه دارد. بسیاری از داستان های دوستانه به 
طور مش��ابه شروع می شود. اغلب افراد در صورت تمایل به بیان داستان 
زندگی ش��ان از نحوه انتخاب شغل حرفه ای، آش��نایی با همسر یا حتی 
ش��روع به تحصیل در دانشگاه صحبت می کنند. این امور به اندازه کافی 
در گفت وگوهای دوستانه نقل می شود. بسیاری از ما داستان های زیادی 
در این زمینه ها در ذهن داریم. نکته مهم درخصوص داستان های جذاب 
بخش بعد از بیان این نکات کلیش��ه ای اس��ت. بخش جذاب داستان ها 
ش��اید همان ابتدا به چش��م نیاید، اما در نهایت باعث تعجب ما خواهد 
شد. ویژگی اصلی داستان های جذاب ماندگاری در ذهن مخاطب است. 
ب��ه این ترتیب ما به عنوان مخاطب این داس��تان ها تا مدت ها آن را به 

یاد خواهیم داشت. 
ای��راد اصلی بس��یاری از برند کمپین های بازاریاب��ی ناتوانی در زمینه 
جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. این امر موجب خس��تگی بیش از حد 
مخاط��ب در پ��ی مش��اهده کمپین موردنظر می ش��ود. من ب��ه عنوان 
کارشناس بازاریابی محتوایی وظیفه نظارت بر کمپین های بسیار زیادی 
را برعهده داش��ته ام. یکی از ایرادهای اساس��ی محتوای بازاریابی برندها 
مربوط به ش��یوه اجراست. بس��یاری از محتوای بازاریابی بر روی کاغذ 
بسیار جذابند، اما در مرحله اجرا تمام جذابیت شان را از دست می دهند. 
این مش��کل باید به ش��یوه ای تاثیرگذار حل و فصل شود. امروزه امکان 
بی توجهی به تفاوت میان جذابیت ایده مان در مرحله نخست و به هنگام 
اجرا وجود ندارد. تالش برای طراحی محتوای غیرجذاب همیشه همراه 
با عدم توجه به سلیقه مخاطب هدف و ترندهای برتر و مورد عالقه آنها 
صورت می گیرد، بنابراین تا حد امکان باید از کاربرد چنین اش��تباهاتی 

جلوگیری کرد. 
مخاطب برند ما انتظار مشاهده محتوای بازاریابی جذاب را دارد. ماجرا 
در اینجا ش��بیه به همان داس��تان های جذاب دوستان مان است. اگر ما 
توانایی جلب نظر مخاطب هدف به این نوع داس��تان ها را داشته باشیم، 
امکان موفقیت در زمینه کسب و کار از طریق بازاریابی محتوایی فراهم 
خواهد ش��د. در ادامه سه گام تاثیرگذار برای طراحی محتوای بازاریابی 
جذاب و اجرای آن به شیوه ای مناسب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

گام نخست: شروع کار با هدفی در ذهن
م��ا به طور ای��ده آل باید پیش از ش��روع به طراحی محت��وا هدف یا 
مجموعه ای از اهداف در ذهن داش��ته باش��یم. در ای��ن زمینه طرح دو 
پرس��ش اساس��ی درباره محتوایی که قصد طراح��ی اش را داریم، مفید 

خواهد بود:
• اهداف شما از طراحی این محتوا چیست؟

• مخاطب چه نکاتی را باید از دل مشاهده این محتوا برداشت کند؟
پاس��خگویی ما به پرس��ش های فوق بخش قابل توجهی از کارمان را 
مش��خص خواهد کرد. وقتی ما اهداف و انتظارات مش��خصی از کارمان 
داش��ته باشیم، دیگر درگیر کارهای حاشیه ای و غیرمرتبط با تحقق آن 
نخواهیم ش��د. اش��تباه بس��یاری از برندها بی توجهی به اهداف اصلی و 
انتظارات ش��ان در ابتدای کار اس��ت. به این ترتیب اهداف موردنظر در 

خالل طراحی محتوا یا حتی پس از اجرای آن مدنظر قرار می گیرد. این 
امر نتیجه فعالیت ما را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

یکی از اش��تباهات رایج برندها در زمینه طراح��ی محتوای بازاریابی 
تالش برای تحقق اهداف بیش از حد گس��ترده اس��ت. وقتی ما اهداف 
چندگان��ه ای را مدنظر داریم، باید نس��بت به تحقق آنها در بیش از یک 
محتوای بازاریابی توجه داشته باشیم. تالش برای ترکیب اهداف مختلف 
در قالب یک محتوای مش��خص نتیجه ای جز تولید اثری کسل کننده و 
ش��لخته نخواهد داش��ت. دلیل اصلی عدم تمایل بسیاری از مخاطب ها 
نس��بت به مش��اهده کمپین های بازاریابی محتوایی همین نکته اس��ت، 
بنابراین ما در صورت داش��تن اهداف بلندپروازان��ه باید آنها را در چند 

کمپین و بخش مختلف تقسیم کنیم. 
بررس��ی نحوه تاثیرگذاری محتوای بازاریابی ب��ر روی مخاطب هدف 
گام بعدی در راس��تای طراحی یک کمپین موفق است. ما همیشه باید 
نحوه واکنش مخاطب در قبال محتوای مان را مدنظر داشته باشیم. این 
امر از طریق بررس��ی نحوه واکنش های قبل��ی مخاطب یا نظرخواهی از 
آنه��ا درباره موفق ترین کمپین محتوایی برندمان صورت می گیرد. اغلب 
برندها از دل طراحی محتوای بازاریابی هدف ترغیب مخاطب به س��وی 
عمل��ی خاص را دنبال می کنند. این هدف ش��امل خری��د، دنبال کردن 
برند در ش��بکه های اجتماعی یا افزایش شهرت کسب و کار است. نکته 
مه��م در این میان انتخاب ی��ک هدف مرکزی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف اس��ت. تیتر اصلی محتوای بازاریاب��ی ما باید هماهنگی 
نزدیکی با اهداف اصلی مان داشته باشد. این امر موجب آگاهی مخاطب 
از حال و هوای کلی کمپین مان پس از مشاهده تیتر اصلی خواهد شد. 
اگ��ر مخاطب هدف ما آگاه��ی دقیقی از ماهیت کمپین مان داش��ته 
باشد، آنگاه مسئله عدم توجه به محتوا کاهش چشمگیری خواهد یافت. 
شکایت اصلی بسیاری از افراد ماهیت نامشخص تبلیغات و کمپین های 
بازاریابی برندهاست. این امر تکلیف مخاطب را به خوبی روشن نمی کند. 
به همین خاطر اغلب مخاطب ها نسبت به مشاهده کمپین های بازاریابی 

عالقه زیادی نشان نمی دهند. 
گام دوم: نگارش محتوای بازاریابی

پس از اینکه ایده ذهنی ما از انس��جام کافی برخوردار شد، باید اقدام 
به نگارش  آن کنیم. بس��یاری از اش��تباهات در این مرحله رخ می دهد. 
همانطور که اش��اره کردیم، بسیاری از محتوای بازاریابی در مرحله ایده 
تاثیرگ��ذاری بس��یار زیادی ب��ر روی مخاطب دارد، اما پ��س از ورود به 
مرحل��ه نگارش تمام جذابیت های آن از بین می رود. تفاوت اصلی میان 
محت��وای بازاریابی موفق با نمونه های کلیش��ه ای و شکس��ت خورده در 

همین مرحله مشخص می شود. 
ب��دون تردید تالش برای نگارش کمپین بازاریابی براس��اس ایده های 
ذهنی دشواری بسیار زیادی دارد. این امر گاهی موجب خستگی مفرط 
با حتی تنفر افراد از ایده های شان می شود. نکته مهم در این میان حفظ 

اعتماد به نفس و تالش برای پیگیری مرحله به مرحله امور است. 
تجربه شکس��ت در زمینه نگارش اس��تاندارد ایده های بازاریابی برای 
ه��ر فردی تلخ خواهد بود. چنین تجربه های��ی تا مدت ها در ذهن افراد 
باق��ی خواه��د ماند. توصی��ه من در ای��ن بخش ش��روع فرآیند نگارش 
محت��وای بازاریاب��ی بدون توجه ب��ه چنین نگرانی هایی اس��ت. ما فقط 
بای��د ایده های م��ان را در قالب مت��ن یا تصویر بازنمای��ی کنیم. این امر 
کمک ش��ایان توجهی به ما خواهد کرد. ای��راد کار برخی از بازاریاب ها 

نگرانی بیش از حد درباره سرنوش��ت کمپین ش��ان است. این امر میزان 
تاثیرگ��ذاری کمپین آنها را کاهش می دهد. ب��ه هر حال نگرانی زیادی 
موج��ب کاه��ش توانایی های ما در زمین��ه انتقال ایده ب��ه مرحله اجرا 

می شود. 
هرچه یک بازاریاب بیش��تر تمرین نویسندگی و بازنمایی محتوا کند، 
مهارت بیش��تری در این حوزه خواهد یافت. این یک امر بدیهی اس��ت، 
بنابراین وظیفه اصلی ما به عنوان بازاریاب تمرین و تکرار مرحله انتقال 
ایده به متن اس��ت. چنین فرآیندی در ابتدا اندکی دش��وار خواهد بود، 
اما به تدریج مهارت ما بیش��تر می ش��ود. بازاریاب های بزرگ به سادگی 
و ب��دون توجه به چنین فرآیندهایی مرحله ایده تا اجرای محتوا را طی 

می کنند. 
گام سوم: بازبینی محتوا

بازاریاب ها در ش��رایط ایده آل فرصت زمانی مناس��ب )دس��ت کم 2۴ 
ساعت( برای بازبینی محتوای شان خواهند داشت. این امر موجب یافتن 
ایرادهای احتمالی و تالش برای رفع آنها می شود. بدون شک بسیاری از 
افراد نسبت به ضرورت 2۴ ساعت صبر برای بازبینی محتوا پرسش های 
زیادی خواهند داشت و منظور من در این بخش 2۴ ساعت فاصله گیری 
از کار بازاریابی و به طور مش��خص کمپین مان است. این امر به ذهن ما 
اس��تراحت خواهد داد. در نتیجه پس از زمان مش��خص وقتی دوباره به 

سراغ کار موردنظر بیاییم، توانایی نقد بهتری خواهیم داشت. 
اغلب افراد وقتی از نزدیک درگیر طراحی محتوای بازاریابی هس��تند، 
ایرادهای کار را به خوبی درک نمی کنند. فاصله گرفتن از متن کار برای 
مدت زمانی مش��خص کمک شایانی به تقویت توانایی انتقادی ما خواهد 
کرد. بازاریاب های حرفه ای این مرحله را همیش��ه در قالب استراحت از 
کمپین فعلی و پرداختن به کمپینی دیگر دنبال می کنند. به این ترتیب 
با تمرکز بر روی کاری دیگر ذهن ما از محدوده های س��اختاری کمپین 
قبلی خارج خواهد ش��د. این ام��ر توانایی بهتری در زمینه نقد ایده های 

اصلی یا نحوه اجرای آنها به ما خواهد داد. 
در گام س��وم بررسی و طراحی محتوای بازاریابی باید دوباره به همان 

پرسش های اولیه پاسخ دهیم:
• اهداف شما از طراحی این محتوا چیست؟

• مخاطب چه نکاتی را باید از دل مشاهده این محتوا برداشت کند؟
بدون تردید نحوه پاس��خگویی ما به این پرس��ش ها پس از طی س��ه 
مرحل��ه فوق متفاوت خواه��د بود. نکته مهم در این می��ان نحوه تغییر 
پاس��خ های ماست. این تغییر بیانگر تحول درک و برداشت ما از ماهیت 

بازاریابی محتوایی خواهد بود. 
اعمال تغییرهای اساسی در این بخش بر روی محتوای بازاریابی امری 
طبیعی است. داس��تان مدنظر ما در کمپین بازاریابی باید وظیفه ایجاد 
ارتباط میان بخش های مختلف را برعهده داش��ته باشد. این امر موجب 

تاثیرگذاری بیشتر محتوای ما بر روی مخاطب خواهد شد. 
یکی از وس��واس های بی مورد بازاریاب ها درباره محتوای ش��ان تالش 
برای بازبینی چند باره اس��ت. بدون تردید حساسیت نسبت به محتوای 
بازاریابی بس��یار مطلوب است، اما حساس��یت بیش از حد در عمل کار 
را دچار اخالل خواهد کرد. همچنین نتیجه بس��یاری از حساسیت های 
بی مورد کاهش جذابی��ت محتوای بازاریابی خواهد بود، بنابراین پس از 

یک یا دوبار بازبینی محتوا دیگر به سراغ آن نروید. 
copyblogger :منبع

بررسی استارت آپ مک دونالد در حوزه خرده فروشی آنالین
ورود مک دونالد به عرصه خرده فروشی 

آنالین با کمان های طالیی

برن��د مک دونال��د در تازه ترین اظهارنظر رس��می اش خبر 
رونمای��ی از فروش��گاه آنالین اختصاصی  خ��ود را تایید کرد. 
بر این اساس��ی در فروش��گاه مذکور فق��ط محصوالت همراه 
با تم م��ک دونالد به فروش خواهد رس��ید. مزیت اصلی این 
خرده فروش��ی آنالین عرضه انحصاری محص��والت موردنظر 
اس��ت، بنابراین مش��تریان امکان یافتن ای��ن محصوالت در 
فروش��گاه های دیگر را ندارند. براس��اس گ��زارش خبرگزاری 
PR News Wire این خرده فروش��ی آنالین اکنون به طور 

آزمایشی مشغول به سرویس دهی به مشتریان است. 
نام اس��تارت آپ تازه مک دونالد »کمان های طالیی« است. 
این خرده فروش��ی به طور مس��تقیم تحت نظارت و مدیریت 
م��ک دونالد ق��رار دارد. بخ��ش گس��ترده ای از خدمات این 
فروش��گاه ش��امل عرضه محصوالت دارای لوگو و ش��عارهای 
اصل��ی م��ک دونالد اس��ت. همچنی��ن امکان س��فارش غذا 
با بس��ته بندی سفارش��ی یا تهی��ه هدیه های کریس��مس از 
خرده فروشی کمان های طالیی وجود دارد. براساس اظهارنظر 
رس��می مدیران مک دونالد این خرده فروش��ی برای هر فصل 
مجموع��ه ویژه ای از محصوالت را ارائه خواهد کرد. این امر به 
خوبی از برنامه وسیع مک دونالد برای استارت آپ کمان های 

طالیی حکایت دارد. 
اکن��ون فقط چند هفت��ه از راه اندازی فروش��گاه کمان های 
طالیی می گذرد. در این زمان انواع تیش��رت، لیوان و جوراب 
هم��راه با لوگو مک دونالد در میان پرطرفدارترین محصوالت 
فروش��گاه قرار گرفته است. یکی از اهداف اصلی خرده فروشی 
آنالین مک دونالد بازآفرینی مدهای دهه 80 در زمان کنونی 
اس��ت. این امر جایگاه فروش��گاه آنالین م��ک دونالد را بدل 
ب��ه برندی تاثیرگ��ذار در حوزه مد می کند. ای��ن امر امکانات 
بیش��تری برای جلب نظر مخاطب هدف ب��رای برند محبوب 
صنعت فس��ت فود فراهم می کند. ام��روزه یکی از راهکارهای 
مان��دگاری و نفوذ هرچه بیش��تر برنده��ا در زندگی مخاطب 
هدف تالش برای توس��عه نوع خاصی از س��بک زندگی است. 
ای��ن امر موجب ایجاد رابطه ای عمی��ق میان برند موردنظر و 
طرفدارهای آن می ش��ود. مک دونالد نیز در راس��تای همین 
هدف خرده فروشی آنالین کمان های طالیی را تاسیس کرده 

است. 
marketingdive :منبع

بررسی کمپین »تعطیالت در راه است« برند کوکاکوال
تعطیالت سال نو با طعم کوکاکوال

مجموع��ه تبلیغات مش��هور »تعطیالت در راه اس��ت« یکی 
از ایده ه��ای ج��ذب کوکاکوال ب��رای جلب نظر مش��تریان در 
مناس��بت های مختلف به ویژه کریسمس است. براساس اعالم 
رسمی هیأت مدیره کوکاکوال امسال این مجموعه تبلیغاتی پس 
از مدت ه��ا غیبت دوباره همراه مش��تریان در دوران تعطیالت 
سال نو خواهد بود. اگر با برند کوکاکوال آشنایی داشته باشید، 
این برند همیشه به دلیل طراحی و تولید کمپین های تبلیغاتی 
جذاب ش��هرت داشته است. در کنار این عامل باید نوشابه های 
پرطرفدار آن را نیز مدنظر داشته باشیم. کمتر برندی در طول 
دهه ه��ای متم��ادی موفق به حفظ جایگاه برتر خویش ش��ده 
اس��ت. کوکاکوال در این زمینه با اختالف نس��بت به دیگر رقبا 

پیشتاز است. 
نکت��ه مه��م درخص��وص کمپی��ن تبلیغاتی ت��ازه کوکاکوال 
برنامه ریزی مدیران این ش��رکت ب��رای رونمایی از بزرگ ترین 
کمپی��ن تبلیغاتی در مقیاس جهانی اس��ت، بنابراین در اینجا 
م��ا با تالش کوکاکوال برای شکس��تن رکورد قبلی  خود مواجه 
هستیم. کمپین تازه کوکاکوال شامل طراحی کامیون ویژه این 
برن��د به منظور گش��ت و گذار در نقاط مختلف جهان اس��ت. 
این کمپین اکنون در انگلس��تان چند روزی شروع شده است، 
بنابراین کامیون کوکاکوال با هدف گشت و گذار در 19 منطقه 
مختلف انگلس��تان به راه افتاده است. هدف اصلی این کمپین 
جمع آوری قوط��ی و بس��ته بندی های نوش��ابه های کوکاکوال 
برای اس��تفاده در زمینه بازیافت اس��ت. جالب اینکه کوکاکوال 
به منظور تش��ویق طرفداران و مش��تریانش کمک های ویژه ای 
ب��رای افراد بی خانمان در نظر گرفته اس��ت. بر این اس��اس با 
تحویل هر 10 قوطی نوشابه کوکاکوال یک بسته کمک به افراد 
بی خانمان اختصاص خواه��د یافت. بحران افراد بی خانمان در 
طول س��ال های اخیر در ایاالت متحده و انگلس��تان به شدت 
افزای��ش پیدا کرده اس��ت، بنابراین جهت گی��ری کوکاکوال در 

راستای کمک به این افراد کامال منطقی به نظر می رسد. 
کریس رابنز، مس��ئول بخش بازاریابی کوکاکوال در انگلستان 
و ایرلند شمالی، درباره کمپین تازه شرکتش اینگونه اظهارنظر 
کرده اس��ت: »کمپین کوکاکوال برای بسیاری از مردم سراسر 
جهان پیام آور سال نو و شروع تعطیالت است. این امر اهمیت 
بس��یار زی��ادی از نظیر س��طح تاثیرگذاری روانی م��ا بر روی 
مش��تریان دارد. امسال هدف اصلی ما سهیم شدن شادی سال 
نو با افراد بی خانمان است. به این ترتیب عالوه بر شادی آفرینی 
برای مخاطب فرصت سهیم ش��دن در فعالیتی انسان دوس��تانه 
نیز برای آنها فراهم می شود.« بی تردید کمپین کوکاکوال ابعاد 
بس��یار وس��یع تری در خود جای داده است. با نزدیک تر شدن 
به تعطیالت س��ال نو ابعاد بیش��تری از کمپین بزرگ این برند 

نمایان خواهد شد. 
brandingforum :منبع
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روزهای زیادی در طول س��ال به عنوان مناسبت شناخته می شود. اغلب برندها 
در مناس��بت های مهم در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف ش��ان هس��تند. به 
عنوان مثال، در هفته های منتهی به کریسمس اغلب برندها کمپین های بازاریابی و 
جشنواره های تخفیف گسترده برگزار می کنند. این امر هیجان و انگیزه بسیاری به 
مشتریان منتقل می کند. مناسبت های مهم برای برندها روزهای شلوغی محسوب 
می شود. بسیاری از ش��رکت ها در این روزها از کارمندان شان تقاضای اضافه کاری 
دارند. براس��اس گزارش انجمن خرده فروشی ایاالت متحده 30درصد از تمام درآمد 
خرده فروش��ی ها در طول سال در مناس��بت ها روی می دهد. بدون تردید این آمار 
بس��یار عجیب و غریب است. هیچ کس انتظار فروش 30درصدی خرده فروشی ها و 
به احتمال زیادی تمام کس��ب و کارها در مناس��بت ها را ندارد. با توجه به این آمار 
فهم دلیل فعالیت پردامنه برندها در مناسبت های مهم چندان دشوار نخواهد بود. 

نکت��ه مهم در گ��زارش انجمن خرده فروش��ی ایاالت متحده گرایش مش��تریان 
ب��ه جس��ت وجوی آنالین ب��رای محصوالت موردنیازش��ان مدت ها قبل از ش��روع 
مناسبت هاس��ت. این عادت س��ال به سال در مش��تریان تقویت می شود، بنابراین 

مشتریان از ماه ها قبل برنامه دقیقی برای خرید محصوالت موردنیازشان دارند. 
بدون تردید حضور فعال کس��ب و کارهای کوچک در مناس��بت های مهم تاثیر 
انکارناپذی��ری بر روی توس��عه هرچه بیش��تر آنها دارد. پیش نی��از حضور موفق در 
مناس��بت ها برنامه ریزی درس��ت برای طراحی کمپین بازاریابی است. امروزه بدون 
برنام��ه بازاریابی هوش��مندانه امکان تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریان وجود ندارد. 
همچنین با توجه به گسترش دستگاه های دیجیتال در میان مردم الگوی بازاریابی 
دیجیتال اهمیت بیش��تری در مقایسه با سایر شیوه های رقیب پیدا کرده است. در 
ادامه این مقاله شش اس��تراتژی کاربردی برای طراحی کمپین بازاریابی دیجیتال 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگرچه تمرکز اصلی بر روی کسب و کارهای کوچک 
قرار دارد، اما سایر برندها نیز امکان استفاده از استراتژی های مورد بحث را خواهند 

داشت. 
1. انتخاب هدف قابل ارزیابی

انتخاب هدف نخس��تین گام برای س��اماندهی یک کمپین بازاریابی محس��وب 
می شود. اشکال بسیاری از برندهای کوچک در این میان شروع به ساماندهی کمپین 
بازاریابی دیجیتال بدون تعریف دقیق هدف شان است. بدون تردید یک برند امکان 
پیگیری چند هدف همزمان را دارد. این امر تکنیک رایجی در میان برندهای بزرگ 
اس��ت. با توجه به اینکه در مقاله کنونی هدف اصلی ما کس��ب و کارهای کوچک 
هستند، انتخاب چند هدف در کنار امر ایده مناسبی نخواهد بود، بنابراین ما باید به 
دنبال هدف بنیادی و دارای بیش��ترین اهمیت برای کسب و کارمان باشیم. تعیین 
هدف به تمام برنامه های ما نظم می بخشد. هدف کسب و کارهای مختلف با یکدیگر 
تفاوت دارد. این امری طبیعی و برخواسته از ماهیت دنیای کسب و کار است. برخی 
از مهم ترین اهداف بازاریابی شامل فروش بیشتر، جلب توجه مخاطب، تعامل عمیق 

با مشتریان و تبدیل مشتریان عادی به مشتریان وفادار است. 
پس از انتخاب هدف اصلی برندمان برای مناسبت پیش رو باید به دنبال بهترین 
راه ها برای تحققش باش��یم. بدون تردید راهکارهای زیادی برای تحقق یک هدف 
وجود دارد. نکته مهم در این میان انتخاب راهکاری کم هزینه و زودبازده است. این 
امر صرفه جویی قابل توجهی در بودجه برندمان خواهد کرد. نکته مهم درخصوص 
گام پ��س از انتخاب هدف اس��تفاده از ابزار تحلیلی گوگل ب��رای اندازه گیری تاثیر 
کمپین مان بر روی ترافیک س��ایت برند است. امروزه بسیاری از برندها بدون توجه 
به تاثیر کمپین های بازاریابی بر روی کس��ب و کارش��ان اقدام به فعالیت بازاریابی 
می کنن��د. این امر در بهترین حالت موجب بهبود وضعیت کس��ب و کارمان بدون 
دسترسی به اطالعات دقیق درباره نحوه تاثیرگذاری کمپین بر روی برندمان خواهد 
ش��د. توصیه من در این بخش اس��تفاده از ابزارهای ارزیابی وضعیت سایت برند به 
عنوان معی��اری مهم برای داوری درباره نتایج کمپین مان اس��ت. ما توانایی بهبود 
کیفیت کمپین بازاریابی برندمان بدون دسترسی به داده های موردنیاز برای ارزیابی 

را نداریم. 
2. توسعه استراتژی بازاریابی سازگار با گوشی های هوشمند

امروزه همذات پنداری با مش��تریان بیش از هر زم��ان دیگری اهمیت دارد. تمام 
تالش برندها در دنیای کنونی درک بهینه مشتریان و تالش برای رفع نیازهای شان 
اس��ت. براساس گزارش موسسه Comscore در سال 2017 نزدیک به 71درصد 
از مش��تریان ایاالت متحده از طریق گوش��ی همراه اقدام به خرید آنالین یا تحقیق 
درباره محصوالت مورد نیازش��ان کرده اند. نکته جالب این آمار جهش خیره کننده 
میزان اتکای مش��تریان به گوش��ی های هوش��مند اس��ت. این آمار در سال 201۶ 
فقط 5۶درصد بود. بدون ش��ک آمار فوق در س��ال جاری رشد بسیار زیادی داشته 
اس��ت، بنابراین ما باید توجه به تجربه خرید مشتریان دارای گوشی هوشمند را در 

اولویت تان قرار دهیم. 
اگر س��ایت رسمی برند شما به طور پیش فرض با گوشی های هوشمند سازگاری 
دارد، نیازی به نگرانی نیس��ت. متاس��فانه بس��یاری از برندها هنوز نسبت به ایجاد 
س��ازگاری میان پلتفرم سایت ش��ان و تجربه کاربران گوشی های هوشمند اقدامی 
نکرده اند. این امر موجب نمایش محتوای س��ایت آنها در قالبی شلخته و نامناسب 
خواهد ش��د. بهترین الگو برای فهم اهمیت س��ازگاری س��ایت رس��می برندمان با 
گوشی های هوشمند مراجعه به سایت برندهای بزرگ است. امروزه سایت برندهایی 
نظی��ر ش��اپیفای، ماگنتو، نایک و اپل س��ازگاری بس��یار باالیی با تجرب��ه کاربران 
گوشی های هوشمند دارد. این امر میزان رضایت کاربران و تمایل شان برای مراجعه 

مجدد به سایت های مذکور را دوچندان می کند. 
نکت��ه فوق به طور ویژه برای ش��رکت های خرده فروش��ی آنالی��ن اهمیت دارد. 
بس��یاری از مشتریان امروزی از گوشی های هوشمند برای خرید استفاده می کنند. 
خرده فروشی های آنالین در این زمینه دو راهکار عمده پیش رو دارند. راهکار نخست 
ش��امل راه ایجاد سازگاری میان سایت و گوشی های هوشمند است. راهکار دوم بر 
روی طراحی اپلیکیشن رس��می برندمان برای کاربران گوشی های هوشمند تاکید 
دارد. امروزه اغلب برندهای بزرگ دارای اپ رسمی هستند. این امر فرآیند تعامل با 

مخاطب هدف از طریق گوشی های هوشمند را ساماندهی می کند. 
3. بازسازی تجربه خرید آفالین در دنیای آنالین

همه افراد حس و حال خرید در دنیای واقعی را دوست دارند. جست وجو در میان 
قفسه های مختلف فروشگاه ها، مش��اهده محصوالت مختلف و گفت وگو با مسئول 
فروش هر بخش تجربه جذابی محس��وب می شود. زندگی مدرن فرصت بسیاری از 
این کارها را س��لب می کند، بنابراین مردم هرچه بیشتر به سوی خرید محصوالت 
موردنیازشان به صورت آنالین متمایل می شوند. نکته مهم در اینجا برای برندهای 
کوچک و خرده فروشی ها تالش برای بازسازی تجربه خرید واقعی در دنیای آنالین 

است. این کار موقعیت بسیار زیادی برای برند ما به ارمغان خواهد آورد. 
راهکارهای بازس��ازی تجربه خرید آفالین در دنیای آنالین بسیار متفاوت است. 
نکته مهم در این میان انتخاب الگویی س��ازگار با تجربه برندمان است. در غیر این 
صورت فرآیند بازاریابی ما برای مناسبت های مهم دستخوش تغییرات و خطرهای 
زیادی خواهد ش��د. نمون��ه موفق این امر در میان برندهای ب��زرگ مربوط به برند 
نایک است. این برند در اپ رسمی اش فرصت مشاهده دامنه وسیعی از محصوالت  
برای کاربران را فراهم ساخته است. وقتی مناسبت های مهم مانند کریسمس از راه 
می رسد، اپ نایک حال و هوای ویژه ای به خود می گیرد. در این زمان کاربران عالوه 
بر بهره مندی از تخفیف های گسترده امکان مقایسه محصوالت و دریافت آنها بدون 
نیاز به پرداخت هزینه ارس��ال را خواهند داشت. همچنین کارشناس های نایک به 
طور 2۴ ساعته آماده پاسخگویی به مشتریان هستند. این امر انگیزه کاربران برای 

خرید هرچه بیشتر در مناسبت ها را افزایش می دهد. 
4. اهمیت نگاه به گذشته برای ایجاد آینده ای بهتر

برندهای موفق همیش��ه از گذش��ته درس می گیرند. این امر نوعی قانون عام در 
حوزه کس��ب و کار محس��وب می شود. هیچ برندی از اشتباه و خطا در امان نیست. 
نکته مهم استفاده از تجربه اشتباه های گذشته برای بهبود وضعیت کنونی شرکت 
اس��ت. براساس گزارش خبرگزاری CNBC ساالنه 1.75 تریلیون دالر ضرر ناشی 
از طراحی کمپین های نامناس��ب از سوی برندهای مختلف است. بی تردید این رقم 

بس��یار شوکه کننده است، بنابراین ما باید از اشتباه های احتمالی گذشته مان درس 
بگیریم. در این زمینه توجه به تجربه س��ایر برندها نیز دارای اهمیت است. این امر 

مانع ارتکاب اشتباه های مشابه از سوی ما خواهد شد. 
توصی��ه من در این بخش تالش ب��رای روی فرآیند برنامه ریزی کمپین بازاریابی 
برندمان س��ه ماه پیش از شروع مناسبت موردنظر است. برخی از مناسبت ها مانند 
کریس��مس نیازمند برنامه ریزی بسیار دقیق تری هس��تند، بنابراین باید بازه زمانی 
بیشتری برای آنها در نظر داشته باشیم. مزیت این شیوه امکان بررسی و ساماندهی 
ام��ور در کمال آرامش اس��ت. اگر کاره��ای ما به دقیقه آخر موکول ش��ود، امکان 

ساماندهی منظم و مناسب آنها از دست خواهد رفت. 
5. اهمیت ساماندهی خودکار امور

امروزه سامانه های هوشمند و خودکار توسعه بسیار زیادی یافته اند. اگر شما برنامه 
مش��خصی برای تبلیغات در گوگل، فیس بوک یا سایر شبکه های اجتماعی دارید، 
خودکارس��ازی ام��ور را مدنظر قرار دهید. منظور من از ای��ن اصطالح به کارگیری 
سیستم های دارای هوش مصنوعی برای مدیریت کمپین  است. بدون تردید مدیریت 
2۴ ساعته یک کمپین هزینه های زیادی در پی دارد، بنابراین استفاده از سامانه های 
هوشمند بهترین ایده در این میان خواهد بود.  براساس گزارش موسسه تحقیقاتی 
Nucleus اس��تفاده از سیستم های بازاریابی هوشمند هزینه برندها را 1۴.5درصد 
کاهش می دهد، بنابراین ما فرصت مناس��بی ب��رای صرفه جویی در بودجه برندمان 
خواهیم داشت. کاهش هزینه ها در بخش بازاریابی با توجه به شرایط کنونی دنیای 
کس��ب و کار اهمیت زی��ادی دارد. وضعیت اقتصاد جهانی در بس��یاری از مناطق 
همراه با عدم ثبات اس��ت، بنابراین پس انداز مقدار مش��خصی از بودجه مان اقدامی 
مطمئن خواهد بود.  خوشبختانه امروزه اغلب پلتفرم ها نظیر گوگل و فیس بوک از 
نرم افزارهای ثالث برای مدیریت کمپین برندها پش��تیبانی می کنند. این امر هزینه 
مدیریت کمپین ها را به ش��دت کاهش می دهد. بس��ته به نوعی کسب و کارمان با 
جست وجویی ساده در اینترنت امکان یافتن نرم افزارهای مدیریت خودکار کمپین 
وجود خواهد داش��ت. توصیه من در این بخش تعیین دامنه زمانی مناس��ب برای 
جس��ت وجوی نرم افزار مناسب اس��ت. در غیر این صورت عجله بیش از حد موجب 

انتخاب اشتباه از سوی ما خواهد شد. 
6. ارزیابی دوباره کمپین و شروع برنامه ریزی برای مناسبت 

بعدی
هیچ کمپینی بدون عیب و نقص نیست، بنابراین ارزیابی وضعیت آن برای یافتن 
اش��تباه های احتمالی ضرورت دارد. متاسفانه بس��یاری از برندها ارزیابی را مرحله 
پایانی کمپین بازاریابی می دانند. ایده من در این میان اندکی متفاوت تر اس��ت. بر 
این اساس ارزیابی مداوم کمپین از همان لحظه نخست اجرا شروع می شود. مزیت 
این امر امکان جبران اشتباه ها به صورت در لحظه است. این امر سرنوشت بسیاری 
از کمپین ها را تغییر می دهد. اگر ما رفع ایرادات کمپین مان را به پایان کار موکول 
کنیم، در عمل تمام مخاطب ها ایرادهای موجود را مشاهده خواهند کرد. شناسایی 
س��ریع کاستی ها و تالش برای رفع ش��ان در طول اجرای کمپین تجربه بهتری در 
اختیار مخاطب هدف قرار خواهد داد.  اگر مرحله نخست این مقاله، انتخاب هدف 
قابل ارزیابی، را به درستی انجام داده باشیم، در این بخش دشواری چندانی نخواهیم 
داشت. اگر در فرآیند ارزیابی اهداف شما تحقق یافته باشند، نیازی به نگرانی نیست. 
نکت��ه مهم عدم تحقق بخش عم��ده ای از اهداف برندهاس��ت، بنابراین ما نیازمند 
برنامه ریزی برای رفع ایرادها در کمپین در حال اجرا هستیم. اگر کمپین شما پایان 
یافته است، نکات مورد بررسی به عنوان کاستی باید در کمپین بعدی رفع شود. این 

امر موجب ارتقای کیفیت کمپین های ما به صورت مداوم خواهد شد. 
بدون تردید طراحی کمپین بازاریابی دیجیتال دش��واری های خاص خود را دارد. 
نکته مهم در این میان توجه به بازنگری مداوم کمپین و رفع اش��تباه های موجود 
است. در صورت رعایت این نکته بخش قابل توجهی از ایرادهای کارمان رفع خواهد 
شد. همچنین ایده طراحی کمپینی بدون نقص را فراموش کنید. همه کمپین های 
بازاریابی، حتی موفق ترین نمونه ها، دارای ایراد و اشکال هستند. نکته مهم کاهش 

سطح ایرادها به کمترین حد ممکن است. 
allbusiness :منبع

تحلیل رفتارهای مصرف کنندگان در 
کشورهای مسلمان

تعدادی از نظریه پردازان و اقتصاددانان کشورهای مسلمان بر این 
عقیده هستند که رفتارهای مصرف کنندگان در کشورهای مسلمان 

متفاوت از سایر کشورها، به ویژه کشورهای سرمایه داری است.
چراک��ه کش��ورهای مس��لمان حت��ی در الگوه��ای مصرفی خود 
از مبانی اس��الم پی��روی می کنند و همین می توان��د رفتارهای این 
مصرف کنن��دگان را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. این محققان 
و نظریه پ��ردازان اقتص��ادی کش��ورهای مس��لمان معتقدن��د رفتار 
مصرف کنن��دگان در بین مس��لمانان بیش از اینک��ه تابع مطلوبیت 
باش��د و ارزیابی ارزش های مادی یک محصول باشد، تابع دیدگاه ها 
و نگرش های این افراد درخصوص پاداش های اخروی است، بنابراین 
رفتاره��ای مصرف کنندگان در کش��ورهای مس��لمان تابع دو عامل 

است.
1- رفتارهای نوع دوستانه

اغلب مس��لمانان با توجه به آموزه های اس��المی، س��عی می کنند 
رفتاره��ای مصرفی آنها به گونه ای باش��د که به همنوع خود کمکی 
کرده باش��ند. دیدگاه های بشردوس��تانه و نوع دوستانه، نقش زیادی 

در ترسیم شیوه مصرف محصوالت در کشورهای مسلمان را دارد.
2- اشباع پذیری مصرف

ب��ا توجه به قوانین اقتصادی ک��ه در آموزه های دینی وجود دارد، 
برخ��ی از آنه��ا رفتار اش��باع پذی��ری در رفت��ار مصرف کنندگان را 
تح��ت تأثیر قرار می دهد. به عنوان مث��ال، در صورتی که محصولی 
در ب��ازار با کمبود مواجه می ش��ود، احتکار ک��ردن آن محصول چه 
برای فروش در زمان مناس��ب تر و با قیم��ت باالتر چه برای مصرف 
ش��خصی، حرام است، بنابراین، رفتار اش��باع پذیری مصرف، در این 
گروه با س��ایر گروه ها متفاوت اس��ت. افراد تا جایی می توانند از یک 
محص��ول خری��داری کنند که نیاز آنه��ا را برآورده کن��د و به انبار 
ک��ردن محصوالت و تغیی��ر قیمت در بازار منجر نش��ود. همچنین 
تعیین کردن خمس و زکات ب��رای محصوالتی که به صورت اضافی 
باقی مانده اند موجب می ش��ود تا جایی که امکان دارد مسلمانان از 

نگهداری محصوالت اضافی پرهیز کنند.
براس��اس نظر مش��اوره بازاریابی، مصرف کننده مسلمان براساس 
بیش��ینه کردن مطلوبیت محصول رفتار نمی کند، بلکه رفتارهای او 
مطابق با احکام ش��رعی و آموزه های دینی است. مصرف کننده های 
مس��لمان به ج��ای بیش��ینه کردن مطلوبی��ت محصول ب��ه دنبال 
بیش��ینه کردن رضایت خدا و حب و دوستی او هستند، بنابراین در 
تبیین رفتار مصرف کننده  های مس��لمان باید ای��ن عوامل به خوبی 

مورد توجه و شناسایی قرار گیرند.
از طرف��ی مس��ئله کاالهای حالل، ح��رام و مکروه نی��ز در میان 
مصرف کننده ه��ای مس��لمان مط��رح اس��ت. به همی��ن دلیل، این 
مصرف کنن��دگان ممکن اس��ت برای فروش ی��ک محصول به هیچ 
عنوان بازار خوبی نباش��ند. در حالی که برای محصوالتی که عنوان 
حالل دارن��د یا طبق آموزه های دینی ب��ه مصرف کردن آنها توصیه 
ش��ده اس��ت، فروش این محصوالت می تواند در این گ��روه از بازار 
مناس��بی برخوردار باش��د و رفتار مصرف کننده های این دس��ته از 

جمعیت جهان را تبیین کند.
بنابراین، در نظام س��رمایه داری، روش��ی که بازاریابی می تواند به 
نتیجه برس��د، باید براس��اس عقل حس��ابگر مصرف کننده های این 
کش��ورها باشد که به محاسبه کردن س��ود و زیان و نتایجی که این 
مص��رف یا خرید برای آنها دارد می پردازند. این روش، در این نظام، 
یک رفتار منطقی اس��ت و ارزش محس��وب می ش��ود. در حالی که 
در نظام های اقتصاد اس��المی، رضایت الهی است که مبنا قرار داده 
می ش��ود و بیشینه رضایت الهی به عنوان هدف نهایی در رفتارهای 

مصرف کننده و انتخاب های آنها به حساب می آید.
بنابراین، در طراح��ی و معرفی محصول و بازاریابی برای آن، باید 
نظام های ارزشی افراد را مورد شناسایی قرار دهیم و متناسب با آن 
ب��ه تولید و معرفی محصول بپردازیم. انس��ان ها ابعاد مختلفی دارند 
که الزم اس��ت گاهی بعد مادی و دنیوی یک محصول یا خرید برای 
آنها پررنگ تر ش��ود تا ترغیب به خرید محصول ش��وند و گاهی بعد 

معنوی و اخروی آن.
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روز بیمه روز شورانگیزی است؛ روزی که همه اهالی این صنعت با همدلی در کنار هم 
می نشینند و از فردای روشن و آفتابی بیمه سخن می گویند. از چند هفته مانده به چنین 
روزی، در بیمه مرکزی و ش��رکت های بیمه ای ش��ور و هیجان کامال دیده می شود. هر 
کس به سهم خود می خواهد با گرفتن گوشه ای از این کار بزرگ، مشارکت همدالنه ای 

داشته باشد.
حضور ریاس��ت محترم جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم نشان 
از اهمیت صنعت بیمه در ساختار اقتصاد ملی دارد. آنچه می خوانید گزارش کوتاهی از 

برگزاری بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه در ایران است.
رئیس جمهور از مردم خواست زندگی خود را با بیمه گره بزنند

بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه مهمان ریاست محترم جمهوری بود. 
ایش��ان با تبریک روز بیمه به تمامی فعاالن این صنعت از دستاوردهای بیمه به عنوان 
خون تازه ای در روند تولید و اقتصاد کش��ور یاد کرد و افزود: ماهیت صنعت بیمه یک 
ماهیت امنیت بخشی به جامعه است و باید ذیل تامین اجتماعی تعریف شود. وی تصریح 
کرد: محصوالت بیمه ای باید در خدمت تولیدکنندگان، کارآفرینان و تمامی آحاد مردم 

باشد تا در روز خسارت و مشکالت به کمک آنها بشتابد.
ایش��ان همچنین از اهمیت بیمه در زندگی امروز یاد کرد و گفت: صنعت بیمه باید 
به گونه ای عمل کند که مردم با ش��نیدن نام آن احس��اس آرامش کنند. فرهنگ بیمه 
در کش��ور باید در تمامی جامعه گسترش یابد و اگر این فرهنگ توسط صدا و سیما و 
س��ایر رسانه های گروهی و همچنین فضای مجازی توسعه پیدا کند شاهد رونق تولید 

نیز خواهیم بود.
دکتر حس��ن روحانی در ادامه گفت: صنعت بیمه باید با دقت و س��رعت در عملکرد 
ه��م رفاه مردم را تامین ک��رده و هم بنیه مالی خود را به عن��وان یک بنگاه اقتصادی 

تقویت کند.
همچنین دکتر حس��ن روحانی خاطرنش��ان کرد و گفت: صنعت بیمه ریسک های 
گوناگون کش��ور را تا حد چش��مگیری کاهش داده اس��ت. در دو سال اخیر بیشترین 
فش��ارهای تحریمی به کش��ور ما تحمیل ش��ده و ما در دولت تالش کردیم که ضریب 
ریس��ک ها را کاهش دهیم. صنعت بیمه بزرگترین متخصص کاهش ریسک در کشور 
اس��ت و م��ا نیز در دولت هدف بزرگ��ی داریم که کاهش ریس��ک های بین المللی را با 

جدیت دنبال کنیم.
دکتر حسن روحانی از تحریم صنعت بیمه کشور به عنوان دلیل آشکاری بر اهمیت 
این صنعت یادکرد و خاطرنشان کرد: قرار گرفتن صنعت بیمه در خط مقدم تحریم ها به 

دلیل اهمیت عملکرد این صنعت در حوزه پذیرش ریسک است.
وی با اش��اره به شرایط اقلیمی کشور از ایران به عنوان منطقه حادثه خیز یاد کرد و 
گفت: مقاوم  س��ازی ساختمان ها می تواند تا حدود بسیاری ریسک ها را کاهش دهد اما 

سازه های ناامن ضریب ریسک را به شدت باال می برد.
یکی از مباحث مهمی که رئیس جمهور به درستی به آن اشاره کرد، ضرورت اتحاد 
صنعت بیمه، بانک ها، کارآفرینان، دانشگاهیان و فعاالن بازار سرمایه بود. ایشان تصریح 
کرد: یافتن راهکارهای علمی و عملی علیه ترور اقتصادی، تروریس��ت های اقتصادی و 
همچنین ایستادن در برابر تحریم های ریسک آفرین از جمله وظایفی است که صنعت 

بیمه باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد.
رئیس جمهور با اش��اره به این مطلب که صنعت بیمه در روزهای سخت کنار مردم 
اس��ت، اظهار داشت: سرعت عمل، کاهش بوروکراسی، کارشناسی سریع برای تعیین و 

پرداخت خسارت می  تواند ضریب اعتماد، امنیت و آرامش را در جامعه باال ببرد.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: صنعت بیمه باید به گونه ای عمل کند که مردم با 
شنیدن نام آن احساس آرامش کنند. وی افزود: صنعت بیمه در شرایط امروز برای ما از 
ارزش و اهمیت باالیی برخوردار است، چراکه مملکت ما در معرض ریسک های خاص 

قرار دارد که تحریم ها یکی از آن مشکالت به شمار می روند.
رئیس جمهور با تقدیر از فعالیت صنعت بیمه در حوادث طبیعی اخیر بازسازی 107 
هزار و 710 واحد مس��کونی خس��ارت دیده در حادثه سیل کرمانش��اه را یک دستاورد 
بزرگ ارزیابی کرد و افزود: بعد از بازس��ازی خرابی های کرمانش��اه متاسفانه 25 استان 
کشور درگیر سیل شدند که در این حادثه نیز بیش از 1۴7 هزار واحد مسکونی دچار 

آسیب شد.
وزیر اقتصاد: تاثیر بیمه در توسعه اقتصاد کشور غیرقابل انکار است

صنعت بیمه به واسطه نقشی که دارد می تواند در توسعه اقتصاد کشور تاثیر غیرقابل 
انکاری بر جا بگذارد و به همین خاطر باید از سوی سه قوه و دستگاه های مرتبط مورد 

حمایت ویژه قرار گیرد.
به گزارش فرصت امروز به نقل از بیمه مرکزی، دکتر فرهاد دژپس��ند که در بیس��ت 
و ششمین همایش بیمه و توسعه سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: در صنعت 
بیمه کارهای بزرگ و ارزش��مندی صورت گرفته اما هنوز ظرفیت های بس��یاری برای 

توسعه آن وجود دارد.
وی قابلیت گذار صنعت بیمه از بخش دولتی به نهادهای خصوصی را از ویژگی های 
صنعت بیمه دانست و گفت: بیمه بلوغ یافته در کشور می تواند نقش غیرقابل انکاری را 

در مقابله با تحریم ها ایفا کند.
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی از صندوق حوادث طبیعی به عنوان یک ظرفیت مهم 
در تامین امنیت خاطر و اطمینان بخشی در جامعه یاد کرد و افزود: راه اندازی صندوق 

می تواند نقطه پایان دغدغه های گوناگون آسیب دیدگان حوادث طبیعی تلقی شود.
وی با تاکید بر این نکته که روند توسعه کشور در حال حاضر به حمایت حکومت نیاز 
دارد، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که منابع حکومت محدود است و باید مشارکت 

اجتماعی تمامی آحاد جامعه را در مسیر توسعه فعال کنیم.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که ضریب نفوذ بیمه در کش��ور به میزان اس��تاندارد 

منطقه و حتی جهانی نزدیک شود.
رئیس کل بیمه مرکزی: صنعت بیمه در راه استانداردهای بین المللی است 

در بیس��ت و ششمین همایش ملی بیمه و توس��عه دکتر غالمرضا سلیمانی با ابراز 
خرسندی از حضور رئیس جمهور در این همایش گفت: صنعت بیمه برای پوشش تمام 
ریسک های کوچک و بزرگ کشور آمادگی دارد و با همراهی دستگاه های مرتبط امنیت 

و اطمینان را در سطح جامعه نهادینه خواهد کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی راه اندازی مرکز مدیریت ریس��ک در کش��ور را یک ضرورت 
آشکار دانست و با تشریح آخرین دستاوردهای بیمه در سال های اخیر تصریح کرد: تنوع 
خدمات بیمه ای در کش��ور شامل 25 محصول متفاوت می شود هرچند اکثریت مردم 

فقط با چند رشته بیمه ای آشنایی دارند.
رئیس ش��ورای عالی بیمه از رونمایی مراکز فروش آنالین بیمه نامه در کش��ور خبر 
داد و گفت: با برنامه ریزی های صورت  گرفته و تالش چش��مگیر فعاالن صنعت بیمه و 
دست اندرکاران حوزه سایبری، دس��تیابی به استانداردهای بین المللی دور از دسترس 

نخواهد بود.

وی در پایان خاطرنش��ان کرد: صنعت بیمه با تقویت پوشش های مختلف بیمه های 
درمان در راستای تحول برنامه سالمت گام برمی دارد که این امر از برنامه های مهم دولت 

تدبیر و امید به شمار می رود.
به گزارش فرصت امروز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی 
دکتر غالمرضا س��لیمانی همچنین در آیین افتتاحیه نشست علمی بیست و ششمین 
همایش ملی بیمه و توسعه طی سخنانی گفت: مرکز ملی ریسک در کشور با محوریت 
صنعت بیمه و ریس��ک های بزرگ مراکز تولیدی خدماتی و س��ایر نهادهای اقتصادی 
راه اندازی خواهد ش��د. ارزیابی مدیریت ریس��ک باید به دو صورت تخصصی موردی و 

ترکیبی دنبال شود و صنعت بیمه پرچمدار ریسک در کشور خواهند بود.
براس��اس این گزارش رئیس کل بیمه مرکزی از افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان 
یکی از شاخص های مهم اقتصادی یاد کرد و اظهار داشت: باالرفتن سطح نفوذ بیمه در 
گروه تغییر رویکردهایی است که متاسفانه در حال حاضر با چالش های بسیاری دست 

و پنجه نرم می کند.
تجلیل از دکتر غالمحسین جباری پیشکسوت صنعت بیمه

در حاش��یه بیست و ششمین همایش بیمه و توس��عه از دکتر غالمحسین جباری 
پیشکسوت صنعت بیمه تجلیل شد. دکتر غالمحسین جباری دانش آموخته حقوق بیمه 
از معتبرترین دانش��گاه فرانسه و از پیشکس��وتان صنعت بیمه است که در کارنامه وی 
مدیریت در سطوح عالی صنعت بیمه و همچنین قائم مقامی بیمه مرکزی نیز به چشم 

می خورد.
در حاشیه این همایش در حضور رئیس جمهور، رئیس کل بیمه مرکزی، تنی چند 
از نمایندگان مجلس و فعاالن اقتصادی کشور از ایشان با اعطای لوح و جوایزی قدردانی 

شد.
معرفی برگزیدگان هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه 

در بیس��ت و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه، صنعت بیمه ایران برترین روابط 
عمومی های خود را در حوزه های گوناگون رس��انه های تبلیغی و حوزه های پژوهشی و 

آموزشی شناخت.
ب��ه گزارش فرصت امروز ب��ه نقل از اداره کل روابط عموم��ی و امور بین الملل بیمه 
مرکزی، در آیین اختتامیه این جشنواره رئیس کل بیمه مرکزی، اعضای هیأت عامل و 
تنی چند از مقامات ارشد صنعت بیمه با اهدای لوح تندیس و جایزه ویژه از تالش های 
برگزیدگان این جشنواره در راستای فرهنگ سازی و اعتالی صنعت بیمه، تقدیر کردند.

اسامی و رشته های برگزیدگان این جشنواره به شرح زیر است:

• در بخش ارتباط با رسانه ها، احمدرضا عصاری از شرکت بیمه کوثر
• در بخش روابط عمومی الکترونیک، سید علیرضا سادات میر از شرکت بیمه ایران

• در بخش پژوهش و افکارسنجی، مریم زمردیان از شرکت بیمه سامان
• در بخش ارتباطات )درون و برون سازمانی(،  نصرت اهلل محمدی از شرکت بیمه البرز

• در بخش مسئولیت اجتماعی، مهدی جمشیدیان از شرکت بیمه ملت
• در بخش خالقیت و نوآوری، احمدرضا تهرانی از ش��رکت بیمه س��رمد؛ در بخش 

انتشارات، آزاده هراتی زاده از شرکت بیمه معلم 
• در بخش امور تبلیغاتی و نمایشگاهی، احمدرضا عصاری از شرکت بیمه کوثر

• تقدیر از داود شکری مدیر روابط عمومی شرکت بیمه ما به خاطر دبیری جشنواره 
روابط عمومی های برتر

• تقدی��ر از محمد خرمی مدیر روابط عمومی ش��رکت بیمه آس��یا به خاطر دبیری 
جشنواره بیمه در رسانه

• تشکر از روابط عمومی شرکت بیمه پارسیان و روابط عمومی شرکت بیمه آسماری
برگزیدگان چهارمین جشنواره بیمه در رسانه معرفی شدند

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در بیانیه اختتامیه 
چهارمین جشنواره بیمه در رسانه، آمده: اگر امروز صنعت بیمه خود را به عنوان صنعتی 
شفاف معرفی می کند و مدیرانش به این واقعیت می بالند که در اتاق شیشه ای نشسته اند 
و فعالیت می کنند به واسطه رسانه های متعهدی است که حضور صنعت بیمه را در بازار 

سرمایه پذیرفته اند.
هیات داوران از بین آثار رس��یده به دبیرخانه چهارمین جش��نواره بیمه در رسانه با 
تکیه بر شاخص های سه گانه اصالت، صداقت و سالمت، آثار زیر را برترین شناخته است:

در بخش رسانه های مکتوب:
• خب��ر: لیال اکبرپور به خاطر مطلب »ابطال دس��تور بیمه مرکزی برای خس��ارات 

خودروهای گران قیمت« در روزنامه دنیای اقتصاد
• مصاحبه: صادق رحمانی به خاطر مطلب »ش��فافیت در صنعت بیمه« در نش��ریه 

پیک بیمه
• گزارش خبری: احس��ان شمش��یری به خاطر مطلب »صندوق بیمه و اوراق بهادار 

راهکار پوشش حوادث فاجعه بار« در روزنامه تعادل
در بخش رسانه های مجازی )خبرگزاری ها، سایت های خبری(:

• گ��زارش خب��ری: لیال جودی به خاطر مطلب »منابع ش��خص ثالث چگونه هزینه 
می شود؟« در خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران و مجید میرزا حیدری با مطلب »وزارت 
بهداش��ت با مازاد دریافتی عوارض از صنعت بیمه چه کرده است؟ 800میلیارد تومان 

کجاست؟« در نود اقتصادی
• خبر: محمدرض��ا مقامی فر به خاطر مطلب »چند هزار برای تصادفات س��اختگی 

پرداخت می شود؟« در تابناک
• گزارش تحلیلی: لیال فریادرس به خاطر مطلب »از تداوم کاهش نسبت خسارت تا 

رشد 39درصدی نسبت توانگری مالی« در سایت بانکداری ایرانی
• گفت و گو: مهدی رهبر به خاطر مطلب »شورای عالی بیمه درباره تغییر محاسبه 

خسارت تصادفات تصمیم می گیرد« در خبرگزاری ایبنا
• یادداش��ت: عبداهلل میرحسینی به خاطر مطلب »ضرورت آموزش عمومی بیمه در 

سطح جامعه« در سایت شارا
در بخش رسانه های دیداری و شنیداری:

• گزارش خبری رضا نگهبان به خاطر تهیه و پخش گزارش »بیمه های آتش سوزی« 
در باشگاه خبرنگاران جوان

• گزارش تحلیلی رضوان باصفا به خاطر تهیه و پخش گزارش »بیمه ش��خص ثالث 
راننده محور می شود« در خبرگزاری صدا وسیما

• گزارش توصیفی غزاله عربگل به خاطر تهیه و پخش گزارش »جایگاه بیمه زندگی« 
در شبکه جام جم

• گفت و گو: حمیدرضا کجوری به خاطر تهیه و پخش »پرداخت خس��ارات سیل« 
در رادیو اقتصاد

بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه 12و 13 آذرماه سال جاری در سالن 
همایش های برج میالد با حضور ریاس��ت محترم جمه��وری، وزیر محترم اقتصادی و 

دارایی، رئیس کل بیمه مرکزی و جمعی از مقامات صنعت بیمه ایران برگزار شد. 

گزارش »فرصت امروز« از بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه

ماهیت صنعت بیمه امنیت بخشی است

یکشنبه
17 آذر 1398

شماره 1446
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اخبار

»بسم اهلل الرحمن الرحيم«
16 آذر، تداعي گر نقش آفريني دانشجويان فرهيخته و دانشگاهيان عزيز 
در تحوالت سياسي و اجتماعي كشور است. روزي كه رشادت و جانفشاني 
سه دانشجوي انقالبي و آزادي خواه ، فرياد رساي استكبارستيزي، استقالل 
خواهي، عدالت جويي و آزادي طلبي را در فضاي خفقان و استبداد حاكم بر 
آن روز هاي دانشگاه هاي كشور طنين انداز كرد و پايه گذار جنبشي عظيم، 
تاثيرگذار و ماندگار درحيات انقالب اسالمي شد. قشر خالق و متعهد دانشجو 
در طول حيات چهل ساله انقالب اسالمي، به عنوان محور توسعه، پويايي و 
آرمان گرايي و پرچمدار علم و دانايي و روشنگر افق چشم اندازه آينده كشور 
ها و ظرفيت هاي عظيم اين قشــر و تكيه بر ايده هــاي كمال خواهانه و مطرح بوده و در پرتو حضور در صحنه و به پشتوانه باور واعتماد به توانمندي 

انديشــه هاي خالقانه و تحول گراي دانشجويي، دستاوردهاي ارزشمندي 
نصيب كشور شده است.  نام گذاري روزي به نام روز دانشجو، فرصت ارزنده 
اي براي تكريم و تبيين نقش، جايگاه و منزلت واالي دانشجو در نظام توسعه 
و قدرداني از مجاهدت ها و تالش هاي اين قشر در راه روشنگري و اعتالي 
فرهنگ و انديشه ميهن عزيز اسالمي است. فرصت را مغتنم شمرده، ضمن 
گرامي داشــت ياد و خاطره شــهداي عرصه علمي كشور، فرارسيدن »روز 
دانشــجو« را به همه تالش گران عرصه علم و دانش خصوصاً دانشجويان و 
دانشگاهيان فهيم و فرهيخته استان مقدس قم تبريك و تهنيت عرض نموده 

و عزت و سربلندي روزافزون آنان را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.
بهرام سرمست - استاندار قم

همدان – خبرنگار فرصت امروز: معاون مهندســی و توســعه شــركت آب 
وفاضالب روستايی اســتان همدان از برخورداری 36 روستا با جمعيتی بالغ بر 23 
هزار نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی در هشت ماهه سال جاری خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی شركت آب و فاضالب روستايی استان همدان؛ مجتبی حسين 
آبادی ضمن ارائه گزارشی از عملكرد شركت آب و فاضالب روستايی از ابتدای سال 
جاری تا پايان آبان ماه؛ گفت: در مدت مذكور؛عالوه بر خدمات آبرسانی به روستاهای 
تحت پوشش؛ حفر 24 حلقه چاه، تجهيز و كف كنی 17 حلقه چاه، اليروبی 4 رشته 
قنات و بهسازی 5 دهنه چشمه عملياتی شد. وی با بيان اينكه شركت آب و فاضالب 
روستايی همواره به دنبال ارتقاء سطح خدمات رسانی به مشتركين روستايی است؛ 
عنوان كرد: بر همين اساس در بازه زمانی ذكر شده  اجرای 44 كيلومتر شبكه توزيع 
و اجرای 33 كيلومتر خط انتقال نيز اجرايی شد.  حسين آبادی همچنين ازاجرای4 
كيلومترخط برق ،احداث 3 باب ايستگاه پمپاژ، ضمن احداث 5 باب مخزن 825 متر 

مكعبی در بازه هشت ماهه سال جاری خبر داد.
  مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 

فامنین خبر داد:
رفع بیش از 280 مورد نشتی خطوط انتقال و شبکه 

های آبرسانی در هفت ماهه سال جاری
مدير امورآب و فاضالب روستايی شهرستان فامنين از رفع 282 مورد نشتی 
خطوط انتقال و شبكه های آبرسانی در هفت ماهه سال جاری خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی شركت آب و فاضالب روستايی استان همدان؛عيسی احمدی ضمن 
ارائه گزارشی با بيان اينكه در بازه زمانی هفت ماهه سال جاری اجرای 400متر 
از شبكه داخلی روستای فيض آباد نيزعملياتی شد گفت: از مجموع 2.5 كيلومتر 
شــبكه داخلی در روســتای مذكور، تاكنون 300 متراجرايی شــده و مابقی تا 
پايان ســال جاری عملياتی خواهد شــد. وی درادامه با اذعان به اينكه درمدت 

مذكور؛اليروبی و بهسازی مخزن 7 مترمكعبی روستای باباحصاری نيزاجرايی شد؛ 
اظهارداشت: طی اين مدت؛ پروژه حفاری چاه روستای آجرلو نيز عقد قرارداد شد. 
وی درخصوص ديگراقدامات انجام شده در بازه زمانی مذكورعنوان كرد: درمدت 
ذكرشــده فروش 101 مورد انشعاب در روستاهای تحت پوشش، تعويض 127 
مورد كنتور معيوب و توزيع 700 كيلوگرم پودر پركلرين در روســتاهای تحت 
پوشش اشاره كرد. احمدی همچنين افزود: دربازه زمانی هفت ماهه سال جاری؛ 
تعمير 39 دستگاه تابلو برق چاههای آب شرب، تعويض 12 دستگاه الكتروپمپ 
چاههای آب شرب و تعمييرات 282 مورد حوادث نشتی خطوط انتقال و شبكه 
آبرسانی  نيز عملياتی شد. مدير امور آب و فاضالب روستايی شهرستان فامنين در 
بخش ديگری از سخنانش ضمن اشاره به حفر 200 متر از چاه مكانيكی روستای 
جهان آباد؛ عنوان كرد:همچنين در روستای دهلق نيز در مدت ياد شده حفر چاه 

10 متری دهانه گشاد عملياتی شد. 

پیام استاندار قم به مناسبت روز دانشجو

در هشت ماهه سال جاری عملیاتی شد:

برخورداری 36روستای استان همدان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی

تبریز - فالح: استاندار آذربايجان شرقی با اشاره به روند رو به رشد روابط 
اقتصادی و تجاری ايران و ارمنســتان، بر گسترش مناسبات بين استان های 
مرزی دو كشور تأكيد كرد و گفت: از سرمايه گذاری های مشترک در حوزه های 
مختلف اســتقبال می كنيم. دكتــر محمدرضا پورمحمدی در ديدار ســفير 
ارمنســتان در ايران، اظهار داشت: در ســايه روابط فرهنگی و تاريخی ايران و 
ارمنستان، امروز هموطنان مســلمان و ارمنی در نقاط مختلف ايران و بويژه 
تبريز در شرايط كامالً مسالمت آميز زندگی می كنند. وی با بيان اينكه مناسبات 
دو كشور در سال های اخير رو به گسترش بوده است، افزود: پس از سفر دكتر 
روحانی به ايروان برای شركت در اجالس سران اتحاديه اقتصادی اوراسيا، روند 
توسعه روابط، پرشتاب تر نيز شده است. پورمحمدی خاطرنشان كرد: تنها در 
ســال 2018 ميالدی، مبادالت اقتصادی دو كشور 40 درصد افزايش يافته و 
هم اكنون، ايران چهارمين شريك اقتصادی ارمنستان است. استاندار آذربايجان 
شــرقی، تردد ســاالنه 200 هزار نفر از اتباع و گردشگران دو كشور را نتيجه 
اقدامات ســازنده در جهت تسهيل رفت وآمد گردشگران و لغو رواديد بين دو 
كشــور عنوان كرد و گسترش روابط فرهنگی و گردشگری را موجب پايدارتر 
شــدن روابط اقتصادی دانست. وی با اشــاره به موقعيت ژئوپليتيكی استان 

آذربايجان شرقی به عنوان تنها دريچه دسترسی ارمنستان به آسيا و خاورميانه، 
بر گســترش روابط بين اســتان های مرزی دو كشور تأكيد كرد. پورمحمدی 
همچنين ظرفيت های آذربايجان شرقی در حوزه های صنعت، معدن، كشاورزی 
و خدمات را يادآور شد و بر آمادگی فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی استان 
برای همكاری های مشترک با ارمنســتان در زمينه های مختلف تأكيد كرد. 
استاندار آذربايجان شــرقی حوزه های مختلف علمی و دانشگاهی را از جمله 
زمينه های مناسب برای همكاری با ارمنستان دانست و توسعه همكاری در اين 
زمينه ها را مورد تأكيد قرار داد. پورمحمدی همچنين اهتمام دولت ارمنستان 

نســبت به حل برخی مشــكالت در حوزه ترانزيت و حمل ونقل بار در مرز دو 
كشور و پيگيری مسأله آلودگی رود ارس توسط پساب های صنعتی اين كشور 
را خواستار شد. سفير ارمنستان در ايران نيز با اشاره به بازديد خود از 5 واحد 
توليدی و صنعتی، آذربايجان شرقی را يكی از استان های توسعه يافته و توانمند 
از نظر فناوری و منابع انسانی خواند و گفت: روابط رو به رشد ايران و ارمنستان 
اين اجازه را می دهد كه در مورد همكاری های مشترک در زمينه های مختلف 
فكر كنيم. آرتاشس تومانيان با اشاره به امضای توافق نامه تجارت آزاد بين ايران 
و اتحاديه اقتصادی اوراسيا، گفت: كارآفرينان و فعاالن اقتصادی ارمنی از مزايای 
عضويت در اين اتحاديه بهره مند شــده اند و اكنون زمان آن است كه همراه با 
ايران، به طور مشترک از اين امكانات استفاده كنيم. وی با بيان اينكه امكانات 
نامحدودی برای همكاری در زمينه های مختلف با ايران داريم، افزود: مســير 
هزاران ســاله ای كه دو ملت ايران و ارمنستان طی كرده اند ما را ملزم می كند 
كه روابط كنونی را توسعه و تحكيم ببخشيم. سفير ارمنستان همچنين آمادگی 
كشورش را برای توسعه همكاری های علمی، فرهنگی و هنری با ايران اعالم كرد 
و گفت: نبايد همواره به اروپا چشم بدوزيم و خود ما به عنوان كشورهای همسايه 

نيز می توانيم دادوستد علمی و فناوری داشته باشيم.

ساری - دهقان : رئيس دانشگاه علوم پزشكی مازندران طی پيامي فرارسيدن 
16 آذر ، روز دانشجو را به همه دانشجويان تبريك گفت.

متن پيام دكتر سيد عباس موسوی به شرح زير مي باشد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

16 آذر؛ روز دانشــجو نماد آگاهی و پويايی دانشجوســت ، يكــي از روزهاي 
افتخارآميز تاريخ ايران و نماد مقاومت و ايستادگي دانشجويان در برابر استعمار غرب  
ومبارزه با استكبار است. دانشجويان و دانشگاهيان همواره در مقاطع حساس تاريخ 
از انقالب شكوهمند اسالمی گرفته تا هشت سال دفاع مقدس و سال هاي پس از آن 
در سنگر بازسازي، پيشرفت و آباداني در صف مقدم نقش آفريني و حماسه سازي قرار 

داشته اند . بی ترديد استقالل، آزادی و امنيت پايدار امروزكشورمان مرهون مجاهدت 
و فداكاري جوانان و دانشجويان مدبر و شجاعي است كه با خون خود نهال پر خير و 

بركت انقالب اسالمي را آبياري كردند. برما نيز فرض است به منظور سپاسگزاری از 
اعتماد و حسن ظن دانشجويان ، بستر مناسب جهت ورود فعاالنه آنان را  به عرصه 
های اجتماعي براي هموار كردن مسير توسعه كشور مهيا كنيم ، لذا ضمن طلب 
ياري از تمامي همكاران و دانشجويان براي رسيدن به همدلي و وحدت  ، حماسۀ 
16 آذر و روز دانشجو را به عنوان نماد آزادگي و استكبار ستيزي تبريك گفته ، به 
تمام دانشجوياني كه در راه ملت و ميهن ، جسم و جان  پاک خويش را فدا كردند 
درود و سالم مي فرستم . با توكل بر خداوند متعال، سالمتی ، شادكامی و موفقيت 

روزافزونتان را خواستارم. 
دكتر سيد عباس موسوی - رييس دانشگاه علوم پزشكی مازندران

استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با سفیر ارمنستان مطرح کرد؛
آمادگی برای سرمایه گذاری  مشترک در حوزه های مختلف

پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو

تبریز – ماهان فالح: مدير شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربايجان شرقی از پاسخگويی به بيش از 50 هزار نفر مراجعه 
كننده از زمان اجرای طرح مديريت مصرف ســوخت توسط مسئوالن 
و كاركنان اين منطقه در خصوص خدمات كارت هوشــمند ســوخت 
خبــر داد. علــی روح اللهی مدير منطقه با اشــاره بــه آمادگی كامل 
زير ســاخت های فنی ســوخت رســانی در جايگاهای عرضه سوخت 
گفت: مســئولين اين منطقه بــدون وقفه با كنتــرل و رصد عملكرد 
جايگاههای عرضه مواد نفتی و فرآيند سوخترســانی از مبداء تا مقصد 
و پاســخگويی به مراجعان به واحد های ســتادی به ويژه در خصوص 
كارت هوشمند سوخت با تمام ظرفيت در خدمت شهروندان عزيز می 
باشند. روح اللهی در ادامه افزود: از آغاز اجرای طرح مديريت مصرف 
ســوخت با توجه به حجم باالی مراجعات در خصوص خدمات كارت 
هوشمند ســوخت، جهت پاسخگويی مطلوب و جلب رضايت مراجعان 
محترم، واحــد مجزايی بعنوان حذف رمز در نظر گرفته شــده كه با 
افزايش تجهيزات و بهره مندی از پرسنل منطقه از آغاز طرح مديريت 

مصرف سوخت بيش 33 هزار مورد حذف رمز كارت سوخت خودرو و 
موتورســيكلت در اين منطقه و نواحی مربوطه ثبت شده است. 

وی همچنين اظهار داشــت: با بســيج حدود 40 نفــر از كاركنان 
منطقــه و نواحی 12 گانه از آغاز اجرای طرح ســهميه بندی مصرف 
بنزيــن برای بيش از 50 هزار نفر از شــهروندان اســتان در خصوص 

خدمات كارت هوشــمند ســوخت از قبيل حذف رمز، كدهای خطای 
كارت سوخت، ميزان ســهميه بندی، كالس خودروی كارت سوخت، 
خودروهای اســقاطی، خودروهای پالک منطقه آزاد ارس ، درخواست 
كارت ســوخت المثنــی، پيگيــری كارت های درخواســت شــده، 
پاســخگويی و راهنمايی الزم ارائه شــده اســت. روح اللهی همچنين 
با اشاره به ذخيره ســهميه بنزين كسانی كه تابحال موفق به دريافت 
كارت هوشمند ســوخت نشده اند افزود، شهروندان می توانند با ارائه 
مــدارک الزم از طريق مراكز پليس +10 درخواســت كارت ســوخت 
نموده و كســانی كه پيش از اين درخواســت داده اند از طريق سايت 
www.epolice.ir  و يــا www.post.ir كارت ســوخت خود را 
پيگيری نمايند. وی با بيان اينكه مركز پاســخگويی و ارتباط مردمی 
با شــماره تماس 09627 به صورت  شبانه روزی آماده پاسخگويی به 
ســئواالت مطروحه می باشد اظهار داشــت: اطالعات بيشتر در زمينه 
طرح ســهميه بندی بنزين را می توانيد در پورتال شركت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ايران www.niopdc.ir  مشاهده نماييد.

با همت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی؛

بیش از ۵۰ هزار مورد خدمت در خصوص کارت هوشمند سوخت ارائه  شد

اهواز - شبنم قجاوند: در نشستي با حضور مدير پژوهش و فناوري شركت 
ملي نفت ايران، پيشرفت پروژه هاي پژوهشي ازدياد برداشت و بهبود توليد از 6 
ميدان هيدروكربوري شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب بررسي شد.   مديرعامل 
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در اين نشست اظهار كرد:  پروژه هاي پژوهشي 
ازدياد برداشت و بهبود توليد از 6 ميدان نفتي اهواز، گچساران، كوپال، منصوري، 
كرنج و بي بي حكيمه به 5 دانشگاه و مركز علمي كشور واگذار شد كه فاز اول اين 
قراردادها در حال اتمام اســت. مهندس احمد محمدي گفت: اغلب پروژه هاي 
پژوهشی در مناطق نفت خيز جنوب به دليل اينكه نتايج آنها ارتباط مستقيم با 
توليد دارند، از اولويت ويژه اي برخوردار هستند و ضرورت دارد به منظور تسريع و 
تكميل به موقع آنها نسبت به برگزاري نشست هاي مشترک با دانشگاه ها و مراكز 
تحقيقاتی اقدام شود. وي با تاكيد بر اين كه ضرورت دارد تعداد قابل توجهي از 
پروژه هاي پژوهشي مرتبط با فعاليت اصلي سازمان باشد افزود: شركت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب از شركت هاي دانش بنيان و مراكز علمي و پژوهشي كشور كه در 
ايجاد فناوري هاي مرتبط با توليد و راهبري از مخازن داراي ايده و انديشه جديد 
هستند حمايت مي كند. مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران نيز گفت: 
قراردادهاي ازدياد برداشت و بهبود توليد در قالب 5 بسته كاري تعريف شده اند 

كه بسته اول شامل شناخت ميدان،  بسته دوم مدلسازي و شبيه سازی مخزن،  
بسته سوم انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي، بسته چهارم اصالح مدل شبيه سازي 
و بسته پنجم اجراي پايلوت ميدانی است. ابراهيم طالقاني با بيان اينكه انجام اين 
پروژه ها مورد تاكيد وزير نفت است افزود: هدف از واگذاري اين پروژه ها به دانشگاه 
ها اين است كه آنها با رويكرد علمي، چالش های ميادين را شناسايي كنند و براي 
ازدياد برداشت و بهبود توليد از اين مخازن طرح هاي جديد ارائه دهند. وي در 

ادامه، با بيان اينكه پژوهش در اولويت برنامه مديران صنعت نفت قرار دارد اظهار 
داشت:  فعاليت هاي پژوهشي بايد در مسيري باشد كه دغدغه مديران را كم و در 
تصميم گيري بهتر به آنها كمك كند. طالقاني با اشاره به توانمندي دانشگاه ها و 
مراكز علمي و پژوهشي كشور در رفع نيازهاي صنعت نفت گفت: فاصله دانشگاه 
و صنعت نسبت به گذشته كمتر شده است و ساخت پمپ SRP توسط دانشگاه 
شهيد چمران اهواز و ساخت مته حفاري توسط جهاد دانشگاهي خوزستان نشان 
دهنده اين است كه دانشگاه ها و مراكز علمي رشد و پيشرفت چشمگيری داشته 
اند. وي خاطرنشان ساخت: به همت جوانان تحصيل كرده، شركت هاي استارت اپ 
در كشور رو به رشد هستند و اين شركت ها براي همكاري با صنعت نفت اعالم 
آمادگي كرده اند. رئيس پژوهش و فناوري شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 
نيز در اين نشست گزارشي از پيشرفت پروژه هاي پژوهشي ازدياد برداشت و بهبود 
توليد از 6 ميدان ارائه داد. دكتر شاهين كرد گفت:  اين پروژه ها از پيشرفت خوبي 
برخور دارند و هم اكنون گزارش هاي زيادي در آستانه تأييد نهايي قرار دارند. در 
ادامه اين نشست درباره برخي پروژه هاي پژوهشي شركت ملي مناطق نفت خيز 
جنوب از جمله ساخت دمولسيفايرها، پاكسازي پساب بوسيله پودر ميكروبي و 

ساخت اسكيد ماونتد نمكزدايي بحث و تبادل نظر شد.

مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب:
فاز اول پروژه هاي پژوهشي ازدیاد برداشت از 6 میدان نفتي در مرحله نهایي است

گوناگونی پروژه های برق رسانی در منطقه 6 )جنوب شرق اصفهان(
اصفهان – قاســم اسد: امور برق جنوب شرق در ايجاد زيرساختها و همچنين نوســازی و بهينه سازی شبكه های برق محدوده 
امور گام های بزرگی را برداشــته اســت. مهندس مهران نصر مدير امور منطقه 6  ) جنوب شــرق اصفهان(  در اين باره گفت : پروژه 
تبديل شــبكه ســيمی به كابل خودنگهدار در خيابان آپادانا اول كوچه بوستان و در بهارســتان حدفاصل خيابان های جامی و آفتاب 
مهتاب با هزينه ای بالغ بر 4ميليارد و 500 ميليون ريال اجرايی شــد  وی در ادامه گفت  :در پروژه بهارســتان بيش از 5 هزار متر 
كابل خود نگهدار احداث و12 اصله پايه فرسوده تعويض شد و همچنين در پروژه خيابان آپادانا بيش از 600 متر كابل احداث و 10 
اصله پايه فرســوده تعويض شــد  وی در ادامه به ديگر پروژه های انجام شــده در امور اشاره كرد و گفت : اصالح ساختار شبكه فشار 
ضعيف واقع در خيابان ســجاد حدفاصل چهارراه آپادانا و گلزار شــهدا با هزينه ای بالغ بر 855 ميليون ريال اجرا يی شد كه طی آن 

750 متر كابل خودنگهدار فشــار ضعيف احداث و 12 اصله پايه 9 متری فرسوده تعويض گرديد.

روش هاي پرداخت صورتحساب برق طرح ملي قبض سبز در گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مدير دفتر روابط عمومی شــركت توزيع نيروي برق گلســتان از راهكارهاي الزم جهت پرداخت آســان 
صورتحســاب برق در گلســتان خبر داد.به گزارش روابط عمومي شــركت توزيع نيروی برق گلستان، رحمت قره خانی گفت: پس از حذف قبض 
كاغذي، مشــتركان گلســتانی مي توانند تنها با داشــتن شناسه قبض 13 رقمي به روشــهای زير می توانند صورت حساب برق مصرفي خود را 
پرداخت كنند كه بشــرح ذيل می باشد :ارسال صورتحساب بصورت پيامك : با اين پيوند ،مشتركان به درگاه بانكي ارجاع مي شوند و مي توانند 
صورتحســاب قبض برق خود را پرداخت كنند.APPهاي صنعت برق بنام آپ موبايل : در اين روش، مشــتركان مي توانند شناسه قبض خود را 
در آپ ثبت كنند و از طريق آن از صدور قبض جديد مطلع شــوند و از همانجا صورتحســاب خود رابپردازند.وب سايت شركت توزيع نيروي برق 
گلستان با آدرس www.ped-golestan.ir و درگاه اينترنتي به آدرس  www. saapa.ir  : مشتركان گلستانی مي توانند با ورود به وب 
سايت هاي مذكور به قسمت پرداخت صورتحساب مراجعه و با وارد كردن شناسه  و ارجاع به درگاه بانكي قبض خود را بپردازند. كد دستوري با 
شــماره #1521*733* و #1521*741* :  يكي از روشــهاي پرداخت هزينه صورتحساب برق مصرفي است كه مشتركان مي توانند با شماره 
گيري و دنبال كردن مراحل آن، قبض خود را پرداخت كنند.ATM . POS : مشــتركان با مراجعه به دســتگاههاي خود پرداز عضو شــتاب ) 
ATM ( و انتخاب گزينه پرداخت قبوض، قبض خود را پرداخت مي كنند و در POS نيز با ثبت شناســه قبض، بدهي به مشــترک اعالم مي 
شــود و از همانجا مي توانند هزينه صورتحســاب برق مصرفي خود را پرداخت كنند. تلفن 4 شماره اي 1521 : مشتركان گلستانی مي توانند با 
شــماره گيري 1521 و دنبال كردن كدهاي دســتوري، بهاي قبض مصرفي خود را بپردازند.به گفته وي در دفاتر پيشخوان نيز مشتركان شناسه 
قبض خود را به كارگزار دفتر پيشخوان اعالم و براي پرداخت قبض خود از وی كمك خواهند گرفت و در ICT روستايي نيز مي توانند شناسه 

قبض خود را به كارگزار ICT روســتايي اعالم و براي پرداخت قبض خود از آنها كمك بگيرند.

کمیته مناسب سازی شهرستان رباط کریم تشکیل جلسه داد
رباط کریم ـ مینا فرجی: معاون عمرانی و امور فنی فرمانداری رباط كريم در نشست كميته برنامه 
ريزی شهرستان بر ضرورت مناسب سازی ادارات سازمان ها و بانك ها تاكيد نمود.  سياوش نوری ضمن 
بر شمردن اهميت مناسب سازی از وضعيت نامساعد شهری در سطح شهرستان ابراز نگرانی كرد و گفت: 
از شــهرداری ها و دهياری ها خواستاريم در خصوص مناسب ســازی در پارک ها و پياده روها اهميت 
موضوع را لحاظ كنند. رئيس كميته مناســب سازی در ادامه با خطاب قرار دادن دستگاه های اجرايی و 
ادارات برای ســهولت در تردد معلوالن بيان كرد: الزم است ورودی ساختمان ها با اجرای طرح مناسب 
ســازی برای تردد معلولين و ســالمندان بهينه سازی شود. ادارات نيز ملزم هستند پروژه های خود را با 
نظارت بهزيستی اجرايی نمايند تا در اين خصوص مناسب سازی مطابق با استانداردها به شكل مطلوبی انجام شود. نوری در اينادامه افزود: 
هم چنين دهياری ها مجاز می باشــند از محل اعتبارات ارزش افزوده با تصويب شــورا و كميته انطباق  در خصوص مناسب سازی  هزينه 
كنند. معاون عمرانی فرمانداری در پايان بر ضرورت نصب تابلو ويژه پارک معلولين  تاكيد نمود و افزود: عمليات مناسب سازی  معابر پارک 

ها، ورودی های ادارات؛ بانك ها و نصب تابلو بايد تا پايان دی ماه به مرحله اجرا در آيد.

سه میلیون اصله نهال در سطح استان ایالم کاشته می شود
ایالم-هدی منصوری- به مناســبت اجرای برنامه كاشت همگانی نهال در سطح اســتان برنامه ای با حضور نماينده محترم ولی 
فقيه و امام جمعه اســتان در منطقه داالب اجرا شــد. به گزارش روابط عمومی اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان ايالم دكتر 
احمدی مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری اســتان با اشــاره به اجرای طرح ملی "بســيج همگانی نهالكاری" در اســتان افزود: 14 
آذرماه همزمان با سراسر كشور اين طرح در استان اجرا می شود. وی گفت: اين طرح با شعار "نهالكاری همگانی برای ايرانی سرسبز" 
با مشاركت بسيج ســازندگی، سازمان های مردم نهاد، شهرداری ها و دهياری ها،  همياران طبيعت و تعاونی ها در شهرستان های استان 
اجرا می شــود. امام جمعه اســتان نيز با اشاره به اهميت نهالكاری از ديدگاه اســالم گفت: درخت نماد آبادانی و شاخص سرسبزی و 
خرمی و مظهر زندگی و باعث لطافت هوا و موجب آســايش و رفاه انســان و صفا و پاكی طبيعت می باشــد. ايشان افزود: به حمد اهلل 
وضعيت منابع طبيعی در استان نسبت به سال های گذشته خيلی بهتر شده و سطح آلودگی هوا بسيار كاهش يافته است. وی گفت: 

كاشت ســه ميليون اصله نهال در سطح استان كاری در خور توجه و بسيار ارزنده است.

کاهش نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای تولیدی پوشاک
همدان – خبرنگار فرصت امروز: حجت ا... كريمی توليدكننده پوشــاک پارســيان از روستای 
كردآباد كبودراهنگ كه در نمايشــگاه صنايع كوچك همدان حضور داشتند مهمترين مشكل واحد 
توليديش را نقدينگی بيان كرد و گفت: نقدينگی مهمترين مشــكل واحد توليدی است، زيرا هر روز 
قيمت مواداوليه گرانتر ميشود و به همين نسبت قدرت خريد مواد اوليه، توليد و جذب كارگر كمتر 
خواهد شــد. وی در خصوص قدرت توان توليدی پوشاک پارسيان گفت: تمام روند توليد پوشاک را 
خــود توليــدی از صفر تا صد  انجام ميدهيد؛ مانند:  پارچه بافی گلدوزی، دوخت، برش و ... كه اين 
امر موجب كاهش هزينه های توليد و افزايش تنوع كاال در بازار ميشــود. كريمی در خصوص تاثير 
تحريمها بر روند توليد در كارگاههای توليدی پوشــاک بيان كرد: با توجه به اينكه درصد بااليی از مواد اوليه رنگرزی )90 درصد( و  
مقداری اندكی از پارچه و نخ نيز از خارج از  كشــور تامين ميشــود؛ همين امر باعث باال رفتن قيمت تمام شــده كاال خواهد شد. وی 
خاطرنشــان كرد: اشــتغال زايی پوشاک توليدی كرد آباد 16 نفر است كه از اين تعداد 8 نفر مستقيما با توليدی كار ميكنند و تنها 4 

نفر از آنها بيمه هســتند و مابقی به صورت غيرمستقيم با توليدی همكاری دارند.
 

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن بر رعایت دمای آسایش تاکید کرد 
رشــت- مهناز نوبری:مديرعامل شركت گاز استان گيالن با نزديك شدن به فصل زمســتان بر لزوم صرفه جويی در مصرف گاز 
طبيعی و رعايت دمای آســايش )18 الی 21 درجه( بويژه در ســطح دستگاه های اجرايی و ادارات تاكيد كرد. حسين اكبر مديرعامل 
شــركت گاز اســتان گيالن در جلسه كميته پايش دمای ادارت استان ضمن تشــكر از اقدامات انجام شده توسط اين كميته گفت: در 
ســال گذشته كاركنان شــركت در بخش های مختلف با مراجعه به ادارات نسبت به پايش دمای آنها و اشاعه فرهنگ مصرف بهينه و 
ايمن گاز طبيعی در ســطح ادارات اقدام كردند.وی با بيان اينكه اقدامات بســيار خوبی در زمينه پايش دمای ادارات در استان صورت 
پذيرفته اســت، از همه نهادهای دولتی بويژه اســتاندای گيالن، فرمانداری ها، آموزش و پرورش و صدا و سيما تشكر و قدردانی نمود.
مهندس اكبر در ادامه با اشــاره به نزديك شــدن به فصل زمستان از كليه مشتركين خانگی درخواست نمود تا با مصرف بهينه و ايمن 
گاز طبيعی و رعايت دمای آســايش )18 الی 21 درجه(، زمســتانی آرام و ايمن را در كنار خانواده ســپری نمايند.مديرعامل شركت 
گاز اســتان گيالن اظهار داشت: عليرغم توصيه ها و بيان هشــدارهاي الزم جهت رعايت نكات ايمني متأسفانه همه ساله شاهد وقوع 
حوادث ناخوشــايندي ناشي از استفاده از وســايل گازسوز غير استاندارد و يا عدم رعايت هشــدارهاي ايمني از اين نعمت خدادادي 
هستيم.وی در خاتمه گفت: استفاده از لوله هاي بخاري مناسب، بست فلزي، دودكش مجهز به كالهك و مسدود كردن شيرهاي گاز 

بدون اســتفاده با درپوش از جمله مواردي هســتند كه رعايت آنها می تواند تا حد بسياری از بروز حادثه  جلوگيری نمايد.

نشست مسئولین سازمان اوقاف وامورخیریه کشور با رئیس کل 
دادگستری استان بوشهر

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز : معاون مديريت منابع وپشتيبانی ســازمان اوقاف : امروزسياست سازمان 
اوقاف به ســمت سرمايه گذاری دراراضی موقوفات وحمايت از شركت های دانش بنيان سوق داده شده است .  به 
گزارش روابط عمومی اداره كل اوقاف وامورخيريه استان بوشهر ،معاونين سازمان اوقاف وامورخيريه كشور بارئيس 
كل دادگســتری استان بوشــهر ديدار وگفتگو نمودند . در پی سفرمعاونين ومديران ســازمان اوقاف وامورخيريه 
كشــور به استان بوشــهربا رئيس كل دادگستری استان بوشــهر ديدار نمودند . در اين ديدارعليرضاهوشيارمعاون 
مديريت منابع وپشــتيبانی ، حجت االســالم حســنی نيامعاون حقوقی وثبتی ،حجت االسالم خشنودی مديركل 
تحقيق و مهندس مهدی پندار معاون بهره وری موقوفات وبقاع متبركه ســازمان اوقاف وامورخيريه كشــورحضور 
داشــتند . درابتدا عليرضاهوشيارمعاون مديريت منابع وپشتيبانی سازمان اوقاف وامورخيريه ضمن تشكرازتشكيل اين جلسه ،از تالش وزحمات مجموعه 
دادگســتری اســتان دراحقاق حقوق موقوفات تشــكر نمودند . هوشــيار افزود:امروزسياست سازمان اوقاف به سمت ســرمايه گذاری دراراضی موقوفات 
وحمايت از شــركت های دانش بنيان ســوق داده شده و از اين طرح های دانش بنيان نوين در راســتای اقتصاد مقاومتی حمايت می كند. در ادامه اين 
جلســه دكترجمادی رئيس كل دادگســتری استان بوشهر ضمن خيرمقدم از حضور مهمانان تشكرنمودند . جمادی خاطرنشان كرد باتوجه به پيگيربودن 
مديريت اوقاف اســتان درمطالبات موقوفات در دادگاه ها باايشــان همكاری الزم طبق مقررات بعمل می آيد .  رئيس كل دادگستری استان اظهار داشت 

در جهت تحقق برنامه های اقتصادی جديد ســازمان اوقاف ،دســتگاه قضاحاضر به همكاری وحمايت می باشد .
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رهبر مناسب برای یک تیم چه کسی می تواند باشد؟
فردی که رهبری یک تیم را برعهده دارد تفاوت های بس��یاری باید با رئیس یک 
مجموعه داش��ته باش��د. شاید بس��یاری از افراد معنای این دو اصطالح را با یکدیگر 
اشتباه می گیرند ، در حالی که برای موفقیت هر تیمی باید آن را رهبری کرد و رفتار 
ریاست مأبانه به نتیجه مطلوبی در گروه نخواهد رسید. با توجه به اهمیت این موضوع 
و از آنجایی که هم از نظر مفهومی و هم در مرحله اجرا کردن، معموالً بسیاری از افراد 
این دو اصطالح را از یکدیگر نمی توانند متمایز کنند در ادامه به تفاوت هایی که بین 

دو نوع هدایت کردن یک مجموعه وجود دارد می پردازیم.
1- رهبران هر تیمی به عملکرد کارکنان خود توجه دارند. آنها سعی می کنند 
هر کدام از کارکنان آنها عملکرد مناس��بی داش��ته باشد. در حالی که رئیس یک 
مجموع��ه به عملکرد اف��راد اهمیتی نمی دهد بلکه فق��ط نتیجه کار برایش مهم 
است و در صورتی که به نتیجه تعریف شده و چیزی که انتظارش را دارند برسند 

برای شان چندان مهم نیست که عملکرد کارکنان آنها به چه شکل بوده است.
2- رهبران همیش��ه در حال فراگرفتن مسائل جدید هستند. آنها خودشان را 
کامل نمی دانند و به این مس��ئله واقف هستند که همیشه چیزهای زیادی وجود 
دارد که باید بیاموزند و این آموختن باید یک مس��ئله دائمی و همیش��گی باشد. 
به همین دلیل همیش��ه در حال یادگیری مسائل روز و جدید هستند. در حالی 
که رئیس یا مدیر یک مجموعه ادعا می کند که همه چیز را می داند و چندان به 

آموختن مطالب جدید عالقه ای ندارد.
3-رهب��ران س��عی می کنند همه کارکنان آنها به صورت جداگانه رش��د کرده 
و پیش��رفت کنن��د. بنابراین فضایی را آماده می کنند تا کارکن��ان آنها بتوانند بر 

توانمندی های خود بیفزایند.
۴- رهبران تیم ها س��عی می کنند افرادی شبیه خود را تربیت کنند تا بتوانند 
گروه های بهتری را تش��کیل دهند. در حالی که رئیس یا مدیران یک تیم کاری 
به تربیت نیروهای خود ندارند بلکه آنها س��عی می کنند افراد زیادی را به عنوان 

کارکنان و زیردستان خود به کار بگیرند.
5- رهبران س��عی می کنن��د از طریق عمل کردن و اص��الح رفتارهای خود بر 
دیگ��ران تأثیر بگذارند. در حالی رئیس یا مدیر یک گروه فقط س��عی می کند با 
تعیی��ن کردن قوانین و مقررات و رفتارهای مش��خصی از دیگران انتظار داش��ته 

باشد که دیگران آنها را رعایت کنند و براساس آن عمل کنند.
۶-رهبران تیم س��عی می کنند افراد مس��تعدی که در گروه آنها هس��تند را پیدا 
کنند و آنها را تقویت و تش��ویق کرده و از اس��تعداد و ظرفیت آنها به خوبی در گروه 
خود استفاده کنند. در حالی که مدیران گروه ها اهمیت چندانی به کشف استعدادها 

نمی دهند و فقط سعی می کنند جنبه های ضعف در گروه را شناسایی کنند.
7- رهبران س��عی می کنند شخصیت خود را پرورش دهند نه فقط جنبه های 
مدیریت��ی خود را افزایش دهند. بلکه همیش��ه س��عی می کنند ش��خصیت های 

تأثیرگذاری داشته باشند.
8-پیش بینی کردن مشکالت معموالً یکی از مسائلی است که همیشه رهبران 
گروه ها سعی می کنند انجام دهند تا با دید باز با مسائل روبه رو شوند. آنها حتی 
س��عی می کنند مش��کالت و چالش هایی که پیش روی آنهاست با کارکنان خود 
در میان بگذارند و تمامی مراحل کار را برای آنها ش��فاف ساخته تا کارکنان آنها 

بتوانند با آمادگی بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
9- رهبران تیم س��عی می  کنند به طور کاماًل واضحی با کارکنان خود صحبت 
کنند و به آنها بگویند که انتظارش��ان از آنها چیست و با چه مالک هایی میزان و 
کیفیت عملکرد آنها س��نجیده خواهد ش��د. رهبران به خوبی به این وظیفه خود 
آگاه هس��تند و سعی می کنند این کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. در 
حالی که مدیران غالباً ممکن اس��ت این وظیفه را به عهده کارمندان باس��ابقه یا 

معاون های خود بگذارند و چندان در این امور وارد نشوند.
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رهبری

کارآفرینان همیش��ه پیش��گام نوآوری با هدف رفع نیازها و خواس��ته های 
مردم هس��تند. راه اندازی اس��تارت آپ ش��خصی یکی از راهکارهای ش��روع 
فعالیت کس��ب و کار در مقیاس��ی کوچک است. بدون تردید یک استارت آپ 
با هدف رفع نیاز دامنه مش��خصی از مش��تریان شروع به کار می کند. این امر 
دش��واری های زیادی پیش رو داد. بسیاری از کارآفرینان به دلیل ریسک های 
ناشی از راه اندازی کسب و کار مستقل در زمینه شروع کسب و کار خود دچار 
تردید هس��تند. بس��یاری از برندهای بزرگ مانند اپل، گوگل، آمازون و نایک 
ابتدا اس��تارت آپ هایی کوچک بودند. جال��ب اینکه اغلب این برندهای بزرگ 
کارش��ان را با حداقل امکانات ش��روع کرده اند، بنابراین ریسک پذیری یکی از 
ویژگی های اصلی هر کارآفرینی برای دستیابی به موفقیت محسوب می شود. 
بدون شک راه اندازی یک کسب و کار تازه به معنای موفقیت قطعی نیست. 
ما باید ایده های جذاب و تازه ای برای جلب نظر مش��تریان داشته باشیم. رمز 
موفقیت برندهای بزرگ و تحول شان از یک استارت آپ کوچک با غول دنیای 
کسب و کار در همین نکته نهفته است. فعالیت مشابه دیگر برندها در دنیای 
کسب و کار ما را نیز شبیه به آنها خواهد کرد. امروزه برندهای کوچک بسیار 
زیادی در سراس��ر دنیا مش��غول به فعالیت هس��تند. اغلب این برندها برای 
همیش��ه دامنه محدودی از فعالیت در اختیار خواهند داشت. توسعه کسب و 
کار و دس��تیابی به موفقیت هرگز با فعالیت مش��ابه دیگر برندهای کلیشه ای 

امکان پذیر نمی شود، بنابراین ما باید ایده های خاص خود را اجرا کنیم. 
اگ��ر روند توس��عه برندهای بزرگ را مدنظر قرار دهیم، بس��یاری از رقبای 
اصلی آنها را هنگام ش��روع کس��ب و کار مش��اهده خواهیم کرد. جالب اینکه 
در اغلب موارد پس از توس��عه برندهای بزرگ رقبای اولیه ش��ان همچنان در 
همان سطح کوچک باقی مانده اند. این امر به خوبی تفاوت میان ایده پردازی 
نوآورانه و تالش برای س��اماندهی امور مانند سایر شرکت ها را نشان می دهد. 
در ای��ن مقاله روند توس��عه برخی از برندهای بزرگ و نام آش��نای دنیا مورد 
بررس��ی قرار خواهد گرفت. هدف اصلی در اینجا آشنایی کارآفرینان جوان با 

ویژگی ها و نحوه توسعه برندهای بزرگ است. 
1. اپل

صحبت از اس��تارت آپ های موفق بدون اشاره به اپل امکان ناپذیر است. این 
برند در س��ال 197۶ از سوی استیو جابز و استیو وزنیاک تاسیس شد. جالب 
اینکه محل کار اولیه این برند پارکینگ ش��خصی بود. این دو کارآفرین جوان 
براس��اس مهارت ش��ان در زمینه رایانه و IT در اوقات فراغت هدف س��اخت 
رایانه ای کاربردی برای تمام مردم عادی را پیگیری می کردند. این برند در ابتدا 
فقط رایانه های ش��خصی و بسیار گران قیمت به فروش می رساند. با این حال 
در طول زمان دامنه تنوع محصوالت اپل به ش��دت افزایش پیدا کرد. امروزه 
اپل عالوه بر رایانه های ش��خصی اقدام به فروش تبلت و گوشی هوشمند نیز 
می کند. بسیاری از مردم در سراسر جهان از مدت ها قبل از عرضه محصوالت 
تازه این برند اقدام به پیش خریدشان می کنند. مشاهده صف های طوالنی در 
نخس��تین روز عرضه نس��خه های جدید آیفون دیگر امر عجیبی نیست. البته 
خدمات این برند نوآور فقط به بحث دس��تگاه های هوشمند خالصه نمی شود. 
طراحی سیس��تم IOS نیز یکی دیگر از نوآوری های منحصر به فرد این برند 
است. اگرچه اکنون اندروید مهم ترین رقیب IOS محسوب می شود، اما هنوز 

فاصله زیادی میان این دو سیستم عامل وجود دارد. 
برن��د اپل با نزدیک به 100 ه��زار کارمند و تاثیرگذاری انکارناپذیر بر روی 
زندگی مردم سراس��ر جهان از س��وی فوربس به عنوان باارزش ترین برند دنیا 
محس��وب می شود. اگر رتبه بندی های فوربس را دنبال کنید، حضور یک برند 
در 9 س��ال پیاپی به عنوان باارزش ترین برند امری نادر است. اپل با عملکرد 
حیرت انگیزش در این زمینه به خوبی موفق به ایجاد تمایز آشکار میان خود 
و دیگر برندها شده است. امروزه صحبت از رقبای اصلی اپل امری عجیب به 
نظر می رس��د. نحوه عملکرد این برند تقریبا هیچ رقیب مس��تقیمی برای آن 

باقی نگذاشته است. 
eBay .2

پیره امیدیار در س��ال 1995 نخستین کدهای مربوط به یک سایت حراج 
آنالین به نام »AuctionWeb« را نوش��ت. ه��دف اصلی پیره در آن زمان 
مشاهده واکنش مردم نسبت به امکان دسترسی جهانی به یک سایت فروش 
آنالین و خرید محصوالت دلخواه شان بود. ابتدا محصوالت این برند در قالبی 
بس��یار محدود عرضه می شد. همچنین بس��یاری از مردم نیز عادت به خرید 
آنالین نداشتند. نخستین محصولی که سایت پیره فروخت یک دستگاه لیزر 

کوچک به قیمت 1۴.83 دالر بود. 
پ��روژه انقالبی پیره به زودی در س��ال 1997 ن��ام eBay را انتخاب کرد. 
این امر با افزایش س��طح فعالیت آنها در بازارهای جهانی همراه ش��د. به این 
ترتیب دامنه فعالیت این برند بس��یار بیشتر از گذشته شد. امروزه eBay در 
سراس��ر دنیا مش��غول به فعالیت و فروش محصوالت مختلف است. تجربه و 
موفقیت های این خرده فروش��ی آنالین مدت ها پی��ش از ظهور رقبایی نظیر 
آمازون به دس��ت آمد. نکته جالب اینکه حتی توس��عه س��ریع و حیرت انگیز 
آمازون نیز موقعیت eBay را با چالش مواجه نکرد. این امر به خوبی اهمیت 
تجربه ان��دوزی این برن��د در طول بیش از دو دهه فعالیت را نش��ان می دهد. 
بس��یاری از برندها پس از مدت زمانی اندک فعالیت در حوزه کس��ب و کار از 
بازار رقابت خارج می ش��وند، این امر با ظهور آمازون درباره eBay پیش آمد، 
ب��ا این ح��ال مدیران این برند به خوبی عرصه رقابت با یک اس��تارت آپ تازه 

را مدیریت کردند. 
یک��ی از ن��کات جالب درباره eBay ش��روع ب��ه کار آنه��ا در قالب فروش 
محصوالت بس��یار س��اده بود. اگر اکنون نگاهی به فهرس��ت فروش این برند 
بیندازیم، تقریبا هر نوع محصولی از قبیل کش��تی ش��خصی، اتومبیل و انواع 
موتورسیکلت در آن به فروش می رسد. این امر به خوبی روند توسعه فعالیت 
و کس��ب و کار eBay در طول چند س��ال اخیر را نشان می دهد. امروزه این 
پلتف��رم دارای 182 میلیون خریدار فعال اس��ت. می��زان درآمد میانگین این 
برند برای هر س��ال رقم حیرت انگیز 10.۶ میلیارد دالر است. بدون تردید هر 

برندی توانایی کسب این مقدار از درآمد ساالنه را ندارد. 
3. فیلیپ فن هیوستون

 PVH شرکت طراحی و فروش پوشاک فیلیپ فن هیوستون یا به اختصار
قدمت بس��یار زیادی دارد. این برند از س��ال 1881 در بازار پوشاک مشغول 
به فعالیت اس��ت. امروزه این برند عالوه بر مدیریت خرده فروش��ی پوشاک در 
سراسر جهان مالکیت بسیاری از برندهای مشهور طراحی لباس را نیز برعهده 
دارد. ش��روع کار این برند در س��ال 1881 با تولید پیراهن های ارزان قیمت 
در انباری یک خانه بود. ش��اید به نظر عجیب برسد، اما در طول بیش از یک 
قرن گذشته این برند به طور مداوم سطح تولیداتش را توسعه داده است. این 
فرآیند توس��عه گام به گام در نهایت موج��ب حضور PVH در میان برترین 
برندهای سراسر جهان شده است. این برند بارها موفق به کسب جایزه اصالت 
برند از س��وی فوربس شده اس��ت، بنابراین ما در اینجا با یک برند معتبر در 

سطح جهانی مواجه هستیم. 
ام��روزه PVH مدیری��ت برندهای مش��هوری نظیر کالوی��ن کلین، تامی 
هیلیفیگ��ر، فن هیوس��تون، ای��زود، آرو و G.H. BASS را برعهده دارد. اگر 
فق��ط به روند توس��عه فعالیت این ش��رکت در زمینه ایج��اد برندهای متنوع 
زیرشاخه یا خرید امتیاز سایر رقبا نگاه کنیم، به خوبی نوآوری و ایده پردازی 

خالقانه این برند را متوجه خواهیم شد. 
اکنون برند PVH مدیریت بیش از 38 هزار کارمند در ۴0 کش��ور جهان 
را برعهده دارد. این امر بار مس��ئولیت آنها را به شدت سنگین می کند. نکته 
جالب درباره این برند موفقیت پایدارش در زمینه تعامل س��ازنده و تاثیرگذار 
با مش��تریان اس��ت. برند PVH در طول مدت زم��ان فعالیتش کمتر دچار 
بحران های مالی یا درگیری ش��دید با مشتریانش شده است. این عامل نقش 

موثری در توسعه جایگاه این برند داشته است. 
4. ِدل

برند دل اکنون در بسیاری از کشورهای جهان نامی شناخته شده محسوب 
می ش��ود. بسیاری از افراد به هنگام انتخاب دستگاه های دیجیتال مانند رایانه 
شخصی به سراغ محصوالت این برند می روند. ماجرای راه اندازی و توسعه این 
برند نیز مانند بسیاری از برندهای دیگر بسیار جذاب و شنیدنی است. میشل 
دل به عنوان یک دانشجو در دانشگاه آستین نخستین تجربه کاری اش را در 
زمینه فروش لوازم یدکی رایانه های ش��خصی در س��ال 198۴ تجربه کرد. او 
هنگامی که فقط 19 سال سن داشت با کمک هزار دالری خانواده اش شروع 

به تولید نخستین رایانه های شرکت دل کرد. 
نخس��تین محصول برند دل مشخصات عجیب و غریبی داشت. استفاده از 
هارد 10 مگابایتی برای رایانه های شخصی امری عجیب به نظر می رسد. نکته 
مهم توجه به فناوری آن زمان است. به این ترتیب هارد 10 مگابایتی برند دل 

تحولی عظیم در صنعت تولید رایانه  شخصی ایجاد کرد. 
امروزه برند دل دامنه وسیعی از فعالیت های مرتبط با حوزه IT را پوشش 
می دهد. این امر موجب افزایش سطح درآمد این برند در مقیاس جهانی شده 
است. اکنون 157 هزار کارمند در سراسر جهان مشغول فعالیت برای توسعه 
کسب و کار برند دل هستند. بی تردید توانایی مدیریت این حجم از کارمندان 
با ایده ای معمولی امکان پذیر نیست بنابراین رمز موفقیت برند دل استفاده از 

ایده های خالق و نوآوری در صنعت IT است. 
5. آندر آرمور

کوین پالنک در اوایط دهه 90 میالدی بازیکن تیم فوتبال باش��گاه مریلند 
بود. مش��کل اصلی وی در مس��ابقه های فوتبال کیفیت نامناسب پیراهن تیم 
و س��نگینی بیش از حد لباس پس از عرق کردن بازیکنان بود. شاید در نگاه 
نخس��ت یافتن راهکاری برای این مش��کل در مح��دوده وظایف یک بازیکن 
فوتب��ال در لیگ های محلی نباش��د، اما کوین با پس ان��داز 3 هزار دالری اش 

شروع به طراحی پیراهن های تازه کرد. 
امروزه برند آندر آرمور به طور تخصصی در زمینه تولید کفش های ورزشی 
فعالی��ت دارد. تجربه کوین در زمین��ه ترکیب انواع مختلف پارچه برای تولید 
لباس ورزش��ی مناس��ب در طول دهه های اخیر ادامه یافته است. بخش قابل 
توجه��ی از کارمندان آندر آرمور در بخش توس��عه و تحقیقات فعالیت دارند. 

این امر به خوبی اهمیت توسعه بهینه کسب و کار برای آنها را نشان می دهد. 
این برند در سال 2018 سود 5.2 میلیارد دالری به دست آورد. بدون تردید 
کسب این حجم از سود در نزدیک به دو دهه فعالیت یک برند موفقیت بسیار 

بزرگی محسوب می شود. 
6. میل چیمپ

بن چس��تناک و مارک آرمسترانگ به طور مش��ترک پروژه میل چیمپ را 
راه اندازی کردند. این س��رویس به طور تخصص��ی در زمینه بازاریابی ایمیلی 
به شرکت ها سرویس دهی می کند. استارت آپ میل چیمپ براساس ایده های 
بن و مارک در س��ال 2001 تاس��یس شد. نکته جالب اینکه فقط هشت سال 
زمان برای ورود این اس��تارت آپ به بخش پرس��ودترین شرکت های فوربس 
زمان الزم بود. میل چیمپ در ماه ژوئن 2017 بالغ بر 10 میلیارد ایمیل ماه 
را مدیریت می کرد. این آمار به خوبی بیانگر تاثیرگذاری اس��تارت آپ مذکور 
بر روی س��لیقه و نحوه فعالیت مخاطب هدف است. براساس گزارش فوربس 
برند میل چیمپ در طول هر روز 1۴ هزار مشتری تازه پیدا می کند. براساس 
انتظارات سود شرکت در س��ال 2019 معادل 700 میلیون دالر خواهد بود. 
بدون تردید این میزان س��ود برای یک برند باسابقه 18 سال فعالیت در بازار 

کسب و کار دیجیتال بسیار مطلوب محسوب می شود. 
7. آمازون

جف بزوس در س��ال 1993 از ش��غلش به عنوان نایب رئیس یک ش��رکت 
س��رمایه داری ب��زرگ در وال اس��تریت ب��ه منظ��ور پیگیری کس��ب و کار 
شخصی اش استعفا داد. ایده وی در آن زمان تحقق یک فروشگاه آنالین برای 
حض��ور قدرتمند در بازار خرده فروش��ی آنالین بود. جف از همان زمان ظهور 

و توسعه هرچه سریع تر صنعت خرده فروشی آنالین را پیش بینی می کرد. 
کس��ب و کار جف بزوس در قالب خرده فروشی آنالین از پارکینگ خانه ای 
در واش��نگتن شروع شد. هدف اولیه وی توس��عه نرم افزار پایه موردنیاز برای 
کس��ب و کار خرده فروش��ی آنالین بود. جف در نهایت س��ال 1995 س��ایت 
آمازون را راه اندازی کرد. نخستین محصولی که وی در قالب آنالین به فروش 
رس��اند، یک جلد کت��اب بود. جالب اینک��ه تا آن زمان هن��وز هم پارکینگ 

خانه اش در واشنگتن دفتر اصلی آمازون بود. 
امروزه آمازون تقریبا هر محصولی را می فروش��د. مش��تریان از سراسر دنیا 
امکان مش��اهده فهرست های گس��ترده محصوالت این برند و سفارش آنالین 
را دارند. بدون ش��ک مدیریت ۶۴7 هزار نفر در سراس��ر دنیا به خوبی بیانگر 
حجم گس��ترده درآم��د و تاثیرگذاری آمازون ب��ر روی زندگی مردم مختلف 
اس��ت. جف بزوس براساس آماز موسس��ه فوربس یکی از برترین کارآفرینان 
عصر کنونی محسوب می شود. وی در زمینه مدیریت نیز مورد توجه بسیاری 
از کارش��ناس ها قرار دارد. نحوه مدیریت آمازون با دامنه وسیعی از کارمندان 
جف را بدل به س��وژه ای مناس��ب برای بررس��ی های مطرح در علم مدیریت 

کرده است. 
8. گوگل

لری پیج و سرگی بری در اواسط دهه 90 میالدی در دانشگاه استنفورد با 
یکدیگر آشنا شدند. آنها دو س��ال بعد استارت آپ گوگل را راه اندازی کردند. 
جال��ب اینکه دفتر اولیه گوگل یک پارکینگ با اجاره 1700 دالر در ماه بود. 
بس��یاری از کس��ب و کارهای ب��زرگ دنیا از گاراژ و پارکینگ های ش��خصی 
کارش��ان را شروع کرده اند. گوگل در کمتر از یک سال پس از افتتاح موفق به 
خرید نخس��تین دفتر مجهز برای کار و استخدام تعدادی از کارمندان شد. از 
آن زمان تا به حال تعداد کارمندان این برند به شدت افزایش پیدا کرده است. 
بدون ش��ک زندگی در دنیای کنونی بدون استفاده از خدمات پردامنه گوگل 

بسیار سخت و حتی امکان ناپذیر خواهد بود. 
هلدین��گ آلفابت ب��ه عنوان صاحب امتیاز گوگل در طول س��ال های اخیر 
هزینه ه��ای زی��ادی بر روی توس��عه اس��تارت آپ گوگل کرده اس��ت. آنها از 
پروژه های گوگل برای راه اندازی انواع س��رویس های ایمیل، نقش��ه آنالین و 
فضای ابری حمایت کرده اند. امروزه گوگل در سراسر دنیا بیش از 100 هزار 
کارمن��د دارد. یکی از مزیت ه��ای گوگل مدیریت دامنه وس��یعی از کارها با 
نیروی کار اندک است. به همین خاطر همیشه بودجه های فراوانی برای امور 

تبلیغاتی و توسعه فنی در اختیار این برند قرار دارد. 
9. هارلی دیویدسون

ویلیام هارلی در سال 1901 زمانی که فقط 21 سال سن داشت، نخستین 
طراح��ی اش برای تولید موتورهای کوچک و کارب��ردی را انجام داد. ویلیام و 
دوس��ت دوران کودکی اش آرتور دیویدسون در طول 10 سال آینده موفق به 
طراحی و س��اخت نخستین موتورسیکلت شان شدند. ایده اصلی این موتور از 

ترکیب دوچرخه با موتورهای بنزینی صورت گرفت. 
ویلیام و آرتور به طور رس��می در س��ال 1903 برند هارلی دیویدس��ون را 
تاسیس کردند. از آن زمان تا به حال تقریبا تمام محصوالت این برند مدنظر 
مشتریان قرار گرفته است. امروزه دامنه فعالیت این برند بسیار وسیع تر از یک 
بازار خاص و محلی است. بسیاری از مردم در سایر کشورهای جهان مدت ها 
قب��ل از رونمایی محصوالت تازه این برند اق��دام به پیش خرید آنها می کنند. 
این امر به خوبی میزان تاثیرگذاری عجیب و غریب هارلی دیویدسون بر روی 

عالقه مندان به موتورسیکلت را نشان می دهد. 
1۰.نایک

برند نایک یکی از نام های خوش آوازه در عرصه کس��ب و کار اس��ت. شاید 
بسیاری از طرفدارهای این برند ماجرای شروع کسب و کار محبوب ترین برند 
حوزه ورزش��ی را ندانند. این برند در س��ال 19۶۴ از سوی بیل باورمن و فیل 
نایت راه اندازی شد. در ابتدا نام این شرکت بلو رابین اسپورت بود. با این حال 
در س��ال 1971 نام نایک برای آن انتخاب ش��د. آنها مدت ها تا س��ال 1971 
فقط نمایندگی فروش کفش های ژاپنی تایگر را برعهده داش��تند. با این حال 
در س��ال 1971 و همزمان با تغییر نام ش��ان شروع به تولید کفش های خاص 

خودشان کردند. 
بیل و فیل نام شرکت ش��ان را از افس��انه های یونان��ی گرفته اند. نایک الهه 
خوش شانس��ی و پیروزی در یونان باستان بود. همین امر توجه بنیان گذاران 
نایک را به خود جلب کرد. نایک در طول سال های اخیر به دلیل ایده پردازی 
خالقان��ه در زمینه تولید محصوالت و ش��عارهای بازاریابی جذاب مورد توجه 
مش��تریان قرار گرفته اس��ت. ش��عار افس��انه ای »فقط انجامش بده« یکی از 
نمونه های موفق از عملکرد نایک در زمینه بازاریابی محسوب می شود. میزان 
س��ود خالص س��االنه این برند به طور میانگین 39.1 میلیارد دالر است. این 

سود با توجه به حداقل فروش نایک در سراسر جهان  محاسبه شده است. 
تمام برندهای بزرگ زمانی کارش��ان در س��طح بسیار کوچکی شروع شده 
اس��ت. نکته مهم در م��ورد کارآفرینان و بنیان گذاران این برندها تعهدش��ان 
نس��بت به توسعه کسب و کار با طراحی ایده های جذاب است. این امر آنها را 

به طور کامل از سایر رقبا متفاوت ساخته است. 
smallbiztrends :منبع

از استارت آپ های کوچک تا غول های دنیای کسب و کار

آشنایی با روند توسعه برندهای بزرگ دنیا
به قلم: سامسون هایلیساس کارشناس کسب و کار 

ترجمه: علی آل علی     
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در دهه  های گذش��ته، بس��یاری از افراد به منظور تامی��ن منابع مالی به روش 
س��نتی به ویژه دریافت وام از بانک ها، با مش��کالت فراوانی روبه رو بوده  اند. این 
موضوع به ویژه برای کس��ب و کارهای کوچک و متوس��طی که سعی در توسعه 
ش��رکت خود را دارن��د و همچنین کارآفرینان و نوآوران��ی که تالش می کنند تا 

ایده  های خود را به کسب و کار تبدیل کنند، صادق است.
از ای��ن  رو، بس��یاری از وام گیرن��دگان با اس��تفاده از راه  حل ه��ای جایگزین 
تأمی��ن مال��ی مانن��د »نظیر ب��ه نظی��ر)peer to peer(« و »تأمین س��رمایه 
جمع��ی)crowdfunding(« موفق به تامین س��رمایه ب��رای پروژه های خود 

می شوند.
در ای��ن دو مدل از تامین مالی که به صورت آنالین انجام می ش��ود، عالوه بر 
داش��تن نقاط مش��ترک، تفاوت های زیادی نیز وجود دارد. لذا بسیار مهم است 
که وام گیرندگان و س��رمایه گذاران قبل از تصمیم گیری به مش��ارکت در آنها، از 
ریس��ک، جنبه های مثبت و منفی با توجه به نوع سرمایه گذاری و سرمایه پذیری 

مورد توجه قرار دهند.
در ادام��ه مطلب، توضیحات مختصر، تفاوت ها و ش��باهت های دو روش تأمین 

مالی »نظیر به نظیر« و »تأمین سرمایه جمعی« آورده شده است.
»)crowdfunding(تأمین سرمایه جمعی«

»تأمین سرمایه جمعی« به شیوه ای از سرمایه گذاری بر روی ایده ها و پروژه ها 
اطالق می ش��ود که در آن کارآفرینان یا ش��رکت های نوپا با طیف گسترده ای از 
سرمایه گذاران کوچک مواجه خواهند بود. به عبارت ساده تر این روش، شکلی از 
»جم��ع آوری منابع« و »تامین مالی جایگزین« برای اکثر کارآفرینان و صاحبان 
ایده اس��ت. به این منظور بس��ترهایی جهت جمع آوری اطالعات طراحی ش��ده 
است که از آن طریق ایده پردازان و کارآفرینان می توانند با سرمایه گذاران ارتباط 
داش��ته باش��ند. در این روش سامانه ها و ش��بکه ها، این امکان را به شرکت های 
کوچ��ک می دهن��د تا س��هام خود را از طریق آن به اش��تراک عم��وم بگذارند و 
س��رمایه های کوچک را از طرف کاربران و س��رمایه گذاران ج��ذب کنند. گاهی 
اوقات ش��رکت هایی که از این طریق اقدام ب��ه تامین مالی می کنند، برای حفظ 
روابط خود با سرمایه گذاران، خدماتی اضافی نیز انجام می دهند. به عنوان نمونه 
شرکتی که نوشیدنی تولید می کند، به سرمایه گذاران خود نوشیدنی رایگان ارائه 
می دهد. ش��ایان ذکر اس��ت که تفاوت های اساس��ی در خدمت  رسانی بسترهای 
»تأمین س��رمایه جمعی« وج��ود دارد. از این رو ایده پ��ردازان و کارآفرینان باید 
با دقت، مناس��ب ترین بس��تر و ش��بکه را بس��ته به نوع پروژه ای که می خواهند 
راه ان��دازی کنند، انتخاب کنن��د. به عنوان مثال می توان دو بس��تر »کرادکیوب 
)CrowdCube(« و »سیدرز)Seedrs(« را نام برد. تفاوت این دو در این است 
که »کرادکیوب« برای کاربران با س��رمایه کم راه اندازی شده تا افراد با مبالغ کم 
امکان خرید مس��تقیم س��هام پروژه های کارآفرینان را داشته باشند. درحالی که 
»سیدرز« ابتدا منابع مالی را جمع کرده و سپس به عنوان نماینده جهت کسب 

و کارهای نوپا، سرمایه گذاری می کند.
روش ه��ای اصل��ی »تأمی��ن مال��ی جمعی« به چه��ار گروه جهت مش��ارکت 

سرمایه گذاران تقسیم می شود:
خیری��ه یا اهدامحور: ای��ن روش بر روی پروژه های بشردوس��تانه، اجتماعی و 

خیریه تمرکز دارد.
پاداش مح��ور: در این روش، س��رمایه گذاران در مقابل حمایت ش��ان و تأمین 

سرمایه، پاداش دریافت می کنند.
وام ی��ا قرض محور: در این روش س��رمایه موردنظر به ص��ورت وام در اختیار 

سرمایه پذیر قرار می گیرد.
سهام محور: سرمایه گذاران از طریق تأمین مالی و مشارکت در پروژه، در سود 

و زیان و مالکیت آن کسب و کار سهیم می شوند.
»)peer to peer(نظیر به نظیر«

این روش به بس��ترهایی در حوزه مالی اطالق می ش��ود که بدون اس��تفاده از 
موسسات واس��طه گری مالی جهت وام دهی و وام گیری برای افراد و شرکت های 
نوپا، تأمین مالی می کنند. گفتنی اس��ت که هرچند در این ش��بکه هیچ اثری از 
واسطه نیست اما زمان، تاثیر و ریسک بیشتری نسبت به طرح های عمومی دیگر 
دارد. جالب اس��ت بدانید که از طریق این بستر، وام گیرندگان از سرمایه گذارانی 
وام خواهند گرفت که تمایل به وام دادن با نرخ بهره توافقی دارند. در این روش، 
مش��خصات وام گیرن��ده بر روی ی��ک پروفایل آنالین در بس��تر »نظیر به نظیر« 
نمایش داده می شود و سرمایه گذاران می توانند ریسک وام دهی به فرد یا شرکت 

موردنظر را ارزیابی و تعیین کنند.
نکته قابل توجه این است که در این نوع از تأمین مالی، وام های شخصی بدون 
وثیقه به افراد و ش��رکت های کوچک ارائه می شود. از جمله وام های دانشجویی، 

تجاری، امالک و مستغالت، و وام های کوتاه مدت.
ش��رکت »کالب لندینگ)Lending Club(« یکی از بزرگترین شرکت های 
»نظیر به نظیر« اس��ت. این ش��رکت بسترهایی را فراهم می کند که از طریق آن 
افراد می توانند وام هایی را از مبالغ یک هزار دالر تا 35 هزار دالر برای اش��خاص 
حقیقی و از 15 هزار تا 350 هزار دالر برای شرکت ها با بازپرداخت های 3۶ الی 

۶0 ماهه دریافت کنند.
شباهت ها و تفاوت های »تأمین سرمایه 

»)peer to peer( و »نظیر به نظیر »)crowdfunding(جمعی
مجددا به این نکته اش��اره می ش��ود که دانس��تن تفاوت بین »تأمین سرمایه 
جمع��ی« و »نظیر به نظیر« این امکان را برای س��رمایه گذاران فراهم می کند تا 

بستر و گزاره ای را پیدا کنند که متناسب با استراتژی آنها باشد.

ممکن اس��ت این س��واالت برای سرمایه گذاران مطرح ش��ود: آیا از طرح های 
تحقیقاتی لذت خواهند برد؟ آیا ترجیح می دهند، تخصیص دارایی را به دیگران 
واگ��ذار کنند؟ آیا می توانند ب��ازده متغیر را تحمل کنند؟ و یا نرخ بازده ثابت در 

اولویت است؟
از آنجا که تامین مالی با این روش ها بسیار سریع تر از بانک ها صورت می گیرد، 

طرفداران بسیاری را در میان کارآفرینان و شرکت های نوپا دارد.
از جمله ش��باهت هایی که این دو مدل با یکدیگر دارند وجود سیس��تم عامل 
و س��امانه هایی اس��ت که اغلب قابل دس��ترس و تکنیکی تر از روش های سنتی 
به ش��مار می آیند. هر دو روش در بین س��رمایه گذاران بازار س��هام که به دنبال 
تنوع سازی اوراق بهادار خود هستند، دارای محبوبیت هستند. نکته مهم تر اینکه 

در هر دو روش، سرمایه های سرمایه گذاران از ریسک باالتری برخوردار است.
و ام��ا در م��ورد تفاوت های قابل بیان در این دو م��دل می توان به این موضوع 
اشاره کرد که روش »نظیر به نظیر« بر پایه وام است و بازده با نرخ ثابت خواهد 
داش��ت، اما »تأمین سرمایه جمعی« براساس اوراق بهادار بوده و بازده آن بسیار 

متغیر است.
تفاوت دیگر در میزان بازپرداخت ها اس��ت. به این ترتیب که زمان بازپرداخت 
در »نظیر به نظیر«، ثابت اس��ت درحالی که در »تأمین سرمایه جمعی« اینطور 
نیس��ت و این س��رمایه پذیر است که تصمیم می گیرد ش��ما تا چه مدت صاحب 
س��هام بمانید. از تفاوت های دیگ��ر آن می توان به ارتباط میان س��رمایه گذاران 

و وام گیرن��دگان اش��اره کرد. در »نظیر ب��ه نظیر« هیچ ارتباط مس��تقیمی بین 
وام دهن��دگان و وام گیرن��دگان وج��ود ندارد. ام��ا در »تأمین س��رمایه جمعی« 
وام گیرندگان می توانند با سرمایه گذاران بالقوه خود ارتباط مستقیم داشته باشند 

و از این همکاری دو طرفه بهره مند شوند.
»تأمین سرمایه جمعی)crowdfunding(« در ایران

همانگونه که پیش��تر نیز اشاره ش��د چهار روش اصلی و شناخته شده »تأمین 
س��رمایه جمعی« معروف دنیا مبتنی بر خیریه، پاداش، وام و سهام هستند. اکثر 
کش��ورها برای ش��روع تامین مالی از مدل خیریه استفاده می کنند. همانطور که 
از ن��ام این مدل پیداس��ت در این روش، هدف س��رمایه گذاران انجام پروژه های 
بشردوس��تانه به جای کس��ب سود مالی اس��ت که تأثیرات اجتماعی را به دنبال 
خود دارند. غالبا موسس��ات خیریه و سازمان های مردم نهاد از طریق مدل خیریه 
تأمی��ن مالی می کنند. در ایران چند س��الی اس��ت که از تولد »تأمین س��رمایه 
جمعی« می گذرد. ایران نیز همانند سایر کشورها اولین تأمین سرمایه جمعی را 
در ح��وزه امور خیره راه اندازی کرد که ت��ا حدودی نیز در این حوزه موفق عمل 
کرده اس��ت. از جمله معروف ترین اس��تارت آپ های این ح��وزه می توان دونیت، 
مهربانه و حامی جو را نام برد. نوع دیگری از »تأمین سرمایه جمعی«که در ایران 
از محبوبیت بس��یاری برخوردار است، مدل مبتنی بر سهام )equity( است. در 
اکثر کشورها این روش توسط بازارهای سرمایه به عنوان نهاد قانونگذار پشتیبانی 
می ش��وند. در ایران نیز س��ازمان بورس و اوراق بهادار مق��ررات مربوط به آن را 

تنظیم و شورای عالی بورس نیز دستورالعمل آن را تصویب و ابالغ کرده است.
این نکته بسیار حائز اهمیت است که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه امکان 
دسترس��ی همه سرمایه گذاران را به این بستر تأمین مالی جمعی فراهم می کند، 
چراکه در این فضا ساز وکار نقل و انتقاالت از شفافیت مناسب برخوردار است و 
خریداران، فروشندگان، نحوه تامین منابع و اطالع رسانی درخصوص شرکت های 

نوپا و ایده ها به خوبی انجام می شود.
در طول سال های اخیر در بازار سرمایه ایران، ابزارها و بازارهای متعددی برای 
تأمین مالی پروژه های ش��رکت های اس��تارت آپی، دانش بنیان و غیردانش بنیان 
معرفی شده اند که مهم ترین آنها »تامین سرمایه جمعی« از طریق بازار فرابورس 
اس��ت. گفتنی است سقف تأمین سرمایه از طریق »تأمین سرمایه جمعی« برای 
پروژه ها در کش��ورهای مختلف متغیر اس��ت. در حال حاضر در ایران س��قف در 
نظرگرفته ش��ده برای هر طرح و ایده مبلغ 2میلیارد تومان است. البته این مبلغ 
س��االنه توس��ط کارگروه ارزیابی، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. این کارگروه 
ارزیابی متش��کل از پن��ج عضو و یک دبیر اس��ت. یک نماینده از س��وی رئیس 
س��ازمان بورس به عنوان رئیس کارگ��روه، دو نفر نماینده از ش��رکت فرابورس 
ایران، دو کارش��ناس حوزه »تامین مالی جمعی« به پیشنهاد شرکت فرابورس و 
تایید سازمان بورس حضور دارند. دبیرگروه نیز یکی از مدیران شرکت فرابورس 

ایران است.
منبع: سنا

معروف ترین شبکه های تأمین مالی برای شرکت های نوپا
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تقلید و تکرار ایده ها در کسب و کارهای اینترنتی 
راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و ضرورت ایده های نو

کس��ب و کارهای اینترنتی در ایران یک گام تا چند گام نس��بت به کشورهای توسعه یافته عقب تر است. 
زیرا بس��یاری از اس��تارت آپ ها بیش از آنکه براس��اس یک ضرورت بومی و ملی شکل بگیرند برخاسته از 
نوعی تقلید و تکرارند. ماهیت و هویت برخی از استارت آپ ها نسبت درستی با نیازها و خواسته های انسان 
امروز ایرانی ندارد از همین رو گاه باعث تداخل و تعارض های آش��کار و گاه پنهان می ش��ود و استارت آپ 

را از پیشرفت باز می دارد. 
تجربه تاریخی نش��ان می دهد، مدنیت ابتدا در کشورهای دیگر روی داده و سپس ایرانی ها عمدتا بدون 
مطالعه و تحقیق و صرفا براس��اس یک تجربه دیداری آن ش��یوه از زندگی مدرن را در ایران اجرا کرده اند. 
به زبان س��اده تر ابتدا اتومبیل در جای دیگری س��اخته می شود یا شیوه جدید ساختمان سازی به صورت 

آپارتمان ابتدا در کشورهای توسعه یافته اجرا شده است و سپس در ایران عملیاتی می شود.
 تکنولوژی های جدید نیز از همین قاعده پیروی می  کنند، بنابراین کسب و کارهای ما همواره درجه یک 
نیستند. یعنی ابتدا در کشورهای توسعه یافته مدلی از این کسب و کار راه اندازی شده و برخی از ایرانی ها 
آن کسب و کار را وارد سرزمین ما کرده اند. طبعا  وقتی ایده ها با فرهنگ و تجربه زیستی ایرانی ها همراه 

باشد موفق می شود و سال ها طول می کشد تا یک بیزینس جدیدی مورد قبول واقع شود.
اگر به دقت نگاهی به بازار کسب و کارهای اینترنتی در ایران بیندازیم، درمی یابیم که عمده فعالیت های 
کسب و کارهای اینترنتی شکلی تقلیدگونه از کسب و کارهای کشورهای دیگر است. اگر امروز دیجی کاال 
موفق است به دلیل تجربه بلندمدت آمازون است. اگر اسنپ در مدت کوتاهی توانست نیاز طیف وسیعی 
از مردم را جواب بدهد به دلیل تجربه موفق اوبر در آمریکاس��ت. این ش��یوه از تقلید و تکرار بدون نوآوری 
همچنان ادامه دارد از سایت های تجاری گرفته تا بازار خدماتی اینترنتی مانند دکتر ساینا و فیدیبو و....

حال سوال مهم این است؟ آیا یک ایرانی نمی تواند مبدع یک کسب و کار اینترنتی نو و خالقانه باشد؟ 
چرا پس از گذش��ت این همه سال هنوز چشم ما به کشورهای دیگر است. امروز دسترسی افراد به فضای 
مجازی در همه جای جهان با کمی اختالف در س��رعت و کیفیت تقریبا یکس��ان است. پس چرا ما هنوز 
به دنبال تقلید از کس��ب و کارهای اینترنتی جهان هستیم و جوان های خوش فکر ایرانی مبدع یک شیوه 

جدید از کسب و کار اینترنتی نیستند؟
گرچه تجارت الکترونیک در جهان سابقه طوالنی ندارد اما با توجه به حضور تقریبا بالفاصله این نوع از 
تجارت در ایران ما هنوز نتوانس��تیم همگام با کش��ورهای توسعه یافته در عرصه کسب و کارهای اینترنتی 

حرفی نو داشته باشیم؟ 
ش��اید مهمترین ضعف ما در این حوزه از فعالیت اقتصادی نبود مطالعات و تحقیقات علمی اس��ت که 
انجام این تحقیقات برعهده مدارس کسب و کارهای نو در بخش خصوصی و دانشگاه های دولتی است که 
هنوز نتوانستند در این زمینه اقدامات خوبی انجام دهند. وقتی با فاصله دور به کسب و کارهای اینترنتی 
در ایران  نگاه می کنیم درمی یابیم که نبود مطالعات و تحقیقات و خالقیت و نوآوری و نیازس��نجی منجر 
به حضور کس��ب و کارهایی می ش��ود که نسبتی دقیق با نیازهای بومی ندارد و یا برخاسته از دل این قوم 
و قبیله نیس��ت و طبعا نمی توان آینده درخشان مستقلی برای آنها پیش بینی کرد. همچنان که علی رغم 
حضور بیش از چندین دهه صنعت اتومبیل س��ازی در ای��ران ما همچنان پراید تولید می کنیم در صورتی 
که کشورهایی مثل ژاپن و کره هر چند ماه یک بار یک مدل جدید با امکانات متفاوت وارد بازار می کنند. 
اگر به بازار اس��تارت آپ ها نگاه کنیم عمدتا افراد به دنبال تقلید و تکرار هس��تند. ش��اید تا حدودی این 
تقلید و تکرار کار درس��تی باشد، اما سوال این است چرا جوانان ما فاقد خالقیت الزم در راه اندازی کسب 
و کار اینترنتی هس��تند. چرا کارپینو قبل از اس��نپ در ایران راه اندازی نمی ش��ود؟ چرا این همه زودفود و 
دیرفود و س��ایت تخفیفان و تخفیفات و تخفیف در تخفیف راه اندازی می ش��ود اما ایده و طرحی نو ارائه 

نمی شود و این شیوه از فعالیت تا کی می خواهد ادامه داشته باشد؟
اگر به راس��تی ما خواهان رش��د و توسعه کسب و کار هستیم بیش از آنکه به زیرساخت فنی نگاه کنیم 
باید مبدع و نوآور باش��یم و بتوانیم با امکان س��نجی و نیازسنجی جامعه ایرانی ایده های نو و خالقانه برای 
آرامش و آس��ایش مردم معرفی کنیم در دهه گذش��ته به تقلید از س��ایت آمازون ده ها س��ایت در صدد 
راه ان��دازی ایده فروش آنالین کتاب برآمدند، اما چون آمار مطالعه کتاب در ایران نس��بت به کش��ورهای 
توسعه یافته پایین تر است طبعا این بیزینس اینترنتی با موفقیت روبه رو نشد در صورتی که می توان با ارائه 

ایده های خالقانه زمینه های رشد کتاب خوانی و حتی افزایش فروش کتاب را فراهم کرد. 
ما هنوز نتوانس��تیم از حداقل ظرفیت های بازار در کس��ب و کارهای اینترنتی اس��تفاده کنیم و ش��اید 
اصلی ترین و مهمترین مس��اله نبود ش��ناخت از جامعه و نیازهای مردم اس��ت، بنابراین برای شناس��ایی 
نیازهای واقعی و رفع آنها از طریق فضای کسب و کار اینترنتی نیاز به راه اندازی واحد مطالعات و تحقیقات 

در همه سازمان ها و نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی هستیم. 
کس��ب و کار اینترنتی برای رهایی از تقلید و تکرار باید براس��اس یک برنامه مطالعاتی راه اندازی ش��ود. 
هر روزه در گوش��ه و کنار ایران ده ها سایت و س��امانه اینترنتی در حوزه تجارت مدرن راه اندازی می شود 
اما چون اغلب اینها فاقد برنامه مدون مطالعاتی و تحقیقاتی هستند پس از یک دوره کوتاه مدت از عرصه 

رقابت خارج می  شوند. 
بی تردید کس��ب و کار اینترنتی یک ضرورت در جامعه مدرن اس��ت اما برای رشد و توسعه آن در ایران 

نیاز به ایده های نو و خالقانه داریم تا بتوانیم نیازهای واقعی مردم را از این طریق برطرف کنیم.
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برخ��ی افراد هیچ کنترلی روی عادت هایش��ان ندارند یا ش��اید 
نمی خواهن��د اقدامی در مقابل آنها انجام دهند، اما همیش��ه الزم 
است با عادت های بد کسب و کار مقابله کرد. اولین قدم شناختن 

عادت های کسب و کار است. 
ع��ادت های بد خ��ود را روی کاغذ بنویس��ید و در جایی مقابل 
چش��مانتان قرار دهید که قابل دیدن باش��د. باید همیشه از تغییر 

استقبال کنید و با عادت های بد مقابله کنید.
1. علت اصلی را بیابید

وقتی لیس��ت عادت های بد کسب  و کار خود را تهیه کردید وقت 
آن رس��یده به دنبال علت آنها باش��ید. دکتر ماری هارت ول واکر 
می گوید باید از خود بپرسید »چرا؟« شاید به عنوان مدیر مدام بر 
س��ر کارمندانتان داد و فریاد می کنید. یک لحظه دست نگهدارید 
و به این فکر کنید که چرا داد می زنید؟ آیا عملکرد خوبی ندارند؟ 
البته این مورد نمی تواند پاسخ »چرا؟« باشد، بلکه تنها یک نتیجه 
اس��ت. بیشتر تحقیق کنید. ش��اید با این تحقیق به نتیجه برسید 
ک��ه بیش ازاندازه از آنها کار می کش��ید و به همی��ن خاطر کندتر 

کار می کنند.
2. چه چیزی باعث ایجاد این عادت شده است؟

یکی از رایج تری��ن محرک های مصرف دخانیات، دیدن کس��ی 
اس��ت که دخانیات مصرف می کند. برای مثال، در جلس��ات ترک 
س��یگار روی محرک ه��ا تمرکز می ش��ود. این منط��ق در دنیای 
کس��ب وکار ه��م ب��ه کار می آید. اگر فک��ر می کنی��د بعدازظهرها 
احس��اس خس��تگی و خواب آلودگی زیادی دارید، ش��ب ها کمی 
زودتر به رختخواب بروید. یا در وعده ی ناهار غذاهای س��بک تر و 
انرژی بخش تر مصرف کنید. در هر صورت باید جلوی محرک ها را 

بگیرید تا مشکلتان حل شود.
3. برای ایجاد عادت های خوب برنامه ریزی کنید

دکتر پیتر گلویزر از دانشگاه نیویورک می گوید: اگر برنامه ریزی 
خوبی داشته باشید، در از بین بردن عادت های بد موفق تر خواهید 
بود. او از تحقیقی که در این باره انجام داد فراتر رفت و گفت افراد 
باید برای جایگزین کردن عادت های بد با عادت های خوب برنامه 
داشته باشند. من اعتقاد زیادی به این مسئله دارم. وقتی می بینم 

زمان زیادی را در ش��بکه های اجتماع��ی گذرانده ام، به مطالعه ی 
اخبار اقتصادی یا بررسی سهامم روی می آورم.

4. یک مربی داشته باشید
داش��تن یک مربی خوب، شما را در کس��ب وکارتان به موفقیت 
می رس��اند. شما می توانید با پیروی از کسانی که قباًل این مسیر را 
پیموده اند به موفقیت برس��ید. پ��س غرورتان را کنار بگذارید و به 
دنبال کس��ی باشید که بتواند شما را از این مسیر عبور دهد و در 

رسیدن به موفقیت کمکتان کند.
5. نیمه ی پر لیوان را ببینید

روی این مس��ئله تمرکز کنید که عادت های خوب چه مزایایی 
برای ش��ما به دنب��ال دارن��د و عادت های بد چ��ه چیزهایی را از 
زندگی ت��ان ح��ذف می کنند. روند پیش��رفتتان را در کس��ب وکار 
بس��نجید. تغییر عادت ها می تواند به سودتان تمام شود، پس این 
مس��یر را دنبال کنید. با این کار انگیزه ی بیشتری پیدا می کنید و 

به راحتی از سختی ها می گذرید.
entrepreneur/ucan :منبع 
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