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گزارش »المانیتور« درباره افزایش قیمت دالر در ایران

پیدا و پنهان دالر
یکی از نمایندگان ایران در مجلس در اظهارات اخیرش گفت خروج چش��مگیر س��رمایه از کشور  باعث تعجب 
همگان ش��د. محمدرض��ا پورابراهیمی، رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس در اظهاراتی در  مورد نوس��ان تبادل 
خارجی در ماه مارس اظهار داشت که 30 میلیارد دالر طی ماه های  آخر سال گذشته از ایران خارج شده است. 
ب��ه گ��زارش »انتخ��اب«، در ادامه این مقاله آمده اس��ت: برای ارزیابی و بررس��ی چنین پدیده ای الزم اس��ت 
 پارامترهایی که منجر به خروج س��رمایه و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران می ش��ود را مورد بررس��ی قرار داد.  در یک 
چارچ��وب نظری، چندین دلیل کلیدی برای خروج س��رمایه از اقتصاده��ای ملی وجود دارد: عدم  تعادل نرخ ارز، 

بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، کاستی های سیاست عمومی در حفظ و حمایت از  سرمایه گذاری، کسری...

 پیش بینی  »بلومبرگ بیزینس ویک«
 به همراه »مرکز تحقیقاتی اوراسیا«

از مهم ترین ریسک های جهانی سال پیش رو

سال پرریسک
2
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بازار مسکن در انتظار تصمیم دولت

بازار پول رقیب مسکن می شود؟ 

10 نکته مدیریتی فیلم مانیبال
کاربران در شبکه های اجتماعی چه انتظاراتی دارند؟ 

14 راهکار برای تبلیغات رایگان کسب وکار
افرادی که تحت تأثیر قرار گرفته اند

راهبردهای بازاریابی برای کسب وکارهای خانگی
استراتژی اقیانوس آبی: خلق بازاری برای خود

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تأکید اوبر بر توسعه فناوری 
خودروی خودران

4
چند روزی اسـت که اقتصـاد ایران دالرهـای تک نرخی را 

تجربـه می کند. دولت نرخ ارز را 4200 تومان اعالم 
کرده و با ارائه 11 بخشنامه ارزی تاکنون ضوابط و...

بانک مرکزی می گوید نرخ ها رقابتی است

 آغاز رقابت بانک ها
برای جذب سپرده ارزی

یادداشت
 حمایت از کاالی داخلی

یک ضرورت ملی

حمای��ت از کاالی ایرانی یک 
ضرورت ملی است. همه کشورها 
امروزه به دنبال دستیابی به این 
مهم هس��تند ک��ه واردات را به 
حداق��ل ممکن کاه��ش داده و 
نه تنها به سمت مصرف تولیدات 
داخل��ی بروند بلکه بتوانند مازاد 
آن را ه��م ص��ادر کنند. همین 
جنگ اقتصادی که اخیراً بین دو 
کش��ور آمریکا و چین در ارتباط 
با بحث تعرفه ها درگرفته، نمونه 
ب��ارز دفاع از تولید ملی اس��ت. 
حتی با وجود اینکه همواره بحث 
تجارت آزاد در قوانین کش��ورها 
مطرح بوده اما امروزه ش��اهدیم 
که همان کش��ورهای مدعی به 
دنبال وضع تعرفه و سیاست های 
حمایتی از تولیدات ملی هستند. 
ناسیونالیسم اقتصادی بار دیگر 
بین کشورها در حال شکل گیری 

است. 
ضرورت ایج��اب می کند که 
م��ا هم ب��ه س��مت حمایت از 
تولی��د ملی خودم��ان برویم تا 
بتوانیم اش��تغال زایی کرده و با 
معضل بیکاری مقابله کنیم. ما 
راهی جز حرکت در این مسیر 

نداریم. 
ادامه در همین صفحه

داریوش قنبری
نماینده ادوار مجلس

ادامه از همین صفحه
این یک راهکار علمی و وطن پرس��تانه است 
که اتفاقا در س��طوح مختلف باید آن را دنبال 
کرد. سیاست گذاری ها در مجلس و دولت باید 
به س��مت و سویی حرکت کنند که مردم را به 

سمت مصرف کاالی داخلی سوق دهند. 
از سوی دیگر مردم هم برای پیشرفت جامعه 
و رفاه حال خود و ایجاد اشتغال در کشور، باید 
به س��مت این فرهنگ بروند که جنس ایرانی 
را بر نوع مش��ابه خارج��ی آن ترجیح دهند و 
همی��ن موضوع تبدیل ب��ه فرهنگی فراگیر در 

میان آنان شود. 

متأس��فانه فرهنگ غالب ایرانیان عدم توجه 
به کاالی داخلی و میل به استفاده از تولیدات 
خارجی است. به ش��کلی که می توان گفت ما 
هم��واره به دنبال اس��تفاده از اجناس خارجی 
هس��تیم؛ در صورتی که برخ��اف تفکر عامه، 
اجن��اس خارج��ی در براب��ر تولی��دات داخلی 
از مرغوبی��ت آنچن��ان باالی��ی ه��م برخوردار 
نیس��تند. حال اگر مصرف کنن��ده داخلی خود 
سراغ اس��تفاده از کاالی داخلی برود با رقابتی 
کردن بازار می توان��د در بهبود کیفیت آن نیز 
مؤث��ر باش��د.  بنابراین، باید سیاس��ت هایی را 
تنظی��م و فرهنگی را در کش��ور نهادینه کنیم 

که مردم به س��مت کاالی خارجی نروند و این 
اندیش��ه ای که از گذشته حکمفرما بوده مبنی 
بر این که جنس خارجی بهتر از کاالی داخلی 
است، منسوخ شده و اس��تفاده از این اجناس 
دیگر ارزش تلقی نش��ود.  باید کاری کنیم که 
استفاده از کاالی داخلی به عنوان ارزش تلقی 
شود تا از این مسیر با حمایت از تولیدات ملی 
خودمان به رشد و رونق تولید در کشور کمک 
کنیم. البته در این مسیر تولیدکنندگان ایرانی 
ه��م باید وضعی��ت مصرف جامع��ه را در نظر 
داشته باشند و با ارتقای تولیدات خود بتوانند 

طرفداران بیشتری جذب کنند. 

حمایت از کاالی داخلی، یک ضرورت ملی

پردرآمدترین شرکت ایران، پول ندارد! 
کمبود سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین 
نف��ت و گاز همواره بر ش��انه های صنعت نفت 
س��نگینی کرده و به عبارتی پاشنه آشیل این 
صنعت محسوب می ش��ود، به طوری که بعد از 
تکنولوژی، عدم وجود س��رمایه کافی س��د راه 
توسعه منابع نفتی و گازی شده و تهدیدی برای 

این ثروت ملی محسوب می شود. 
به گزارش ایسنا، ایران در بخش باال دستی به 
حدود 30 میلیارد دالر س��رمایه گذاری در سال 
نی��از دارد که حدود 30 ت��ا ۴0 درصد این رقم 
توس��ط منابع داخلی و مابقی آن که حدود ۶0 
تا ۷0 درصد اس��ت باید از منابع خارجی تأمین 
شود. می توان گفت صنعت نفت یکی از قربانیان 
اصلی تحریم ها بود و ب��ا اعمال تحریم ها علیه 
ایران توس��عه میادین نفت��ی از جمله میادین 
مشترک که به دلیل سهیم بودن کشور دیگر از 
منابع این میادین از اهمیت بیشتری برخوردار 
هستند به دلیل نبود س��رمایه کافی و فناوری 
مناس��ب مغفول ماند.  طی سال های گذشته، 
تحریم ها، مش��کات موج��ود در تنظیم روابط 
مالی دولت با شرکت ملی نفت و کمبود منابع، 
سبب کاهش حجم س��رمایه گذاری در صنعت 
نفت شده است و این چالش باید برطرف شود 
تا بتوان توس��عه میدان های مش��ترک و ازدیاد 

برداشت از مخازن را در دستور کار قرار داد. 
صاحب نظ��ران و نماین��دگان مجلس بر این 
باورند که حضور ش��رکت ها و س��رمایه گذاران 

بزرگ بین المللی در صنع��ت نفت ایران بدون 
تردید عاملی برای توسعه و پیشرفت این صنعت 
اس��ت و حضور س��رمایه گذاران بزرگ خارجی 
راه توس��عه صنعت نفت و گاز کش��ور را هموار 
می کند.  در راستای تحقق هدف جذب سرمایه 
برای توس��عه میادین در س��ال ۱3۹۶ ش��اهد 
امضای دو ق��رارداد خارجی بودیم؛ نخس��تین 
قرارداد، قرارداد توس��عه ف��از ۱۱ پارس جنوبی 
بود که در ۱۲ تیرماه س��ال گذش��ته امضا شد. 
 بر اس��اس این ق��رارداد با ف��رض قیمت حدود

۵0 دالر برای هر بشکه نفت خام بدون احتساب 
ارزش گاز سبک شیرین ارزش سایر محصوالت 
قابل اس��تحصال در طول دوره ق��رارداد بالغ بر 
۲3 میلی��ارد دالر می ش��ود. ارزش گاز س��بک 
 ش��یرین تولیدی نی��ز با فرض ه��ر مترمکعب

۱0 سنت دالر بالغ بر 3۱میلیارد دالر می شود و 
در مجموع بر اساس قیمت های فعلی حامل های 
انرژی در بازار بین المللی ارزش محصوالت این 
ط��رح در طول دوره قرارداد برابر با ۵۴ میلیارد 

دالر آمریکا است. 
البته درآمد دولت از اجرای این طرح منحصر 
به دوران قرارداد نبوده و برآورد می شود ارزش 
تولیدات این می��دان پس از پایان قرارداد بالغ 
بر 30 میلیارد دالر ش��ود که در نتیجه درآمد 
کش��ور از اج��رای این ط��رح جمع��ا از مبلغ 
۸۴میلی��ارد دالر با قیمت های فعلی نفت خام 

فراتر خواهد رفت. 

قرارداد بعدی، قرارداد بهبود بازیافت، افزایش 
تولی��د و بهره برداری میادین نفتی آبان و پایدار 
غرب بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های 
زاروبژنفت روسیه بود که اواخر سال ۱3۹۶ امضا 
 ش��د. چنانچه این قرارداد اجرا نش��ود در طول

۱0 س��ال ۲۸ میلیون بش��که از این دو میدان 
برداش��ت خواهد ش��د اما اگر اجرایی شود ۶۵ 
میلیون بشکه به برداش��ت از این میدان اضافه 
می ش��ود و تولید از آن به ۱0۵ میلیون بش��که 
می رسد. ۶۵ میلیون بشکه اضافه ۴ میلیارد دالر 

سود برای کشور به همراه دارد. 
با این حال نمی توان گفت مش��کل س��رمایه 
صنعت نفت برطرف ش��ده است. وزارت نفت و 
ش��رکت ملی نفت همچنان از کمبود سرمایه 
رنج می برند، به طوری که علی کاردر، مدیرعامل 
ش��رکت ملی نفت ایران رفع تنگناهای مالی را 
مهم ترین دغدغه این شرکت برای سال جاری 

برشمرده است. 
کاردر بر ضرورت تأمین منابع مالی به منظور 
پرداختن به الزام های دیگری از جمله بازسازی 
و نوس��ازی تأسیسات قدیمی هم تأکید کرده و 
گفته: این صنعت با بیش از ۱00 س��ال قدمت، 
در بسیاری از بخش ها با فرسودگی و استهاک 
تأسیسات روبه رو است که این معضل می تواند 
آسیب های جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. 
امیدواریم بتوانیم پیرو اباغیه وزیر نفت، امسال 

به این بخش نیز به طور جدی تر ورود کنیم. 
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فرصت امروز: جهان در سال 
پی��ش رو به کدام س��و می رود؟ 
سال  باشیم؛  روراس��ت  بگذارید 
م��ا  در  خوب��ی  ح��س   ۲0۱۸
ایجاد نمی کند. درس��ت اس��ت 
بازاره��ای جهان��ی دوباره  ک��ه 
در ح��ال رونق گی��ری هس��تند 
اقتص��اد بد نیس��ت،  و اوض��اع 
ح��ال  در  جهان��ی  نظ��م  ام��ا 
این حجم  اس��ت.  فروپاش��یدن 
از چالش های سیاس��ی هم زمان 
در دنی��ا مرعوب کنن��ده اس��ت. 
مش��روعیت لیبرال دموکراسی ها 
ب��ه پایین ترین حد خود از زمان 
تاکن��ون  دوم  جهان��ی  جن��گ 
رس��یده و قدرتمندترین س��ران 
جهان ام��روز عاق��ه اندکی به 
ارزش های  ی��ا  مدن��ی  جامع��ه 

مشترک نشان می دهند. 
با این همه اگر قرار باشد یک 
سال را به عنوان سال بحران های 
غیرمنتظره بزرگ انتخاب کنیم 
- معادل ژئوپلیتیک سقوط مالی 
۲00۸ - آن سال ۲0۱۸ خواهد 
ب��ود. اما مهم ترین ریس��ک های 
برهم زننده نظ��م کنونی دنیا در 
ماه های آینده چیس��ت؟ در این 
گزارش به نق��ل از آینده نگر، به 
مهم تری��ن ریس��ک های جهانی 
س��ال پی��ش رو پرداخته ایم که 
بلومبرگ بیزینس ویک به همراه 
مرکز تحقیقاتی اوراس��یا بررسی 

کرده اند. 
1- چین از خأل قدرت 

استفاده می کند
ح��زب  نوزده��م  کنگ��ره 
کمونیس��ت چی��ن نقطه عطفی 
در تاری��خ معاص��ر این کش��ور 
بود. س��خنرانی شی جین پینگ، 
رئیس جمه��ور چی��ن در نهایت 
مهم تری��ن واقع��ه ژئوپلیتیک��ی 
جهان از زمان فروپاش��ی اتحاد 
جماهی��ر ش��وروی به حس��اب 
خواه��د آمد. تا س��ال گذش��ته 
چی��ن از صحبت ک��ردن درباره 
رهب��ری جهان��ی پرهیز می کرد 
و لح��ن دیپلماتیک��ش به ندرت 
ایدئولوژی��ک بود، اما در س��ال 
استراتژی  آش��کارا  پکن   ۲0۱۷
رس��می اش را تغیی��ر داد. چین 
دیگ��ر منتظ��ر فرصت نیس��ت. 
شی توانسته چین را پشت خود 
یکپارچه کند و این باعث ش��ده 
پکن در محیط بین المللی قدرت 
تازه ای پیدا کند. ش��ی البته به 
خوش شانس��ی  زمان��ی  لح��اظ 
هم آورده اس��ت: ترام��پ از زیر 
ب��ار تعه��دات آمری��کا در برابر 
هم پیمانانش شانه خالی می کند 
و باعث ش��ده متحدانش درباره 
نقش آینده آمریکا در آسیا دچار 
تردید شوند و این خأل قدرتی را 
ب��ه وجود آورده ک��ه راه را برای 

مانور چین باز کرده است. 
تا چند دهه  اکثر تحلیل گران 
غربی فکر می کردند ظهور طبقه 
متوس��ط در چین باعث می شود 
رهبران این کشور باالجبار کشور 
را به س��مت لیبرال دموکراس��ی 
غربی حرکت دهند. آنها این کار 
را نکردند و حاال مدل سیاس��ی 
از همیش��ه  قدرتمندتر  چی��ن، 
ب��ه نظ��ر می رس��د، آن هم در 
آمریکا  مدل سیاس��ی  زمانی که 
ضعیف تر از هر وقتی است. امروز 

به لح��اظ مش��روعیت حکومت 
ای��ن  ش��هروندان،  چش��م  در 
آمریکاست که نیازمند اصاحات 
ساختاری سیاس��ی است و این 
اس��ت.  تکان دهنده ای  اعت��راف 
ای��ن را بگذاری��د کن��ار واقعیت 
مه��م دیگر: اینک��ه رهبر کنونی 
چی��ن قدرتمندتری��ن رهبر این 
کش��ور از زمان مائ��و زدونگ به 
حس��اب می آی��د و ترامپ یکی 
از ضعیف ترین رؤس��ای جمهور 

تاریخ آمریکاست. 
ای��ن یعن��ی چی��ن در ح��ال 
بین المللی  استانداردهای  اعمال 
خود اس��ت و ب��ا مقاومتی کمتر 
از س��ابق روبه رو می ش��ود. این 
روند را می توانیم در س��ه حوزه 

متفاوت ببینیم. 
سرمایه گذاری:  و  بازرگانی 
هیچ کش��وری در دنی��ای امروز 
نتوانس��ته به اندازه چین چنین 
مؤثر ش��بکه جهانی  بازرگانی و 
سرمایه گذاری بسازد. درحالی که 
دیگر کشورها محلی یا دوجانبه 
می اندیش��ند، چین به سراس��ر 
جهان فکر می کن��د، پول خرج 
می کن��د و محیط بین المللی اش 
را می س��ازد. ای��ن باع��ث جلب 
توج��ه کش��ورهای مختل��ف در 
آس��یا، آفریقا، خاورمیانه و حتی 
آمری��کای التی��ن ش��ده و عده 
زیادی به فکر تقلی��د افتاده اند. 
آنه��ا نتیج��ه م��دل چین��ی را 

می بینند. 
تکنولـوژی: چی��ن و آمریکا 
بزرگ تری��ن س��رمایه گذاران در 
به خصوص  ن��و  تکنولوژی ه��ای 
ه��وش مصنوع��ی هس��تند. در 
آمری��کا رهبری این ح��وزه در 
اس��ت  دس��ت بخش  خصوصی 
ام��ا در چی��ن این دولت اس��ت 
که رهبری را در دس��ت دارد و 
و  قوی ترین ش��رکت ها  هم��راه 
موسس��ات تکنولوژی��ک حرکت 
می کن��د. دول��ت چی��ن تاش 
می کند ذهنیت مردم را در این 
حوزه ها با آنچه مد نظرش است 

هماهنگ کند. 
ارزش ها: تنها ارزش سیاس��ی 
که چی��ن ص��ادر می کن��د اصل 
ع��دم دخال��ت در ام��ور داخل��ی 
غربی  دیگر کشورهاست. سیستم 
ش��کل دیگری برخ��ورد می کند: 
ب��ه کش��ورهای فقیرت��ر کم��ک 
مال��ی می کند و در ع��وض از آنها 
می خواهد که دس��ت به اصاحات 
سیاس��ی و اقتصادی - به ش��یوه 
غرب��ی - بزنند. ب��ه همین خاطر 
سیاس��ت ع��دم دخال��ت چین به 
شدت برای کش��ورهای غیرغربی 
دنی��ا جذاب اس��ت. با ب��ه قدرت 
رس��یدن ترام��پ و بی توجهی او 
به سیاس��ت بین الملل و همچنین 
درگی��ر ب��ودن رهب��ران اروپ��ا با 
رویک��رد  داخلی ش��ان،  مس��ائل 
غیرایدئولوژی��ک چی��ن در حوزه 
تجارت و دیپلماسی بدون مقاومت 

به پیشروی ادامه می دهد. 
 اما در یک حوزه شاهد چنین 
رون��دی نیس��تیم: امنیت. مدل 
چینی در حوزه امنیت ملی مدل 
جذابی نشده اس��ت چون چین 
در این ح��وزه در بهترین حالت 
فق��ط قدرتی منطقه ای اس��ت. 
)بودج��ه آمری��کا در این بخش 

بسیار باالتر از چین است.(
چ��ه  چی��ن  قدرت گی��ری   
عواقبی خواهد داش��ت؟ محیط 
ب��ا  بای��د  تج��ارت بین الملل��ی 
رس��وم   و  اس��تانداردها  قوانین، 
تازه ای سازگار شود که چینی ها 
مدافعش هس��تند. وقتی جهان 
تحت دو شکل تجارت بین الملل 
پی��ش ب��رود - ش��کل چینی و 
ش��کل غرب��ی - یعنی ب��ازار به 
دو ش��کل تنظیم خواهد ش��د و 
این هزینه انج��ام تجارت را باال 
می برد. نکته دوم این اس��ت که 
آس��یا دوقطبی خواهد شد چون 
کش��ورها مجبور می ش��وند بین 
چین و آمریکا یک��ی را انتخاب 

کنند. 
به هر حال به خصوص از سال 
۲00۸ ب��ه این ط��رف جذابیت 
غرب��ی  لیبرال دموکراس��ی های 
روزبه روز در حال کاهش اس��ت. 
البت��ه چین مدل  برای غربی ها 
جذابی نیست اما باقی نقاط دنیا 
به چین به عنوان الگوی مناسب 
ن��گاه می کنن��د. پ��س می توان 
گف��ت جذاب ت��ر ش��دن م��دل 
چین��ی و همچنین افزایش نفوذ 
اقتصادی و سیاس��ی این کشور، 
 ۲0۱۸ س��ال  ریسک  مهم ترین 

برای غرب خواهد بود. 
 2- جنگ های تصادفی

جه��ان از یازده��م س��پتامبر 
۲00۱ به این طرف شاهد هیچ 
نبوده  ژئوپلیتیکی  بزرگ  بحران 
اس��ت و هیچ کدام از بحران های 
دهه های اخیر - ب��ه جز بحران 
موش��کی کوبا - توسط دولت ها 
کلید نخورده است. اما در دنیای 
ام��روز نمی ش��ود ریس��ک آغاز 
جنگی تصادفی را نادیده گرفت: 
در سال ۲0۱۸ در نقاط مختلفی 
از دنی��ا ی��ک اتف��اق یا ب��رآورد 
اش��تباه می تواند به جنگ جدی 
بین الملل��ی ختم ش��ود. یکی از 
دالیل باال رفتن چنین ریس��کی 
پایی��ن آم��دن انعطاف پذی��ری 
محیط سیاسی بین المللی است. 
م��ا در آس��تانه جنگ س��وم 
جهانی نیس��تیم ام��ا نبود یک 
روی  ک��ه  بین الملل��ی  ق��درت 
امنیت دنیا سرمایه گذاری کرده 
باش��د و همچنین افزایش تعداد 
بازیگ��ران غیردولتی که توانایی 
انج��ام اقدامات بی ثبات کننده را 
دارند، باعث شده جهان به جای 
خطرناک تری بدل شود. در طول 
حوادث  احتم��ال  اخیر  ماه های 
ژئوپلیتیکی به طرز قابل  توجهی 
باال رفته و این روند ادامه خواهد 
یافت. در س��ال ۲0۱۸ در چند 
منطقه و حوزه می توانیم ش��اهد 
چنین حوادثی باش��یم: حمات 
سوریه،  ش��مالی،  کره  سایبری، 
و  مس��کو  واش��نگتن-  رواب��ط 

تروریسم. 
3- جنگ  سرد بر سر 

تکنولوژی
هیجان انگی��ز  پیش��رفت های 
در جه��ان تکنول��وژی روز به روز 
س��رعت بیش��تری می گیرد. در 
س��ال های اخیر به کمک انقاب 
سراس��ر  در  م��ردم  ارتباط��ی، 
بی س��ابقه ای  دسترس��ی  جهان 
ب��ه اطاع��ات پی��دا کرده اند و 
همکاری ه��ای فرامرزی افزایش 

داشته است. اما تکنولوژی عاوه 
ب��ر اینه��ا تبدیل ب��ه مهم ترین 
عام��ل کس��ب درآم��د و قدرت 
ش��ده اس��ت: در بلندم��دت آن 
شرکت یا کش��وری برنده است 
ک��ه در این س��ه ح��وزه به طور 
هم زمان پیش��رفت داشته باشد: 
کان داده مصنوع��ی،   ه��وش 
)big data(  و شبکه های فوق 
سریع. هر سه اینها کامًا به هم 

مربوط هستند: 
هر سیس��تم هوش مصنوعی 
برای قوی تر ش��دن ب��ه جریان 
متن��اوب دیتا نی��از دارد. به جز 
تلفن ه��ای هم��راه ، آرام آرام ب��ا 
ب��اال رفت��ن س��رعت اینترن��ت 
خانه ه��ا،  م��ا،  ماش��ین های 
زیرس��اخت های  و  کارخانه ه��ا 
عمومی هم دیجیتال می شوند و 
این یعنی آنها هم در حال تولید 
کوهی از دیتا هستند. شرکت ها 
و دولت ه��ا برای دس��ت یافتن 
به چنی��ن دیتای��ی می جنگند. 
والدیمیر پوتین س��ال گذش��ته 
اعام کرد دولت��ی که در حوزه 
ه��وش مصنوعی ق��درت را در 
ابرق��درت جهان  بگیرد  دس��ت 

آینده خواهد بود. 
ت��ا آن روز البت��ه چند س��ال 
زمان داریم. فعًا اما بزرگ ترین 
جنگ دنیا بر س��ر رس��یدن به 
قدرت اقتصادی، جنگ در حوزه 
تکنولوژی است. در سال ۲0۱۸ 
این جن��گ در چندین حوزه در 
جریان خواهد بود: رقابت بر سر 
پیشرفت تکنولوژیک و رقابت بر 

سر تسلط بر بازار. 
4- روابط ایران و آمریکا

س��وزن ترامپ روی ایران گیر 
کرده اس��ت. به او الهام شده که 
ایران منشأ اکثر مشکات جهان 
اس��ت. به همین خاط��ر روابط 
ایران و آمریکا در س��ال ۲0۱۸ 
ژئوپلیتیکی  ریسک های  از  یکی 
اس��ت که بر بازارها تأثیر خواهد 
گذاشت. توافق برجام احتماال از 
س��ال ۲0۱۸ جان س��الم به در 
خواه��د برد اما احتم��ال به هم 
خوردنش ه��م وجود دارد و این 
منطقه را به سمت بحران واقعی 

می کشاند. 
استراتژی دولت ترامپ مقابله 
با نفوذ منطقه ای ایران است، به 
همین خاط��ر در ماه های آینده 
ش��اهد حمایت قوی واش��نگتن 
و  ب��ود  عربس��تان خواهی��م  از 
تاش ه��ای آمریکا در س��وریه، 
ع��راق، لبن��ان و یم��ن واضح تر 
خواه��د ش��د. آمری��کا احتماال 
با س��رعت بیش��تری با س��اح 
تحریم با آزمایش های موش��کی 
ک��رد.  مقابل��ه خواه��د  ای��ران 
و حاکم جدیدشان  س��عودی ها 
که سیاس��ت های پرریس��کی را 
دنب��ال می کند ت��اش خواهند 
کرد ترامپ را بیشتر علیه ایران 
حم��ات  احتم��ال  برانگیزن��د. 
س��ایبری ایران و عربستان علیه 
هم امس��ال باالت��ر خواهد رفت. 
ای��ن ب��ه نف��ع س��رمایه گذاری 

خارجی در دو کشور نیست. 
اینه��ا امیدبخش نیس��تند اما 
بدت��ر از هم��ه احتمال س��قوط 
برج��ام اس��ت. برج��ام ب��ه تار 
موی��ی بند اس��ت ام��ا احتماال 

فرونمی پاش��د، چراک��ه اتحادیه 
اروپا و روس��یه به ش��دت مدافع 
آن هس��تند و جلوی تاش های 
ترامپ برای تغیی��ر در بندهای 
موافقت نامه می ایستند. اما به هر 
حال احتمال س��قوط برجام در 
سال ۲0۱۸ هست. ممکن است 
آمریکا با فش��ار ب��رای تغییرات 
در توافق نام��ه کاری کن��د ک��ه 
حض��ور در برجام دیگر به لحاظ 
اقتصادی به نفع تهران نباش��د. 
یا اص��ًا ترامپ به طور یک جانبه 
برجام را لغو کند و تحریم ها را از 
س��ر بگیرد. اگر برجام فروبپاشد 
ما وارد دوره پرخطر ژئوپلیتیکی 
می شویم. در چنین وضعیتی دو 

احتمال وجود دارد. 
بازگش��ت  اول:  احتمـال 
تحریم های آمریکا باعث می شود 
اروپای��ی، ژاپنی  واردکنن��دگان 
و ک��ره ای خرید نفت ای��ران را 
متوقف کنند اما دولت های چین 
و هند در براب��ر آمریکا مقاومت 
خواهن��د کرد. ای��ران نفت را با 
تخفیف بیش��تر ب��ه آنها خواهد 
فروخ��ت و ف��روش روزانه ایران 
حدود 300 هزار بش��که خواهد 
ب��ود. ایران در چنی��ن وضعیتی 
بخش هایی از برنامه  هسته ای  را 
که پس از برج��ام متوقف کرده 
بود از سر می گیرد و تهدیدهای 
آمریکا و اسرائیل احتماال قیمت 

نفت را باالتر خواهد برد. 
احتمال دوم: در س��ناریوی 
دوم ک��ه احتمال��ش پایین ت��ر 
اس��ت اروپا، روس��یه و چین بر 
س��ر برجام ۲ با ای��ران به توافق 
می رس��ند. ترام��پ تحریم ها را 
برنمی گردان��د و به مردم آمریکا 
اع��ام می کند که پیروز ش��ده 
و ب��ه تعه��دش در تغییر برجام 
پایبند مانده ب��دون آنکه رابطه  
آمری��کا و اروپ��ا را تی��ره و تار 
کند. در چنین حالتی مشتریان 
اروپایی و آس��یایی نفت ایران را 
خواهند خرید اما ممکن اس��ت 
روند سرمایه گذاری های خارجی 
کم��ی کندت��ر از ح��اال ش��ود. 
تأثیرات ژئوپلیتیکی س��ناریوی 
دوم محدودت��ر اس��ت اما رابطه 
آمری��کا و ای��ران گ��رم نخواهد 
شد و تنش منطقه ای همچنان 

وجود خواهد داشت. 
۵- امنیت آفریقا

عب��ارت »اوج گیری آفریقا« در 
سال ۲000 و در واکنش به رشد 
اقتصادی سریع کشورهای جنوب 
صحرا و امیدواری تحلیل گران به 
رشد سریع اقتصاد کل قاره ابداع 
ش��د. ای��ن عبارت هن��وز هم در 
می��ان تحلیل گران ه��وادار دارد 
اما آفریقا امسال با چالش تازه ای 
روبه رو اس��ت. کشورهای مرکزی 
قاره )س��احل عاج، نیجریه، کنیا 
و اتیوپ��ی( در ط��ول س��ال های 
اخیر نش��ان داده ان��د که فضای 
س��رمایه گذاری  برای  مناس��بی 
به وجود آورده اند و توانس��ته اند 
کش��ورهای  دردس��رهای  از 
)مالی، سودان جنوبی  حاشیه ای 
و س��ومالی( در ام��ان بمانند. اما 
در س��ال ۲0۱۸ س��رریز بحران 
از کش��ورهای بی ثبات حاشیه ای 
موفقی��ت کش��ورهای مرکزی را 

تهدید خواهد کرد. 

پیش بینی  »بلومبرگ بیزینس ویک« به همراه »مرکز تحقیقاتی اوراسیا« از مهم ترین ریسک های جهانی سال پیش رو

سال پرریسک
اقتصادجهان

همه چیز درباره یک استارت آپ ۵ میلیارد دالری
قاتل آمازون

دنیای استارت آپ ها مدام در حال تغییر است؛ روزی 
ایده ای نو روی کار می آی��د و روز دیگری روی ایده نو، 
ایده ای دیگر پیاده می ش��ود. س��ی ان بی سی، گزارشی 
از استارت آپی نوشته اس��ت که قاتل آمازون محسوب 

می شود و انقابی در خرید آناین به پا کرده است. 
در این گزارش می خوانی��م: کفش هایی که به صورت 
آناین س��فارش داده ای��د، برایتان کوچک اس��ت؟ هیچ 
مش��کلی نیست. تنها چند کلیک روی برنامه خود انجام 
دهید، کفش ها را بدون جعبه، فاکتور و هیچ برچس��بی 
بیرون در بگذارید. کفش ها در عرض چند ساعت برداشت 
می ش��وند و بافاصله پول تان به حساب شما برمی گردد.  
این یک س��ناریوی اجمالی به آینده خرده فروشی آناین 
نیس��ت. ای��ن یک واقعیت اس��ت که در ک��ره جنوبی با 
استارت آپی به نام کوپنگ )Coupang( رخ داده است؛ 
اس��تارت آپی که بزرگ ترین خرده فروشی آناین در این 
کش��ور محسوب می شود.  تحلیلگران تخمین زده اند که 
فروش کوپنگ در سال ۲0۱۷ به 3 میلیارد دالر برسد. این 
شرکت استارت آپی، هشت سال پیش شروع به کار کرده 
و از تک ش��اخ های کره )استارت آپ هایی که یک میلیارد 
دالر و بیشتر ارزش دارند( محسوب می شود. با اینکه این 
ش��رکت برنامه ای برای عرضه عمومی ندارد، اما برآورد ها 
حاکی از این است که اولین عرضه عمومی )IPO( آن با 
اس��تقبال زیادی مواجه خواهد شد.  با بیش از ۵ میلیارد 
دالر ارزش و ۱.۴ میلیارد دالر س��رمایه گذاری ریس��ک 
پذیر، کوپنگ، س��ریع ترین رشد و بهترین سایت تجارت 
الکترونی��ک در تمام دوران کره جنوبی بوده اس��ت. او به 
بازار تجارت الکترونیک سلطه دارد. به گفته این شرکت، 
نیم��ی از ۵۱میلیون نفر جمعیت کره جنوبی، این برنامه 
را در تلفن های همراه شان دانلود کرده اند.  قدرت آمازون 
به عنوان یک ش��رکت تجارت الکترونیک، تحویل سریع 
محصول است، اما بیشتر شرکت های تجارت الکترونیک 
کره ای هم همین کار را انجام می دهند. آنها با فاصله یک 
روز ی��ا در همان روز، خدمات را تحویل می دهند حتی با 
قیمت ارزان تر.  ب��م کیم، بنیانگذار و مدیرعامل کوپنگ 
می گوید کارش برای کاهش اس��ترس مصرف کنندگان 
اس��ت. او اصرارش آسان کردن کار مشتریان برای خرید 
و بازگشت محصول اس��ت.  کره جنوبی ۵۱ میلیون نفر 
جمعیت دارد و هفتمی��ن بازار بزرگ تجارت الکترونیک 
در جهان )حدود ۵۶ میلیارد دالر( است و انتظار می رود 
در ع��رض پنج س��ال از ژاپن و بریتانیا پیش��ی بگیرد و 
بعد از چین و ایاالت متحده در جایگاه س��وم بنشیند. به 
دلیل شهرنش��ینی و تراکم باالی جمعیت کره، به گفته 
کیم، ۹۹.۶ درصد از سفارش��ات ظرف ۲۴ ساعت تحویل 
داده می شود.  کیم می گوید: تصور کن دو برابر جمعیت 
تگزاس، در نصف ماساچوست زندگی کنند. تقریباً همه 
در جایی در مرکز شهر زندگی می کنند. او قصد دارد زمان 
تحویل در سراسر کشور را به چند ساعت کاهش بدهد. 

بلومبرگ گزارش داد
نتیجه طرح مالیاتی ترامپ برای 

خرده فروشی ها
طرح کاهش مالیات دولت ترامپ قرار اس��ت به س��ود 
خانوار های آمریکایی ها تمام ش��ود اما سؤال این است که 
آنها پولی که قرار اس��ت مالیات ندهند را پس انداز کرده و 
قرض می دهند یا با آن خرید می کنند. بررس��ی وضعیت 
خرید از خرده فروش ها می تواند کمکی برای یافتن پاسخ 
این سؤال باشد و البته اقتصاددانان هم شرط بسته اند که 
باالخره خریداران سر کیسه هایشان را در فروشگاه ها ُشل 
می کنند.  به گزارش بلومبرگ، براساس تخمین های اولیه 
خرید مردم احتماال در ماه مارس نسبت به ماه گذشته اش 
0.۴درصد افزایش یافته اس��ت. جیم��ز ناتلی، اقتصاددان 
ارشد بین المللی ING معتقد است با این شرایط اقتصاد 
همچن��ان افزای��ش فرصت های ش��غلی به می��زان قابل 
توجهی ادامه پیدا می کند و کاهش مالیات پول بیشتری 
به جیب خانوارها می ری��زد. به گفته این اقتصاددان، این 
انتظار وجود دارد رشد جریان نقدینگی به افزایش خرید 
مصرف کنندگان بینجامد.  واکنش خرده فروشی ها نشانه ای 
اس��ت که از کمک طرح مالیات ترامپ به رشد اقتصادی 
ناشی از افزایش هزینه های مصرف کننده می گوید. ترامپ 
و جمهوریخواهان کنگره همچنین مالیات شرکت ها را هم 
کاهش داده اند، حرکتی که به معنای افزایش دستمزدها 
است.  در سه ماه گذشته آمریکایی ها هزینه های مصرف 
را کنت��رل کردن��د و این تحلیلگران ب��ازار را ناامید کرده 
اما به نظر می رس��د ماه های پی��ش رو این روند به آرامی 
تغییر کند. براس��اس پیش بینی تولید ناخالص داخلی از 
 ژانویه تا مارس ۲.۲ درصد افزایش یافته اس��ت که از رشد

۲.۹ درصدی در س��ه ماهه قبل از آن کمتر بوده اس��ت. 
اکنون نرخ بیکاری در آمریکا در پایین ترین س��طح خود 
از س��ال ۲000 قرار دارد و درحالی که استخدام ها نسبت 
به ماه قبل کاهش یافته، دس��تمزدها بیش��تر شده است.  
دونالد ترامپ و تیم اقتصادی وی معتقدند معافیت مالیاتی 
برای ش��رکت های ب��زرگ باعث ایجاد انگی��زه در آنان و 
س��رمایه گذاری شده و به افزایش اشتغال خواهد انجامید 
و همچنین بار مالیاتی طبقه متوس��ط را کاهش می دهد. 
تصویب الیح��ه کاهش مالیات بزرگ ترین تغییر در نظام 
مالیاتی آمریکا در س��ه دهه گذش��ته محسوب می شود. 
نمایندگان دموکرات مجلس و سنای آمریکا و مخالفان این 
الیحه اظهار می کردند که معافیت ها و کاهش مالیات پس 
از مدتی تنها به نفع ثروتمندان، سرمایه داران و شرکت های 
بزرگ بوده و برای دولت کس��ری شدید بودجه به دنبال 

خواهد داشت. 

دریچــه

نبرد غول های تکنولوژی در زمینه فناوری ابرها
ابر بزرگ چین

کسب وکار و صنعت ابرها در دنیای مجازی و فضای 
اینترنتی، بازار بزرگی اس��ت که این روزها غول های 
اینترنتی بزرگ دنیا روی آن کار می کنند. درحالی که 
غربی ها قدم اول را در این زمینه برداشته اند، چینی ها 
موفق ش��ده اند از آنها پیشی بگیرند. اکونومیست در 
گزارش��ی به این مس��ئله پرداخته و معتقد است که 
ش��رکت های تکنول��وژِی چینی س��عی دارند ابرهای 

غول های آمریکایی را بدزدند. 
ک��دام  ی��ک از غول ه��ای تکنول��وژی در جه��ان 
س��ریع ترین رش��د را در زمینه فن��اوری ابرها دارد؟ 
بس��یاری تصور می کنن��د آمازون یا گ��وگل در این 
زمین��ه حرف اول را می زنن��د چراکه آنها بزرگ ترین 
مرک��ز داده های جهانی هس��تند، اما پاس��خ صحیح 
شرکت »علی بابا« است. کسب وکار محاسبه ابرها در 
چین رش��د خوبی داشته و در س��ال ۲0۱۶ با رشد 
۱۲۶درص��دی ب��ه ارزش ۶۷۵میلیون دالر رس��یده 
 اس��ت. بعید است این رش��د به این زودی ها آهسته 
شود. سایمون هو، رئیس شرکت علی بابا اعام کرده 
که تصمیم دارد در زمینه خدمات ش��بکه ای تا سال 
۲0۱۹ یا همپای آمازون بشود یا از آن پیشی بگیرد. 
علی باب��ا قص��د دارد ق��دم بزرگی بردارد. ش��رکت 
آم��ازون در زمین��ه خدم��ات ش��بکه ای درآم��دی 
۱۷میلیارد دالری در س��ال ۲0۱۷ داش��ته  است. اما 
ابره��ای علی بابا )ک��ه در زبان چینی  ب��ه آن آلیون 
می گویند( قصه دیگری دارد: صنعت محاس��به ابرها 
در چین به صورت کلی با س��رعت باالیی در مس��یر 
رشد قدم برمی دارد. واقعیت این است که این صنعت 
در چین ش��مایلی کامًا متفاوت از شمایل غربِی آن 

دارد. این تفاوت ها نیز بسیار بااهمیت است. 
توجه داش��ته  باش��ید که اصل تکنولوژی محاسبه 
ابرها در چین چندان متفاوت از غربی ها نیست. آنچه 
باعث تمایز ش��ده این اس��ت که غربی ها آن را ایجاد 
کرده ان��د، رازها و کدها را در اختیار آنها گذاش��ته اند 
و اکنون چشم بادامی ها با استفاده از این موقعیت به 
شیوه ای قوی تر کار را پیش می برند. در حقیقت آنها 
هرچه الزم بوده در اختیار داشتند و به همین خاطر 
چن��د مرحله جلو افتاده اند. ش��یان چن، مدیر یکی 
از شرکت های چینی می گوید: »همین مسئله باعث 
شد ما نقطه شروع یکسانی داشته  باشیم«. بعد از این 
نقطه ش��روع، چینی ها عملکرد بهتری داشته اند و با 

شتاب کار را پیش برده اند. 
آنچ��ه تفاوت را ایجاد می کند، ش��یوه اس��تفاده از 
تکنولوژی اس��ت. همین مس��ئله ریش��ه تفاوت ها را 
در زمینه کس��ب وکار ابرها ایج��اد می کند. در غرب، 
نخس��تین مش��تری ها برای فضای ابرها، شرکت های 
اس��تارت آپی بودن��د. کم��ی بعد س��روکله غول های 
ش��رکتی دیگری نیز پیدا ش��د. ام��ا در چین صنعت 
ابره��ا به کمک مصرف کنن��دگان و از طریق خدمات 
رش��د پیدا کرد. علی بابا بازاری را ایجاد کرد که همه 
مش��تری آن بودند. بازی های آناین تن سنت باعث 
ش��د عده زیادی مش��تری فضای ابرها باشند. به این 
ترتیب خدمات ابری به شکلی پیچیده در چین مورد 

استفاده قرار گرفت. 
خدم��ات توس��عه پی��دا کردن��د ام��ا هن��وز هم 
ظرفیت ه��ای نهفته بس��یاری در ای��ن بخش وجود 
دارد. در غرب، ش��رکت ها با موانعی روبه رو هس��تند 
ک��ه کار را ب��رای آنها کمی پیچیده کرده  اس��ت. اما 
در چی��ن، ش��رکت ها معموالً مانعی بر س��ر راه خود 
ندارند و می توانند در اولین قدم به سوی ابرها بروند. 
همین امر باعث ش��ده کسب وکار ابرها در چین رشد 

بیشتری نسبت به نمونه های غربی داشته  باشد. 
یکی دیگر از مس��ائلی که تغییر را میان غربی ها و 
چینی ها ایجاد کرده، قوانین است. در غرب، دولت ها 
و نهادها و مؤسسه های مالی در این امر دخالت دارند 
ام��ا در چین صنع��ت ابرها، صنعتی مجزا به ش��مار 
می آید که اس��تقال دارد. نکته دیگر این اس��ت که 
در زمینه شرکت های غربی همه می دانند سه شرکت 
حرف اول را می زنند: آمازون، مایکروسافت و گوگل؛ 
در نتیجه دیگر هیچ یک از ش��رکت ها میل به رقابت 
با ای��ن غول ها را ندارن��د و در نهایت رش��د متوقف 
می شود، اما در چین هنوز کسی دقیقاً نمی داند کدام 
ش��رکت ها یا غول ها این قضیه را رهبری می کنند در 
نتیج��ه فضا برای رش��د باقی اس��ت. البته غول هایی 
مانند علی بابا، تن سنت و تله کاِم چین وجود دارند اما 
هنوز هم ش��رایط به گونه ای است که می توان انتظار 

تغییر فضا را داشت. 
یک کمربند، یک جاده، یک ابر! 

هر ش��رکتی که پیروز میدان باشد و نام خود را در 
زمینه کس��ب وکار و صنعت ابرها به عنوان غول این 
بخش به ثبت برس��اند، در نهایت باز هم شرکت های 
چین��ی و غرب��ی باید با یکدیگر در ارتباط باش��ند تا 
بتوانن��د پیش��رفت کنند. به همین خاطر اس��ت که 
بسیاری از رقبای بزرگ، در آزمایشگاه هایی که با هم 
س��اخته اند روی این موارد کار می کنند. به هر حال 
کسی نمی تواند منکر این قضیه بشود که شرکت های 
غربی غول های بزرگی هس��تند و در عین حال کسی 
نمی توان��د منکر این قضیه بش��ود که ش��رکت های 
چینی رشد بیشتری در این زمینه دارند. علی بابا نیز 
در چین بیش��ترین تاش را در این زمینه داش��ته و 
بیش��ترین رشد را تجربه کرده اس��ت. شاید روزی در 
چین، برنامه این باش��د: »یک کمربن��د، یک جاده، 

یک ابر!« 
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گذر به توسعه و نوسازی با تحول 
روانی جامعه

روزهای گذشته را با تحوالت در بازار ارز سپری کردیم 
که عاوه بر کنش های فراوان در نزد عامه مردم بعضا شاهد 
ورود اف��رادی از بطن جامع��ه به این بازار متاطم و گاهی 
تخصصی )البته با هدف کسب درآمد و نه اختال در نظام 
مالی کشور( بودیم که این ورود را می توان در قواعد رفتاری 
جامعه بررس��ی کرد چراکه بسیاری از کنش های متاثر از 
محیط پیرامونی و وضعیت معیشتی افراد شکل می گیرد. 

در جامع��ه ام��روز ما عطش موفقیت و رس��یدن به نقطه 
مطلوب بیش از پیش مش��هود اس��ت که با برشی به اصول 
آکادمیک و نخستین اقتصاد دریافت این نکته که بهره بردن 
از زم��ان در یک رویداد اقتصادی می تواند در رش��د و تعالی 
موثر باش��د دور از دسترس نیست، همین امر به دلیلی برای 
بهره جوی��ی از فرصت هایی ک��ه در زمان های مختلف ایجاد 
می ش��ود، تبدیل شده اس��ت.  مردمی که به دنبال رازهای 
کسب موفقیت هستند با بروز هر بازار مکاره ای فرصت را برای 
رشد و رسیدن به مطلوب مغتنم می شمارند البته با بررسی 
تجربیات مختلف ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در 

غایت بازنده واقعی این تحوالت همین مردم هستند.  
عامـل عدم اطمینان: براس��اس مبانی علم اقتصاد با 
داشتن قیمت خرید کاالی سرمایه ای و پیش بینی جریان 
درآمد مورد انتظار آن، محاس��به بازدهی نهایی سرمایه به 
نظر ساده می رسد.  اما مسئله مهمی که باید به آن توجه 
کرد، این است که پیش بینی جریان درآمد آینده با مسئله 

عدم اطمینان در مورد درآمدهای آتی روبه رو است. 
همی��ن امر موجب ضروری ش��دن این نکته اس��ت که 
ب��ا آگاه��ی و تغییر رویک��رد در تفکر جامع��ه از ورود به 
عرصه هایی از این قبیل که مستلزم دارابودن حداقل های 
علم اقتصاد است جلوگیری کرد. چراکه افراد با نگاه عوامانه 
و ب��دون آگاهی از حداقل ها با قصد س��ود وارد این عرصه 

شده و در پایان با سرخوردگی مواجه خواهند شد. 
بهره گیری از ادبیات توسعه: روانشناسان اجتماعی، 
علم��ای علوم تربیت��ی و جامعه شناس��ان در تحلیل های 
خود نوس��ازی روانی و فردی را منوط به تحقیق نوسازی 
در س��طوح اجتماعی و گذر به توسعه می دانند. با چنین 
وضعیتی تردیدی نیس��ت که گام نخس��ت در بهره گیری 
از ادبیات توس��عه را باید شناخت مفاهیم این حوزه تلقی 
کنیم.  همانگونه که مایکل توادرو، متخصص سرش��ناس 
اقتصاد توس��عه معتقد اس��ت که توس��عه را باید جریانی 
چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت 
اجتماعی طرز تفکر عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع 
رش��د اقتصادی، کاهش نابرابری و ریش��ه کن کردن فقر 
مطلق اس��ت.  موارد مطرح شده را می توان با این رهیافت 
دنبال کرد که نیاز جامعه کنونی ما تغییر طرز تفکر است 
و ن��ه راه��کار دیگر.  اگر جامعه به بدع��ت در تقاضا برای 
سرمایه گذاری روی بیاورد و سرمایه هایی که البته به گواه 
سرمایه گذاری های کاذب و سپرده گذاری ها در موسسات 
مالی وجود دارد و کم هم نیست به سمت تولید با مواردی 
از این دست سوق یابد نه تنها نفعی ملی خواهد داشت بلکه 

با جامعه ای شکست خورده نیز مواجه نخواهیم بود. 
نقش رس��انه: به اعتقاد مارشال مک لوهان، استاد مرکز 
مطالعات رسانه ای تورنتو، خصیصه اساسی رسانه مسلط و 
غالب این است که قادر به تغییر در نظم اجتماعی باشد و 
به عبارت دیگر رس��انه قادر است خواننده و مخاطب را به 
فکرکردن و اساسا چگونه فکرکردن وادارد. افکار عمومی به 
مثابه هنر دستی است که اصحاب رسانه در شکل گیری آن 

تأثیر مستقیم دارد. 

نرخ 12.1درصدی بیکاری در سال 96
بار اشتغال بر دوش »خدمات«

اقتصاد ایران با نرخ ۱۲.۱درصدی بیکاری و سهم بیش از 
۵0درصدی بخش خدمات در ایجاد فرصت های ش��غلی به 
س��ال ۹۷ سام می کند.  مرکز آمار در گزارشی نرخ بیکاری 
س��ال گذش��ته را ۱۲.۱درصد اعام کرده اس��ت. براس��اس 
گزارش مرکز آمار ۴0.3درصد از جمعیت ۱0 س��اله و بیشتر 
در جمعی��ت فعال اقتصادی قرار می گرفته و گروه ش��اغان 
و بیکاران را تش��کیل می دهند. بررسی های مرکز آمار نشان 
می دهد که نرخ مش��ارکت اقتصادی این جمعیت در س��ال 
گذش��ته نسبت به س��ال ۹۵، 0.۹درصد افزایش یافته است 
و ۱۲.۱درصد از جمعیت فعال اقتصادی ایران بیکار بوده اند. 
این ش��اخص نسبت به س��ال ۹۵ در س��ال ۹۶، 0.3درصد 
افزایش یافته اس��ت.  مرکز آمار در ای��ن گزارش اعام کرده 
است که بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله، ۲۵.3درصد است که 
نس��بت به سال ۹۵، 0.۶درصد بیشتر شده است. ۲3میلیون 
و 3۷۸هزار و ۶۱3 نفر تعداد ش��اغان در س��ال ۹۶ بود که 
نس��بت به سال ۹۵، ۷۹0 هزار و ۵۶۱ نفر بیشتر شده است. 
این اعداد گویای این است که نسبت اشتغال در سال ۹۶، به 
3۵.۵درصد رس��یده و نسبت به س��ال ۹۵، یک درصد رشد 
یافته اس��ت. ۱0.۴درصد از جمعیت شاغان در گذشته بنا 
به دالیل مختلف مثل رکود کاری، پیدانکردن کار یا ساعت 
بیشتر کاری کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده اند. از سوی 
دیگر 3۸.۸درصد از جمعیت ش��اغان بیش از ۴۹ ساعت در 
هفت��ه کار کرده اند.  بخش خدمات با س��هم ۵0.۴درصدی 
بیش��ترین فرصت ش��غلی را فراهم کرده و س��هم عمده در 
اشتغال کشور را دارد. صنعت با سهم 3۲درصدی در رتبه دوم 
و کشاورزی با سهم ۱۷.۶درصدی در جایگاه سوم قرار دارد. 
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یکی از نمایندگان ایران در مجلس در 
اظهارات اخیرش گفت خروج چش��مگیر 
س��رمایه از کش��ور  باعث تعجب همگان 
ش��د. محمدرض��ا پورابراهیم��ی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی 
در  مورد نوس��ان تب��ادل خارجی در ماه 
مارس اظهار داش��ت که 30 میلیارد دالر 
طی ماه های  آخر س��ال گذش��ته از ایران 

خارج شده است. 
به گ��زارش »انتخ��اب«، در ادامه این 
مقاله آمده اس��ت: برای ارزیابی و بررسی 
چنین پدیده ای الزم اس��ت  پارامترهایی 
که منجر به خروج سرمایه و تأثیرات آن 
بر اقتصاد ایران می ش��ود را مورد بررسی 
قرار داد.  در یک چارچوب نظری، چندین 
دلی��ل کلیدی ب��رای خروج س��رمایه از 
اقتصاده��ای ملی وجود دارد: عدم  تعادل 
ن��رخ ارز، بی ثباتی سیاس��ی و اقتصادی، 
کاس��تی های سیاس��ت عمومی در حفظ 
و حمای��ت از  س��رمایه گذاری، کس��ری 
حس��اب های مالی و فس��اد و بدهی های 

عظیم خارجی. 
ب��ه اس��تثنای بدهی  ه��ای خارج��ی، 
وضعی��ت فعلی اقتصاد ای��ران همه موارد 
فوق را ص��دق می کند. این عوامل به طور 
 خاص بی ثباتی سیاس��ی و فساد می تواند 
زمینه بازیگ��ران اقتصادی را برای خروج 
سرمایه های ش��ان از  کشور تحریک کند. 
ب��ا این وج��ود ضرورت دارد ک��ه با دقت 
تم��ام این رونده��ای خروج س��رمایه از 
ای��ران  را طبقه بندی کنیم. اگرچه خروج 
30 میلی��ارد دالر س��رمایه را نمی ت��وان 
از اطاعات رس��می شناس��ایی  کرد، اما 
می ت��وان با ی��ک الگوی کل��ی در بانک 
مرک��زی در مورد کس��ری های حس��اب 

خالص سرمایه آن  را شناسایی کرد. 
بر طبق داده ه��ای بانک مرکزی ایران 
در س��ال ۱3۹۵ )س��ال پایان ۲0 مارس 
۲0۱۷( ی��ک کس��ری حس��اب  خال��ص 
س��رمایه ۱۸ میلی��ارد دالری و همچنین 
در شش ماه اول سال ۱3۹۶ یک کسری 
۶.3  میلی��ارد دالری وج��ود دارد در این 
آمار با توجه به س��ال های گذشته، موازنه 

حساب س��رمایه خالص این  کشور مثبت 
بوده است. به این ترتیب به نظر می رسد 
پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک 
در  ژانویه ۲0۱۶ میادی جریان س��رمایه 
مس��یر اش��تباهی را طی کرده است، اما 

چرا؟  
نخس��تین واقعی��ت در مورد مس��ئله 
ش��فافیت در م��ورد آمار های گذش��ته و 
حال است. این مس��ئله ثابت  شده است 
ک��ه آمارهای گذش��ته و ح��ال، برخی از 
واقعیت های مرب��وط به جنبه های پنهان 
)س��ایه ای(  اقتص��اد ای��ران را منعک��س 

نمی کند. 
درواقع بر طبق گ��زارش یک روزنامه، 
در طول دوران ریاست  جمهوری محمود 
ت��ا   ۱00  )۲00۵-۲0۱3( احمدی ن��ژاد 
۲00 میلی��ارد دالر پول کثیف از کش��ور 
خارج  ش��د. برخی از ای��ن وجوه از جمله 
مورد اخت��اس 3 میلی��ارد دالری بانک 
ملی بسیار عمومی است. تمام  این نشانه 
فوق از خروج س��رمایه از طریق عملکرد 
فس��اد در قالب قاچاق، تحریم ها، فس��اد 
 اداری و مال��ی در ای��ران نش��أت گرفته 
است. اگرچه سنجش میزان واقعی خروج 
س��رمایه از ایران  خیلی دش��وار است، اما 
در بسیاری موارد جریان سرمایه در قالب 

اشکال دیگر مانند طا جریان دارد.  
یکی دیگر از جنبه های مهم برای فهم 
مکانیس��م و میزان جریان سرمایه رجوع 
ب��ه خ��روج س��رمایه در  درون سیس��تم 
حواله موجود در ایران است. این سیستم 
توس��ط دفاتر ارز خارجی مورد اس��تفاده 
قرار می  گیرد. سیستم حواله یک سیستم 
مطمئنی اس��ت ک��ه به جری��ان موازی 
بودج��ه )وج��وه( متکی اس��ت. در  اصل 
زمانی  که یک تراکنش از طریق سیستم 
حواله اتفاق می افتد در ابتدا هیچ پولی از 
مرزهای کشور  خارج نمی شود. این بدان 
معنی اس��ت که در برخ��ی مواقع در این 
روند، سرمایه برای اصاح موازنه  پرداخت 

از کشور خارج شود. 
تحریم های گذش��ته بر ایران، سیس��تم 
حواله را به عنوان بستر اصلی  برای تراکنش 

تبدیل کرده اس��ت. یک��ی از واقعیاتی که 
ض��رورت دارد در نوس��انات فعلی بازار ارز 
م��ورد  توجه ق��رار بگیرد همین سیس��تم 
حواله است. برای نمونه اسحاق جهانگیری 
مع��اون اول رئیس جمهور  اظهار داش��ت: 
»در دوران دول��ت گذش��ته ط��ی ۱۸ ماه 
حدود ۲۲ میلی��ارد تومان از اقتصاد ایران 
ب��ه بهانه  فروش ارز در دوبی و اس��تانبول 
ب��رای کنترل ن��رخ تب��ادل داخلی خارج 
ش��ده است.« حرکت سرمایه در  دو جهت 
اتف��اق می افتد و آنها نه س��رمایه خارجی 
هستند نه خروج سرمایه. بلکه بیشتر آنها 
ب��ه  عنوان موازنه اعتب��ار و بدهی از دفاتر 
ارز خارج��ی در زم��ان باقی مانده اس��ت. 
بدیهی اس��ت ک��ه دولت  حس��ن روحانی 
امیدوار بود که عادی س��ازی روابط بانکی 
می تواند جریان مالی تراکنش ها را بیشتر 
 شفاف کند و همچنین نیاز برای عملیات 
گسترده دفاتر ارز خارجی را کاهش دهد. 
با ای��ن وج��ود  محدودیت های م��دام در 
بخش های بانکی و محدودیت های داخلی 
و خارجی و همچنین سیس��تم های  نظام 
نرخ تب��ادل ارز دونرخی ضعی��ف، تعامل 
اقتصاد ایران را ب��ا بخش مالی جهانی در 
یک ساختار  خیلی مبهم و پیچیده تبدیل 

کرده است.  
عاوه بر ساختار مبهم ضرورت دارد به 
دالیل دیگ��ر هم توجه ک��رد که چرا در 
مقطع فعل��ی بازیگران  اقتصادی در ایران 
تمایل زیادی به خروج سرمایه های خود 
به خارج از کشور دارند؟ واضح ترین  پاسخ 
عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی به دلیل 
ع��دم پیش بینی پذیری داخلی و خارجی 
اس��ت. در  همین زمان برخی از بازرگانان 
و تاجران تصمی��م می گیرند که مقداری 
از پ��ول خ��ود را از ایران برای  تس��هیل 
واردات در آین��ده از ای��ران خارج کنند. 
دلیل دیگر این واقعیت است که بسیاری 
با خروج  س��رمایه در صدد موازنه بخشی 
ب��ه بدهی ه��ای قدیم��ی خود هس��تند 
ک��ه در طول س��ال های تحریم انباش��ته 
 شده است. ش��هروندان خصوصی هم به 
این عدم  موازنه بس��یار کم��ک می کنند، 

بنابراین بدیهی اس��ت که  نگرانی نسبت 
ب��ه توس��عه اقتصادی آین��ده و تمایل به 
س��رمایه گذاری منجر می شود شهروندان 
به دنبال  فرصت های س��رمایه گذاری در 
خارج از کش��ور باش��ند. این روند تمایل 
خانواده های طبقه متوس��ط  را به خروج 
از کش��ور ترجیح��ا در کش��ورهای غربی 
را تقوی��ت می کند. اگرچ��ه انگیزه خروج 
سرمایه  متفاوت است اما در اقتصاد ایران 

پدیده ای مضر است.  
عب��اس هوش��ی، اقتص��اددان س��لطه 
و  نیمه دولت��ی  و  دولت��ی  بخش ه��ای 
بخ��ش  س��رمایه گذاری  محدودی��ت 
 خصوصی را دلیل اصلی خروج س��رمایه 
از کش��ور دانسته اس��ت. بر طبق دیدگاه 
عل��ی اهلل همدانی ،مش��اور  انجمن صنایع 
غذایی یکی از دالیل برای رهاشدن خروج 
س��رمایه، فضای اشتغال ضعیف است که 
 شرکت ها را به سازمان رفاه تبدیل کرده 

است نه شرکت های سودآور.  
درنتیج��ه ایران نیاز دارد به یک تاش 
هماهن��گ برای بهبود فض��ای تجارت از 
طری��ق تک نرخی ک��ردن  ارز ب��ه عنوان 
گام مهم برای کاهش فس��اد و برخورد با 
ارزه��ای خارجی. درحالی که در ۹ آوریل 
اعام  ش��د که نرخ ارز تک نرخی می شود 
این یکی از نزدیک ترین دس��تورکارهای 
عمده برای مقابله با فساد  است، بنابراین 
آنها نیازمند این هس��تند ک��ه برای نرخ 
واحد پول س��خت ایجاد کنن��د. در غیر 
این  صورت یک بازار سیاه شکل می گیرد 
و منج��ر ب��ه نگرانی بازیگ��ران اقتصادی 
می ش��ود. هیچ ش��کی وجود  ن��دارد که 
موازنه حساب س��رمایه منفی برنامه های 
اقتص��ادی ایران را تضعی��ف خواهد کرد. 
این کشور  نیازمند سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی است، اما اکنون خروج سرمایه 
را تجربه می کند. واقعیت غم  انگیز دیگری 
که مطرح اس��ت وجود نیروهای سیاسی 
قدرتمندی اس��ت که با مدرنیزه سازی و 
 توسعه کشور مخالف هستند بنابراین آنها 
عاقه مند به خروج سرمایه مالی و انسانی 

هستند.   

افزای��ش س��اخت و س��از و معام��ات 
مس��کن در نیمه دوم سال گذشته، سبب 
ش��ده بازار مسکن امس��ال وارد فاز رونق 
ش��ود؛ رونقی که البته تحقق آنها منوط 
به تصمیم های دولت برای اقتصاد اس��ت. 
به دنبال س��اماندهی ن��رخ ارز، حاال بازار 
مسکن در انتظار تصمیم دولت برای بازار 
پول است که تکلیف بخش مسکن را هم 
روش��ن می کند.  به گ��زارش خبرآناین، 
گزارش های بانک مرکزی نش��ان می دهد 
در س��ه ماهه س��وم سال گذش��ته تعداد 
پروانه ه��ای س��اختمانی صادرش��ده در 
تهران رشد ۲.3درصدی داشته که نسبت 
به ابتدای س��ال ۱۵.۷درصد رشد به ثبت 
رس��انده است. در ش��هرهای بزرگ، این 
رشد ۵درصد در کل مناطق شهری ایران 

۸.۶درصد گزارش شده است. 
ای��ن گ��زارش نش��ان می دهد رش��د 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی در س��ه 
ماه��ه س��وم س��ال گذش��ته در ته��ران 
3۹.۴درص��د رش��د داش��ته اس��ت ک��ه 
۱0.۶درص��د  ش��هری  مناط��ق  کل  در 

رش��د به ثب��ت رس��انده اس��ت.  حجم 
کل س��رمایه گذاری های س��اختمانی در 
تابستان سال گذشته با خیز ۲۱درصدی 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل از آن 
همراه شد و در فصل زمستان ۹۶ افزایش 
۱۱درص��دی را در ورود س��رمایه  به بازار 

ساخت و ساز رقم زد. 
آمارها چه می گویند؟ 

افزای��ش س��رمایه گذاری و معام��ات 
مسکن نش��ان می دهد که امس��ال بازار 
مس��کن، بازار خوبی برای سرمایه گذاری 
است. اگرچه پیش بینی ها نشان از جهش 
در قیمت ها ن��دارد، اما برخی تحلیلگران 
ب��ازار مس��کن معتقدند رش��د قیمت ها 

محتمل است. 
 اگر در نیمه دوم س��ال عمده معامات 
و  کوچ��ک  آپارتمان ه��ای  در  مس��کن 
متوس��ط بود، اما در اواخر س��ال گذشته 
فروش واحدهای لوکس و بزرگ متراژ هم 

به جریان افتاد. 
می گوین��د،  اقتص��ادی  کارشناس��ان 
ب��زرگ  معام��ات  رونق گرفت��ن  عل��ت 

مس��کن در ته��ران و ش��هرهای ب��زرگ 
ورود نقدینگی هایی ب��ه این بازار از مبدا 
س��پرده های بانکی به دنب��ال توقف نرخ 
س��ود بانکی بر حوالی ۱۵درصد اس��ت؛ 
اتفاقی که اخیرا س��بب شد تا قیمت ارز 
هم افزایش یابد.  با تصویب سیاست های 
تازه دولت برای ب��ازار ارز، انتظار می رود 
نقدینگی س��رگردانی که از بانک ها خارج 
ش��ده به دنبال بازدهی به سایر بازارها از 

جمله بازار مسکن روی بیاورد. 
چه آنک��ه آمارهای اولی��ه از چند روز 
فروردی��ن س��ال جاری حاکی اس��ت که 
نیمی از معامات مسکن در فروردین ماه 
مربوط ب��ه واحدهایی ب��ا ارزش حداکثر 
300 میلی��ون تومان بوده اس��ت. با این 
حال این آم��ار نمی تواند م��اک قطعی 

برای اظهارنظر باشد. 
بهار رونق مسکن فرا  می رسد

یکی از مهم ترین عوامل رونق معامات 
مس��کن در سال جاری، ورود خانه اولی ها 
به بازار اس��ت. اگرچه بودج��ه این گروه 
چن��دان ب��اال نیس��ت، اما تع��داد آنها به 

نس��بت تقاضای��ی ک��ه در ب��ازار وجود 
دارد، قابل توجه اس��ت. از س��ویی برخی 
آماره��ا نش��ان می ده��د ک��ه نزدیک به 
۲0درص��د از متقاضیان خری��د آپارتمان 
 در دو ماه گذش��ته بودجه ای بین 300 تا

۵00 میلیون تومان داشته اند. 
ف��روش  و  خری��د  ح��ال  عی��ن  در 
آپارتمان های ب��االی ۵00 میلیون تومان 
تقریبا یک س��وم کل معامات ثبت ش��ده 

گزارش می شود.
باوج��ودی که ت��ا پای��ان فروردین ماه، 
کمتر از یک هفته باقی است، اما مشاوران 
ام��اک می گویند، بازار آنه��ا هنوز رونق 
نگرفته اس��ت. به گفته آنها فروشندگان 
منتظرند تکلیف بازارهای رقیب مس��کن 
مثل بازار پول روشن شود. بعد از تصمیم 
دولت ب��رای بازار ارز، برخی ش��ایعات از 
افزایش نرخ س��ود بانک��ی حکایت دارد. 
اگ��ر این طرح اجرایی ش��ود، بخش��ی از 
نقدینگی سرگردان به بازار پول می رود و 
رونق مورد پیش بینی بازار مسکن، محقق 

نخواهد شد. 

بازار مسکن در انتظار تصمیم دولت

بازار پول رقیب مسکن می شود؟ 

گزارش »المانیتور« درباره افزایش قیمت دالر در ایران

پیدا و پنهان دالر
ارتباطات

پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی 
و پیام رسان های جهان

براساس آمارها، شبکه های اجتماعی فیس بوک، یوتیوب 
و پیام رس��ان وات��س اپ در فهرس��ت پرطرفدارترین ها قرار 
 ،statista گرفته اند. به گزارش ایس��نا، به نقل از وب سایت
تازه ترین گزارش های منتشرشده در ماه ژانویه سال جاری 
۲0۱۸ می��ادی حاک��ی اس��ت که ش��بکه های اجتماعی 
فیس بوک، یوتیوب و واتس اپ به ترتیب رتبه های نخس��ت 
تا س��وم فهرس��ت پرطرفدارترین ش��بکه های اجتماعی و 
پیام رس��ان ها در جه��ان را به خود اختص��اص داده اند. این 
فهرست که شامل ۲3 شبکه اجتماعی و پیام رسان محبوب 
در جهان از لحاظ تعداد کاربران می شود، به ترتیب زیر است:

۱ - فیس بوک ) facebook ( با ۲ میلیارد و ۱۶۷ میلیون 
کاربر فعال در ماه

۲ - یوتی��وب ) youtube( با یک میلیارد و ۵00 میلیون 
کاربر فعال در ماه

و میلی��ارد  ی��ک  ب��ا   )  whatsapp  ( وات��س اپ   - 3 
300 میلیون کاربر فعال در ماه

۴ - فیس بوک مس��نجر ) facebook messenger ( با 
یک میلیارد و 300 میلیون کاربر فعال در ماه

۵ - وی چت ) wechat ( با ۹۸0 میلیون کاربر فعال در ماه
۶ -کیو کیو ) QQ ( با ۸۴3 میلیون کاربر فعال در ماه

۷ - اینس��تاگرام ) instagram ( ب��ا ۸00 میلیون کاربر 
فعال در ماه

۸ - تامبلر ) tumblr ( با ۷۹۴ میلیون کاربر فعال در ماه
۹ -  کی��و زون ) QZone ( ب��ا ۵۶۸ میلی��ون کاربر فعال 

در ماه
۱0 -س��ینا ویب��و ) sina weibo(  با 3۷۶ میلیون کاربر 

فعال در ماه
۱۱ - توییتر ) twitter ( با 330 میلیون کاربر فعال در ماه

۱۲ -بای��دو تیبا ) baidu tieba( ب��ا 300 میلیون کاربر 
فعال در ماه

۱3 - اسکایپ ) skype ( با 300 میلیون کاربر فعال در ماه
۱۴ - لینکدی��ن ) linkedin( با ۲۶0 میلیون کاربر فعال 

در ماه
۱۵ - وایبر ) viber ( با ۲۶0 میلیون کاربر فعال در ماه

۱۶ – اس��نپ چت ) snapchat ( ب��ا ۲۵۵ میلیون کاربر 
فعال در ماه

۱۷ - ردیت ) reddit ( با ۲۵0 میلیون کاربر فعال در ماه
۱۸ - الین ) Line( با ۲03 میلیون کاربر فعال در ماه

۱۹ - پینترست ) Pinterest( با ۲00 میلیون کاربر فعال 
در ماه

۲0 - وای وای ) YY ( با ۱۱۷ میلیون کاربر فعال در ماه
۲۱ - تلگ��رام ) Telegram ( با ۱00 میلیون کاربر فعال 

در ماه
۲۲ - بی بی ام ) BBM ( با ۶3 میلیون کاربر فعال در ماه
۲3 - کاکائ��و ت��اک ) kakao talk ( با ۴۹ میلیون کاربر 

فعال در ماه
در این فهرس��ت، ش��بکه اجتماعی پینترست از سایر 
شبکه های مش��ابه از لحاظ تعداد کاربران فعال خود در 
ماه س��ریع تر پیش��رفت کرد، به گونه ای ک��ه این رقم را 
در نخستین ماه از س��ال ۲0۱۸ میادی به ۲00میلیون 
کاربر در ماه رس��اند. از میان تمامی شبکه های اجتماعی 
و پیام رس��ان های حاضر در این فهرس��ت، بیشتر آنها به 
ای��االت متحده آمریکا و س��پس به چین و کش��ورهای 
اروپایی اختصاص یافته اس��ت. البته با توجه به رسوایی 
که اخیرا ) حدود یک ماه پیش ( فیس بوک مبنی بر افشا 
و سوءاستفاده از اطاعات ش��خصی کاربران به بار آورد، 
ممکن است تعداد کاربران آن تحت تاثیر قرار گرفته باشد.

مراقب سرقت اطالعات حساب 
بانکی خود باشید

برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شهروندان یکی 
از مهم ترین جرائم فضای س��ایبر به ش��مار می رود و 
به گفته کارشناسان، متاسفانه وقوع این جرم بیشتر 
به عل��ت ع��دم رعایت موارد س��اده ایمنی از س��وی 

کاربران و شهروندان است.
به گزارش ایس��نا، ب��ا توجه به هش��دارهای مکرر 
درباره اینکه کارت بانک��ی خود را در اختیار دیگران 
نگذارید و رمز آن را هم اعام نکنید، متاس��فانه هنوز 
ش��اهد هستیم که برخی افراد به راحتی کارت بانکی 

به همراه رمز آن را در اختیار دیگران می گذارند.
به گفته کارشناسان، شهروندانی که کارت خود را 
به همراه رمز بانکی آن در اختیار دوستان و آشنایان 
می گذارن��د تا مثا قبوض آنها را به دلیل مش��غله و 
گرفتاری پرداخت کنند و یا ش��هروندانی که هنوز در 
خریدهای خود در فروش��گاه ها ب��رای پرداخت بهای 
خرید کارت را با رمز در اختیار فروشنده می گذارند، 
زمینه ه��ای سوء اس��تفاده از اطاع��ات بانک��ی خود 
را ب��رای مجرمان س��ایبری فراه��م می کنند. همین 
نکته س��اده باعث می شود تا کس��ی که کارت را در 
اختیار دارد، با فعال کردن رمز دوم و یادداشت کردن 
اطاعات درج شده روی کارت بانکی به راحتی بتواند 
از حس��اب بانکی دیگران خرید آناین کند و هزینه 
آن را با کارت ش��ما پرداخ��ت کنند که این یک نوع 
برداش��ت غیرمجاز اس��ت. همچنین فروشنده ای که 
روی دس��تگاه کارتخوان خود اس��کمیر نصب کرده 
باش��د با دانستن رمز بانکی شما اطاعات کارت شما 
را کپی کرده و به راحتی می تواند از حس��اب شما به 
صورت غیرمجاز برداش��ت کند، لذا ضرورت دارد که 
ش��ما هنگام خرید، خود کارت کشیده و رمز را وارد 

کنید و به هیچ وجه رمز را به فروشنده نگویید.

یادداشت

علیرضا ارشادی
کارشناس اقتصادی

اقتصادکالن

سه شنبه
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چند روزی اس��ت که اقتصاد 
ای��ران دالره��ای تک نرخ��ی را 
تجرب��ه می کند. دول��ت نرخ ارز 
را ۴۲00 تومان اعام کرده و با 
ارائه ۱۱ بخشنامه ارزی تاکنون 
ضواب��ط و مق��ررات جدیدی را 
ب��رای خرید و ف��روش ارز قرار 
داده اس��ت. بر مبنای آنچه که 
بانک مرکزی اعام کرده است، 
صرافی ه��ا دیگر اج��ازه خرید و 
ف��روش اس��کناس ارز را ندارند 
و این کار تنها از س��وی بانک ها 
مج��از اس��ت. همچنی��ن بنا به 
اعام بانک مرک��زی، هر فردی 
که بی��ش از ۱0 ه��زار یورو به 
صورت نقدی در اختیار داش��ته 
باش��د بای��د آن را ن��زد بانک ها 
س��پرده گذاری کند در غیر این 
ص��ورت هرگونه تب��ادل آن به 
مفه��وم کاالی قاچ��اق ب��وده و 
برخوردهای قانونی با آن صورت 

می گیرد.

ب��ه گزارش مه��ر، همین یک 
بن��د در بخش��نامه های بان��ک 
مرک��زی کافی اس��ت ت��ا بازار 
س��پرده گذاری های  ب��رای  را 
ارزی داغ کن��د و بانک ه��ا وارد 
در جذب  هیجان انگیز  رقابت��ی 
س��پرده های ارزی ش��وند. البته 
این ب��ار دیگر ش��رایط به حالت 
قبل نیس��ت، نه م��ردم اعتماد 
س��ابق را به سپرده گذاری ارزی 
دارند و نه دیگ��ر کار در اختیار 
بانک هاس��ت بلکه بانک مرکزی 
خ��ود راس��ا وارد عمل ش��ده و 
بازگش��ت اسکناس های  سود و 
س��پرده گذاران ب��ا هم��ان نوع 
را  سپرده گذاری ش��ده،  ارز 
تضمین می کنن��د؛ با این وجود 
میزان اس��تقبال مردم به گفته 
بانکداران از س��پرده گذاری های 

ارزی کم است.
میدانی حکایت  بررس��ی های 
از آن دارد ک��ه بازار داغی برای 

ج��ذب دالره��ا و یوروهای در 
اختیار مردم از سوی بانک ها به 
راه افتاده و آنها نرخ های جذابی 
را ارائ��ه می دهن��د ک��ه دامنه 
آن حت��ی ت��ا ۵ و ۶ درصد هم 
متصدیان  که  آنگونه  می رس��د. 
می گوین��د،  بانک��ی  ش��عب 
تع��داد مراجعه کنن��دگان برای 
س��پرده گذاری ارزی باال نیست، 
ام��ا به ه��ر حال ه��ر چقدر که 
باشد  باالتر  اس��کناس ها  میزان 
نرخ های س��ود نی��ز می تواند از 
س��وی بانک ها جذاب تر ش��ود، 
 اما ب��ه طور میانگی��ن نرخ ۴ تا
۵ درصدی در بسیاری از شعب 

به مشتریان پیشنهاد می  شود.
این متص��دی بانک می گوید: 
البت��ه هن��وز ه��م تردیده��ای 
بس��یاری از سوی سپرده گذاران 
وجود  ارزی  برای سپرده گذاری 
دارد چراکه طی سنوات گذشته 
م��ردم دالر یا یورو ب��ه بانک ها 

ارائ��ه می دادن��د و در مقابل هر 
زمان که قصد داش��تند بخشی 
یا تم��ام س��پرده ارزی خود را 
مس��دود کنن��د بانک ب��ه آنها 
معادل ریال��ی، آن هم به نرخی 
پایین ت��ر از ن��رخ ب��ازار آزاد یا 
هم��ان ن��رخ دولتی، م��ی داد و 
همی��ن ام��ر خاطر بس��یاری از 
م��ردم را در مورد س��پرده های 

ارزی مکدر کرده است.
کس����رایی پور، مدی�����رکل 
ارزی  مق��ررات  و  سیاس��ت ها 
بان��ک مرک��زی نی��ز می گوید: 
نرخ اعام ش��ده از س��وی بانک 
مرکزی برای سپرده گذاری یورو 
س��پرده گذاری  برای  و  3درصد 
دالری ۴درصد اس��ت که البته 
ای��ن نرخی اس��ت ک��ه بانک ها 
می توانن��د ن��زد بان��ک مرکزی 

سپرده گذاری کنند.
وی می افزاید: ولی به هر حال 
نرخی که از سوی بانک ها برای 

ارزی مردم  جذب س��پرده های 
پیش��نهاد می شود حتما باید در 
باشد  مش��خصی  چارچوب های 
که بان��ک مرکزی اع��ام کرده 

است.
 رونق ارائه نرخ های متنوع از 
برای سپرده های  بانک ها  سوی 
ارزی در ش��رایطی اس��ت ک��ه 
بازار رقابتی برای جذب  تجربه 
کارنام��ه  ریال��ی  س��پرده های 
مردودی را از سوی نظام بانکی 
ب��ر ج��ای گذاش��ته و وضعیت 
ب��دی را در ترازنام��ه بانک ه��ا 
ایجاد کرده اس��ت. ح��ال این 
نگرانی وجود دارد و سوال این 
اس��ت که چه کنترل و نظارتی 
روی نرخ سود سپرده های ارزی 
از س��وی دولت و بانک مرکزی 
وج��ود دارد؛  بای��د امیدوار بود 
ای��ن بار بانک ه��ا دقت کافی را 
در رعایت ضواب��ط و قوانین به 

خرج دهند. 

بانک مرکزی می گوید نرخ ها رقابتی است

آغاز رقابت بانک ها برای جذب سپرده ارزی جزییات نشست ستاد ساماندهی ارزی به 
ریاست معاون اول رئیس جمهور
پیشنهاد ایجاد حساب 

سپرده گذاری سکه
فرصـت امروز: معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به 
مناب��ع و ذخایر ارزی و فلزات گران به��ای بانک مرکزی 
گفت: نظام بانکی کش��ور باید ب��ا برنامه ریزی و مدیریت 
نقدینگی موجود کشور به جامعه اطمینان دهد که ارزش 
دارایی های مردم حفظ خواهد ش��د و نباید آنها نس��بت 
به آینده دغدغه و نگرانی داش��ته باش��ند و سیاست های 
ارزی جدید کش��ور به همین منظور اتخاذ ش��ده است.  
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه ستاد اقتصادی 
ساماندهی مسائل ارزی کشور اظهار داشت: حفظ ذخایر 
و منابع بانک مرکزی به عنوان پس انداز ملی از اولویت های 
دولت است که با اجرای سیاست های ارزی اتخاذشده این 
مقصود حاصل خواهد شد.  وی ضرورت هدایت نقدینگی 
کشور به سمت تولید و بازار سرمایه را یادآور شد و گفت: 
دول��ت اجازه نمی دهد زندگی میلیون ه��ا ایرانی متأثر از 
نوس��انات ارزی توسط برخی افراد سودجو آسیب ببیند.  
جهانگی��ری از بانک مرکزی خواس��ت با ایجاد حس��اب 
سپرده گذاری سکه همانند سپرده گذاری ارزی در بانک ها 
اقدام الزم را انجام دهد تا مردم بتوانند با س��پرده گذاری 
طا و س��که نزد بانک ها سود این سپرده گذاری ها را نیز 
دریاف��ت کنند.  رئیس کل بانک مرکزی نیز با اش��اره به 
میزان پیش فروش سکه و استقبال مردم در روزهای اخیر 
گفت: برای از بین بردن حباب قیمت در بازار طا و سکه 
بانک مرکزی به پیش فروش س��که ادامه خواهد داد.  در 
این جلس��ه که وزرای اقتصاد و دارایی، بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی، صنعت، معدن و تجارت و روس��ای 
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و دس��تیار ارش��د اقتصادی رئیس جمهور 
حضور داشتند پیرامون نحوه عرضه و قیمت سکه در بازار 
و تخصیص مابه التفاوت واردات دارو و کاالهای اساس��ی 
بحث و تبادل نظر ش��د و تصمیمات الزم اتخاذ شد.  در 
این جلس��ه همچنین مقرر ش��د قیمت دارو با توجه به 
پرداخت مابه التف��اوت ۴00 تومانی به ازای هر دالر برای 

واردات دارو افزایش پیدا نکند. 

نتایج نشست سیف با صرافان
کسی به دنبال حذف صرافی ها 

نیست
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر نقش مهم صرافی ها 
در اقتصاد کشور گفت قصد حذف و تعطیلی صرافی ها را 
نداریم.  به گ��زارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اهلل 
س��یف که صبح دوش��نبه در ادامه سلسله جلسات بانک 
مرکزی با موضوع اجرایی ش��دن سیاست های اخیر دولت 
در ح��وزه ارز، میزبان اعضای هیأت مدیره کانون صرافان 
ایران بود با اش��اره ب��ه اهمیت تجربی��ات صرافان که به 
ویژه در دوره تحریم های بین المللی راهگش��ای مبادالت 
تجاری کش��ور بوده اند، تصریح ک��رد: مصالح ملی اقتضا 
می کند که از صرافی ها حمای��ت کنیم. آنها روابط کاری 
ارزش��مندی در سطح بین المللی دارند که راهگشا بوده و 
هست.  وی خطاب به اعضای هیأت مدیره کانون صرافان 
ایران گفت: متأس��فانه امروز صحبت هایی مبنی بر اینکه 
بان��ک مرکزی قصد حذف صرافی ه��ا از فضای اقتصادی 
کشور را دارد ش��نیده می شود. من اطمینان می دهم که 
هیچ کس نمی خواهد صرافی ه��ا را از اقتصاد ایران حذف 
کن��د و بالعکس معتقدیم ک��ه صرافی ها نقش مهمی در 
اقتصاد ایران دارند و امروز این جلسه را برگزار کردیم تا با 
همکاری ش��ما مدل فعالیت صرافی ها در فضای جدید را 
طراحی کنیم.  سیف با بیان اینکه بانک مرکزی در حال 
تکمیل و تدوین وظایف و مدل کاری جدید برای صرافی ها 
در ش��رایط فعلی است، افزود: صرافی های مجاز همکاران 
نظام بانکی هستند که مسئولیت های خاصی را در تأمین 
نیازهای اقتصادی کش��ور برعهده دارند و ایفای این نقش 
در دوره ه��ای مختلف به تج��ارت خارج��ی و ارتباطات 
اقتصادی کشور کمک کرده است. در حال حاضر و با توجه 
به اقدام ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در خصوص 
تک نرخی کردن ارز، صرافی ها باید خود را با فضای جدید 
تطبیق دهند و متناسب با نیازها فعالیت کنند.  رئیس کل 
بانک مرکزی همچنین با اش��اره به راه اندازی سامانه نیما 
گفت: هدف سامانه نیما تخصیص »بهینه« منابع ارزی به 
مصارف ارزی کشور است. این سامانه یک بازار الکترونیکی 
است که برای صرافان مجاز که به دنبال فعالیت قانونمند 
و س��الم هستند یک فرصت مناس��ب محسوب می شود.  
رئیس شورای پول و اعتبار درباره منع صرافی ها از خرید 
و فروش ارز براس��اس سیاست های جدید ارزی نیز گفت: 
تا اط��اع ثانوی فقط دو نقش عمده ب��رای صرافی ها در 
نظر گرفته ش��ده که یکی بحث انتق��ال ارز و دوم خرید 
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اس��ت.  س��یف با اشاره به 
دس��توالعمل و مق��ررات ناظر بر فعالیت ه��ای صرافی ها 
تصریح کرد: این دس��تورالعمل یکی از معیارهای اساسی 
انضباط بخشی به ش��بکه صرافی های کشور است و بانک 
مرکزی بر پیاده س��ازی و اجرای کامل آن مصمم اس��ت.  
رئی��س کل بانک مرک��زی با بی��ان اینک��ه اباغیه بانک 
مرکزی و تصمیمی که به تک نرخی ش��دن ارز منجر شد 
بهترین و کارآمدترین تصمیم در شرایط فعلی بود، گفت: 
براساس این تصمیم اقتصاد ایران در مقابل فضاسازی ها و 
التهابات مصون و نفوذناپذیر خواهد ش��د و بانک مرکزی 
هم اش��راف کامل بر فضای بازار را به دست خواهد آورد. 
البته همان طور که گفته ش��د این قیمت هم به هیچ وجه 
تثبیت ش��ده نیس��ت و با واقعیت های اقتص��ادی و روند 

متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد. 
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بانکنـامه

بانک مرکزی اعالم کرد
ارز مسافرتی فقط یک بار در سال 

پرداخت می شود
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در 
باره ارز مسافرتی گفت: هزار یورو برای یک بار در سال 
به کش��ور های دور و ۵00 یورو برای یک سفر در سال 
برای کش��ور های نزدیک با قیمت ۴ هزار و ۲00 تومان 

در نظر گرفته شده است. 
به گ��زارش انتخ��اب و به نق��ل از تس��نیم، مهدی 
کسرایی پور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو 
سیما با بیان اینکه به دلیل قاچاق ارز تراز تجاری کشور 
مثبت، اما حس��اب سرمایه منفی اس��ت افزود: برنامه 
جدید ارزی دولت محدودیت منابع ارزی نیس��ت بلکه 

مدیریت بهینه در ارتباط منابع با مصارف است. 
وی گف��ت: بانک ه��ا می توانن��د س��پرده های ارزی 
س��پرده گذاران خود را برای یورو با نرخ س��ود 3درصد 
و دالر با نرخ س��ود ۴درصد در س��ال در بانک مرکزی 

سپرده گذاری کنند. 
مدیرکل سیاس��ت ها و مق��ررات ارزی بانک مرکزی 
درباره ارز مس��افرتی نی��ز افزود: هزار ی��ورو برای یک 
بار در س��ال به کش��ور های دور و ۵00 یورو برای یک 
 سفر در سال برای کشور های نزدیک با قیمت ۴هزار و

۲00 تومان در نظر گرفته شده است. 
کسرایی پور گفت: این سیاست فعا فقط برای یک بار 

سفر در سال در نظر گرفته شده است. 
وی درباره اختصاص نیافتن ارز ۴ هزار و ۲00 تومانی 
در مرز های زمینی افزود: این مسئله به امکانات مبادی 
خروجی کش��ور بازمی گ��ردد و اکنون این س��از و کار 

کنترلی فقط در شش فرودگاه دایر است. 
مدیرکل سیاس��ت ها و مق��ررات ارزی بانک مرکزی 
گف��ت: در آینده ب��رای مرز های زمین��ی و دریایی نیز 

تمهیداتی انجام می شود. 
کسرایی پور درباره ارز مربوط به فرصت های مطالعاتی 
نیز افزود: درخواست کنندگان باید مستندات خود را از 
وزارت عل��وم دریافت و به بان��ک عامل تحویل دهند و 
بانک عامل نیز از بانک مرکزی ارز مورد نظر را دریافت 

خواهد کرد. 
وی درب��اره منبع صرافی ه��ا از خرید و ف��روش ارز 
براساس سیاس��ت های جدید ارزی نیز گفت: تا اطاع 
ثانوی فقط دو نقش عمده برای صرافی ها در نظر گرفته 
شده که یکی بحث انتقال ارز و دوم خرید ارز حاصل از 

صادرات غیرنفتی است. 
مدیرکل سیاس��ت ها و مق��ررات ارزی بانک مرکزی 
افزود: صرافی های مجاز در س��امانه یکپارچه معامات 
ارزی تعریف شده اند و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را 

به صورت حواله خریداری می کنند. 
کسرایی پور گفت: اکنون بانک هایی با نرخ سود بیش 
از ۴درصد ارز جذب می کنند و نرخ سود بانک مرکزی 
نیز با توجه به نرخ های سود جهانی برای بانک ها جذاب 

است. 
وی اف��زود: در بن��د ۱۵ اباغیه هی��أت وزیران برای 
کاال های اساس��ی و دارو 3هزار میلیارد تومان یارانه در 
نظر گرفته شده است که منابع آن از محل یکسان سازی 

نرخ ارز تأمین می شود. 
مدیرکل سیاس��ت ها و مق��ررات ارزی بانک مرکزی 
گف��ت: افرادی که برای واردات کاال های اساس��ی برای 
دریافت ارز به بانک مراجعه می کنند ارز را با نرخ اباغیه 
بانک مرکزی دریافت می کنند، اما مابه التفاوت آن را نیز 

دریافت خواهند کرد. 
کسرایی پور افزود: واردات کاال های اساسی همه باید از 

طریق شبکه بانکی صورت گیرد. 
وی گفت: صادرکنندگان کاال های غیرنفتی براساس 
اباغی��ه جدید هی��أت دولت می توانن��د ارز خود را در 
س��امانه نیما بفروش��ند یا واردات انجام دهند یا بابت 
بدهی ارزی هزینه یا به مدت کوتاه سپرده گذاری کنند. 
مدیرکل سیاس��ت ها و مق��ررات ارزی بانک مرکزی 
اف��زود: صادرکنندگان س��پرده خود را بای��د در مدت 

کوتاهی صرف سه مورد دیگر کنند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲00دالر آمریکا

۵.۱۶۵یورو اروپا

۷.۸00پوند انگلیس

۱.۴۹0درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۷۴۶.300مثقال طا

۱۷۲.۲۹۵هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۷۴۴.000سکه بهار آزادی

۱.۸۲۸.000سکه طرح جدید

۸۹۶.000نیم سکه

۵۶۵.000ربع سکه

3۵۵.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

با وجود برخی اعام ها مبنی بر اینکه 
ممکن اس��ت در زمان تحویل سکه های 
پیش فروش وجه نقد معادل آن پرداخت 
شود، بانک مرکزی صریحا این موضوع را 
رد ک��رده و اطمینان می دهد که تحویل 

سکه ها حتما کاالی سکه خواهد بود. 
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر و در 
جریان پیش فروش س��که در بانک ملی 
برخ��ی متقاضیان خرید ب��ا این اعام از 
س��وی برخی کارکنان ش��عب و یا افراد 
دیگری مواجه ش��دند که نشان می دهد 
ظاهرا تضمین رسمی برای تحویل سکه 
در پیش ف��روش وجود ن��دارد و ممکن 
اس��ت که در زمان تحوی��ل وجه معادل 
آن پرداخت ش��ود. از این رو مش��تریان 
با توجه به اینکه ممکن اس��ت بخواهند 
سکه خریداری ش��ده را در قالب سرمایه 
نگ��ه داش��ته و در زمان دیگ��ری آن را 
به فروش برس��انند، با تردی��د در خرید 
مواج��ه ش��دند. با ای��ن ح��ال پیگیری 
موض��وع از بانک مرکزی ب��ا رد این نظر 
و حتی ش��ایعات همراه بود و مسئوالن 
بان��ک مرک��زی تأکید دارند ک��ه به طور 
حتم متقاضیان ش��رکت کننده در طرح 
پیش فروش در زمان تعیین ش��ده، سکه 
را تحوی��ل خواهند گرف��ت غیر از موارد 

استثنا. 
ای��ن در حالی اس��ت که در ش��رایط 
پیش ف��روش، ب��رای یک م��ورد امکان 

تحوی��ل س��که وج��ود ن��دارد و آن هم 
از  بع��د  زمان��ی  در  مراجع��ه خری��دار 
سررس��ید تعیین ش��ده اس��ت، چراکه 
براس��اس بند مندرج در دس��تورالعمل 
پیش فروش س��که، بانک مرکزی مهلت 
شش ماهه ای را پس از تاریخ سررسید به 
منظور دریافت سکه برای ثبت نام کننده 
پیش خرید قطعی در نظر گرفته است و 
اگر وی در این تاریخ و مهلت تعیین شده 
از سررسید مراجعه نکند، بانک ملی و یا 
بانک مرکزی تعهدی نس��بت به تحویل 
س��که ندارد. یعنی بعد از این زمان مبلغ 
پرداخت��ی بابت پیش ف��روش به خریدار 
برمی گردد، به عبارتی حتی وجه معادل 
قیمت روز سکه قابل پرداخت نیست. در 
پیش فروش سکه، متقاضی بعد از خرید 
امکان ابطال خواهد داش��ت که حتی تا 
یک روز قبل از زمان تحویل س��که این 
امکان فراهم است، ولی در هیچ صورتی 
س��ودی باب��ت دوره خواب پ��ول به وی 

تعلق نمی گیرد. 
همچنی��ن این امکان فراهم ش��ده که 
سکه های خریداری شده پس از سررسید 
و در زم��ان تحویل به ص��ورت امانت در 
بان��ک ملی در ص��ورت تواف��ق بانک با 
خریداری نگهداری ش��ود. بانک مرکزی 
چن��دی پیش وع��ده داد ک��ه در آینده 
ام��کان جابه جای��ی و تبادل س��که های 
خریداری ش��ده از طری��ق کارت س��که 

تحویل ش��ده به متقاضی��ان به صورت 
الکترونیک��ی و از طری��ق دس��تگاه های 
خودپ��رداز بان��ک نیز فراهم ش��ود و از 
ای��ن طریق خطر ناش��ی از جابه جایی و 
نگهداری س��که ن��زد متقاضی��ان کمتر 

می شود. 
پیش فروش س��که یک��ی از طرح های 
بان��ک مرکزی برای ج��ذب نقدینگی به 
منظور کنترل بازار ارز و از سویی تعدیل 
قیمت ای��ن کاال در بازار ب��ود. در اوایل 
بهمن ماه سال گذشته پیش فروش سکه 
در دس��تور کار بانک مل��ی قرار گرفت و 
در طرح اولیه س��که با قیمتی که قطعی 
نب��ود، به ف��روش می رفت ب��ه گونه ای 
که ی��ک میلیون توم��ان در ابتدا از وی 
دریافت ش��ده و در سررسید شش ماهه 
۴درصد و یک ساله ۹درصد از ارزش کل 
به خریدار پرداخت می ش��د. این نحوه با 
توجه به اینکه سود قابل توجهی نداشت 
و باید مابه التفاوت قیمت روز سکه و یک 
میلیون پرداخت ش��ده، در زمان تحویل 
ب��ه بانک ارائه می ش��د اس��تقبالی از آن 
نش��ده و بانک مرکزی نحوه پیش فروش 

را تغییر داد. 
بر ای��ن اس��اس از ۲۸ بهمن ماه نحوه 
پیش فروش س��که تغییر کرد و قیمت ها 
قطعی ش��د. به طوری که برای سررسید 
 ش��ش ماه��ه قیم��ت ی��ک میلی��ون و

۴00 هزار تومان و یک ساله یک میلیون 

و 300 ه��زار تومان تعیین ش��د، اما در 
ادام��ه با توجه به افزایش قیمت دالر در 
ب��ازار و باالرفتن قیمت ذاتی س��که نرخ 
آن از س��وی بانک مرک��زی تغییر کرد. 
به طوری که س��که با سررس��ید ش��ش 
ماه��ه به یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان 
و یک س��اله ی��ک میلی��ون و 3۵0 هزار 
توم��ان تغییر قیمت داد. با این حال بعد 
از اجرای سیاس��ت یکسان سازی نرخ ارز 
بان��ک مرکزی تغییرات  )۲0 فروردین( 
دیگری در نحوه پیش فروش سکه اعمال 
و سررسید آن را هفت مرحله اعام کرد. 
بر این اساس سکه تحویل یک ماهه یک 
میلی��ون و ۵۹0 هزار تومان، س��ه ماهه 
ی��ک میلیون و ۵۴0 هزار تومان، ش��ش 
ماه��ه یک میلی��ون و ۴۷۵ هزار تومان، 
۹ماه��ه یک میلیون و ۴۱0 هزار تومان، 
یک ساله یک میلیون و3۵0 هزار تومان 
۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان 
و ۲۴ ماه��ه ی��ک میلی��ون و ۱۱۶ هزار 

تومان خواهد بود. 
بعد از اعام نرخ پیش فروش و با توجه 
به اینکه دالر اکنون با نرخ ۴۲00 تومان 
تک نرخی شده است، این جای سوال را 
ایج��اد کرد که چرا قیم��ت پیش فروش 
س��که براس��اس نرخ ۴۲00 تومان دالر 
تعدی��ل نش��ده و قیمت ه��ا همچن��ان 
براساس همان نرخ بیش از ۵000 تومان 

تعیین شده است؟ 

بانک مرکزی تضمین کرد

سکه پیش فروش را حتما سکه تحویل بگیرید، نه پول

سه شنبه
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فرصـت امروز: روز دوش��نبه در حالی 
یازدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی بورس، 
بانک و بیمه گشایش یافت که وزیر اقتصاد 
و رئیس کل بانک مرکزی از غایبان بزرگ 
این رویداد مالی بودند. همچنین در بخشی 
از سخنرانی  رئیس سازمان بورس در آیین 
گشایش نمایشگاه، تعدادی از سرمایه گذاران 
سعی کردند صدای اعتراض خود را به شاپور 
محمدی برس��انند. با این همه، یازدهمین 
نمایش��گاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 
)فاینکس ۲0۱۸( ب��ا حضور بیش از 300 
ش��رکت داخلی و خارجی در محل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی ته��ران آغاز به 
کار کرد و تا 30 فروردین ماه از س��اعت ۹ 
صبح تا ۱۷ میزبان بازدیدکنندگان خواهد 
بود.  در آیین افتتاح نمایشگاه، سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، شاپور 
محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی و 
جمعی از مدیران ارشد صنعت مالی و بانکی 
حضور داشتند. 3۹۲ شرکت و مؤسسه داخلی 
و خارجی نیز از کش��ورهای ع��راق، عمان، 
ترکیه، امارات، س��وییس، س��وئد، انگلیس و 
روسیه در نمایشگاه فاینکس ۲0۱۸ حضور 
دارن��د و عاوه ب��ر آن، ارکان بورس همچون 
ش��رکت بورس، بورس کاال، فرابورس، بورس 
انرژی و شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه 
وجوه، شرکت های کارگزاری و تأمین سرمایه 

و مشاوران سرمایه گذاری و دیگر شرکت های 
مرتبط با بازار سرمایه نیز در این رویداد حاضر 
هستند.  همچنین در حاشیه این نمایشگاه 
سومین رویداد فین استارز نیز با مشارکت 
اس��تارت آپ ها و فین تک های مالی برگزار 
می ش��ود. فین اس��تارز، بزرگ ترین رویداد 
اس��تارت آپ های مالی ای��ران، خاورمیانه و 
شمال آفریقاس��ت. در این رویداد صاحبان 
فرشتگان  استارت آپ ها، ش��تاب دهنده ها، 
سرمایه گذار و صندوق های سرمایه گذاری 
جسورانه مجالی برای شبکه سازی، دیالوگ 
س��ازنده ، معرفی ایده ه��ا و فرصت آفرینی 
در فضای��ی تعامل��ی پیدا می کنن��د. این 
رویداد که ترکیبی از فضای نمایش��گاهی، 
میزگردهای تخصصی، رقابت استارت آپی، 
فضای شبکه س��ازی، جلس��ات تخصصی 
مش��اوره، کارگاه های آموزش��ی و جلسات 
B2B است، فرصتی بی نظیر برای صاحبان 
ای��ده، اس��تارت آپ های ح��وزه فین ت��ک، 
شتاب دهنده ها، صندوق های سرمایه گذاری 
جس��ورانه و فعاالن حوزه س��رمایه گذاری 
فراهم می آورد تا با تعامل هدفمند و سازنده 
ب��ه شبکه س��ازی، یادگیری، شناس��ایی و 
بررسی چالش ها و روندهای مطرح در این 
صنعت نوظهور و اثرگذار در اقتصاد جهانی 

بپردازند. 
بازدهی 2۵ درصدی در سال 96

رئیس سازمان بورس در آیین گشایش 

بورس،  بین المللی  نمایش��گاه  یازدهمین 
بان��ک و بیمه، هدف از برگزاری فاینکس 
را افزایش تعام��ل و ارتباط میان فعالین 
بازار س��رمایه و همچنین ارتقای س��واد 
مالی آح��اد جامعه دانس��ت و گفت: هر 
س��ال در نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه 
ش��اهد معرفی آخرین دستاوردهای این 
س��ه حوزه مهم اقتصادی ب��ه مخاطبان 
داخلی و خارجی هس��تیم.  س��خنگوی 
س��ازمان ب��ورس با اش��اره ب��ه بازدهی 
۲۵درصدی س��ال گذش��ته بازار سرمایه 
اب��راز امی��دواری کرد س��ودآوری بورس 
در س��ال ۹۷ ب��ا افزایش همراه باش��د و 
گفت: س��ال ۹۶ حجم معامات از رش��د 
مناس��بی برخ��وردار ب��ود و از ۱۹۵هزار 
میلیارد تومان س��ال ۹۵ ب��ه ۲۴۷ هزار 
میلیارد تومان در س��ال ۹۶ رسید.  دبیر 
ش��ورای عالی بورس به مهم ترین اقدامات 
انجام ش��ده در سال گذشته اشاره کرد و 
ادامه داد: به روز رس��انی سامانه معامات، 
طراح��ی س��امانه هوش��مند نظارت��ی و 
اصاح دس��تور العمل های پذیرش و افشا 
از مهم ترین اقدامات انجام ش��ده در بازار 
س��رمایه بود.  س��خنگوی سازمان بورس 
کاهش زمان توقف نمادها را نقطه عطفی 
برای بازار س��رمایه دانست و گفت: سال 
گذش��ته تعداد نمادهای متوقف از ۷0 به 
۱۵ م��ورد کاهش پیدا کرد و تمام تاش 

خود را ب��رای بازگش��ایی نمادهای باقی 
مان��ده به کار می بری��م.  وی به نمادهای 
» های وب« و آکنتور اش��اره کرد و گفت: 
س��ازمان بورس تمام تاش خود را برای 
تعیین تکلیف این نمادها به کار برده و تا 
احقاق حقوق سرمایه گذاران پیگیری های 
خود را ادامه خواهد داد.  رئیس سازمان 
بورس از اص��اح دامنه نوس��ان و حجم 
مبن��ا خب��ر داد و گف��ت: دامنه نوس��ان 
و حج��م مبنا در س��ال ج��اری بازنگری 
می ش��ود و مجموعه اقدامات جدیدی با 
هدف افزایش ش��فافیت و نقدش��وندگی 
بازار س��رمایه در دس��تور کار قرار دارد.  
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با 
اشاره به اهمیت شرکت های دانش بنیان 
گفت: امیدواریم بازار سرمایه سال جاری 
نقش گس��ترده ای در توسعه شرکت های 

بنیان ایفا کند. 
همچنی��ن حی��ن س��خنرانی محمدی، 
سهامدار یکی از ش��رکت ها در اعتراض به 
عملکرد س��ازمان بورس عنوان کرد که ما 
به ش��ما به عنوان نهاد ناظر اعتماد کردیم، 
ولی در حال حاضر س��رمایه ما بلوکه است 
و جلوی خانواده خود س��رافکنده هستیم. 
شاپور محمدی در پاس��خ به این سهامدار 
گفت: احتم��اال نماد ش��رکت »های وب« 
منظورش��ان اس��ت، تمام تاش س��ازمان 
بورس این است که این موضوع حل شود. 

یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه گشایش یافت

بازدهی 25 درصدی بازار سرمایه در سال 96
رویداد

مدیرعامل بورس کاالی ایران اعالم کرد
بورس کاال پیونددهنده حوزه مالی 

با بخش واقعی اقتصاد است
مدیرعامل بورس کاالی ایران در حاش��یه مراس��م 
افتتاحیه یازدهمین نمایش��گاه ب��ورس، بانک و بیمه 
)فاینکس ۲0۱۸( گفت در نمایش��گاه امسال ارکان و 
نهادهای بازار س��رمایه همانند یک سوپر مارکت مالی 
آخرین دس��تاوردهای خود را به فعاالن و عاقه مندان 
ارائه می دهند؛ همچنین فاینکس یک فرصت مناسب 
برای ارائه خدمات مبتنی بر فرهنگ س��ازی و آموزش 

به شمار می رود. 
به گ��زارش بورس کاالی ایران، حامد س��لطانی نژاد 
اف��زود: ریس��ک و ب��ازده دو مفهومی هس��تند که در 
فرهنگ اقتصادی ما مغفول مانده اند. از این رو، استفاده 
از ابزارهای مالی برای پوشش ریسک و همچنین کسب 
بازده باید در نمایشگاه آموزش داده شود؛ در این زمینه 
کارگاه ه��ای آموزش��ی و همچنین آم��وزش معامات 
قراردادهای مش��تقه از طریق یک نرم افزار مجازی در 
غرفه بورس کاالی ایران به عاقه مندان ارائه می شود. 

مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران اظه��ار کرد: بورس 
کاال نهادی است که پیوند دهنده بخش واقعی اقتصاد 
و بخش مالی اس��ت، در این بین فعاالن حوزه کاالیی 
در عرصه واقعی اقتصاد از کاستی هایی رنج می برند که 
بورس کاال می تواند از طریق ابزارهای مالی و همفکری 
با آنها، مسیری جدید و کارآمد را در مقابل این فعاالن 

قرار دهد. 
سلطانی نژاد در خصوص نقش بورس کاال در حمایت 
از کاالی ایرانی نیز گفت: بورس کاال بس��تری را برای 
فع��االن صنایع و تولیدکنندگان مهیا کرده اس��ت که 
محص��ول بهت��ر و باکیفیت ت��ر در کن��ار محصوالت 
بی کیفیت ق��رار نگیرد به طوری که اقب��ال از تولیدات 
ایرانی مرغوب بیشتر و قیمت های آن نیز واقعی کشف 

می شود. 
وی افزود: براین اس��اس، مکانیس��م بورس کاال یک 
انگی��زه مضاعف برای تولید باکیفیت ت��ر خواهد بود و 
از طرفی کش��ف قیمت ها براساس نظام عرضه و تقاضا 
نیز یکی دیگر از رس��الت های بورس کاالست که برای 

تولیدکنندگان جذابیت دارد. 
مدیرعام��ل بورس کاالی ایران در پایان گفت: ایجاد 
ش��فافیت و رقابت به همراه تأمین مناسب مواد اولیه 
تولید برای تولیدکنندگان، یکی از اهداف و ویژگی های 
اصلی معامله در بورس کاالس��ت. در همین راس��تا در 
س��ال جاری از هیچ گونه تاشی به منظور مهیا کردن 
بس��تری قابل اتکا برای صنایع باالدست و پایین دست 
دریغ نخواهیم کرد تا ش��اهد بازگشت رونق به تولید، 
انتخاب کاالی ایرانی به عنوان گزینه نخس��ت مردم و 

جهش نرخ اشتغال در سال ۹۷ باشیم. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
بورس آبروی اقتصاد کشور است

در مراس��م افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه تخصصی 
ب��ورس، بانک و بیم��ه )فاینکس ۲0۱۸(، س��یدفرید 
موس��وی، نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با 
تأکید بر اینکه این همایش در سال های گذشته منشا 
خیر بود، گفت: امیدواریم س��ه رکن شرکت کننده در 
فاینک��س، تعامل خود را بیش از پیش کنند تا بتوانیم 

اقتصاد کشور را از خطرها مصون سازیم. 
او با اشاره به اینکه هر اقتصادی با هماهنگی سه رکن 
بانک، بیمه و بورس موفق است، گفت: این سه رکن در 
سال های اخیر با وجود محدودیت ها موفق عمل کرده و 
امید است این روند با انرژی بیشتری ادامه داشته باشد. 
وی با اش��اره به اینکه در این مراس��م بورس و بیمه 
گزارش های خوبی ارائه کردند، گفت: حوزه بانکی ما با 
وجود تمامی فشارها، مشکاتی ریشه ای دارد، که باید 

آن را اصاح کنیم. 
نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس، نقدینگی 
باالی کش��ور را باعث ایجاد بحران در اقتصاد دانس��ت 
و گف��ت: وجود نقدینگی باال در جامعه مانع هم افزایی 
در اقتصاد شده و مشکات متعددی را ایجاد می کند. 

وی تفکر سنتی اقتصاد را مانع هماهنگی مناسب و 
کنترل نقدینگی دانست و گفت: به همین دلیل است 
که نقدینگی به طور دائم به س��مت بازارهای غیر مولد 

مثل ارز، مسکن و. . . هدایت می شود. 
موس��وی با تأکید بر اینکه ب��ورس آبروی اقتصاد 
کش��ور اس��ت، گفت: نقدینگی ما با توجه به ش��عار 
امس��ال باید از بازارهای غیرمولد، به بازارهای مولد 

هدایت شود. 
به گفته موس��وی، در سال گذشته التهابات ارزی با 
همان سیاس��ت های نخ نمای گذش��ته و افزایش سود 
س��پرده بانکی کنترل ش��د که بار سنگینی را بر شانه 
نحیف بانک ها گذاشت. این در حالی است که باید این 

نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت می شد. 
به گفته وی، با تضمین خرید سهام به جای تضمین 
س��ود س��پرده بانکی هم مردم با بازار سرمایه آشناتر 
می ش��دند و هم بار سنگین سود سپرده ها به سیستم 

بانکی تحمیل نمی شد. 
او از طرح اصاح ش��بکه بانکی کشور و اصاح نظام 
مدیریت بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس 
خب��ر داد و گف��ت: تدوین ط��رح رفع موان��ع فعالیت 
کس��ب وکارهای نو در کمیسیون اقتصادی مجلس در 
حال بررسی است و به زودی به نتیجه می رسد؛ چراکه 

استارت آپ ها بدون رفع موانع به نتیجه نمی رسند. 

فراز و نشیب نرخ سود بانکی
نرخ سود بانکی متعادل شود

 زمانی نرخ س��ود س��پرده بانک ه��ا ۲۲درصد بود. 
س��ال هایی هم نرخ سود در اختیار بانک ها و موسسات 
اعتباری قرار داش��ت، همان سال هایی که در مسابقه 
سود بیشتر، بانک ها و موسسات باهم رقابت می کردند 
تا بتوانن��د پول های مردم را از آن خ��ود کنند. بعد از 
س��ر کار آمدن دولت یازدهم، هر سال تقریباً ۲درصد 
از سود سپرده بانک ها کاهش پیدا کرد و االن این نرخ 
روی ۱۵ درصد قرار گرفته است. البته که سال گذشته 
دولت در اقدامی ن��ادر، جهت ثبات بازار، اوراق گواهی 
سپرده ۲0درصدی منتشر کرد؛ انتشار اوراقی که طی 
دو هفته گفته شد ۲30 هزار میلیارد تومان جابه جایی 
منابع رخ داد. بانک ها شلوغ شد و طی دو هفته کاربران 
بانک ها، در حال بستن سند سپرده بلندمدت یک ساله 
۱۵ درصدی و تبدیل آن به گواهی سپرده ۲0درصدی 
بودند. طی این مدت آنقدر بانک ها با مشتری ها پر شد 
ک��ه متصدی بانک ها با خنده و ش��وخی می گفتند به 
اندازه تمام دوره کاری شان حساب باز و بسته کرده اند. 
البته بعضی بانک ها هم این اقدام بانک مرکزی را چراغ 

سبزی برای سود های بیشتر سپرده ها معنا کردند. 
اما اوراق گواهی سپرده ۲0درصدی معادالت بانک ها 
را بهم ریخ��ت، چرا که آنها برای تس��هیاتی که داده 
بودن��د، س��ود ۱۸ دریافت می کردند، اما برای س��پرده 
مشتریان خود باید سود ۲0 درصدی می پرداختند. البته 
که خیلی کارشناسان معتقدند بانک ها طوری حساب 
و کتاب کرده اند که س��ود تس��هیات در عمل باالتر از 
۱۸ درصد برایشان تمام می شود، چراکه اصوالً بانک ها 
مث��اً برای پرداخت وام ۲0 میلی��ون تومانی، حدود 3 
میلیون تومان آن را تا زمان تسویه وام در حساب بانکی 
بلوکه می کنند. به ای��ن ترتیب درحالی که ۱۷ میلیون 
وام داده اند، اما س��ود تسهیات ۲0 درصدی را دریافت 
می کنن��د.  اما با این حال بانک ه��ا معتقدند این اوراق 
س��پرده ۲0درصدی باعث ضرر و زیان آنها می ش��ود. 
ک��وروش پرویزی��ان، رئیس کانون بانک ها موسس��ات 
اعتب��اری خصوصی هم��ان زمان گفت: انتش��ار اوراق 
۲0درصدی در آینده حتماً روی نرخ س��ود تسهیات 
تأثیر خواهد گذاش��ت. البته بان��ک مرکزی اعام کرده 
مکانی��زم جبرانی برای این کار اعم��ال خواهد کرد. در 
حال حاضر درخواست بانک ها این است که چون انتشار 
این اوراق گواهی س��پرده ۲0درصدی اثر منفی در تراز 
نامه ها آنها دارد، بان��ک مرکزی یا آن مکانیزم جبرانی 
را وضع کند یا اینکه نرخ تس��هیات متناس��ب با این 
هزینه ها تعدیل شود. به گفته پرویزیان، افزایش هزینه 
بانک ه��ا همراه با این س��ود ۲0درصدی حول و حوش 
۲۴ درصدی است.  حاال پرویزیان در گفت وگو با سایت 
خبری اتاق تهران درباره نرخ س��ود بانکی در سال ۹۷ 
بی��ان می کند: احتماال با توجه به تصمیماتی که دولت 
در ارتباط با بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز گرفته، در 
مورد بانک ها و سود بانکی هم تصمیماتی خواهد گرفت. 

دریچه

 در آیی��ن گش��ایش یازدهمین دوره از 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی 
با اشاره به هم افزایی سه بازار اصلی کشور 
از تعامل مناس��ب دو بازار سرمایه و بیمه 
خبر داد.  به گزارش س��نا، همتی با اشاره 
به اهمیت تأمین مالی در اقتصاد کش��ور 
گفت: س��بک کارآمدی نظام تأمین مالی 
در کشور به فعالیت سه بازار پول، بیمه و 
سرمایه بستگی دارد.  او ادامه داد: تأمین 
مال��ی کارآمد منج��ر به رش��د اقتصادی 
می شود و این مهم به چند عامل بستگی 
دارد؛ م��ورد اول موضوع تصمیم گیری در 
هر ی��ک از ارکان اس��ت. در ای��ن زمینه 
می��زان هماهنگی بی��ن ارکان از اهمیت 
زیادی برخ��وردار اس��ت.  همتی دومین 
ویژگی یک تأمین مالی کارآمد را رش��د و 
تناسب هر کدام از ارکان دانست و گفت: 
بازارها باید بتوانند در یک س��طح یکسان 
رش��د کنن��د و دس��تاوردهای هماهنگی 
داش��ته باش��ند. اگر یک ب��ازار از دیگری 
س��بقت بگیرد این نظم ت��ا حد زیادی به 
ه��م می خورد.  رئی��س کل بیمه مرکزی 
بخش سوم را ایجاد فضای تعاملی مناسب 
میان ارکان دانست و گفت: این نمایشگاه 
خود یک��ی از نمودهای تعامل و همکاری 
بورس، بانک و بیمه اس��ت. شرکت ها در 
دس��تاوردهای  می توانند  نمایش��گاه  این 
خ��ود را در اختیار یکدیگ��ر بگذارند و به 
ابزارهای جدید دست پیدا کنند.  وی در 
ادامه گف��ت: بیمه عام��ل ارتقای آرامش 
می��ان م��ردم و ثب��ات اقتصادی اس��ت. 
مهم ترین اثر بیمه مدیریت ریسک مالی و 
کاهش هزینه های مبادالتی است.  همتی 
با اش��اره به رش��د صنعت بیمه بیان کرد: 
رش��د م��داوم صنعت بیمه در س��ال های 
گذش��ته بس��یار مش��هود بوده است. در 
این زمینه حق رش��د بیمه ها نس��بت به 
GDP رش��د قابل توجهی داش��ته است. 
گ��واه این موضوع نیز رش��د ۲۱ درصدی 

رشد حق بیمه در سال ۹۶ نسبت به سال 
۹۵ اس��ت.  وی افزود: یک��ی از مهم ترین 
سرمایه گذاری های ما در زمینه بیمه عمر 
است که رشد بس��یار خوبی داشته است. 
براس��اس چش��م انداز صنعت بیمه، بیمه 
عمر ت��ا س��ال ۱۴0۴ در پرتفوی بیمه ها 
رش��د ۵0 درصدی دارد.  همتی در بخش 
دیگ��ری از اظهارات��ش ب��ه همکاری های 
مشترک بازار س��رمایه و بیمه اشاره کرد 
و گف��ت: اوراق به��ادار بیم��ه ای از جمله 
اوراقی است که می تواند در اختیار فعاالن 
بورس��ی و بیمه ای قرار بگیرد.  وی افزود: 
در س��ال های آتی با پیش بینی روند رشد 
بیم��ه عمر می ت��وان امیدوار بود بیش��تر 
از ظرفیت ه��ای بازار س��رمایه اس��تفاده 
ش��ود. هم اکنون بحث بیمه اتکایی بسیار 
مطرح اس��ت که این نوع بیمه می تواند از 
ظرفیت ه��ای بازار س��رمایه تا حد زیادی 
اس��تفاده کند.   همتی همچنین استفاده 
از ظرفی��ت صندوق های س��رمایه گذاری 
را مه��م ارزیاب��ی ک��رد و گف��ت: بح��ث 
اتص��ال منابع بیمه عمر ب��ه صندوق های 
پیگیری می شود.  امس��ال  سرمایه گذاری 
ای��ن موضوع نیز می توان��د جذابیت بیمه 

عمر را افزایش دهند. 
خالقیت و پویایی عامل رونق کسب 

و کار
همچنی��ن مع��اون علم��ی و فن��اوری 
رئیس جمهور در آیین گش��ایش فاینکس 
۲0۱۸، ب��ا تأکید بر اینکه اس��تارت آپ ها 
از طری��ق س��رمایه گذاری خطرپذیر ارتقا 
خواهند یاف��ت، گفت: دلیل اس��تقبال و 
حمایت مردم از استارت آپ های خدماتی، 
فعالیت شفاف، بی واسطه، ارزان و رقابتی 
آنهاست.  سورنا ستاری افزود: امروز نسل 
جدیدی از کارآفرینان در کش��ور توسعه 
پی��دا کرده که با گذش��ته قابل مقایس��ه 
نیس��ت. این در حالی اس��ت که امس��ال 
ش��رکت هایی با ارزش حدود یک میلیارد 

دالر داریم که جذب بورس می شوند. 

رئیس کل بیمه مرکزی در افتتاحیه نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه مطرح کرد

شاهراه رشد صنعت بیمه از مسیر بورس
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براس��اس گ��زارش س��ازمان تجارت 
جهانی، ای��ران در س��ال ۲0۱۷ حدود 
۹۲میلیارد دالر کاال به س��ایر کشورها 
صادر کرده اس��ت که این رقم نسبت به 
س��ال گذش��ته ۲۶درصد افزایش نشان 

می دهد. 
به گزارش تس��نیم، س��ازمان تجارت 
جهان��ی از رش��د ۴.۷درص��دی حجم 
تجارت بین کش��ورهای جهان در سال 
۲0۱۷ نسبت به س��ال قبل از آن خبر 
داد؛ ن��رخ رش��دی که از س��ال ۲0۱۱ 

تاکنون یک رکورد به شمار می رود. 
براساس گزارش اولیه سازمان تجارت 
جهان��ی از وضعیت تج��ارت بین المللی 
در س��ال ۲0۱۷، شاخص حجم تجارت 
کاالی��ی در جه��ان با ۴.۷درصد رش��د 
نس��بت به ابتدای سال ۲0۱۷ به بیش 
از ۱۴۵ واحد رسیده است و پیش بینی 
می شود در پایان س��ال جاری میادی 
نیز این شاخص حدود ۴.۴درصد دیگر 

افزایش یابد. 
ن��رخ رش��د تج��ارت بین الملل��ی در 
س��ال ۲0۱۷ اگرچه کم��ی پایین تر از 
متوس��ط بلندم��دت آن )۴.۸درص��د( 
از س��ال ۱۹۹0 تاکن��ون اس��ت، اما در 
قیاس با رشد ۱.۸درصدی سال ۲0۱۶ 
و متوس��ط 3.0درصدی در س��ال های 
پس از بحران مالی ۲00۸ رقم بس��یار 

مناس��بی محسوب می ش��ود و نشان از 
بهبود قابل توج��ه اوضاع تجارت جهانی 

دارد. 
رشد مناسب تجارت بین کشورها در 
س��ال ۲0۱۷ بیش از هر چیز ریشه در 
عوامل مرتبط با ادوار تجاری �� به ویژه 
افزایش س��رمایه گذاری و رشد مخارج 
مصرف��ی �� دارد، به طوری که در س��ال 
گذشته میادی ارزش صادرات جهانی 
کاالها و خدمات )برحسب دالر جاری( 
به ترتی��ب ۱0.۷ و ۷.۴درص��د افزایش 
یافته اس��ت و این مس��ئله نشان از این 
دارد که عاوه بر رش��د حجمی، قیمت 
کاالهای مبادله شده در جهان نیز رشد 

مناسبی را تجربه کرده است. 
براس��اس گ��زارش س��ازمان تجارت 
جهانی، ای��ران در س��ال ۲0۱۷ حدود 
۹۲ میلیارد دالر کاال به س��ایر کشورها 
صادر کرده اس��ت که این رقم نسبت به 
س��ال گذش��ته ۲۶درصد افزایش نشان 
می دهد. به  رغم این بهب��ود قابل توجه، 
سهم ایران از کل ارزش صادرات جهان 
در س��ال ۲0۱۷ تنه��ا 0.۷درصد بوده 
اس��ت. با احتساب ۲۸ کش��ور اتحادیه 
اروپ��ا به عن��وان ی��ک قلم��روی واحد، 
ای��ران در جای��گاه ۲۴ جه��ان از لحاظ 
ارزش ص��ادرات کاالی��ی ق��رار گرفته 
اس��ت. درخصوص آم��ار واردات نیز با 

توجه به اینکه در گزارش اولیه سازمان 
تجارت جهانی تنها اطاعات مربوط به 
30کشور نخست جهان از لحاظ ارزش 
واردات ذکر شده است �� و ایران جایی 
بین این 30 کشور ندارد �� باید منتظر 
ماند ت��ا گزارش تفصیلی این س��ازمان 

طی روزهای آینده منتشر شود. 
کش��ورهای جه��ان در س��ال ۲0۱۷ 
مجموع��ا ح��دود ۱۷.۲تریلی��ون دالر 
کاال ص��ادر کرده ان��د ک��ه در این میان 
کش��ورهای چین، آمریکا، آلمان و ژاپن 
به ترتیب بیش��ترین میزان صادرات کاال 
)از لح��اظ ارزش دالری( را ب��ه خ��ود 
اختصاص داده اند. جالب اینجاس��ت که 
همی��ن چهار کش��ور، در زمینه واردات 
نی��ز در رتبه های اول ت��ا چهارم جهان 
ق��رار گرفته اند، با این تفاوت که آمریکا 
باالت��ر از چین، بزرگ تری��ن واردکننده 

جهان در سال ۲0۱۷ بوده است. 
در حوزه تجارت خدمات نیز آمارهای 
س��ازمان تج��ارت جهان��ی از صادرات 
۵.۲۵ میلی��ارد دالری خدمات توس��ط 
 ۲0۱۷ س��ال  در  جه��ان  کش��ورهای 
آمری��کا،  کش��ورهای  دارد.  حکای��ت 
انگلی��س، آلمان و فرانس��ه، بزرگ ترین 
صادرکنندگان خدم��ات در جهان طی 
س��ال ۲0۱۷ بوده اند. بیشترین واردات 
خدمات نیز از سوی کشورهای آمریکا، 

چین، آلمان و فرانسه انجام شده است. 
بیم و امید در پیام مدیرکل سازمان 

تجارت جهانی
روبرتو آزودو، مدیرکل برزیلی سازمان 
تجارت جهانی در حاشیه گزارش اولیه 
این سازمان درخصوص وضعیت تجارت 
بین المللی در س��ال ۲0۱۷ طی پیامی 
اعام کرد: »رش��د قدرتمندانه تجارت 
جهانی که امروز شاهدش هستیم، برای 
رش��د و بهبود اقتصاد جهان��ی و ایجاد 
اشتغال در کشورها بسیار حیاتی است. 
ب��ا وجود این، اگ��ر دولت ها بخواهند 
به سیاس��ت های محدودکننده تجارت 
متوسل شوند، ممکن است موفقیت های 
کنون��ی خیل��ی زود تحت الش��عاع قرار 
گیرند. مقابله به مثل کش��ورها در وضع 
محدودیت ه��ای تجاری می تواند اوضاع 
را از کنترل خ��ارج کند و دولت ها باید 
توجه داش��ته باش��ند ک��ه انتقام جویی 

همیشه باید آخرین گزینه باشد. 
روی آوردن ب��ه اقدام��ات مش��ترک، 
بهترین راهکاری است که برای از میان 
برداش��تن مش��کاتی که بی��ن اعضای 
س��ازمان تج��ارت جهانی وج��ود دارد. 
م��ن از دولت ها می خواه��م که از خود 
خویشتن داری نشان دهند و اختافات 
تجاری خ��ود را از طریق گفت وگوهای 

متعهدانه حل وفصل کنند«. 

مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه 
بعد از تک نرخی شدن ارز، دولت برای حمایت از تولید 
داخلی یارانه ب��رای واردات نهاده های دامی پرداخت 
می کند، گفت: واردکنندگان موظفند محصوالت خود 
را با قیمت های قبل از تک نرخی شدن مطابقت دهند. 
به گزارش تس��نیم، قیمت گوش��ت قرمز و به ویژه 
گوش��ت مرغ از نوس��انات ن��رخ ارز موثر اس��ت، زیرا 
بخ��ش عمده ای از خوراک طیور از خارج از کش��ور و 
از طریق واردات تأمین می شود؛ به طوری  که کانتری 
وزیر اسبق کش��اورزی صنعت طیور را صنعت مونتاژ 

می نامد. 
 بع��د از تک نرخ��ی ش��دن ن��رخ ارز ب��ه قیم��ت 
۴۲00تومان نرخ ارز وارداتی کاالهای اساس��ی مانند 
خوراک دام و طیور حداقل ۱0درصد افزایش یافت که 
به شدت روی نرخ مصرف کننده مرغ تاثیر گذار است. 
بن��ا بر این گزارش اس��حاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور بعد از تک نرخی ش��دن ارز و در واکنش 
ب��ه نگرانی های��ی که باب��ت افزایش قیم��ت کاالهای 
اساس��ی و مصرفی مردم ناشی از تک نرخی شدن ارز 
ایجاد ش��ده بود، اظهار کرد: کاالهایی که واردات آنها 
با ارز مبادله ای 3۸00 تومانی بود، به دلیل اینکه باید 
با ارز ۴۲00 تومانی وارد ش��ود، افزایش قیمت حدود 
۱0درصدی دارد که در جلس��ه ای مقرر ش��د تا برای 
کاالهای اساس��ی مثل دارو، 3 هزار میلیارد تومان در 
یک ردیف مس��تقل در نظر گرفته شده و ۴00 تومان 

به ازای هر دالر به این کاالها پرداخت شود. 
معاون رئیس جمهوری این اطمینان را به مردم داد 
تا هیچ گونه نگرانی از افزایش قیمت کاالهای اساسی 
مثل دارو نداش��ته باش��ند، اما دولت هنوز لیستی از 
کاالهایی را که مش��مول یارانه واردات هس��تند ارائه 
نکرده اس��ت.  حمی��د ورناصری، مدیرعامل ش��رکت 
پشتیبانی امور دام در گفت وگو با تسنیم، ضمن تأیید 
اینک��ه نهاده های دام و طیور جزو محصوالتی اس��ت 
که دولت ب��رای واردات آنها مابه التفاوت ۴00 تومانی 
نرخ ارز را در نظر گرفته اس��ت، اظهار کرد: تک نرخی 
شدن سیاس��تی است که همه فعاالن اقتصادی از آن 
اس��تقبال می کنند زیرا از نوسانات بازار جلوگیری به 
عمل می آورد و مشکات پرداخت را برطرف می کند. 
وی افزود: با توجه با اینکه امس��ال نیز سال حمایت 
از کاالی ایرانی است دولت در راستای اجرایی کردن 
فرمایش رهبر معظم انقاب و تحقق ش��عار سال، باید 
برنام��ه حمایت از تولید داخلی را در نظر می گرفت به 
همین منظور اس��ت که موضوع پرداخت مابه التفاوت 
برای نرخ ارز واردات کاالهای اساسی را در نظر گرفته 
است که ش��امل نهاده های خوراک دام و طیور )ذرت 

و سویا( نیز می شود. 
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام ادامه داد: 
ب��ا در نظر گرفت��ن پرداخت مابه التف��اوت به واردات 
نهاده ه��ای دامی قیمت خ��وراک دام و طیور افزایش 

قیمتی را تجربه نخواهند کرد. 

وی تصری��ح کرد: نهاده های دامی در طول این ایام 
با قیمت مصوب و بدون تغییر در اختیار تش��کل های 
تولیدی قرار داده  ش��ده تا میان اعض��ای خود توزیع 

کنند. 
ورناص��ری با بیان اینک��ه بخش خصوصی نیز بدون 
افزایش قیمت در مقایس��ه با قبل از تک نرخی شدن 
ارز، ذرت و س��ویا را توزیع می کنند، گفت: قیمت هر 
کیلوگرم کنجاله س��ویا ۲000 تومان تا ۲۱00 تومان 

و ذرت ۹۷0 تومان تا ۱۱00 تومان در بازار است. 
وی یادآور ش��د: این قیمت ه��ا تأثیراتی در ارتباط 
با افزایش قیمت تمام ش��ده تولیدکنندگان نیز خواهد 
داشت که دستگاه های مسئول و ستاد تنظیم بازار نیز 

به آن توجه می کند. 
مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه 
بع��د از تک نرخی ش��دن ارز، دولت ب��رای حمایت از 
تولی��د داخلی یارانه )۴00 تومان��ی در قالب پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز( ب��رای واردات پرداخت می کند، 
تأکید کرد: واردکنندگان نیز موظفند قیمت های خود 
را با قیمت های قبل از تک نرخی شدن مطابقت دهند 

و نباید افزایش قیمت داشته باشند. 
وی ب��ه تولیدکنن��دگان توصیه ک��رد درصورتی که 
مش��کل و افزای��ش قیمت را در این  ارتباط مش��اهده 
کرده آن را به وزارت جهاد کش��اورزی اطاع دهند تا 
مش��کات از طریق بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار 

پیگیری شود. 

واردات خوراک دام و طیور مشمول یارانه ارزی شد

ایران 92میلیارد دالر کاال صادر کرد
اخبار

جلوگیری از بهره برداری بدون 
فرآوری معادن

نماین��ده خرم آباد و چگنی در مجلس خواس��تار 
جلوگیری از استخراج و بهره برداری بدون فرآوری 

از معادن شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، محمدرضا ملکش��اهی راد در 
دیدار با رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت 
اس��تان، گف��ت: مدیریت جهادی نی��از اصلی برای 
توسعه لرستان بوده و برای تحول در بخش صنعت 
اس��تان مدیران کار جهادی را در دس��تور کار قرار 

دهند. 
وی ادام��ه داد: توس��عه منطقه ای باید از س��وی 

مدیریت ارشد استان و نمایندگان دنبال شود. 
ای��ن نماینده مجل��س گفت: اس��تفاده از نظرات 
کارشناسان نخبگان و صاحبان ایده برای برون رفت 

از شرایط موجود استان ضروری است. 
وی بیان کرد: شرایط موجود کمکی به صنعت و 
اش��تغال لرستان نمی کند و باید با راهکارهای موثر 

تحول در صنعت استان ایجاد شود. 
ملکش��اهی راد اضاف��ه کرد: لرس��تان از واگذاری 
کارخانه ه��ا و صنایع به افراد نااه��ل لطمه خورده 
و بایس��ت از ورود افراد نااه��ل و فاقد صاحیت به 

صنعت جلوگیری شود. 
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس اظهار 
کرد: نباید در پرداخت تسهیات به تولیدکنندگان 
و کارآفرین��ان تنگ نظ��ری صورت گی��رد، مانع از 
پیش��رفت و حرکت تولیدکنن��دگان و کارآفرینان 

نشویم. 
عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت: بازاریابی 
مش��کل عمده تولیدکنندگان لرستان است و باید 
در این موضوع به واحدهای صنعتی کمک کنیم. 

ملکش��اهی راد در ادام��ه صحبت های��ش معادن 
را جزو انفال دانس��ت و افزود: نبای��د معادن بدون 

حساب و کتاب در اختیار بهره برداران قرار گیرد. 
ای��ن نماین��ده م��ردم در مجل��س یادآور ش��د: 
خام فروشی سودی برای لرستان ندارد و به اقتصاد 
استان ضربه می زند و باید از استخراج و بهره برداری 

معادن بدون فرآوری جلوگیری شود. 

ارز حاصل از صادرات باید به چرخه 
اقتصاد کشور بازگردد

مع��اون اول رئیس جمهور با تأکی��د بر اینکه ارز 
حاص��ل از ص��ادرات کاال بای��د به چرخ��ه اقتصاد 
کش��ور بازگردد؛ از بانک مرکزی خواست با تکمیل 
و بهره برداری س��ریع تر از س��امانه »نیما« نظارت 
جدی بر مناب��ع ارزی حاصل از صادرات و واردات 

اعمال شود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، اس��حاق جهانگی��ری صبح 
روز یکش��نبه در ادامه جلس��ات س��تاد اقتصادی 
برای س��اماندهی بازار ارز کش��ور گفت: تخصیص 
مابه التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کاالهای اساس��ی 
و نیز داروهای مورد نیاز در س��ریع ترین زمان الزم 
تأمین خواهد ش��د تا کوچک  ترین خللی در تأمین 

نیازهای کشور ایجاد نشود. 
وی ب��ا بیان اینکه مهم تری��ن رمز موفقیت طرح 
سامان بخش��ی به نظام ارزی کش��ور اطاع رسانی 
صحیح است، گفت: مردم مطمئن باشند که دولت 
ب��ا همراهی آنه��ا و بنگاه های اقتص��ادی به دنبال 
پایه ریزی نظام ارزی جدید به منظور تأمین منافع 

ملی کشور است. 
مع��اون اول رئیس جمهور جذب اس��کناس و ارز 
نقدی موجود در جامعه در نظام بانکی را راهکاری 
موثر ب��رای صیانت از پول ملی و دارایی های مردم 
دانس��ت و اظهار داش��ت: مق��ررات مطلوبی برای 
جذب این منابع تنظیم ش��ده است و بانک ها باید 
در فضای رس��انه ای و اطاع رس��انی دقیق در این 
خصوص برای جذب ارز نق��دی موجود در جامعه 

برنامه ریزی های الزم را انجام دهند. 
وی ب��ر هم��کاری و هماهنگی بان��ک مرکزی با 
بانک ها و نهادهای اقتصادی نظیر صرافی ها تأکید 
ک��رد و گف��ت: کارگروه هایی که در دس��تگاه های 
ذی رب��ط از جمله بانک مرک��زی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ش��کل گرفته باید ضمن بررس��ی 
هم��ه پیش��نهادات و انتق��ادات مرتب��ط ب��ا ارز 

راهکار های الزم را ارائه کنند. 
در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، 
مع��دن و تج��ارت، جهاد کش��اورزی، نف��ت، امور 
خارجه و کش��ور و روسای بانک مرکزی و سازمان 
برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی رئیس جمهور 
حضور داشتند آخرین وضعیت و تحوالت بازار ارز 

کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی در این جلس��ه ضمن 
قدردانی از همه دستگاه ها در کمک به این بانک به 
منظور سامان بخش��یدن به نظام ارزی کشور گفت: 
خوش��بختانه پایه ریزی نظام جدید ارزی کشور به 
خوبی در ابعاد مختلف در حال انجام است و بانک 
مرکزی در جلسات با گروه ها و بنگاه های اقتصادی 
و مال��ی به دنب��ال اخذ پیش��نهادات و نی��ز اجرای 
دقیق مصوبات دولت و جلس��ات س��تاد اقتصادی 
س��اماندهی ارز به منظور سامان بخش��یدن به بازار 
ارز کش��ور و نیز ایجاد ش��فافیت و نظارت بر منابع 

ارزی کشور است. 

اخبار

محدودسازی واردات پوشاک به 
مناطق آزاد در دستور کار است

نشس��ت مش��ترک کمیس��یون های امنیت ملی، 
صنایع و قضایی مجلس برای بررس��ی قاچاق کاال به 
ویژه پوش��اک و راه های حمای��ت از کاالی ایرانی با 

حضور کلیه دستگاه های مربوطه برگزار شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، سیدحس��ین نقوی حس��ینی، 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجل��س در توضی��ح این جلس��ه گف��ت: در ابتدای 
جلسه، باستانی عضو کمیس��یون صنایع گزارشی از 
ارقام مط��رح در حوزه قاچاق کاال ارائه کرد و مطرح 
نم��ود که مطابق آمار و اعداد قاچاق کاال ۲۵ میلیارد 
دالر کاه��ش یافت��ه و تا ح��دود ۱۲.۵ میلیارد دالر 

رسیده است. 
وی افزود: همچنین به این موضوع اش��اره شد که 
در زمینه های مش��وق قاچاق کاال همچون اسکله ها، 
ش��ناورها و مب��ادی ورودی کاال نظارتی به خصوص 
در مناط��ق آزاد وج��ود ندارد؛ به ط��وری که بیش از 
۶0درصد اس��کله های موجود فاقد نظارت هس��تند. 
همچنین ص��ادرات قاچ��اق کاال منجر ب��ه افزایش 
هزینه ه��ای تج��ارت رس��می و کاه��ش هزینه های 

تجارت غیررسمی شده است. 
نقوی حس��ینی ب��ه صحبت های ش��یرازی، رئیس 
اتحادی��ه پوش��اک اش��اره و اظه��ار کرد: براس��اس 
توضیحات مطرح ش��ده پوشاک ملی نیازمند حمایت 
اس��ت و باید در عرصه رقابت مزیت دار باش��د. انواع 
موانع و مص��ارف همچون مالیات ب��ر ارزش افزوده، 
بیمه و تأمین  اجتماعی و . . . به این مشکات اضافه 
ش��ده اس��ت. باید روی نام و نش��ان ایرانی به لحاظ 
فرهنگی کار کرد نه اینکه بخشی از تولیدات داخلی 

با مارک و نشان خارجی عرضه شود. 
وی اف��زود: در ای��ن جلس��ه گفته ش��د که حدود 
۱00فروش��گاه بزرگ در تهران تدارک دیدیم تا تنها 
کاالی ایرانی عرضه کنند. دس��تورالعمل های وزارت 
صنایع هم باید به ش��کلی باش��د که اجازه واردات با 
برندهای خارجی داده نش��ود که اکنون برعکس این 

اتفاق رخ می دهد. 
این نماینده مجلس با اش��اره به صحبت های یکی 
از فع��االن بخش خصوصی پوش��اک در این جلس��ه 
گفت: طبق توضیحات مطرح شده در ایران توانمندی 
باالیی در حوزه پوش��اک داش��تیم که اکن��ون از ما 
گرفته ش��ده. یکی از علت های آن قوانین داخلی ما 
است که دس��ت تولید کننده داخلی را بسته است و 
دست واردات خارجی را باز کرده است. از جمله این 
قوانین، قانون مد لباس اس��ت که اصا شرایط را در 
نظر نگرفته است. کجای دنیا کاالی پوشاک کیلویی 

وارد می شود که در کشور ما این طور است. 
وی افزود: ما به یک سند راهبردی نیاز داریم هیچ 
جای دنیا به این ش��کل درهای خود را باز نمی کند. 
درحالی که عضو تجارت جهانی نیز نیس��تیم. صنعت 
پوش��اک کمترین آب و ان��رژی را مصرف می کند و 
بهترین اشتغال را دارد.  به گفته نقوی حسینی، یکی 
دیگر از فعاالن حوزه خصوصی در این جلس��ه گفت: 
س��ه کارخانه بزرگ تولید پوشاک ایرانی برای تولید 
پوش��اک با برند خارجی فعالی��ت می کنند. این خبر 
خوب است در عین حال دستورالعمل وزارت صنایع 
نیز خوب اس��ت و باید دقیقا اجرا ش��ود. در این بین 
ثابت نگه داشتن نرخ ارز یا یارانه ای برای قاچاقچی ها 
اس��ت و باعث از دس��ت رفتن ب��ازار صادرکنندگان 
می ش��ود.  وی افزود: یکی از مب��ادی ورودی قاچاق 
کاال مناطق آزاد اس��ت چون واردات پوشاک و کفش 
ب��ه مناط��ق آزاد ممنوع نیس��ت باید مناط��ق آزاد 

صادراتی و نه وارداتی باشد. 

تداوم حمایت دولت از کاالی داخلی 
حلقه اصلی توسعه تولید کشور

رئیس اتحادیه نوش��ت افزار و لوازم مهندسی گفت 
تقاضای ما از دولت ت��داوم حمایت از تولیدکننده و 
کاالی داخلی اس��ت.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان، موس��ی فرزانیان رئیس اتحادیه نوشت افزار و 
لوازم مهندسی روز دوشنبه ۲۷فروردین، در نشست 
خبری پنجمین نمایش��گاه بین المللی نوش��ت افزار و 
تجهیزات مهندس��ی، اظهار کرد: خوشبختانه هدف 
برگزاری نمایش��گاه ها به س��مت حمایت از تولیدات 
داخل��ی حرکت می کن��د، همچنی��ن اتحادیه ها هم 
دنب��ال توس��عه تولی��د کاالی داخل��ی و حمایت از 
آن هس��تند.  وی اف��زود: بخ��ش قاب��ل توجه��ی از 
واردکننده های این صنف، تولیدکننده هم هس��تند 
و با توجه به مهیاش��دن بستر حمایت از تولید داخل 
در دو سال اخیر تعدادی از این افراد بیشتر به سمت 
تولی��د تمایل پی��دا کرده اند.  رئیس ای��ن اتحادیه، 
تصری��ح ک��رد: در دهه ۷0 به علت مش��کات ارزی 
موجود در کشور، واردکننده های فعال به سراغ تولید 
رفتن��د و دولت هم از این افراد حمایت کرد، اما پس 
از بهبود شرایط ارز افراد دوباره به واردات پرداختند. 
تقاضای ما از دولت، تداوم حمایت از تولیدکنندگان 

و تولید داخلی است. 
فرزانی��ان بیان کرد: تولیدکنن��دگان باید محصول 
باکیفیت و با قیمت مناس��ب عرضه کنند، همچنین 
حمایت دولت هم باید از محصوالت باکیفیت داخلی 
باش��د به این سبب که کاالی بی کیفیت تنها موجب 
تضعیف دیگ��ر تولیدات باکیفیت و سوءاس��تفاده از 

مردم خواهد بود. 

سه شنبه
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رئیس سازمان ملی استاندارد 
ای��ران تأکی��د ک��رد از کنترل 
رضایت  خودروس��ازان  کیف��ی 
ن��دارد و در ص��ورت دریاف��ت 
درب��اره  مش��تریان  گ��زارش 
اس��تفاده از قطعات بی کیفیت و 
غیراستاندارد با متخلف برخورد 
می ش��ود.  ب��ه گ��زارش پایگاه 
خب��ری »عصرخ��ودرو« به نقل 
از ایرن��ا،  »نیره پیروزبخت« روز 
دوش��نبه اف��زود: مطابق مصوبه 
خودرو،  سیاس��تگذاری  شورای 
واحدهای خودروس��ازی باید از 
قطع��ات اس��تاندارد در تولید و 
مونتاژ خودروها استفاده کنند. 

ب��ه گفته ای��ن مس��ئول، در 
ص��ورت محقق نش��دن این امر 
خودروس��ازان مس��ئولند و باید 

پاسخگو باشند. 
برخ��ی  داش��ت:  بی��ان  وی 
اس��تاندارد  مش��مول  قطع��ات 
اجباری است و کنترل می شود 

اما خودروس��ازان بای��د مطابق 
رویک��رد نوین استانداردس��ازی 
بر استاندارد بودن سایر قطعات 
نظ��ارت کنند؛ زی��را در صورت 
استفاده از قطعات غیراستاندارد، 

با خودروساز برخورد می شود. 
پیروزبخ��ت ی��ادآوری ک��رد: 
برخی خودروس��ازان از قطعات 
و  ک��رده  اس��تفاده  باکیفی��ت 
جل��ب  را  مش��تریان  رضای��ت 
کرده اند ام��ا در برخی خودروها 
برای کاهش قیمت تمام ش��ده، 
از قطع��ات بی کیفیت اس��تفاده 

شده است. 
وی تصری��ح ک��رد: س��ازمان 
ملی اس��تاندارد قادر به کنترل 
همه قطعات خودرویی نیس��ت 
و خودروسازان در برابر محصول 
تولیدی خود مس��ئولیت دارند؛ 
بنابرای��ن در ص��ورت گ��زارش 
تخلف و اعام ش��کایت از سوی 
خودروس��ازان  ب��ا  مش��تریان، 

متخلف برخورد می شود. 
رئیس سازمان ملی استاندارد 
ای��ران ی��ادآوری ک��رد: کنترل 
تک تک قطعات ی��ک خودرو از 
در  اس��تاندارد،  سوی مسئوالن 
هیچ جای جهان مرسوم نیست؛ 
م��ا مجموع��ه ی��ک خ��ودرو را 
کنترل می کنیم که به درس��تی 
کار می کن��د یا خی��ر.  به گفته 
وی، اگر قرار ب��ود همه قطعات 
باش��د،  اس��تاندارد  خودروه��ا 
آن��گاه قیمت خودروه��ا به طور 

چشمگیری افزایش می یافت. 
کنترل کیفیت داخل 

کارخانه های خودروسازی
ک��رد:  تصری��ح  پیروزبخ��ت 
کارخانه های  در  کیفیت  کنترل 
گمش��ده  حلقه  خودروس��ازی، 
کار اس��ت و هی��چ کوتاه��ی از 
س��وی مدیران کنت��رل کیفیت 
که به مثابه نمایندگان س��ازمان 
ش��مار  ب��ه  اس��تاندارد  مل��ی 

می روند، پذیرفته نیس��ت.  وی 
اگ��ر متصدیان  بی��ان داش��ت: 
کنت��رل کیفیت کارش��ان را به 
درس��تی انجام می دادند، شاهد 
نبودیم؛  ش��کایت های مردم��ی 
موضوع��ی ک��ه در کش��ورمان 
مغفول مانده است.  این مسئول 
همچنین درباره نقش ش��ورای 
رقابت و قیمت گذاری خودروها 
تصریح کرد: این شورا با کنترل 
قیمت ها به نفع مصرف کننده در 
سال های گذشته تأثیرگذار بوده 
است و نمی توان بیان داشت که 
یک��ی از دالیل کیفی��ت پایین 
قطعات، حضور ش��ورای  برخی 

رقابت است. 
انجمن  رئی��س  پیش  چندی 
صنای��ع همگن نی��رو محرکه و 
قطعه سازان کشور به ایرنا گفت: 
زمانی در دولت های نهم و دهم 
با بیان عب��ارت »پراید کیلویی 
چن��د؟« قیمت گذاری خودروها 

به شورای رقابت واگذار شد که 
تصمیمی اشتباه بود، زیرا نباید 
اجازه داد دولت یا خودروسازان 
در فرآیند قیمت گذاری دخالت 
کنند تا قطعه سازان نیز بتوانند 
فعالیت ه��ای خ��ود را ب��ا روال 

عادی به انجام برسانند. 
در همین پیوند، دبیر انجمن 
نیرومحرک��ه  همگ��ن  صنای��ع 
و قطعه س��ازان کش��ور نی��ز در 
گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا ی��ادآوری 
کرد: ت��ا زمانی که تعیین قیمت 
قیم��ت  دارای  خودروه��ای 
کمت��ر از ۴۵ میلی��ون توم��ان 
)۴۵0 میلیون ریال( از ش��مول 
رقابت  ش��ورای  قیمت گ��ذاری 
خارج نشود، زیان خودروسازان 
و قطعه سازان ادامه می یابد که 
یکی از عوامل اصلی بروز کاهش 
کیفی��ت قطع��ات و خودروهای 
تولی��دی در ای��ن ب��ازه قیمتی 

است. 

بیش از یک هفت��ه از توقف معامات 
خودروهای وارداتی در پی نوسانات نرخ 
ارز می گ��ذرد و بازار خودروهای وارداتی 
همچنان در رکود به س��ر می برد؛ اما در 
مقابل ش��رکت های واردکنن��ده خودرو 
نتوانس��ته اند اقدام��ی برای بهب��ود بازار 
ص��ورت دهند و برخی فع��االن بازار نیز 
از خطر پررنگ ش��دن بازارهای حاشیه 

فروش خودرو نگرانند. 
به گ��زارش پدال نیوز، رک��ود در بازار 
خ��ودرو به وی��ژه در بخ��ش خودروهای 
وارداتی از نیمه های بهمن سال گذشته 
آغاز شد، اما امید به بهبود شرایط بازار با 
نزدیک شدن به بازار شب عید، همچنان 
پابرجا بود. ولی با توجه به مطرح ش��دن 
موضوع رأی دی��وان عدالت اداری مبنی 
ب��ر ابطال مصوبه جدید واردات خودرو و 
کش��مکش میان وزارت صنعت و دیوان 
عدالت اداری برای اجرای آن، بازار شب 

عید هم از رونق افتاد. 
 ب��ا این ح��ال ب��از هم فروش��ندگان 
و فع��االن بازار ناامید نش��دند و به بازار 
خودرو پس از تعطیات ن��وروز امیدوار 
ماندند، اما درس��ت با گذش��ت چند روز 
پ��س از تعطیات نوروز، اوضاع ارز برهم 

ریخت و بازار خودرو با مهر محکم رکود 
در بخش وارداتی ها مواجه شد. 

 در همین زم��ان، فعاالن بازار خودرو 
فروش��ندگان  اتحادیه  رئی��س  به وی��ژه 
خودرو اعام کردند که با آغاز نوس��انات 
نرخ ارز بازار خودروهای وارداتی با توقف 
معامله مواجه شده است. حاال یک هفته 
از تاطم ه��ای بازار ارز می گذرد و دولت 
نرخ ارز را تک رقمی کرده است، اما هنوز 
در بازار خودروه��ای وارداتی آب از آب 
ت��کان نخورده و حتی گرد رکود بیش از 

پیش شده است. 
  س��عید موتمن��ی، رئی��س اتحادی��ه 
نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو 
در همین زمینه می گوی��د: »اگر بازار با 
وضعیت فعل��ی همچون توق��ف معامله 
خودروه��ای وارداتی ادام��ه یابد، منجر 
به پررنگ ش��دن بازارهای حاش��یه ای و 

حذف بازارهای اصلی می شود.« 
 او می افزای��د: »گرچه عرضه کنندگان 
خودروه��ای وارداتی در بازار مش��خص 
هس��تند، ام��ا همین ش��رکت ها هم در 
مدیری��ت ب��ازار کوتاه��ی می کنن��د و 
مصرف کنندگان ک��ه منتظر محصوالت 
جدی��د و خریداری ش��ده هس��تند، در 

ص��ورت مرتفع نش��دن نیازهایش��ان به 
س��راغ حاشیه بازار می روند که این وجه 
از بازار برای ش��رکت ها س��ود بیشتری 

دربردارد.« 
 به گفت��ه موتمنی، با محدود ش��دن 
یک بازار، حاش��یه بازار یا بازار سیاه آن 
محصول ایجاد می ش��ود و جای تعجب 
دارد ک��ه چرا نهاده��ای نظارتی در این 

شرایط وارد عمل نمی شوند؟ 
 رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و 
فروش��ندگان خودرو اظه��ار می کند:»با 
افزایش نوس��انات ن��رخ ارز و پس از آن 
تک نرخی شدن دالر، باز هم شرکت های 
عرضه کنن��ده خودرو وارداتی واکنش��ی 
نداش��تند و حتی به جای کاهش قیمت 
و تعدی��ل ب��ازار، قیمت ه��ا را افزای��ش 

داده اند.«
 او ادام��ه می ده��د:  »البته از دی ماه 
سال گذشته و پس از باز شدن ثبتارش 
تاکنون، هنوز ش��رکت های عرضه کننده 
خودرویی تحویل ن��داده اند، بلکه اغلب 
در ح��ال ثبت ن��ام و ایج��اد بازاره��ای 

حاشیه ای بوده اند.«
 موتمنی با تأکید بر اینکه بزرگ ترین 
و بیش��ترین آس��یب بلندم��دت توقف 

معامات خودروی وارداتی ایجاد حاشیه 
بازار اس��ت، می افزاید:»در اغلب کشورها 
برای عرضه خودرو ی��ک قیمت مصوب 
وج��ود دارد ام��ا در ای��ران اکثر س��ود 
ش��رکت ها از بازارهای حاش��یه خودرو 

تأمین می شود.«
و  نمایش��گاه داران  اتحادی��ه  رئی��س   
فروش��ندگان خ��ودرو اظه��ار می کن��د: 
»درحالی که بازار خودروهای وارداتی حال 
خوبی ندارد، اما بازار خودروهای داخلی با 

نوسان بسیار کم در آرامش است.« 
 بازار خودرو که طی دو س��ال گذشته 
و ب��ه رغ��م ورود و عرض��ه تع��داد زیاد 
خودروه��ای واردات��ی از جمله بازارهای 
پرحاش��یه و پرخبر این صنعت محسوب 
می ش��ود، از اولی��ن م��اه س��ال ۹۷ نیز 
روزهای پرهیجانی را آغاز کرده اس��ت؛ 
به گونه ای که درس��ت ب��ا گذر نرخ دالر 
از مرز ش��ش ه��زار توم��ان در روز ۲0 
فروردی��ن م��اه معام��ات خودروه��ای 
وارداتی به بن بس��ت رسید و بازار شکل 
دیگری به خود گرفت. از این رو این بازار 
همانند س��ایر بازارهای پرتقاضا، نیازمند 
برنامه ریزی، نظارت و حمایت بیش��تری 
از سوی دولت و بخش  خصوصی است. 

کس��ب و کارهای  صنفی  انجم��ن  دبیر 
اینترنت��ی از اج��رای طرح بیم��ه تأمین 
 اجتماع��ی ب��رای رانندگان تاکس��ی های 

اینترنتی و فریلنسرها خبر داد. 
به گزارش پایگاه خب��ری عصرخودرو، 
رض��ا الفت نس��ب درباره وضعی��ت بیمه 
اتحادی��ه  گف��ت:  اس��تارت آپ ها  ب��رای 
کس��ب وکارهای مجازی ب��ا حمایت اتاق 

اصناف ای��ران با س��ازمان بیم��ه تأمین 
 اجتماعی در زمینه بیمه افراد فریلنس��ر 
و دورکار به توافق رسیده است تا فرآیند 
خود بیم��ه ای برای این قش��ر از فعاالن 

حوزه فضای مجازی انجام شود. 
س��خنگوی اتحادی��ه کس��ب وکارهای 
مجازی ادامه داد: اف��رادی که به صورت 
فریلنس��ر و دورکار در فض��ای مج��ازی 

رانن��دگان  جمل��ه  از  دارن��د  فعالی��ت 
تاکس��ی های اینترنتی و شاغان دورکار 
می توانند از اواخ��ر فروردین ماه از بیمه 
تأمین  اجتماعی با ش��رایط ویژه استفاده 

کنند. 
وی با بی��ان این که بیم��ه بزرگ ترین 
مشکل سد راه ش��رکت های استارت آپی 
اس��ت، اظه��ار داش��ت: آیین نام��ه بیمه 

برای اس��تارت آپ ها ایجاد ش��ده اس��ت 
و ب��ا رئیس کل بیمه مرک��زی در زمینه 
رفع مش��کل بیمه به عن��وان بزرگ ترین 
مشکل اس��تارت آپ ها در کشور توافقاتی 
حاصل ش��ده است و این امید وجود دارد 
تا مشکل بیمه با پیگیری مجموعه دولت 
و وزارت ارتباط��ات و فناوری اطاعات به 

زودی رفع شود. 

بازار خودروهای وارداتی به کما رفت

رانندگان تاکسی های اینترنتی و فریلنسرها به زودی بیمه می شوند

از کنترل کیفی خودروسازان راضی نیستیم
اخبار

مرجع صدور مجوز ثبت سفارش 
گمرک نیست

گمرک ایران اعام ک��رد مرجع صدور مجوز ثبت 
س��فارش کاال بر اس��اس قانون مق��ررات صادرات و 

واردات، گمرک نیست. 
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصرخ��ودرو« به نقل 
از گم��رک ایران، بر اس��اس ماده ۸ قان��ون مقررات 
ص��ادرات و واردات کش��ور مصوب مجلس ش��ورای 
اس��امی، واردکنن��دگان کااله��ای مختل��ف اعم از 
دولت��ی و غیر دولتی جهت اخ��ذ مجوز ورود و ثبت 
س��فارش باید منحص��را به وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت مراجعه کنند. 
بر اس��اس تبصره یک م��اده فوق الذکر نیز موافقت 
ب��ا ورود کاال، مج��وز ترخیص نیز تلقی ش��ده و نیاز 
به اخذ مجوز جداگانه نیس��ت. واردات تمامی کاالها 
به کش��ور در گام نخس��ت مس��تلزم اخذ مجوز ثبت 
سفارش بوده و بدون ارائه مجوز ثبت سفارش وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت ام��کان ترخیص هیچ گونه 
کاالی تجاری از گمرکات سراسر کشور وجود ندارد. 
هم اکن��ون با راه اندازی س��امانه جام��ع گمرکی و 
پنجره واح��د تجارت فرامرزی در گمرک، مجوزهای 
ثبت سفارش به صورت الکترونیکی اخذ و در سامانه 
بارگذاری می ش��ود و در صورت عدم ارائه مجوز ثبت 
س��فارش، در گام اول ام��کان اظهار کاال در س��امانه 

جامع گمرکی وجود ندارد. 
در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی عاوه بر 
اخذ مجوز ثبت س��فارش قبل از اظه��ار به گمرک، 
پ��س از اتمام تش��ریفات گمرک��ی و در موقع خروج 
نی��ز ضمن ارائه vin خودروه��ای وارداتی به وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت در موقع خروج خودروها، 
گمرکات نس��بت به اخذ تأییدیه مجدد مش��خصات 
خودروها و مجوزهای ثبت سفارش و نمایندگی های 
رسمی خودروهای وارداتی به صورت سیستمی اقدام 
می کنند که مجوز ثبت س��فارش و تأییدیه ۷0 هزار 
و ۷۵ دستگاه خودروی وارداتی در سال ۹۶ در بانک 
اطاعاتی گمرک ثبت ش��ده و مستندات آن موجود 

است. 
همچنین با کمک گمرک الکترونیک، گواهی های 
ترخی��ص خ��ودرو نیز به ص��ورت الکترونیکی جهت 
ش��ماره گذاری خودرو در اختیار مرکز شماره گذاری 
خودرو ق��رار می گیرد. بر این اس��اس و با عنایت به 
حذف گواهی نامه های کاغذی، مراکز ش��ماره گذاری 
و تطبی��ق مش��خصات  اس��تعام  خ��ودرو جه��ت 
خودروهای��ی که پروان��ه گمرکی آنه��ا در گمرکات 
صادر ش��ده به صورت الکترونیک��ی و بدون دخالت 
عامل انسانی اقدام کرده و این اطاعات را به صورت 
اینترنتی مس��تقیماً از سامانه جامع گمرکی و پنجره 
واح��د تجارت فرامرزی گم��رک دریافت و با خودرو 

تطبیق می دهند. 

 10 هزار تاکسی
در صف نوسازی هستند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت طراحی 
خودروهایی مختص تاکس��یرانی در دستور کار است 
و ۱0 هزار خودرو تاکسی در صف نوسازی هستند. 

به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، علیرضا 
قنادان، مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی تهران گفت: 

مدرن سازی تاکسیرانی در تهران شعار ما است. 
وی افزود: متوسط س��نی ناوگان تاکسیرانی ۶تا۸ 
سال است که کاهش آن از برنامه های جدی ما است. 
مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی تهران ادامه داد: 
در جهت مدرن س��ازی تاکسیرانی مدرن سازی رفتار 

تاکسیران در دستور کار است. 
وی با بیان اینکه رتبه بندی تاکسیران ها را پیش رو 
داریم، ادامه داد: تاکس��یرانی باید انتخاب افراد باشد 

نه اینکه به خاطر نوع معیشت اجبار افراد باشد. 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران افزود: طراحی 
خودروهایی مختص تاکس��یرانی در دستور کار است 
و ۱0 هزار خودرو تاکسی در صف نوسازی هستند. 

طرح ترافیک جانبازان و فرزندان 
شاهد به روال سنوات گذشته

مدیر واحد صدور آرم س��ازمان ترافیک شهرداری 
تهران از ارائه طرح ترافیک جانبازان و فرزندان شاهد 

به روال سال گذشته خبر داد. 
ب��ه گزارش پای��گاه خبری عصرخ��ودرو، مصطفی 
قنبرن��ژاد در توضی��ح فرآین��د طرح ترافیک س��ال 
۹۷ وی��ژه جانبازان تصریح ک��رد: جانبازان محترم و 
فرزندان ش��اهد برابر سنوات گذش��ته طرح ترافیک 
دریاف��ت می کنند.  وی با بیان اینکه س��همیه طرح 
ترافیک جانبازان به روال س��ال گذش��ته در اختیار 
بنیاد ش��هید قرار گرفته است، تصریح کرد: جانبازان 
محترم برای ارائه مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک 

شهر مراجعه نکنند. 
مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک تأکید کرد: 
جانبازان متقاضی طرح ترافی��ک ۹۷ باید به منظور 
بهره من��دی از طرح ترافیک به دفات��ر مختلف بنیاد 
شهید ش��هر تهران مراجعه و نسبت به ارائه مدارک 

خود به آن واحد اقدام کنند. 

اخبار

 احتمال افزایش 19 درصدی
قیمت خودرو

 دبی��ر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان با بیان 
اینک��ه به صورت میانگین قطعه س��ازان ب��ا افزایش 
30درصدی قیمت نهاده های تولید روبه رو هس��تند، 
گفت: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت 
قطعه س��ازی نشود موج تعطیلی در این بخش شروع 

می شود. 
طی چند س��ال اخیر واحد های تولیدی هر روز با 
مشکات متعددی در کسب وکار خود روبه رو هستند 
که همین موضوعات عاملی ش��ده تا امکان توس��عه 
فعالیت ه��ا از آنها گرفته ش��ود و حض��ور پررنگی در 
بازار نداشته باشند. از آن طرف سهم فروش کاال های 
وارداتی که از مبادی رس��می و قاچاق وارد کش��ور 
ش��ده اند افزایش یافته س��ودآوری آنها از بازار کشور 

بیشتر می شود. 
در این میان برخی صنایع از جمله قطعه سازان از 
آینده فعالیت خود در بازار نگران هس��تند و هر روز 
مطالبات خود را ب��ه راه های مختلف از دولت مطرح 
می کنند، اما متأس��فانه هنوز گره کار آنها باز نش��ده 

است. 
براساس آمار تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱.۸ میلیارد 
دالر قطعه برای مونتاژ خودرو با درصد ساخت داخل 
زیر 30درصد وارد کش��ور ش��ده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد ۱30درصدی داشته است. این 
آمار نش��ان از آن می دهد که واردات قطعات خودرو 

در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است. 
محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان 
در همی��ن ارتب��اط ضم��ن گایه از ع��دم پرداخت 
ش��رکت های  از  قطعه س��ازان  مطالب��ات  به موق��ع 
خودروس��از به تس��نیم، گفت: از اوایل س��ال ۹۶ تا 
امروز قیمت مواد اولیه رش��د قابل توجهی داشته که 
همین امر مشکات زیادی را برای تولیدکنندگان به 

وجود آورده است. 
وی با بیان اینکه به صورت میانگین قطعه سازان با 
افزایش 30 درص��دی قیمت نهاده های تولید روبه رو 
هس��تند، افزود: با توجه به ای��ن افزایش قیمت ها به 
نظر می رس��د قیمت خودرو باید به صورت میانگین 
رش��د ۱۹.۵ درصدی داشته باش��د تا امکان افزایش 

قیمت محصوالت برای قطعه سازان به وجود آید. 
دبیر انجم��ن صنایع همگن قطعه س��ازان تصریح 
کرد: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت 
قطعه سازی نشود موج تعطیلی در این بخش افزایش 

خواهد یافت. 

گمرک رسماً اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو را تأیید کرد

 آیا مهدی دادفر تبرئه خواهد شد؟ 
ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت ک��ه وزارت صنعت 
علیه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به علت ایراد 
اظهارات در خصوص ثبت سفارش غیرقانونی واردات 
ش��کایت کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که دفتر 
جرائم سازمان یافته گمرک ایران رسماً قاچاق ۶۴۸۱ 

خودرو را اعام کرد. 
اعضای انجمن واردکنندگان خودرو س��ال گذشته 
بارها در اظهارات مختلف نس��بت به وقوع تخلف در 
خصوص واردات خودرو هشدار دادند. مهدی دادفر، 
دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خ��ودرو در همین باره 
در نشست خبری پایان س��ال انجمن واردکنندگان 
خودرو رس��ماً اعام کرد: در ماه ه��ای اخیر تخلفات 
زی��ادی در خص��وص واردات خودرو ص��ورت گرفته 

است. 
ب��ه گزارش پردیس خودرو، وی با بیان اینکه یکی 
از ای��ن تخلف��ات ثبت غیرقانونی خودرو در س��امانه 
ثبتارش است، اظهار کرد: برخی از موقعیت خود در 
وزارت صنعت سوءاستفاده کردند و به طور غیرقانونی 

مبادرت به واردات غیرقانونی خودرو کرده اند. 
این اظهارات به مذاق برخی خوش نیامد به طوری 
که ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که وزارت صنعت 
از دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ش��کایت کرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که دیروز گمرک رسماً 
ثبت س��فارش غیرقانونی و واردات خودرو قاچاق را 
تأیید کرد. دفتر جرائم س��ازمان یافته گمرک ایران 
در اباغیه ب��ه گمرکات اجرایی رس��ماً اعام نمود 
بی��ش از ۶۴۸۱ خ��ودرو به دلیل اس��تفاده از ثبت 
س��فارش های جعلی مشمول مقررات کاالی قاچاق 

می باشند. 
تحقیقات تیم های بازرسی و نظارتی نشان می دهد 
برخ��ی ثبت س��فارش های بارگذاری ش��ده قبلی که 
خ��ودروی آنها نیز ترخیص ش��ده، قابل رؤیت نبوده 
اس��ت، این در حالی اس��ت که در پاسخ به استعام 
به عم��ل آم��ده از اداره کل مق��ررات وزارت صنعت 
اعام ش��ده که ثبت س��فارش های موص��وف مورد 
تأیی��د اداره کل مقررات نیس��ت. بر مبنای لیس��ت 
خودروهای قاچ��اق تاکنون بیش از ۶۴۸۱ خودروی 
س��واری که طبق اعام س��ازمان توس��عه تجارت با 
ثبت سفارش های جعلی )ش��ائبه دار( ترخیص یا در 
گمرکات دپو شده  مشمول مقررات قاچاق شده اند. 

ای��ن در حالی اس��ت ک��ه امیر خجس��ته، رئیس 
فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتصادی مجلس نیز 
پیش از این نسبت به قاچاق ۵3۶۲ خودروی لوکس 

از سال ۹۵ تا مهر ۹۶ هشدار داده بود. 

سه شنبه
28 فروردین 1397
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کسب و کارامـروز8

معاون فناوری رئیس جمهور از عرضه س��هام برخی اس��تارت آپ ها در 
بورس طی س��ال ج��اری خبر داد و گفت ارزش این ش��رکت ها ۶0 هزار 
میلیارد تومان اس��ت.  به گزارش مهر، س��ورنا س��تاری، مع��اون فناوری 

رئیس جمهور در مراسم آغاز به کار یازدهمین 
نمایش��گاه بانک، بورس و بیمه گفت: نس��ل 
جدیدی از کارآفرینی در کش��ور شکل گرفته 
اس��ت به این معنا که برخی از استارت آپ ها 
امس��ال در بورس عرضه می ش��وند که ارزش 
آنها ۶0هزار میلیارد تومان اس��ت.  وی افزود: 
برخی اس��تارت آپ ها در س��ال های گذش��ته 
از مجموعه های دولتی بیرون رانده ش��ده اند 
ولی اکن��ون یکی از آنه��ا ارزش یک میلیارد 
دالری دارد. این در حالی اس��ت که بسیاری 
از آنها خیلی بازار بزرگی را تشکیل می دهند 
درحالی ک��ه دول��ت خدمات را غیرش��فاف با 
نرخ باال به مردم ارائه می دهد و واس��طه های 

بس��یار زیادی نیز در این میان وجود دارند و البته به این دالیل است که 
مردم از آنها حمایت می کنند.  وی افزود: استارت آپ ها در حوزه خدمات 
به رغم اینکه خدمت شفاف می دهند، ولی مورد نقد قرار می گیرند و کتک 

می خورند، این در حالی اس��ت که اکنون برخی از استارت آپ ها سربازان 
ایران در خارج از کشور شده اند و اکنون کشورهای مجازی در حال تشکیل 
است و گوگل هم نمونه آن است که بانک و قانون و برنامه دارد.  ستاری 
گفت: نظام جدیدی که ایجاد می ش��ود اگر 
م��ورد حمایت ب��ورس و بیمه ق��رار نگیرد، 
حتما کش��ور ض��رر می کند و ه��ر چقدر از 
داخلی ه��ا حمایت نش��ود خارجی ها ما را و 
کش��ور ما را خواهند برد.  ب��ه گفته معاون 
رئیس جمهور، دالالن جلوی اس��تارت آپ ها 
مقاومت می کنند؛ این در حالی اس��ت که با 
حضور استارت آپ ها اکنون بازار دالالن جمع 
شده است و مردم پشت این کارآفرینان نوین 
هستند و راهی هم نیست جز اینکه در این 
راه قدم بگذاری��م.  وی افزود: به بچه ها باید 
به عنوان س��رباز نگاه کرد و اگر ایده شبکه 
اجتماعی همیشه در سر هزار نفر بوده ولی 
این افراد هس��تند که کار را پیش می برند.  ستاری ادامه داد: سرمایه های 
خطرپذیر باید ۲0 تا 30درصد از منابع بورس را جمع کند. ارائه وام دردی 
را دوا نمی کند و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط با وام نمی شود. 

مع��اون پذیرش و ناش��ران فرابورس ای��ران از برنامه جدی��د فرابورس برای 
کمک به تیم های حوزه فین تک و اس��تارت آپ ها در راستای جذب سرمایه در 
فین استارز ۲0۱۸ خبر داد و گفت فرابورس ایران در صدد فرهنگ سازی روی 

ح��وزه فین تک و کمک تأمین مالی نوآوری های 
حوزه پول و سرمایه است.  سیدمهدی علم الهدی 
با بیان اینکه فین استارز یک تعامل و بهانه است 
تا بازار س��رمایه را به ش��رکت های استارت آپ و 
زیست بوم نو آوری نزدیک کند، افزود: ما به دنبال 
نتیج��ه کوتاه مدت از این رویداد نیس��تیم، بلکه 
در تاش��یم با برگزاری فین استارز، شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ های فین تک را از همان 
مراحل اولیه رشد و پیش از بلوغ به سمت جذب 
س��رمایه هدایت کنیم و برای پذی��رش در بازار 
سرمایه پرورش دهیم که این مسئله نتیجه گرایی 
میان مدت تا بلندمدت را از فین استارز رقم خواهد 
زد.  به گفته وی بهترین وضعیتی که یک شرکت 

می تواند به بورس ورود کند دوران پیش از بلوغ و بلوغ است، زیرا شرکتی که 
بالغ شده و در دوره میانسالی و پیری خود به سر می برد چندان سودآور نیست 
و فین استارز کمک می کند تا شرکت های نوپا و استارت  آپ های حوزه فین تک 

برای ورود به بورس، آموزش های الزم را دریافت کنند و به کمک موقعیت های 
تأمین مالی در این رویداد به علت حضور سرمایه گذاران، موفق به جذب سرمایه 
ش��وند.  معاون پذیرش و ناش��ران فرابورس ایران هدف از برگزاری فین استارز 
را کاشت نهال های مختلف در فضای بازارهای 
مالی کش��ور دانست که با به ثمر رسیدن آنها، 
منافع دو سویه ای نصیب استارت آپ ها و فعاالن 
حوزه فین تک و بازارهای مالی کشور می شود؛ 
به این معنی که اس��تارت آپ ها ب��ا حضور در 
ای��ن روی��داد، مفاهیم ورود به بازار س��رمایه و 
اهمیت رعایت حاکمیت ش��رکتی و شفافیت 
را فرامی گیرند و در س��مت مقابل، با نوآوری ها 
و ایده ه��ای خود به رف��ع چالش های بازارهای 
مالی کش��ور کمک و جذب سرمایه می کنند.  
علم اله��دی از بورس های اروپایی، آس��یایی و 
آمریکایی ب��ه عنوان بورس هایی ی��اد کرد که 
تعامل بسیار نزدیکی با شرکت های دانش بنیان 
دارند، زیرا به این نتیجه رس��یده اند که این شرکت ها ضمن آنکه ارزش افزوده 
باالیی دارند و ثروت آفرینی زیادی برای اقتصاد به ارمغان می آورند، جذب آنها 

در بورس موجب مقاوم سازی بازار سرمایه نیز می شود. 

معاون رئیس جمهور خبر داد 

فین استارز محل تالقی بازار سرمایه با زیست بوم نوآوریارزش استارت آپ هایی که امسال به بورس می رود 60 هزارمیلیارد تومان است

امروزه تقریباً اکثر شهروندان با پدیده خرید اینترنتی کاالهای مورد 
نیاز خود از فضای مجازی آشنایی دارند؛ اتفاقی که تنها بخش کوچکی 

از گستره ای بزرگ تر به نام فضای تجارت الکترونیکی است. 
به گزارش ایس��نا، تجارت الکترونیکی معموالً کاربرد وس��یع تری از 
خری��د و ف��روش اینترنتی دارد؛ یعن��ی نه تنها ش��امل خرید و فروش 
از طریق اینترنت اس��ت بلکه س��ایر جنبه های فعالی��ت تجاری مانند 
خری��داری، صورت برداری از کاالها، مدیری��ت تولید و تهیه و توزیع و 
جابه جایی کاالها و همچنین خدمات پس از فروش را دربرمی گیرد. با 
این اوصاف مفهوم تجارت الکترونیکی بس��یار گسترده تر از کسب وکار 

الکترونیکی است. 
 بر این اس��اس تج��ارت الکترونیکی را می توان انج��ام هرگونه امور 
تجاری به صورت آناین و از طریق اینترنت یا هرگونه معامله ای دانست 
ک��ه در آن خرید و ف��روش کاال یا خدمات از طری��ق اینترنت صورت 
پذیرد و به واردات یا صادرات کاال و یا خدمات منتهی می شود. اگر کاال 
دیجیتالی باش��د یا به ش��کل آناین برای کاالهای فیزیکی در خانه یا 
محل کار مشتری تحویل شود، جزو تجارت های الکترونیک به حساب 
می آید. البته بدیهی است که این فرآیند نیازمند دسترسی به اینترنت 

از س��وی کاربران برای مشاهده محصوالت و 
سفارش آناین کاالها یا خدمات است. 

 بی قانونی
مانع رشد تجارت الکترونیک ایران

محمدجعف��ر نعن��اکار، کارش��ناس حوزه 
تج��ارت الکترونیکی در گفت وگو با ایس��نا، 
با اش��اره به ع��دم صراحت قان��ون در حوزه 
مس��ائل تجارت الکترونیکی این مس��ئله را 
باعث برداش��ت های مختلف از قانونی واحد 
در حوزه تج��ارت الکترونیک ارزیابی کرد و 
گف��ت: تا زمانی که قوانی��ن مصوب در حوزه 
تجارت الکترونیک از مراجع ذی صاح اباغ 
نش��ود، این حوزه همیشه با مخاطره مواجه 

اس��ت؛ چراکه به علت نبود متول��ی خاصی در این زمینه برخی اوقات، 
بعض��ی فین تک ها ک��ه در واقع ارتباطی بین مردم و بانک ها هس��تند 

فیلتر می شوند. 
نعناکار که پیش از این به عنوان نماینده ایران در سازمان بین المللی 
تس��هیل تجارت الکترونیک آسیا و اقیانوس��یه فعالیت داشته است، با 
بی��ان این که در حوزه تج��ارت الکترونیک گاه��ی صراحت در قوانین 
حوزه وجود ندارد، اظهار کرد: این مس��ئله باعث برداشت متفاوت افراد 
از قانون می ش��ود که درنهایت موجب فیلتر ش��دن یک کس��ب وکار با 

شکایت یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می شود. 
از س��وی دیگر امروزه یکی از مهم ترین مس��ائل کشور بحث اشتغال 
اس��ت که تج��ارت الکترونیکی با متصل ک��ردن تولیدکنندگان کاال و 
خدمات به بازار و مش��تریان می تواند باعث ایجاد اش��تغال پایدار شود. 
کس��ی که قبا یک محصول را تولید می کرد و به قیمت بس��یار نازلی 
به دالل می فروخت، ام��روز می تواند همان محصول را از طریق فضای 

مجازی بازاریابی و با قیمت واقعی به فروش برساند. 
موازی کاری در حوزه تجارت الکترونیک

مصطفی امیری، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک با اشاره به نقش 

مهم فناوری های مالی در توس��عه تجارت الکترونیک در کش��ور بیان 
کرد: فناوری های مالی در س��ال های آینده رشد قابل توجهی خواهند 
داش��ت ک��ه می تواند بس��یاری از تجارت های س��نتی را متحول کند. 
یکی از مش��کات این حوزه نبود یک متولی واحد در حوزه نظارت بر 

کسب و کارهای اینترنتی است. 
او ایج��اد چندگانگی در ح��وزه تجارت الکترونیک را امری اش��تباه 
توصی��ف کرد و گف��ت: اگر قرار باش��د ش��رکت های فع��ال در حوزه 
تج��ارت الکترونیکی از دو مرجع مجوز بگیرند، تس��هیل گری در حوزه 
کس��ب و کارهای اینترنتی که مورد تأکید قانون است محقق نمی شود. 
در حوزه نظارت بر کس��ب و کارهای الکترونیکی، نهادهای مختلفی در 
حال ش��کل گیری اس��ت که می تواند باع��ث موازی کاری ها و درنتیجه 
س��ردرگمی صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی ش��ود. سازمان نظام 
صنف��ی رایان��ه ای در کش��ور تا قبل از ای��ن متولی کس��ب و کارهای 
الکترونیکی بود که علی رغم انتقاداتی که به آن وارد است اما تنها نهاد 
رس��می در حوزه مسائل کس��ب وکارهای الکترونیکی است که مرجع 
ذی صاح برای اعمال نظ��ر در خصوص اصناف فعال در حوزه تجارت 

الکترونیک است. 
نیاز به زیرساخت های هویتی داریم

اما رئی��س مرکز ملی فض��ای مجازی در 
الکترونیک  مورد ض��رورت اتصال تج��ارت 
ب��ه بانک��داری الکترونیک��ی اظه��ار ک��رد: 
ب��رای اتصال تج��ارت الکترونیک��ی و بانک 
الکترونیکی در کشور نیاز به زیرساخت هایی 
از قبی��ل امضای دیجیت��ال و تعیین هویت 
داریم که باید در کشور شکل بگیرد. درباره 
اتص��ال اینها اندک��ی عقب افتادگ��ی داریم 
که امیدواری��م این اتصال برقرار ش��ود و با 
نوعی جامعیت سیس��تم تجارت و بانکداری 

الکترونیکی روبه رو شویم. 
او ب��ا بیان اینکه حمایت از اس��تارت آپ ها 
به صورت جدی در برنامه اس��ت، گفت: روند اقتصاد جهانی به همین 
سمت است که اقتصادها به سمت دانش مبتنی بر استارت آپ ها حرکت 
کنند و ذائقه مردم بسیار متنوع و تغییرات آن بسیار سریع است و تنها 
اس��تارت آپ ها می توانند این نیازها را برطرف کنند. با توسعه ICT در 
دنیا فضای بزرگی خلق شده که امکان شکل گیری کسب وکارها در آن 
فراهم ش��ده است. کار استارت آپ ها تبدیل پتانسیل ها به فعلیت ها در 

فضای مجازی است. 
تجارت الکترونیکی به شکل کنونی و رایج آن در سال ۱۹۹۱ محقق 
ش��ده و از آن زمان هزاران کس��ب وکار تجاری وارد این دنیا ش��ده اند. 
این نوع تج��ارت الکترونیکی برای آسان س��ازی معامات اقتصادی به 
صورت الکترونیکی تعریف ش��د. اس��تفاده از این فناوری مانند تبادل 
الکترونیکی اطاعات و انتقال الکترونیکی س��رمایه که هر دو در اواخر 
۱۹۷0 معرفی ش��ده اند، به شرکت ها و س��ازمان ها اجازه ارسال اسناد 
الکترونیکی و تجارت کردن با ارس��ال اسناد تجاری مثل سفارش های 
خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی داد. در ایران نیز این نوع از 
تجارت با توسعه فعالیت شرکت های بزرگ فروش اینترنتی آغاز شد و 

به تدریج در حال فراگیر شدن است. 

حال و روز این روزهای تجارت  الکترونیک ایرانی

دریچــه

دبیر س��تاد توس��عه صنایع دانش بنیان هوایی و هوان��وردی معاونت علمی، 
گفت یکی از اولویت های تعیین ش��ده در ستاد، توسعه کسب و کارهای جدید 

دانش بنیان هوایی است. 
منوچهر منطقی، دبیر ستاد توس��عه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری درخصوص تاش های چند س��ال 
اخیر س��تاد برای توسعه فعالیت های حوزه هوایی و هوانوردی در کشور، بیان 
 ک��رد: یک��ی از مهم ترین اولویت هایی که در س��تاد مدنظر قرار دارد، توس��عه
کسب و کارهای جدیدی است که می توان در حوزه هوایی تعریف و ایجاد کرد. 
وی افزود: این کار در دنیا س��ال ها اس��ت که اجرا شده و صنعت هوایی را از 

حوزه نظامی صرف خارج و به زندگی عمومی مردم وارد کرده اند. 

کسب و کارهای جدید دانش بنیان 
هوایی توسعه می یابد

سه شنبه
28 فروردین 1397

شماره 1042



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

 رقابت والمارت و آمازون به خارج از خاک آمریکا منتقل ش��ده و به 
خاورمیانه رس��یده و والمارت در صدد تصاحب فلیپ کارت، بزرگ ترین 

فروشگاه اینترنتی هند است. 
ب��ه گزارش زومیت، پ��س از آنکه آمازون 
س��ال گذش��ته فروش��گاه اینترنتی سوق را 
تصاح��ب و موض��ع خ��ود را در خاورمیانه 
تحکی��م ک��رد، ح��ال نوب��ت ب��ه والمارت 
رس��یده اس��ت تا رقابت با آم��ازون بیرون 
از خ��اک آمریکا را جدی ت��ر از پیش دنبال 
کند. براس��اس اطاعات ارائه شده، والمارت 
در ح��ال انج��ام مذاکراتی ب��رای تصاحب 
فلیپ کارت، بزرگ ترین فروش��گاه اینترنتی 
فعال در کشور هندوستان است. در صورت 
تحقق این امر و تصاحب فلیپ کارت توسط 
والم��ارت، باید این خری��د را بزرگ ترین و 
جدی ترین حرکت والم��ارت برای رقابت با 

آمازون در خارج از خاک آمریکا خواند. 
البته باید به این نکته اش��اره کرد که والمارت برای پیش��برد هدف 
خود ک��ه همان تصاحب فلیپ کارت اس��ت، باید ب��ا eBay مذاکره و 

نظر ای��ن کمپانی را جلب کن��د، چراک��ه eBay از جمله بزرگ ترین 
س��رمایه گذاران فلیپ کارت است. eBay س��ال گذشته بیش از ۵00 
میلیون دالر در فلیپ کارت سرمایه گذاری کرد و نزدیک به ۵درصد از 
سهم این کمپانی را که شامل eBay هند 

می شد، به این کمپانی واگذار کرد. 
در کن��ار س��رمایه گذاری eBay و طی 
قراردادی که بین ای��ن دو کمپانی منعقد 
ش��د، فروش��ندگان کاال در فلیپ کارت به 
مش��تریان eBay در خ��ارج از خاک هند 
دسترس��ی دارند و مش��تریان eBay نیز 
قادر به دسترسی به بازار هند برای فروش 

محصوالت خود هستند. 
براس��اس اطاع��ات ارائه ش��ده، والمارت 
پیش��نهادی ۱0تا ۱۲ میلی��ارد دالری برای 
تصاحب فلی��پ کارت ارائه کرده اس��ت. در 
 ،eBay صورت موفقیت فلیپ کارت در کنار
والمارت ۵۱ درصد از سهام فلیپ کارت را در اختیار خواهد گرفت. آمازون 
به عن��وان یکی از بزرگ ترین رقب��ای والمارت، در طول پنج س��ال اخیر 

سرمایه گذاری گسترده ای در بازار هند انجام داده است. 

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: یکی از بزرگ ترین 
مش��کات در کشور استعام مجوزهای کسب و کار برای تولیدکنندگان، 
سرمایه گذاران و کارآفرینان است.  به گزارش مهر، حسین میرشجاعیان 

بع��د از ظهر یکش��نبه در آیی��ن رونمایی از 
سامانه دادور در آذربایجان غربی اظهار داشت: 
مرکز ملی پایش محیط کس��ب و کار تاش 
دارد نظ��ام مجوزده��ی کش��ور را به صورت 
الکترونیکی یکپارچه و فرآیند آن را تس��هیل 
کند.  وی درخصوص نحوه کار س��امانه افزود: 
متقاضیان درخواس��ت خود را در سامانه سام 
که هس��ته اصلی مرکز ملی پایش است ثبت 
می کنند و این درخواس��ت ها به دستگاه های 

مربوطه ارسال می شود. 
میرشجاعیان اضافه کرد: در کنار این سامانه 
اصلی، زیرس��امانه دادور نیز برای افرادی که 
نتوانسته اند مجوز بگیرند طراحی شده است تا 

شکایات خود را از دستگاه مورد نظر ثبت کنند و این شکایات به باالترین 
مقام اجرایی آن دستگاه و استانداران و مرکز ملی پایش ارسال می شود و 

دستگاه ها موظفند تا یک هفته به این شکایات رسیدگی و پاسخ دهند. 

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: زیرسامانه دیگر در 
کنار سامانه دادور زیرسامانه یاور است که میز خدمت و مرکز فوریت های 
محیط کسب و کار است و متقاضیان می توانند بدون مراجعه به دستگاه ها 
س��واالت و ابهامات خود را در س��امانه قرار 

دهند و در مدت پنج روز پاسخ بگیرند. 
میرش��جاعیان ایجاد س��اختار یکپارچه، 
هوش��مند و قاب��ل نظ��ارت، بهینه س��ازی 
فرآینده��ای ص��دور مجوزه��ا، شناس��ایی 
گلوگاه های صدور مجوز ها، تسهیل و تسریع 
در ص��دور مجوزها و ایج��اد بانک اطاعاتی 
جام��ع از اطاع��ات مجوزه��ا را از مزایای 

راه اندازی این سامانه ها برشمرد. 
مرک��ز ملی پای��ش محیط کس��ب و کار 
اقدام به راه اندازی چهار س��امانه در رونمایی 
از س��امانه دادور در آذربایج��ان غربی حوزه 
کس��ب و کار کرده اس��ت که شامل سامانه 
مجوز کس��ب و کار )سام(، سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی 
به شکایات )دادور(، پایگاه اطاع رسانی مجوزها )نما( و مرکز فوریت های 

محیط کسب و کار )یاور( است. 

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی: والمارت در حال مذاکره برای تصاحب فلیپ کارت هند است

استعالم مجوزهای کسب وکار از مشکالت اقتصادی کشور است

در کسب وکار استفاده از عنصر خاقیت اهمیت باالیی دارد. در حقیقت 
با پیشرفت تکنولوژی و آگاهی همگانی جلب توجه مردم در حوزه تبلیغات 
و بازاریابی در کنار مدیریت کس��ب وکار دشوارتر از قبل شده است. در این 
میان توجه به مهارت افزایی و تقویت توانایی های ذهنی موضوع پژوهش های 
متعددی در بحث های علمی قرار گرفته اس��ت. بی تردید مغز انسان مانند 
ه��ر ماهیچه دیگری در صورت انفعال توانایی های ش��گرفش را از دس��ت 
می دهد، بنابراین بهترین چاره به منظور جلوگیری از این اتفاق استفاده از 
تمرین های مناسب است. همانطور که برای ورزشکاران حرفه ای تمرین های 
خاصی وجود دارد، در زمینه مهارت های ذهنی نیز تکنیک های خاصی از 
سوی کارشناسان توصیه می شود.  خوشبختانه یکی از خبرهای خوب در 
شبکه های اجتماعی برای اهالی کسب وکار حضور پررنگ افراد تأثیرگذار و 
موفق این حوزه است. این افراد با استفاده از شبکه های اجتماعی تجربیات 
گوناگون شان را با دیگران در میان می گذارند. به این ترتیب به راحتی امکان 
آگاه��ی از نحوه تفکر خاق و س��ازمانی مدی��ران و بازاریاب های موفق در 
سراس��ر دنیا تنها با چند کلیک ساده وجود دارد. در این مقاله امیلی ُکپ 
به بررسی اکانت های معتبری که به ارائه چنین اطاعاتی مشغول هستند، 
پرداخته است. به دلیل ماهیت حرفه ای لینکدین و حضور افراد مجرب در 

این شبکه اجتماعی تمرکز مقاله حاضر روی این پلتفرم قرار دارد. 
1- سوزان کین

اگ��ر به تازگ��ی کس��ب وکارتان را راه اندازی کرده اید ی��ا اینکه مدیر 
اجرای��ی باتجربه ای در زمینه تخصصی تان هس��تید، بی تردید س��وزان 
 کی��ن اطاع��ات ویژه ای برای ش��ما دارد. س��وزان موس��س ش��رکت

Quiet Revolution )ب��ا ه��دف کمک ب��ه افراد درونگ��را در زمینه 
کسب وکار به منظور دستیابی به موفقیت( و نویسنده اثر مشهور »قدرت 
افراد درونگرا در دنیایی که صحبت کردن در آن متوقف نمی شود« است. 
همانط��ور ک��ه از ظاه��ر کارهای کی��ن برمی آید، ه��دف اصلی وی 
کم��ک به افراد درونگراس��ت. در ای��ن زمینه نش��ریه های متعددی از 
آموزه های وی اس��تفاده می کنند. به عنوان مثال متن  س��خنرانی های 
وی در نیویورک تایمز و وال اس��تریت ژورنال چاپ می ش��ود. همچنین 
س��تون های وی در روزنامه های پرتی��راژ طرفداران خاص خود را دارد. 
س��خنرانی اخیر وی در کنفران��س TED Talks بیش از ۱۸میلیون 
بازدیدکننده در ش��بکه های اجتماعی داشته است.  فعالیت سوزان در 
لینکدین به طور عمده روی انتشار توصیه های مناسب برای کسب وکار 
و همچنین تکنیک های ضروری برای افراد درونگرا متمرکز شده است. 

2- آرلین دیکنسن
 Big Decision یا Dragon’s Den اگر تا به حال یکی از قسمت های سریال
را مشاهده کرده باشید، نام آرلین دیکنسن برای شما آشنا خواهد بود. 
وی یکی از موفق ترین کارآفرینان کانادایی اس��ت که از شهرت جهانی 
نیز برخوردار اس��ت. بدون ش��ک انتظار ما از یک میلیونر خودساخته 
ارائه اطاعاتی در زمینه مالی و نحوه سرمایه گذاری هوشمندانه خواهد 
بود. بر همین اس��اس دیکنس��ن در اکانت رس��می خود در لینکدین 
توصیه های��ی در همی��ن زمینه به کاربران ارائه می کن��د. با مراجعه به 
حساب رسمی آرلین به صورت ماهانه از توصیه های وی مطلع خواهید 

شد. 

3- تراویس بردبری
اغلب ما در محل کار از نظر عاطفی و احساس��ی هماهنگ با س��ایر 
کارمندان نیس��تیم. در واقع این امری طبیعی برای بیش��تر کارمندان 
اس��ت. هر محی��ط کاری نوع وی��ژه ای از هماهنگ��ی را طلب می کند 
و ناتوان��ی افراد در تطابق با چنین ش��رایطی امری طبیعی اس��ت. بر 
همین اس��اس دکتر تراویس بردبری، کارش��ناس حوزه هوش هیجانی 
و نویس��نده اثر تحسین ش��ده »هوش هیجانی ۲.0« در اکانت رسمی 

لینکدین اش به بیان توصیه های مفید در این حوزه می پردازد. 
همکاری تراویس با موسساتی نظیر هاروارد بیزینس به خوبی گویای 
میزان مهارت و ش��هرت اش در دنیای کس��ب وکار است. تاش وی در 
لینکدی��ن بیان نظریه ها و اطاع��ات تخصصی حوزه هوش هیجانی به 
زبانی س��اده اس��ت. به این ترتیب تقریباً هر فردی امکان اس��تفاده از 

محتوای صفحه تراویس را دارد. 
Wealthsimple-4

برخاف م��وارد قبلی در اینجا با یک پلتفرم آناین س��رمایه گذاری 
و مدیریت امور مالی ش��خصی مواجه هس��تیم. Wealthsimple با 
اس��تفاده از عنصر طنز بس��یاری از نکات مهم حوزه س��رمایه گذاری و 
مدیریت مالی را به کاربران منتقل می کند. بدین ترتیب دیگر احساس 

حضور در کاس های خشک و کسل کننده را نخواهیم داشت. 
اخیراً این مؤسسه سری تازه ای از پادکست های آموزشی اش را روانه 
بازار کرده که در آنها افراد سرش��ناس و موفق حوزه کس��ب وکار نکات 
کلی��دی را مورد بررس��ی ق��رار می دهند. به منظور دسترس��ی به این 
پادکس��ت ها و سایر اطاعات آموزشی Wealthsimple  کافی است 

به اکانت رسمی شرکت در لینکدین مراجعه کنید. 
۵-آریانا هافینگتن

آریانا هافینگتن، مدیرعامل ش��رکت Thrive Global  و موس��س 
وب سایت هافینگتن پست، در زمینه آموزش و اطاع رسانی به دیگران 
هدف تغییر نگاه ها به س��یر موفقیت حرفه ای را دنبال می کند. وی در 
آخرین کتاب های خود به نام های »کامیابی« و »انقاب خواب« به طور 
عم��ده در خصوص روش های افزای��ش بازده کاری و موفقیت در محل 
کار صحبت کرده است.  در اکانت رسمی آریانا هافینگتن در لینکدین 
طیف وس��یعی از مطالب به چش��م می خورد. از نحوه شخصی س��ازی 
مرورگرهای اینترنتی گرفته تا شیوه ایجاد اعتماد به نفس در تیم های 

سازمانی، همگی در صفحه رسمی وی قابل دسترسی است. 
6- کاترین مینشو

کاترین مینشو به عنوان یکی از نویسندگان کتاب »قوانین جدید در 
کار« و یکی از موسس��ان و مدیرعامل شرکت The Muse )پلتفرمی 
که به مردم در جهت جهت دهی به کارنامه حرفه ای شان در کسب وکار 
کم��ک می کند( توصیه های زی��ادی برای ارائه به افراد مش��تاق دارد. 
کاترین در رتبه بندی وب س��ایت فوربس در بخ��ث 30 کارآفرین برتر 
زیر 30 سال در حوزه خبرنگاری قرار گرفته است. همچنین وب سایت 

INC نیز او را جزو ۱۵ زن برتر دنیای تکنولوژی قرار داده است. 
در لینکدین مینش��و بیش��تر به بیان داس��تان هایی در زمینه تغییر 
دنی��ای کار و نح��وه انطباق با ای��ن تغییرات می پ��ردازد. به طور کلی 
پیش ف��رض وی ض��رورت مدیریت انعطاف پذیر کس��ب وکار در دنیای 

مدرن است. 
hootsuite :منبع

بـا وجود توقف آزمایش خـودروی خـودران اوبر به علت 
تصادف مرگبار ماه گذشته، دارا خسروشاهی مدیرعامل این 

شرکت تمایل دارد به توسعه فناوری خودران ادامه دهد. 
به گـزارش زومیت، با وجود تصـادف مرگبار یک نمونه از 
خودروهای خودران اوبر، این شـرکت قصد دارد با توسـعه 
فناوری خودران مسیر خود را ادامه دهد. ماه گذشته یک زن 
49 ساله هنگام رانندگی خودروی خودران اوبر در آریزونا با 
آن برخورد کرد و کشته شد. این حادثه باعث توقف آزمایش 
فناوری خودران این شرکت و مطرح  شدن سواالتی در مورد 
ایمنـی و قابلیت رانندگی خودروهای خودران شـد، اما دارا 
خسروشاهی مدیرعامل اوبر، اصرار دارد این شرکت همچنان 

به کار روی توسعه این فناوری ادامه دهد. 
خسروشاهی در این زمینه می گوید:  ما به این فناوری ایمان 
داریم؛ خودروهای خودران در زمان بلوغ خود، ایمن تر خواهند 
بـود.  اوبر در حال حاضر به طور بسـیار جـدی در مورد حادثه 
تصادف آریزونا با تیم تحقیقـات اداره ملی ایمنی بزرگراه های 
آمریکا همکاری می کنـد. این فرآیند برای بررسـی حادثه از 
جوانب مختلف صـورت می گیرد تا در آینـده از تکرار چنین 
وقایعی جلوگیری شـود. تحقیقات این اداره می تواند توانایی 
خودروهای خودران در فراهم آوردن ایمنی برای عابران پیاده و 

سرنشینان را مورد ارزیابی دقیق قرار دهد. 
خسروشـاهی می گویـد:  آنهـا بی طرفانـه و خنثی عمل 
می کننـد و ایـن را درک می کننـد. در آینـده همه متوجه 

خواهند شد ما چه کاری انجام می دهیم. 
در عیـن حال مجوز اوبـر در ایالت آریزونـا برای آزمایش 
خودروهـای خـودران به حالت تعلیق درآمده اسـت. ایالت 
آریزونا به عنوان مرکز اصلی تسـت فناوری خودران شرکت 
اوبـر فعالیت می کـرد؛ به  طوری کـه نیمـی از 200 خودروی 
آزمایشی خودران و صدها نفر از کارکنان اوبر در این منطقه 
فعال بودند.  داگ دوسی، فرماندار ایالت آریزونا، ماه گذشته 
این حادثه را »ناراحت کننده و هشداردهنده« توصیف کرد و 

تصادف خودروی خودران اوبر با عابر پیاده را یک »اشـتباه 
غیرقابل منازعه« نامید. 

اوبـر قبال قراردادی جهت توسـعه همکاری بـا ولوو امضا 
کرده اسـت که طبق آن دو طرف براسـاس معماری ماژوالر 
مقیاس پذیر )SPA( تولید شرکت سوئدی، خودروی خودران 
می سـازند. در حال حاضـر تنها خودروی سـری 90 ولوو به 
فنـاوری خودران اوبر مجهز می شـوند، اما در آینده نزدیک 
 XC60 این قرارداد شـامل خودروی شاسی بلند جدید ولوو
نیز خواهد شـد. انتظار می رود ده ها هزار خودروی ولوو طی 
سـال های بین 2019 تا 2021 به توانایـی رانندگی با فناوری 

خودران اوبر مجهز شوند. 
سال 2018 را می توان زمانی ناامیدکننده  برای شرکت های 
اوبر و تسـال نامید، چراکه تصادف  نمونه هایی از خودروهای 
این دو شـرکت، منجر به کشته شـدن افراد و توقف فرآیند 
آزمایش شد. اوبر همچنان درگیر پیامدهای تصادف مرگبار 
آریزونا اسـت و تسال نیز به علت عملکرد نامطلوب سیستم 
نیمه خـودران اتوپایلوت مـورد انتقادات فراوان قـرار دارد. 
البته تسال ادعا می کند سیستم اتوپایلوت تنها یک دستیار 
رانندگی محسـوب می شـود و نمی توان آن را یک سیستم 
رانندگی خودران شـبیه اوبر قلمداد کرد. با این حال، افکار 
عمومی آمریکا به دنبال پاسـخ مستدل و مناسب تری برای 

توجیه تصادفات و میزان ایمنی خودروهای تولیدی است. 
ایمنـی خودروهـای جدید به میـزان بسـیار قابل قبولی 
افزایش یافته است، اما ساالنه افراد زیادی به علت تصادفات 
مرگبـار جـاده ای جان خود را از دسـت می دهنـد. با وجود 
الزام شـرکت های خودروسـازی به رعایت اسـتانداردهای 
سـختگیرانه برای دستیابی به ایمنی بیشـتر، باز هم گاهی 
اوقـات اتفاقاتی رخ می دهـد که تمامی معـادالت را به هم 
می ریزد. ایاالت متحده آمریکا قوانین و استانداردهای زیادی 
در زمینه ایمنی خودرو دارد، اما همچنان عده زیادی در این 

کشور به علت تصادف جان خود را از دست می دهند. 

Adobe از اکانت رسمی بیل گیتس گرفته تا آریانا هافینگتن، جنرال الکتریک، رایان هولمز و

مهارت افزایی از طریق اکانت های برتر لینکدین

تأکید اوبر بر توسعه فناوری 
خودروی خودران

یادداشـت

به منظور آش��نایی مخترعان و فناوران با تجاری س��ازی و توسعه محصوالت، 
کارگاه آموزشی تجاری سازی ایده ها و اختراعات با شرکت اجتماع نخبگان بومی 
استان اردبیل برگزار شد.  به گزارش پایگاه اطاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در این 
کارگاه، رض��وی، مدرس کارآفرینی و بازاریابی ابتدا به روش ها و ایده های مختلف 
بازاریابی اشاره کرد و سپس پروسه شکل گیری ایده از طریق تخیل نامتناهی انسان 
و شکل گیری واقعی و تبدیل ایده به اختراع را تشریح کرد.  رضوی امکان سنجی، 
ارائه طرح توجیهی، تولید آزمایشی، تأمین منابع، بازاریابی، بازارسازی، بازار گرمی، 
بازارگردانی و برندسازی را مهم ترین عوامل موفقیت یک کسب و کار نوپا دانست و 

الگوهای موفق در هر یک از این زمینه ها را توضیح داد. 

مدرس کارآفرینی و بازاریابی: 

بازاریابی و بازارسازی 2 رکن مهم 
کسب وکارهای نوپا هستند

به قلم: امیلی ُکپ 
ترجمه: علی آل علی  
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در شماره قبل به ۵ راهکار اولیه اشاره 
ش��د و اکن��ون ادام��ه راهکاره��ا را مرور 

خواهیم کرد. 
  6- جذب مخاطب با شخصی سازی 

ایمیل
باتوج��ه ب��ه اینک��ه هر کس��ب وکاری 
در ط��ول روز ده ه��ا ایمی��ل ب��رای افراد 
مختل��ف ارس��ال می کن��د، ناآگاه��ی از 
نحوه ب��ه کارگیری تنظیمات س��رویس 
ایمیل برای افزایش بازدید سایت رسمی 
 Email .ش��رکت خجالت آور خواهد بود
Signature ی��ا امض��ای ایمی��ل امکان 
مناس��بی در جهت انتقال پیام های کوتاه 
به کاربران می دهد. براین اس��اس با درج 
آدرس سایت تان به عنوان امضای ایمیل 
ت��ا حد زیادی از مش��اهده آن از س��وی 
پی��ام مطمئن خواهید  دریافت کنندگان 
ش��د. ع��اوه ب��ر آدرس س��ایت ام��کان 
بارگذاری لینک اکانت توییتر، فیس بوک، 
اینستاگرام و س��ایر شبکه های اجتماعی 

نیز در این بخش مهیاست. 
7- ارسال ایمیل اخبار

ارسال ایمیل حاوی اخبار مهم در زمینه 
کس��ب وکار و برندتان امکان مناسبی برای 
بازاریابی برای ش��ما فراهم خواهد کرد. به 
این ترتیب گام را فرات��ر از فرآیند معمول 
تبلیغات گذاش��ته و رابط��ه عمیق تری با 
مخاط��ب برق��رار می کنید. خوش��بختانه 
اکنون ابزارهای بس��یار مفی��دی در زمینه 
ایجاد و طراحی ایمیل های خبری در بازار 
وجود دارد. با اس��تفاده از یک ابزار رایگان 
می توانی��د ب��ا حداقل تخص��ص در زمینه 
کار با برنامه ه��ای کامپیوتری به هدف تان 
دس��ت یابید. فقط بای��د اندکی حوصله به 
خ��رج دهید و مقدار مناس��بی زمان برای 
این کار اختص��اص دهید. تأثیرگذاری این 
ش��یوه به طور عمده به دلیل ارائه محتوای 
مهم و ارزشمند به مخاطب است. در مورد 
مخاط��ب هدف نیز هم مش��تریان ثابت و 
ه��م افرادی را که حداقل ارتباط و پیوند با 

برندمان دارند، باید مدنظر قرار داد. 

8- بازاریابی در مناسبت های 
کسب وکار

برق��راری ارتب��اط ب��ا اف��راد متخصص 
ح��وزه کس��ب وکارمان در مناس��بت های 
مرتبط ب��ا کار یکی از فرصت های غیرقابل 
چشم پوش��ی اس��ت. همچنین در این نوع 
مراسم ها امکان گفت وگو با برخی مشتریان 
عاقه من��د نی��ز وج��ود دارد. مزیت اصلی 
بازاریابی در مناسبت ها امکان دیدار و حتی 
مذاک��ره با افراد متخصص کس��ب وکارمان 
اس��ت. به عن��وان مثال مراس��م »بهترین 
اس��تارت آپ های حوزه تکنولوژی در سال 
۲0۱۸« بی تردی��د پ��ر از اف��راد عاقه مند 
و برندهای مش��هور خواهد ب��ود. بی تردید 
برای کسب وکارهای کوچکی که به دنبال 
برقراری نخستین ارتباط های شان هستند، 
بازاریاب��ی در چنی��ن مراس��می موقعیتی 
بی نظیر به حساب می آید. عاوه بر بازاریابی 
رودررو با مشتریان عاقه مند، امکان اقناع 
ش��رکت های دیگر برای همکاری های آتی 
از مزیت های اصلی اس��تفاده از روش مورد 

بحث است. 
9- سخنرانی در مراسم ها

ب��ه مانن��د مورد قب��ل، س��خنرانی در 
مراس��م هایی ب��ا موض��وع مرتب��ط ب��ه 
کس��ب وکارمان راه��کار دیگ��ری ب��رای 
تجربه بازاریابی موف��ق به صورت رایگان 
اس��ت. ارائه یک س��خنرانی تامل برانگیز 
و عمی��ق هم��ه نگاه ها را متوجه ش��ما و 
برندتان خواهد ک��رد. همه ما از دریافت 
اطاع��ات دقیق و ش��نیدن صحبت های 
منطق��ی لذت می بری��م. اگر ای��ن مورد 
تأثیر مس��تقیمی روی کسب وکارمان هم 
داشته باش��د، دیگر هیچکس کلمه ای از 

صحبت های تان را از دست نخواهد داد. 
تهی��ه  فرآین��د  ش��روع  منظ��ور  ب��ه 
س��خنرانی ش��اخص و درخور توجه ابتدا 
س��راغ ایده های کمتر دیده ش��ده بروید. 
از  مراس��م ها  دس��ت اندرکاران  معم��وال 
سخنرانی هایی با موضوعات غیرکلیشه ای 
و متفاوت اس��تقبال می کنند. گام بعدی 
تمرین روی مهارت های سخنوری است. 
اگر جزو آن دس��ته از افرادی هستید که 
از س��خنرانی عمومی وحش��ت دارند، دو 

راه پی��ش روی تان خواهد بود. نخس��ت 
اینک��ه کار را با ارائه س��خنرانی هایی در 
جمع ه��ای کوچک ش��روع کنی��د. دوم، 
تفویض مس��ئولیت سخنرانی به فردی با 

توانایی های تعاملی و اجتماعی باال. 
 10- ارائه کاالهای تبلیغاتی رایگان

و مقایسه محصوالت
ارائ��ه کااله��ای تبلیغاتی ب��ه صورت 
رایگان در کنار تهیه ویدئوهای مقایس��ه 
محص��والت ش��رکت با س��ایر نمونه های 
مش��ابه گامی تأثیرگذار در راستای جلب 
توج��ه مخاطب اس��ت. تحوی��ل رایگان 
محصوالتی شبیه تی شرت و لیوان عاوه 
ب��ر اینکه به ط��ور روزانه مورد اس��تفاده 
مخاطب اس��ت، از نظر هزینه نیز بس��یار 
مقرون به صرفه تمام می شود. بیشتر افراد 
گم��ان می کنند هیچک��س از محصوالت 
تبلیغاتی در زندگی روزمره اش اس��تفاده 
نمی کن��د، به همین دلی��ل اغلب برندها 
از ارائ��ه چنین محصوالتی چشم پوش��ی 
می کنن��د. با ای��ن حال اگ��ر عمیق تر به 
ماج��را نگاه کنید، اغل��ب افراد اگرچه در 
مکان های عمومی از محصوالت تبلیغاتی 
اس��تفاده نمی کنند، ام��ا در خانه تمایل 
باالیی به آنها دارند. براین اساس تولید و 
ارائه چنین محصوالتی به هیچ وجه خالی 

از فایده نخواهد بود. 
11- طراحی بروشور فلیکر

طراح��ی و نص��ب بروش��ور و فلیک��ر 
)تبلیغات کاغذی کوچک( در مکان هایی 
نظیر کتابخانه، کافه، فروشگاه و مکان های 
تجاری راه��کاری خاقانه برای بازاریابی 
در مکان های��ی اس��ت که اف��راد به جای 
گوش��ی های هوشمندش��ان توجه بیشتر 
به محی��ط اط��راف دارند. خوش��بختانه 
در پاورپوین��ت به راحت��ی امکان طراحی 
بروش��ور و فلیک��ر ب��ه ص��ورت رای��گان 
مهیاس��ت. باتوجه به نوع کس��ب وکارتان 
اس��تفاده از این شیوه ش��اید حتی منجر 
ب��ه دسترس��ی ب��ه مخاط��ب ایده آل تان 
ش��ود. به عنوان مثال اگر شما یک دکتر 
فیزیوتراپ هستید، نصب بروشور و فلیکر 
در باشگاه های ورزشی به طور قطع منجر 
به افزایش تعداد مشتریان تان خواهد شد. 

12- ایجاد ویدئو در یوتیوب
یوتیوب با داش��تن بیش از یک میلیارد 
کاربر فعال به همراه بس��یاری از آمارهای 
خیره کنن��ده دیگ��ر مکان مناس��بی برای 
بازاریابی به صورت رایگان است. بی تردید 
تهیه فیلم های ارزش��مند و بارگذاری شان 
در یوتیوب یکی از تأثیرگذارترین راهکارها 
ب��رای جلب توج��ه مخاط��ب ب��ه برندها 
محسوب می شود. اگر مراحل تولید ویدئو 
را با کیفی��ت و صرف زمان کافی پش��ت 
س��ر بگذارید، محتوای شما در یوتیوب به 
اندازه کافی مخاطب را س��رگرم و متقاعد 
به مشاهده وب سایت تان خواهد کرد. نکته 
مهم هنگام ساخت چنین ویدئویی تأکید 
روی پیش��گیری از ات��اف وقت مخاطب 
اس��ت. در حقیقت اغلب کاربران یوتیوب 
و سایر ش��بکه های اجتماعی میانه خوبی 
با مش��اهده کلیپ ه��ای تبلیغاتی طوالنی 
ندارند. برهمین اس��اس در راستای جلب 
رضای��ت مخاطب باید تم��ام تاش مان را 
برای انتقال سریع، کوتاه و مفید پیام  خود 

انجام دهیم. 
13- استفاده از مزیت همکاری ها

در دنیای کس��ب وکار همکاری با سایر 
برندها فرصتی برای اس��تفاده از خدمات 
دور از دس��ترس ش��رکت مان اس��ت. به 
عن��وان مثال یک ش��رکت طراحی وب و 
یک آژانس تبلیغاتی ممکن است تصمیم 
به همکاری ب��ا یکدیکر بگیرن��د. به این 
ترتی��ب هنگامی که یک مش��تری برای 
وب سایت تازه طراحی شده خود به دنبال 
محتوای جذاب اس��ت، ش��رکت طراحی 
وب ام��کان ارائ��ه خدمات هم��کارش را 
به مش��تری موردنظر خواهد داشت. این 
رابطه هم��کاری عاوه بر افزایش رضایت 
خاطر مشتری سود هر دو شرکت همکار 
را نی��ز افزایش می دهد. همچنین فرصت 
بازاریاب��ی که هر ش��رکت ب��رای دیگری 
خلق می کن��د در هیچ ج��ای دیگری با 
این کیفیت قابل بهره برداری نخواهد بود. 
این نوع همکاری ها عاوه بر صرفه جویی 
هنگف��ت در بودج��ه ش��رکت ها نیازمند 

صرف زمان قابل توجهی نیز نیست. 
hubspot :منبع

از بخش کسب وکار گوگل گرفته تا ایجاد ویدئو در یوتیوب

14 راهکار برای تبلیغات رایگان کسب وکار)2( افزایش ارزش برند از طریق بازاریابی مثبت یا 
برنده – برنده )1(

می توانید پنج برند را نام ببرید که 
بدون آنها قادر به ادامه  زندگی نباشید؟ 
هدف بازاریابی مثبت تأثیر گذاری بر مش��تریان به 
روش��ی معنادار اس��ت، الهام بخش احساساتی مانند 
اعتماد به نفس و امید است، بازاریابی برنده – برنده 
ی��ا مثبت این ق��درت را دارد که منج��ر به تغییرات 
فردی و اجتماعی شود و در همین حین وفاداری به 
برند را ترویج می دهد.  به عنوان بازاریابان دیجیتالی، 
ضروری اس��ت با این مفهوم آش��نا باشید و آن را در 
بازاریابی آناین خود به کار بگیرید. در ادامه تعدادی 
از عوام��ل کلیدی الزم برای ایجاد بازاریابی مثبت یا 
برنده - برنده در برندس��ازی اینترنتی معرفی ش��ده 

است. 
تجربه  ا ی یکپارچه برای کاربران در ایجاد ارزش 

برند تضمین کنید
تمام بازاریابی مثبت در مورد آن است که احساس 
خوبی در مش��تریان ایج��اد ش��ود. بنابراین آخرین 
چیزی که شما می خواهید آن است که مخاطبان تان 
ابزار خود را در دست بگیرند و فریاد بزنند، »چرا این 

دکمه کار نمی کند؟«
اولین گام در کسب وفاداری برند حصول اطمینان 
از آن اس��ت که وب س��ایت  ها صرفا برای جنبه های 
کارکردی طراحی نش��ده اند، بلک��ه در برابر ارائه آن 
در هر اندازه ای پاس��خگو هس��تند. اطمینان حاصل 
کنید که تمام مطال��ب و محصوالت و مواد اصلی را 
در دسکتاپ، تبلت و گوش��ی های هوشمند امتحان 
کنید. به عاوه محیط کاربری وب س��ایت تان و درج 
اطاعات در آن باید به گونه  ای باش��د که دسترسی 
به آن برای همه آس��ان باش��د و به راحتی بتوانند با 
آن کار کنن��د. آیا نوار جس��ت وجو داری��د؟ آیا یک 
واس��ط کاربری با چندین صفحه  اصلی مانند خانه، 
محصوالت – خدمات، در مورد ما، ارتباط با ما و … 
دارید؟ آیا قس��متی تحت عنوان سؤال و جواب  های 
متداول را برای س��ایت خود تعبیه کرده  اید؟ اگر نه، 
آیا همچنان برای مخاطبان تان آسان خواهد بود که 
به قسمت  های اصلی و مهم دسترسی داشته باشند؟ 
از اف��راد دقیقی بخواهید موش��کافانه به بررس��ی 
س��ایت ش��ما بپردازند. با انجام این کار از اطاعات 
جزئی که در س��ایت شما پنهان ش��ده و متوجه آن 

نبودید، شگفت زده خواهید شد. 
 

به مشتریان نشان دهید که برای آنها ارزش قائلید
ارتباط بین مصرف کنن��ده و برندینگ باید ارتباط 
دوطرفه باشد. اگر با مخاطبان تان مانند ماشین چاپ 
پول برخ��ورد کنید و آنها را ب��ا ترفیع های فراوان و 
س��رصدای زی��اد و بی  مورد بمباران کنی��د آنها را به 
مش��تریانی بی تف��اوت تبدیل می کنی��د. آنها ممکن 
اس��ت محصوالت شما را بدون آش��نایی صرف با نام 
برندت��ان خریداری کنند، اما وقتی یک بار ش��رکت 
دیگری معامله   بهتری را پیش��نهاد دهد و مخاطبان 
ن��ام آن را بشناس��ند و به خاطر بس��پارند، ش��ما از 
دور خ��ارج خواهید ش��د. ش��رکت  هایی مانند داو و 
دیس��نی به این دلیل که بهترین قیمت را پیشنهاد 
می دهند، طرفداران قابل اعتمادی ندارند، دلیل این 
امر آن اس��ت که آنها تجربه  ای حسی را به مشتریان 
خود پیش��نهاد می دهن��د، به صورتی ک��ه این افراد 
می خواهن��د در هر زمانی با محصوالت مش��ابهی در 

تعامل باشند. 
برای ایجاد این تجربه ش��خصی، مهم است تصریح 
شود که ش��ما به مشتریان ش��خصی خود بیشتر از 
یک فرد عادی فکر می کنید. خدمات پاس��خگویی به 
مش��تریان، بازاریابی مشتری محور و حتی یک تشکر 
س��اده می تواند باعث ش��ود یک شرکت در دسترس 
به نظر بیاید. فرس��تادن ایمیل  ه��ای غیر فعال مانند 
آنهایی که با نش��انی درس��ت فرس��تاده می ش��وند 
می تواند نمایانگر آن باش��د که برای آنها ارزش قائل 

هستید. 
به کاربردن عباراتی مانند »متوجه هستم« و »روز 
خوبی داشته باش��ید!« به مصرف کنندگان یادآوری 
می کن��د ک��ه می خواهید ب��ه آنها کم��ک کنید. با 
تمرکز بر ارتباطات تان با مش��تریان خواهید توانست 
ارتباط��ات بلندمدتی را با آنها ایج��اد کنید به جای 
آنکه ارتباطی با آنها داش��ته باش��ته باشید که فقط 
ب��ه عن��وان بهترین مورد موج��ود در زمان حاضر به 

شما نگاه کنند. 
ادامه دارد. . . 
belovedmarketing :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات )4(
افرادی که تحت تأثیر قرار گرفته اند

در ای��ن مبح��ث به اولی��ن نیمه یک��ی از ای��ن مطالعات 
می پردازیم. تنها ۷۸میله س��یاه رنگ روی یک نمودار س��اده 
قرار گرفته اس��ت، اما هیچ فردی در عرصه تبلیغات نباید آن 
را فرام��وش  کند، زیرا این نمودار پیامدهای بس��یاری در پی 
خواهد داشت.  هر کدام از این میله ها، درصد جمعیتی را که 
تحت تأثیر یک کمپین تبلیغاتی مشهور قرار گرفته اند، نشان 
می دهد. همانطور که می بینید، یک تبلیغ کننده پیام خود را 
به ۷۸درص��د افراد و دیگری تنها به یک درصد آنها رس��انده 
اس��ت. قرار دادن درصدها در زیر میله  ها کار سختی نبود، اما 
همان گونه که مش��اهده می کنید، اختاف های شگفت آوری 
وج��ود دارد. برخ��ی از ای��ن تبلیغ کنندگان، ب��ه ۵0درصد، 
۶0درص��د، ۷0درصد و برخ��ی تنها به ۴درص��د، ۵درصد و 

۶درصد جمعیت کل نفوذ کرده اند. 
فقط یک نمودار با 78 میله سیاه؟ 

خیر. در واقع، اینجا آغاز واقعیت تبلیغات است: یک تصویر 
سیاه و سفید از دستاوردهای هشت تبلیغ کننده بزرگ ترین 
محصوالت ارزان قیمت در ایاالت متحده. در ۲0 س��ال اخیر، 
ای��ن ش��رکت ها میلیاردها دالر برای خری��د این نفوذ هزینه 
کرده اند. این ش��رکت ها در طول ۲0 س��ال گذشته با صرف 
میلیاردها دالر س��عی در خرید این نفوذ داشتند. واسطه های 
آژانس ه��ا و ه��زاران ف��رد بااس��تعداد، تاش کردن��د تا این 
کمپین های تبلیغات را به س��مع و نظ��ر ۱۸0 میلیون نفر از 
مردم آمریکا برس��انند. صابون و سیگار، پودر کیک و آبنبات، 
غات و نوش��یدنی های بدون الکل، پای های یخ زده و خمیر 
اصاح، داروهای ضد یبوس��ت و ماءالشعیرها، خمیردندان و 
مارگارین و آبمیوه ها همه جزو این  موارد هستند. البته موارد 
دیگری نی��ز وجود دارد.  ای��ن اولین ب��ار در تاریخ تبلیغات 
اس��ت که سنجش��ی با این مقیاس و دیدگاه انجام می گیرد. 
انتش��ار نام برندها باعث به وجود آمدن موجی از اعتراضات و 
س��رزنش ها خواهد شد. زیرا بسیاری از شرکت های پر افتخار 
متوجه خواهند ش��د که پس از گذشت چندین سال و صرف 
میلیون ها دالر، دس��تاوردهای بسیار کم و کوچکی داشتند و 

مطمئنا از این موضوع شوکه خواهند شد. 

با این حال، حقیقت های واقعی در میله های نمودار نیستند، 
بلک��ه در ورای آنها پنهان ش��ده اند. زمانی که ی��ک برند را با 
برند دیگری مقایس��ه می کنیم، باید آنها را نسبت به یکدیگر 
سنجیده و هزینه صرف شده برای هرکدام را در نظر بگیریم. 

در اینجا حیرت و تعجب آغاز خواهد شد. 
قامت واقعیت در تبلیغات، ظاهر می شود. 

برخی از بزرگ ترین کلیشه های تبلیغات نیز به همین شکل 
به وجود می آیند. کلیشه ها یا داس��تان های مادربزرگ، که از 
واقعیت فاصله دارند. از میان صدها مورد جمع آوری شده که 
نیازمند کتاب های بیشتر و قطورتر می باشند، اجازه دهید به 

عنوان بخشی از مقدمه، چهار مثال برای شما بیاورم: 
داستان موردی شماره 1

در ای��ن نم��ودار، تبلیغ کنن��ده ای وجود دارد که س��االنه 
۲00هزار دالر هزینه می کند و پیامش را تنها به ذهن ۵درصد 

از مردم وارد کرده است. 
بزرگ ترین رقیب او، با هزینه و زمان کم تر، داستان خود را 
به ۶0درصد از مردم معرفی کرده، و مطمئنا دلیل برتری این 
شرکت نیز همین است. یعنی با هزینه کمتر، پیام خود را به 

۱۲00درصد افراد بیشتر رسانده است. 
داستان موردی شماره 2

دو تبلیغ کننده در این نمودار پنهان ش��ده اند. هر کدام از 
این شرکت ها س��االنه ۱0 میلیون دالر برای تبلیغات هزینه 

می کنند و دائماً طرح خود را تغییر می دهند. 
یک س��ال بعد، یکی از این شرکت ها پیام جدید خود را به 

گوش ۴۴درصد از تمام مردم آمریکا رساند. 
دیگری، به رغم صرف همان مقدار هزینه، پیام خود را تنها 

به ۱.۸درصد افراد رساند. 
ب��ا وج��ود برابری بودج��ه این دو ش��رکت، ی��ک اختاف 
۲۲00درص��دی در نفوذ وجود دارد. اش��تباهات تبلیغ کننده 
دوم، منجر به مرگ مجازی برند او ش��د.  تاریخ تبلیغات، باال و 
پایین هایی مانند این میله ها دارد. روزی کتابی جداگانه نوشته 
خواهد ش��د که همه اعداد و ارقام در آن نشان داده می شوند. 
زیرا زمانی که هر سال، افول و جریان این نمودارها و کمپین های 
ورای نمودارها برای آشکار سازی دلیل تغییرات تحلیل و بررسی 
ش��وند، موارد زیادی برای اولین بار فاش خواهند شد.  چه نوع 
تبلیغی پیام را به بهترین شکل می رساند؟ زمانی که یک شرکت 
پی��ام خود را دائم��ا تغییر  دهد چه اتفاق��ی رخ می دهد؟ یک 
کمپین تبلیغاتی چه زمانی فرس��وده می شود؟ مصرف کننده 
معموال چه مق��دار از یک کمپین را به یاد م��ی آورد؟ امید به 
زندگی یک کمپین چه قدر اس��ت؟ اشتباهات رایج و مشخص 
نشده که می توانند یک کمپین را فلج کنند چه هستند؟ چگونه 
می توانید از نفوذ رقبای خود بکاهید؟ چه راه هایی برای انتقال 
ی��ک پیام با هزینه کمتر وجود دارد؟ تبلیغات تصویر برند چه 
میزان مؤثر است؟ کدام یک از این دو مورد پیام تبلیغات را بهتر 
منتقل خواهد کرد: بیست بار تبلیغ برای ۵میلیون نفر و یا دوبار 

تبلیغ برای ۵0میلیون نفر؟ 
ادامه دارد. . . 
Reality In Advertising منبع: کتاب
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زندگی روزمره بسیاری از ما در سراسر 
جه��ان با ش��بکه های اجتماعی در پیوند 
است. مردم به عنوان مخاطب اصلی این 
فضای مجازی احساسات متفاوتی نسبت 
به ش��بکه های اجتماعی دارند. از افرادی 
که روزش��ان را با ش��بکه های اجتماعی 
ش��روع می کنن��د گرفته ت��ا کمپین های 
مبارزه با مجازی س��ازی زندگی واقعی و 
اس��تفاده تج��اری از پلتفرم ها، همگی به 
نوع��ی با این تکنولوژی جدید دس��ت به 

گریبان هستند. 
اگرچه تنوع خواس��ته های کاربران در 
ش��بکه های مجازی ام��ری مطلوب برای 
کسب وکارهای گوناگون است، اما همین 
تن��وع مس��ئله ای پیچی��ده را پیش روی 
بازاریاب ه��ا می گذارد. در واقع پرس��ش 
اصل��ی در اینجا چگونگ��ی جلب رضایت 

کاربرانی با سلیقه های متنوع است. 
به منظور پاس��خگویی به پرسش فوق 
در این مقاله آماندا زانتال وینر از نظرات 
دنیای شبکه های  چهره های سرش��ناس 
اجتماع��ی و کس��ب وکار در فس��تیوال 
س��االنه SXSW  اس��تفاده کرده است. 
راجنی لویس��ن )از چهره های سرشناس 
مجل��ه محب��وبTeen Vogue، توتی 
تایگرل��ی )عضو تی��م فن��ی فیس بوک( 
و جاش��وا دیکن��ز )عضو تیم پش��تیبانی 
اینستاگرام( از جمله این چهره ها هستند. 

کاربران چه می خواهند؟ 
1- توسعه ارتباطات اجتماعی

اگر دوران ابتدایی تأس��یس فیس بوک 
را به یاد داش��ته باش��ید، اغلب برندهای 
فعال در این ش��بکه مق��ام اجرایی تحت 
عنوان »مدیر ارتباطات« داش��تند. دلیل 
ای��ن ام��ر س��اختار همگان��ی و عمومی 
فیس بوک در آن زم��ان بود. در واقع آن 
دوران ش��اهد حضور گس��ترده افراد در 
گروه های نیمه خصوص��ی نبودیم. هرچه 
از فیس ب��وک انتظار می رف��ت در حوزه 
عموم��ی و قابل دسترس��ی برای همگان 
برآورده می ش��د. با گذشت زمان اگرچه 
سیاس��ت های فیس بوک در ای��ن زمینه 
به طور کامل حذف نشد، اما تا حد زیادی 
م��ورد بازنگری قرار گرفت. به این ترتیب 
اکنون به جای حاکمیت صفحات عمومی 

شاهد رونق گروه های عمومی و خصوصی 
هس��تیم. بی تردی��د بحث ه��ای زی��ادی 
پیرامون اثرات این تغییر رویه فیس بوک 
وج��ود دارد. در اینجا تنها ب��ه تأثیر آن 
روی حوزه بازاریابی اش��اره خواهم کرد. 
ب��ا تغییر روی��ه فیس بوک دسترس��ی به 
مخاطب هدف برای بازاریاب ها دش��وارتر 

از هر زمان دیگری شده است. 
خبر خوب برای اهالی دنیای بازاریابی 
اقبال مجدد کاربران شبکه های اجتماعی 
به س��وی اس��تفاده از ای��ن پلتفرم ها به 
صورت عمومی است. در حقیقت کاربران 
ب��ار دیگر قصد اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماع��ی به منظ��ور گس��ترش دامنه 
روابط اجتماعی ش��ان را دارند. راه اندازی 
کمپین ه��ای مختلف یک��ی از نمودهای 
واضح این جهت گیری محسوب می شود. 
به این ترتیب بار دیگر ش��اهد محبوبیت 
فزاینده صفحات عموم��ی فیس بوک در 

آینده ای نه چندان دور خواهیم بود. 
به بیان لویسن، »شبکه های اجتماعی 
یک��ی از بهترین محرک های جنبش های 
نح��وه  ب��ه  نگاه��ی  اس��ت.  اجتماع��ی 
سازماندهی افراد در این فضا حیرت انگیز 
است. به عنوان مثال، گروه های حفاظت 
از محیط زیس��ت به راحتی از طریق بازی 
با هش��تگ ها خیل عظیمی از افراد را به 

راهپیمایی های شان می کشانند.« 
اگرچ��ه بح��ث بازاریاب��ی و ارتب��اط با 
مش��تریان تف��اوت فراوان��ی ب��ا یکدیگر 
دارد، ام��ا برندها نیز توانایی اس��تفاده از 
این پتانس��یل فزاینده را دارند. به عنوان 
 WPمثال هیث��ر بران��ر، مدیرعامل برند
Engine در فس��تیوال س��ال گذش��ته 
SXSW توجه به دو نکته را مهم ارزیابی 
کرده است: آنچه مناسب کارمندان مان و 

آنچه برای مشتریان خوب است. 
پاس��خگویی  و  بررس��ی  ص��ورت  در 
صحیح به دو پرس��ش فوق، بازایاب ها به 
عنوان نمایده برنده��ا در حوزه تبلیغات 
توان تصویرس��ازی بهت��ری از طرف های 

قرارداد شان خواهند داشت. 
دیکن��ز نی��ز در ای��ن زمینه ب��ه نکته 
ظریف��ی اش��اره می کند: »توج��ه اهالی 
کس��ب وکار در دنیای مج��ازی باید روی 
مش��کات اصلی کاربران باش��د. تنها در 
ای��ن صورت قادر به ارائ��ه آنچه مخاطب 
می خواهد، هس��تیم«. در همین راس��تا 

استفاده انحصاری از یک شبکه اجتماعی 
به هیچ وجه مطلوب نظر دیکنز نیس��ت. 
در واقع باید از ظرفیت تمام ش��بکه های 
اجتماع��ی در کن��ار یکدیگر ب��ه منظور 

دستیابی به هدف مان بهره ببریم. 
2- حفاظت از فضای شخصی

به هنگام برگزاری یکی از کنفرانس ها 
سؤال جالبی مطرح شد: آیااکنون چیزی 

به نام فضای خصوصی وجود دارد؟ 
اگرچه پاس��خ های کارشناسان ترکیبی 
از گزاره ه��ای مختل��ف ب��ود، ام��ا تأکید 
همه اهالی کس��ب وکار بر ضرورت توجه 
به محیط ش��خصی و فض��ای خصوصی 
کارب��ران اس��ت. در ای��ن رابط��ه راجنی 
لویس��ن اینگونه به پرس��ش فوق پاس��خ 
داد: »بل��ه و خیر«. او پاس��خ عجیب اش 
را اینگونه ادامه داد: »بحث وجود فضای 
خصوص��ی بس��تگی به انتخ��اب کاربران 
دارد. در واق��ع این کاربران هس��تند که 
انتخاب می کنند چه محتوایی در اختیار 
دیگران ق��رار دهند. امروزه بس��یاری از 
افراد در اینس��تاگرام چند اکانت مختلف 
دارند. یک حساب رسمی برای خودشان 
و چند حساب جانبی با هویت های جعلی 
به منظور کس��ب تجربه ه��ای جدید و به 
اش��تراک گذاری طیف متفاوتی از محتوا 

با دیگران.«
براس��اس گفته ه��ای لویس��ن، از یک 
جهت م��ا فضای خصوصی مان را با توجه 
به آنچه ب��ه اش��تراک می گذاریم، حفظ 
خواهیم ک��رد. به این ترتیب هنگامی که 
از شبکه های اجتماعی به منظور اشتراک 
طیف وسیعی از اطاعات پیرامون زندگی 
ناخودآگاه  می کنیم،  استفاده  روزمره مان 
حری��م خصوصی خ��ود را نقض خواهیم 

کرد. 
باتوج��ه به آنچه بیان ش��د، بازاریاب ها 
چگون��ه می توانن��د از این ج��و بهترین 
اغل��ب  پاس��خ  ببرن��د؟  را  اس��تفاده 
کارش��ناس ها تاش ب��رای ایجاد فضایی 
امن و راحت اس��ت. در واق��ع باید میان 
س��هولت کاربران و امنیت شان موازنه ای 
برق��رار س��ازیم. به این ترتی��ب مخاطب 
به هن��گام مواجهه با محتوای صفحه مان 
احساس سرقت اطاعات اش از سوی تیم 

فنی مان را نخواهد داشت. 
3- مکانی برای به اشتراک گذاری اتفاقات

بازاریاب ه��ا برای دس��تیابی به اهداف 

تج��اری نباید ه��دف اصلی از تأس��یس 
ش��بکه های اجتماعی و حض��ور کاربران 
در آنه��ا را از یاد ببرند. این هدف ارتباط 
با دیگ��ران از طریق به اش��تراک گذاری 
محتواهای گوناگون اس��ت. دیکنز اعتقاد 
دارد وظیفه اصل��ی بازاریاب ها در چنین 
فضای��ی ی��ادآوری این نکته ب��ه کاربران 
اس��ت: »با اف��زودن عنص��ر خاقیت به 
فعالیت م��ان در ش��بکه های اجتماعی به 
مخاط��ب اهمیت اس��تفاده از المان های 
جدید و خاقانه را نش��ان خواهیم داد.« 
عاوه بر این برق��راری ارتباط دوطرفه با 
کاربران به عنوان یک شرکت گامی دیگر 
در راستای ارتقای جایگاه برندمان است. 
به این ترتیب هنگام خلق محتوای رسانه 
باید تمام تاش م��ان را در جهت ترغیب 
کاربران به شروع گفت وگوی خصوصی یا 

عمومی با تیم فنی مان  به کار بندیم.
 به منظور ش��روع ای��ن فرآیند بهترین 
گام نمای��ش پش��ت پرده کس��ب وکار از 
طری��ق بارگ��ذاری تصاوی��ر مختل��ف از 
یک روز کاری در محیط ش��رکت است. 
بی تردی��د کارب��ران با مش��اهده اتفاقات 
روزمره یک ش��رکت تمای��ل دوچندانی 
نس��بت به اظهارنظر پی��دا خواهند کرد. 
همچنی��ن این اق��دام به آنه��ا در زمینه 
انگیزه  روزمره شان  وقایع  اشتراک گذاری 

مضاعف خواهد داد. 
4- بازاریابی در فضایی کوچک تر

اگرچه در ابتدای مقاله نسبت به اقبال 
عمومی مردم برای استفاده از پلتفرم های 
اجتماعی به عنوان فضایی عمومی اشاره 
ش��د، اما هنوز هم خیل وسیعی از مردم 
تمایل چندانی به این موضوع ندارند. این 
امر ما را به سوی آنچه تایگرلی »شبکه و 
فضای کوچک تر برای بازاریابی« می نامد، 

راهنمایی خواهد کرد. 
تایگرلی به هنگام بحث از بازاریابی در 
فضای��ی کوچک تر به نکته مهمی اش��اره 
می کند: »فعالی��ت در کنار مخاطب های 
مش��تاق نتیج��ه بس��یار درخش��انی به 
همراه دارد. ای��راد بازاریابی توده ای خأل 
چنین عاقه و احساس��ی است، برهمین 
اس��اس تغییر محیط عمومی و تبدیلش 
به گروه ه��ای کوچک فیس ب��وک گامی 
مؤثر در راس��تای بازاریابی بهتر محسوب 

می شود.«
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نکاتی که هر برندی برای موفقیت در دنیای مجازی باید بداند

راهبردهای بازاریابی برای کاربران در شبکه های اجتماعی چه انتظاراتی دارند؟ 
کسب وکارهای خانگی

تعیین راهبردهای بازاریابی یکی از بخش های طرح 
کسب وکار اس��ت که برنامه کلی یک کسب وکار برای 
پیدا کردن و جذب مشتری را مشخص می کند. بعضی 
اوقات راهبردهای بازاریابی با طرح کس��ب وکار اشتباه 
گرفته می شود، اما این دو کامًا متفاوت هستند. برنامه 
راهبردی بازاریابی ب��ر آن چیزهایی که می خواهید از 
طریق بازاریابی برای کس��ب وکارتان به دست بیاورید 
تمرکز می کند، درحالی که طرح کس��ب وکار جزییات 

رسیدن به این اهداف را مشخص می کند. 
در یک برنامه راهبردی بازاریابی، جایگاه کسب وکار 
ش��ما در بازار مش��خص ش��ده و با تعیین پنج ستون 
اساسی بازاریابی )محصول، قیمت، محل، ترویج، افراد(، 
فنون و روش هایی برای رسیدن به اهداف بازاریابی در 

نظر گرفته می شود. 
برنامه راهبردی بازاریابی چه زمانی طراحی می شود؟ 
برنام��ه راهب��ردی بازاریاب��ی بای��د قب��ل از اینکه 
کس��ب وکارتان را ش��روع کنید طراحی ش��ود. بدون 
ش��ناخت جای��گاه کس��ب وکارتان در ب��ازار رقابت و 
هدف گذاری دقیق برای رس��یدن ب��ه اهداف مالی تان، 
نمی توانید بازاریابی مؤثری داشته باشید. پس باید قبل 
از شروع کسب وکار، یک برنامه بازاریابی داشته باشید. 

ی��ک برنام��ه راهب��ردی بازاریابی ه��م مثل طرح 
کس��ب وکار می تواند منعطف باش��د و ب��ه مقتضای 
شرایط تغییر کند. با آغاز عملیاتی شدن کسب وکار، 
باید برنامه راهبردی بازاریابی را هر از گاهی بررسی 
و اص��اح کنید و آن را با ش��رایط بازار، تغییرات در 
رون��د عرضه و س��ایر عوامل مؤثر ب��ر فروش تطبیق 
دهی��د تا فعالیت ه��ای بازاریابی با س��ایر بخش های 

کسب وکار هماهنگ شوند. 
چگونه یک برنامه راهبردی بازاریابی بنویسیم؟ 
قبل از طراحی یک برنام��ه راهبردی بازاریابی، باید 
بدانید که محصول یا خدمات شما برای مشتریان چه 
س��ودی دارد و از چه لحاظی منحصر به فرد و با سایر 
رقبا متفاوت است. عاوه بر این، باید برای شناخت رقبا 
و ب��ازار هدف به انجام تحقیقات بازار بپردازید و س��ایر 
عواملی را نیز که بر توانایی شما در ارتباط با مشتریان و 

جذب آنها تأثیر می گذارند، در نظر بگیرید. 
پس از انجام این تحقیقات می توانید با توجه در نظر 
گرفتن این پنج عنصر اساسی بازاریابی، برنامه راهبردی 

بازاریابی را تهیه کنید: 
محصول: چ��ه چیزی می فروش��ید؟ مش��خصات 
ظاهری محصول شما و عناصر منحصر به فرد خدمات 
ش��ما کدامند؟ محصول ی��ا خدمات ش��ما چگونه از 
محصول یا خدمات رقبا متمایز می شود و مزیت رقابتی 

آن برای مصرف کننده چیست؟ 
قیمت: خرید کاال یا خدمات شما چه هزینه ای دارد؟ 
این هزینه در مقایسه با محصوالت یا خدمات رقیب در 
چه جایگاهی است؟ قیمت فروش کاال یا خدمات، چه 

حاشیه سودی را برای شما به همراه خواهد داشت؟ 
محل: محصول یا خدمات ش��ما در چه محلی قابل 
خریداری اس��ت؟ محل فروش، محل اداره کسب وکار 
نیست، بلکه جایی است که مصرف کننده ها می توانند 
کاال ی��ا خدمات ش��ما را از آنجا خری��داری کنند. اگر 
مکان ه��ای فروش متعدد هس��تند، باید درصد فروش 
ه��ر یک از این مکان ها را محاس��به کنید. برای مثال، 
اس��تراتژی فروش اینترنتی شما چیس��ت؟ استراتژی 
فروش ش��ما چیست؟ تبادالت مالی شما چگونه انجام 
می ش��وند؟ رس��اندن محص��ول یا خدمات به دس��ت 
مش��تری چقدر هزین��ه دارد؟ در زمینه بازپرداخت به 

مشتری خط مشی شما چیست؟ 
ترویـج: چگونه بازار را از عرضه محصول یا خدمات 
خ��ود مطلع می کنی��د؟ چگونه در م��ورد ویژگی ها و 
مزایای محصول یا خدمات تان اطاع رسانی می کنید؟ 
از چه فنونی برای بازاریابی استفاده می کنید و نتایج هر 

روش را چگونه پیش بینی می کنید؟ 
اطاعات مربوط به هرگونه مش��وق مالی یا غیرمالی 
را که برای جذب مشتری استفاده می کنید هم در این 

بخش در نظر بگیرید. 
افـراد: این بخش جدیدا ب��ه عناصر اصلی بازاریابی 
اضافه ش��ده و مهم اس��ت که دخیل بودن افراد دیگر 
در تولی��د یا فروش محصول ی��ا خدمات را نیز در نظر 
بگیریم. این افراد چه کس��انی هس��تند )فروش��نده، 
دستیار مجازی( و چه می کنند )فروش تلفنی، خدمات 
مش��تریان(؟ س��طح مهارتی و تجربی آنها در رابطه با 

کسب وکار شما چیست؟ 
در زمان نوش��تن برنامه راهب��ردی بازاریابی، تا حد 
ممک��ن جزییات و بودجه بندی هر مرحل��ه را در نظر 
بگیرید. تعهدات برند را در ذهن داشته باشید تا راهبرد 
بازایابی ت��ان با تجربه ای که به مش��تری ارائه می کنید 
تطابق داشته باش��د. در جریان کار، به برنامه بازاریابی 
رجوع کنید و مطابق با ش��رایط، آن را تحلیل کرده و 

تغییر دهید. 
اگر از طرح کس��ب وکار برای دریاف��ت وام یا جذب 
س��رمایه اس��تفاده می کنید، راهبرد بازاریابی و برنامه 
بازاریابی عناصر اصلی موفقیت طرح شما هستند. منابع 
تأمین مالی باید عاوه بر کیفیت محصول یا خدمات، 
از برنامه ریزی شما برای رسیدن به اهداف بازاریابی نیز 

مطمئن شوند. 
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۵ معیار ارزیابی بازاریابی محتوا که 
به آنها توجه نداشته اید

از  جدایی ناپذی��ری  بخ��ش  عملک��رد،  ارزیاب��ی 
راهبرده��ای بازاریابی محتواس��ت. احتماال ش��ما از 
معیارهای گوناگونی نظیر تعداد مش��تریان پیشگام، 
میزان بازدیدهای یک متن، میزان بازنشر شدن یک 
محتوا، میزان پاسخ دهی مخاطبان و نظایر اینها برای 
ارزیابی موفقیت محتوای تولیدی اس��تفاده می کنید. 
این معیارها همگی خوب هس��تند اما اش��تباه است 
اگر فکر کنید تنها معیاره��ای موجود در این زمینه 
هستند. بس��یاری معیارهای دیگر هم در این زمینه 
هس��تند که جنبه ه��ای مختلفی از عملکرد ش��ما را 
آشکار می کنند. در این مقاله به بررسی پنج معیاری 
می پردازیم که اغلب مورد بی توجهی قرار می گیرند، 

اما در ارزیابی موفقیت محتوا بسیار مؤثر هستند. 
 1- نسبت جذب مشتری به فروش مستقیم

به مشتری
به عنوان بازاریابی فعال در زمینه جذب مش��تری و 
بازارس��ازی، ممکن اس��ت بعد از اینکه اولین تماس را 
با مش��تری گرفته و مش��تری را به گروه فروش ارجاع 
داده اید، کار خود را تمام ش��ده ف��رض کنید. اما برای 
ارزیابی موفقیت واقعی یک کمپین فروش باید کیفیت 
جذب مش��تری هم مورد بررس��ی قرار گی��رد. یکی از 
آس��ان ترین روش های انج��ام ای��ن کار، ارزیابی مداوم 
نسبت جذب مشتری به میزان فروش به مشتری است. 
اگر هر یک از مشتریان جذب شده که به واحد فروش 
ارجاع داده می شوند، در نهایت وارد روند معامله نشوند، 
آیا باید فقط واحد فروش را در این مورد مقصر دانست؟ 
ش��اید. اما به احتمال زیاد، دلیل این موضوع آن است 
که مشتریان جذب شده اصوال آنهایی نبوده اند که باید 
جذب می شده اند و بخش بازاریابی، مشتریان درستی را 

جذب نکرده است. 
2- هزینه های تولید محتوا

محاس��به میزان بازده س��رمایه )ROI( در زمینه 
تولی��د محتوا یک دردس��ر همیش��گی اس��ت. دلیل 
ای��ن امر، غیرقابل اندازه گیری بودن موفقیت ناش��ی 
از ارتقای س��ئو اس��ت. همچنین طوالنی مدت بودن 
بازدهی ناش��ی از تولید محتوا و ارتباط غیرمستقیم 
آن با فروش، از س��ایر دالیلی هس��تند که محاس��به 
می��زان بازده��ی هزینه های تولید محتوا را مش��کل 
می س��ازند. البته این موضوع نباید باعث ش��ود که از 
محاس��به میزان بازده س��رمایه در این زمینه صرف 
نظر ک��رده ی��ا هزینه های تولی��د محت��وا را نادیده 
بگیریم. با نظ��ارت دقیق بر هزینه های زمانی و مالی 
و انس��انی تولید محتوا، محاسبه میزان بازده سرمایه 
در این زمینه آسان تر شده و پاسخگویی به مدیریت 

مجموعه یک کابوس نخواهد بود. 
3- معیارهای بازخورد منفی

اگرچ��ه نادیده گرفتن بازخوردهای منفی دریافتی 
از طری��ق ش��بکه های اجتماعی ممکن اس��ت حس 
خوبی داش��ته باشد، اما بررسی و در نظر گرفتن این 
بازخورده��ای منفی برای مدیری��ت بازاریابی محتوا 
مهم اس��ت. بازخوردهای منف��ی مانند اینکه مطالب 
ش��ما به عن��وان مطال��ب مزاحم عام��ت بخورند یا 
صفح��ات ش��ما در صفحات اجتماع��ی دچار ریزش 
بازدیدکننده ش��وند یا مطالب منتش��ره شما خوانده 
نش��وند، باید باعث ش��وند ش��ما از خودتان بپرسید: 
آیا مطالبی که من منتش��ر می کن��م ایجاد مزاحمت 
می کنند؟  اگر نوع خاصی از مطالب، همیشه بازخورد 
منفی به همراه دارند یا در هفته ای که مطالب زیادی 
منتش��ر کرده اید با ریزش شدید بازدیدکننده مواجه 

شده اید، احتماال پاسخ این سؤال مشخص است. 
4- میزان مشترکان فعال سامانه دریافت 

خبرنامه ایمیلی
باید ای��ن واقعیت را بپذیرید که در طول یک س��ال، 
فهرست مش��ترکین خبرنامه ش��ما حداقل یک چهارم 
ری��زش پیدا می کند. پ��س فقط به تع��داد زیاد آدرس 
ایمیل هایی که در اختیار دارید بسنده نکنید. نکته مهم 
این است که بدانید آیا صاحبان آن ایمیل ها واقعا خبرنامه 
ش��ما را می خوانند یا نه؟ با ح��ذف دوره ای آدرس های 
ایمیل بدون بازخورد و اس��امی مش��ترکان غیرفعال از 
فهرست دریافت کنندگان خبرنامه شرکت، می توانید به 
دقت بفهمید که مخاطبان واقعی شما چه تعداد هستند 

و می توانید محتوایی مناسب آنها تولید کنید. 
۵- رتبه بندی نتایج موتورهای جست وجو

ب��ه عنوان کس��ی که زمان��ی از طریق جس��ت وجو 
در موتوره��ای جس��ت وجو کس��ب درآم��د می کرده، 
اندازه گیری میزان بازدیدهای ارگانیک )واقعی( صفحات 
یک وب س��ایت ب��ه نظر من کار غلطی اس��ت. این کار 
غیرمعقول اس��ت و نتیجه خاصی هم به همراه نخواهد 
داشت. هرقدر بیشتر در زمینه بازاریابی محتوا فعالیت 
  SERP می کنم، بیش��تر به اهمیت توجه به رتبه بندی
پ��ی می برم. رتبه بن��دی نتایج موتورهای جس��ت وجو 
)SERP( نه تنها از لحاظ بهینه سازی سئو حائز اهمیت 
اس��ت، بلکه این معیار، کیفیت و میزان واقعی بازخورد 
محتوای یک وب س��ایت را نشان می دهد. همچنین با 
ارزیابی مس��تمر رده بندی کلمات کلیدی تان، به مرور 
زمان می توانید تصویری کلی از عملکردتان به دس��ت 
آورید و با استفاده از بهبود و ارتقای محتوای تولیدی به 

نتایج ملموس و موفقی برسید. 
stormid :منبع
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 استراتژی اقیانوس آبی
خلق بازاری برای خود

تصور کنید چه می ش��د اگر راهی بود که شما می توانستید 
کس��ب وکارتان را از مرزهای رقابت خ��ارج و بازاری برای خود 
خلق کنید؟ چه می ش��د اگر می توانس��تید پیش��تاز باشید و 
محصوالتی منحصربه فرد خلق کنید و در عین حال از بازارهای 
پرمنفعت جدید سود ببرید؟  استراتژی اقیانوس آبی یک نظریه 
تجاری است که می گوید اگر شرکت ها به دنبال راه هایی برای 
به دست آوردن »فضای بی رقیب بازار« باشند بهتر از این است 
که با شرکت های مشابه رقابت کنند. این عبارت از عنوان کتاب 
»استراتژی اقیانوس آبی« نوشته چان کیم و رنه مابورنیا گرفته 
شده اس��ت. این استراتژی بیانگر آن اس��ت که با به کارگیری 
همزم��ان دو راهبرد تمایز محص��والت و کاهش هزینه رقابت 
بی معنا خواهد ش��د.  کیم برای مجله فوربس توضیح می دهد 
که »در مطالعه ما مشخص می شود زمانی به استراتژی اقیانوس 
آبی نیاز پیدا می کنیم که در یک بازار عرضه بر تقاضا پیش��ی 
بگیرد و چنین ش��رایطی هرروزه برای صنایع بیش��تری پیش 
می آید و در آینده حتی بیشتر هم رواج پیدا خواهد کرد.« در 
این مقاله تمام آنچه باید درمورد استراتژی اقیانوس آبی بدانید 

و چگونگی خلق بازاری برای خود آمده است. 
نمونه هایی از استراتژی اقیانوس آبی

کیم ب��ه آمازون اش��اره می کند که از یک خرده فروش��ی 
آناین به پایگاه دیجیتالی تبدیل ش��ده است که عما همه 
چیز می فروش��د.  کیم در مصاحبه با بیزینس نیوز می گوید: 
»آم��ازون از یک تغییر اقیانوس آبی فروش کتاب اس��تفاده 
ک��رد و راه خ��ودش را از انبوه رقبا جدا کرد. ب��رای این کار 
آم��ازون خدم��ات منحصر به ف��ردی ارائه ک��رد: بزرگ ترین 
مجموعه منتخب از کتاب های جهان، قیمت های مناس��ب، 
تأیید اتوماتیک سفارش های خریداران، گزینه پیشنهاد کتاب 
با عنوان »کسانی که این کتاب را خریدند کتاب های زیر را هم 
خریده اند« و ارزیابی های دست اول درمورد نظرات خوانندگان 
در مورد کتاب.  با این حال به گفته مابورنیا آمازون همیش��ه 
در خل��ق اقیانوس آبی موفق نبوده اس��ت و در چند مورد در 
 )eBay(  ای بی  ،)Zappos( مقابل نمونه هایی چون زاپوس
و اپل شکست خورده اس��ت.  مابورنیا می گوید: »در هر یک 
از این موارد شرکت هایی که آمازون با آنها به رقابت پرداخته 
برای خودشان اقیانوس آبی خلق کرده بودند و هر بار آمازون 
تاش کرده به تقلید از ایشان بپردازد، با شکست مواجه شد. 
نکته همین جاس��ت که بهترین دفاع، حمله است و بهترین 
حمل��ه ایجاد تغییری بر مبنای اقیانوس آبی و خلق اقیانوس 
آبی مختص به خود است. تقلید راه رسیدن به موفقیت نیست 
به ویژه در صنایع پرازدحامی که امروزه اکثر ش��رکت ها با آن 

روبه رو هستند.«
ش��رکت دیگری که تغییری بر مبنای اقیانوس آبی ایجاد 
کرد شرکت هوم دیپو بود. به گفته کیم این شرکت توانست 
ب��ازار چند میلی��ارد دالری DIY را خلق کن��د.  کیم اضافه 
می کند که »وقتی این شرکت متوجه شد آمازون وارد فضای 
تجاری اش ش��ده، به جای آنکه با آمازون ب��ه رقابت بپردازد 
مصمم شد خدماتی را ارائه کند که آمازون نمی توانست با آن 
رقابت کند. این خدمات ش��امل ارائه اطاعات و پیشنهادات 
do-it-( برای اجرای پروژه های پیچیده خودت- انجام- بده

yourself(  بود، پروژه هایی چون نوسازی سرویس بهداشتی 
توسط خود فرد بدون نیاز به خدمات شرکت یا افراد دیگر.«

یافتن اقیانوس های آبی
کیم و مابورنیا پیش��نهاد می کنند که شرکت های تجاری 
برای کشف یک اقیانوس آبی از آنچه ایشان »چارچوب چهار 
عملیات��ی« می نامند پی��روی کنند تا بتوانن��د عناصر ارزش 
خریدار را با ایجاد یک منحنی ارزشی جدید، بازسازی کنند. 

این چارچوب از چهار پرسش تشکیل شده است: 
- افزایش: چه فاکتورهایی باید فراتر از اس��تاندارد صنعت 

افزایش یابند؟ 
- کاهش: چ��ه فاکتورهایی در نتیج��ه رقابت میان دیگر 

صنایع به وجود آمده اند و باید کاهش یابند؟ 
- ح��ذف: چه فاکتورهایی بیش از ح��د مورد رقابت دیگر 

صنایع بودند و باید حذف شوند؟ 
- ایجاد: چه فاکتورهایی تا به حال در صنعت به کار نرفته اند 

و باید ایجاد شوند؟ 
طبق این چارچوب شرکت ها تمامی فاکتورهای رقابتی را 
بررسی می کنند و رهبران را به کشف فرضیاتی وامیدارند که 
ناخودآگاه هنگام رقابت کردن ایجاد کرده اند. سپس می توانند 
درون صنایع خود به دنبال اقیانوس های آبی بگردند و تغییر 

ایجاد کنند. 
ایجاد تغییر

با وجود ورشکستگی شرکت اسباب بازی »تویز آر آس« در 
سپتامبر گذشته، کسب و کارهایی که در وضعیت مشابهی قرار 
دارند یا احتمال ورشکس��تگی آنان می رود، به عنوان آخرین 

شانس برای نجات شرکت خود به دنبال تغییر هستند. 
مابورنیا تابلوی طراحی اس��تراتژی را پیشنهاد می کند که 
در جدیدتری��ن کتاب وی و کیم با عن��وان »تغییر اقیانوس 
آبی: فراتر از رقابت« معرفی ش��ده است. صاحبان کسب و کار 
می توانند با اس��تفاده از یک ارزیابی یک صفحه ای بر صنعت 

خاص و فاکتورهای کلیدی رقابتی در آن متمرکز شوند. 
مابورنیا می گوید :»این استراتژی به شما کمک می کند تا 
نگاه دقیقی به کس��ب وکارتان بیندازید و ببینید بازار شما را 
چگونه می بیند. اگر فروشندگان این استراتژی را بکار ببندند 
به س��رعت درمی یابند که همگی 30 سال است در یک فضا 
با هم رقابت می کنند و همگی بازتابی از یکدیگر هستند. این 
آگاهی می توانند باعث ش��ود چشمان شما باز شود و انگیزه 

قوی برای تغییر در شما ایجاد کند.«
آخرین پیشنهاد وی به صاحبان کسب و کار این است که از 

رقابت کردن دست بکشند و به خلق کردن رو بیاورند. 
businessnewsdaily :منبع

مانیبال داس��تان یک فیلم بر 
پایه کتابی با همین نام نوش��ته 
مای��کل لوییز اس��ت. این فیلم 
محص��ول س��ال ۲0۱۱ با بازی 
س��تاره معروف برد پیت است. 
مانیب��ال یک روای��ت واقعی از 
بیل��ی بی��ن )با ب��ازی بردپیت( 
مدیر ناموفق یک تیم بیس��بال 
اس��ت. بیل��ی بی��ن مدی��ر تیم 
بیس��بال اوکلند اتلتیک اس��ت 
و تیمش نتایج بس��یار ضعیفی 
را کس��ب کرده اس��ت و دو تن 
از بهترین بازیکن��ان خود را به 
دلیل همین مش��کات از دست 
می ده��د، برای همی��ن هم تیم 
آس��تانه  در  آتلتی��ک  اوکلن��د 
فروپاش��ی قرار گرفته است، اما 
بیلی بین که در س��ن جوانی با 
یک اش��تباه ورزش بیس��بال را 
انتخاب کرده است راه بازگشتی 
را نمی بین��د و تصمیم می گیرد 
نهایت س��عی و تاش خود را به 
کار گیرد ت��ا بتواند تیمش را از 
بحران نجات ده��د. او با کمک 
فردی به نام پیتر براند دست به 
اقدام عجیبی می زند و براساس 
ریاضی  معادله های  س��ری  یک 
برخ��ی از بازیکنان را به خدمت 
می گیرد تا اینکه به خاطر همین 
تصمی��م رفته رفته تی��م نتایج 
بهت��ری می گی��رد و موفقیت��ی 
تاریخ��ی را رق��م می زند. میزان 
موفقیت این فیل��م به اندازه ای 
زیاد بوده اس��ت که در چندین 
م��ورد نام��زد دریاف��ت جای��زه 
اسکار شده اس��ت. بدون تردید 
ای��ن فیل��م از جمل��ه تولیدات 
هالیودی اس��ت که حاوی نکات 
ارزش��مندی برای کارآفرینان و 
مدی��ران شرکت هاس��ت که در 
ادام��ه به معرفی و بررس��ی آنها 

خواهیم پرداخت. 
1- گوش دادن باعث می شود 

فرصت های جدیدی برای 
شما شکل گیرد

از جمله تمایات بس��یاری از 
مدیران این اس��ت ک��ه تمایل به 
در مرکز امور قرار گرفتن داش��ته 
و همین امر باعث می ش��ود صرفا 
در جم��ع کاری خود س��خنران 
باش��ند. ای��ن ام��ر در نهایت به 
عادت رفتاری آنها تبدیل ش��ده 
و ای��ن عاملی مخرب خواهد بود، 
به این عل��ت که فرصت تجربه و 
توجه به فرصت ه��ای جدید را از 
افراد خواهد گرفت. بیلی باین نیز 
در فیلم مانیبال به حرف های پیتر 
براند به خوبی توجه نش��ان داد و 
در نهایت توانس��ت با کمک وی 
روشی جدید را برای رهبری تیم 
خود اتخاذ کند که کاما اوضاع را 
دگرگون ساخت. این امر نکته ای 
اس��ت که ریچارد برانسون نیز به 
آن تأکید داش��ته اس��ت و گوش 
دادن را ب��ه مرات��ب مهم ت��ر از 

صحبت کردن  می داند. 
2- فاصله میان واقعیت و 

تصور را به خوبی درک کنید
ه��ر ف��ردی در ذه��ن خ��ود 

تص��ورات مختلف��ی نس��بت به 
امور و افراد متعدد دارد. این امر 
بدون تردید مشکلی را به همراه 
نخواهد داشت تا زمانی که شما 
به تف��اوت آن با واقعیت موجود 
نیز آگاه باش��ید. در این مس��یر 
برخی کارآفرین��ان در مرتبه ای 
فراتر گام نهاده و تصورات خود 
را براس��اس واقعیت ه��ا ش��کل 
می دهن��د. این امر نی��از به این 
دارد که به اطاعاتی درس��ت و 
جامع نس��بت ب��ه تمامی موارد 
کس��ب و کار  در  تعیین کنن��ده 
خ��ود دس��ت پی��دا کنی��د، در 
غی��ر ای��ن ص��ورت و هنگامی 
که صرفا برپایه ح��رف دیگران 
بخواهید این کار را انجام دهید، 
تصمیمات شما با ریسک بسیار 
باالیی هم��راه خواه��د بود. در 
طول فیلم ش��ما شاهد تأثیرات 
عمیق پیت��ر بر بیلی هس��تید. 
این امر نشان می دهد که معیار 
س��نجش افراد و انتخ��اب آنها 
ظاهری  ویژگی های  صرفا  نباید 
آنها باشد و الزم است تا در این 
زمین��ه به ش��یوه ای حرفه ای تر 
و در عین ح��ال عمیق تر رفتار 
کنید. دراقع وی در تاش برای 
جایگزین ک��ردن منطق ریاضی 
خود به ج��ای منط��ق ادراکی 

بیلی است. 
3- از اهمیت انتقاد درست 

غافل نشوید
در بس��یاری از موارد مشاهده 
ش��ده اس��ت ک��ه کارآفرین��ان 
و مدی��ران بن��ا ب��ر بس��یای از 
انتق��اد  ماحظ��ات در زمین��ه 
ضعیف عم��ل می کنند. درواقع 
این امر یک ضرورت اس��ت که 
در صورت بروز اش��تباه مورد را 
به فرد مذکور گوش��زد کنید. با 
این حال این امر باید به طریقی 
درس��ت و به دور از تنش باشد 
تا با واکنش��ی مثبت و منطقی 
مواجه شود. به همین خاطر هر 

فردی باید برای خود و با توجه 
به ویژگی های اخاقی و رفتاری 
مخاطب مدنظر، بهترین ش��یوه 
را ب��رای این امر برگزیند. با این 
حال توجه داشته باشید که این 
ام��ر صرفا نباید به رابطه ای یک 
طرفه تبدیل ش��ود و الزم است 
ت��ا خود نیز این ام��کان را برای 
سایرین فراهم آورید که بتوانند 
به انتقاد از شما بپردازند. در این 
فیلم نیز شاهد انتقادات درست 
پیتر دررابطه با اشتباهات براند 
هس��تیم که خود حاوی نکاتی 
ارزش��مند در رابطه با ش��رایط 
یک انتقاد خوب و سازنده است. 

4- مسائل را تا حد امکان 
ساده سازید

در هن��گام روب��ه رو ش��دن با 
مس��ائل مختل��ف هنگام��ی که 
همه با چیزی به مراتب پیچیده 
مواجه باش��ید، ام��کان تجزیه و 
تحلیل و درک درس��ت بس��یار 
س��خت خواهد ب��ود. در همین 
راس��تا بس��یار مه��م اس��ت که 
هم��ه چیز را ت��ا حدامکان برای 
خود س��اده کنید تا با س��هولت 
بیش��تری بتوانی��د اقدامات خود 
را شکل دهید. همچنین این امر 
به ش��ما کمک خواهد کرد تا در 
زمینه مدیری��ت زمان نیز موفق 
عمل کنی��د و فرصت الزم برای 
برنامه ریزی برای کارهای بیشتر 
را در اختیار داش��ته باشید. پیتر 
نی��ز در فیلم به تغییر سیس��تم 
پیچی��ده بیلی که باعث گمراهی 
بسیاری شده بود، اقدام کرد که 
در نهایت به درک بهتر از شرایط 
منجر شد. استیو جابز نیز در این 
رابطه نظری مشابه دارد که باید 
پیچیدگی ها را تا حدامکان برای 

خود ساده و قابل فهم کرد.
۵- خواهان تغییر در زمان 

مناسب باشید
ب��دون تردی��د ام��روزه یکی 
از اص��ول موفقی��ت این اس��ت 

ک��ه بتوانی��د در زمان مناس��ب 
تغیی��رات الزم را در خود ایجاد 
کنی��د. در واقع امروزه ش��رایط 
کار و تجارت به نحوی است که 
این امر به عن��وان یک ضرورت 
نام ب��رده می ش��ود. درواقع اگر 
بیلی  داس��تان  اصلی  شخصیت 
بین خواهان تغیی��ر نبود، هیچ 
ک��دام از اتفاقات ک��ه منجر به 
موفقی��ت فوق الع��اده ش��د رخ 

نمی داد. 
6- نظرات مخرب دیگران 

راجع به خود و قضاوت های 
غیرمنصفانه آنها را دور 

بیندازید
ب��دون ش��ک بیلی ب��ه علت 
نتای��ج ناامید کنن��ده چند وقت 
اخیر خود با انتقادهای بسیاری 
مواج��ه بود و همی��ن امر باعث 
ش��د تا نظرات منفی بس��یاری 
در رابط��ه ب��ا وی ش��کل گیرد. 
بدون ش��ک اگر او می خواس��ت 
به تمامی گفته ها بها دهد، باید 
کار خود را رها و حرفه ای دیگر 
را ب��رای خود انتخ��اب می کرد. 
ب��ا ای��ن ح��ال او خودب��اوری 
نگذاش��ت  و  داش��ت  خوب��ی 
نظ��رات دیگ��ران ماهی��ت او را 
ش��کل دهند. ب��دون تردید هر 
کارآفرینی نیز در طول مس��یر 
موفقیت خود با چنین مس��ائلی 
مواجه خواهد ش��د. ب��ه همین 
خاطر ضروری است تا روحیه ای 
به مانند ش��خصیت اصلی فیلم 

داشته باشد. 
7-قدم به قدم پیش بروید

یک سرمربی خوب الزم است 
ت��ا بیش��ترین حج��م از تمرکز 
خ��ود را ب��ر روی ب��ازی بعدی 
تیم��ش بگ��ذارد و از پرداختن 
به سایر موارد که در این مقطع 
می شوند،  محس��وب  کلیشه ای 
خ��ودداری کن��د. کارآفرین��ان 
نیز الزم اس��ت ت��ا تمرکز خود 
را ب��ر روی مس��ائل پی��ش رو 

بگذارن��د و از رویاپردازی بیش 
از حد بپرهیزند. از جمله دالیل 
موفقی��ت بیل��ی ع��دم توجه به 
جدول و مقایس��ه خود با سایر 
تیم ه��ا ب��وده و صرفا ب��ه بازی 
بع��دی خ��ود توج��ه می کرده 
است. همین امر باعث شد تا به 
مرور جای��گاه بهتری در جدول 
پی��دا کنن��د و در نهایت عنوان 

قهرمانی را به دست آورند. 
8- همواره برای یادگیری 
و پیشرفت آمادگی داشته 

باشید
اگرچ��ه بیل��ی ی��ک مرب��ی 
با  می ش��ود  باتجربه محس��وب 
این حال وی یادگیری از فردی 
ت��ازه کار را عی��ب ندانس��ته و 
همی��ن امر باعث ش��د تا موفق 
ش��ود س��طح خود را به حدی 
مطلوب و کاما متفاوت نس��بت 
به گذش��ته برس��اند. در همین 
راس��تا ه��ر فردی ک��ه خواهان 
باید زمینه های  موفقیت اس��ت 
پیش��رفت و یادگی��ری را برای 
خود مهیا س��ازد و در این مسیر 
معیارهای پ��وچ و بیهوده برای 
یادگیری  ب��رای  اف��راد  انتخاب 
از آنه��ا را کنار بگ��ذارد. در این 
رابطه ایندرا ن��ووی )مدیرعامل 
شرکت پپس��ی( نیز عقیده دارد 
که برای رش��د سازمان ضروری 
اس��ت تا اقدام به ارتقای سطح 

خود کنید. 
9-  انجام هرکار بزرگ و با 
ارزشی سخت خواهد بود

در ط��ول فیل��م صبر و تاش 
فوق العاده پیتر را شاهد هستیم. 
درواقع او زمانی به مراتب بیشتر 
را صرف ارزیابی اعضای تیم کرد 
که امری کاما س��خت و حتی 
به نظر برخی ب��دون هیچ گونه 
دلیل و الزامی است. با این حال 
توجه داش��ته باشید که کیفیت 
کار تفاوت را رق��م خواهد زد و 
به همین خاطر ضروری اس��ت 
ت��ا خود را برای انج��ام کارهای 

دشوار آماده سازید. 
10- در مواجهه با حریفان 
برتر، خالقیت و نوآوری 

داشته باشید
ب��ر  مس��ابقات  از  بس��یاری 
روی کاغ��ذ نتای��ج مش��خصی 
دارند و قبل از ش��روع مسابقه 
نی��ز می توانی��د حدس هایی را 
در رابط��ه با تیم برنده داش��ته 
باش��ید. با ای��ن حال ای��ن امر 
هم��واره مطلق نب��وده و برخی 
تیم ها موفق به خلق ش��گفتی 
می ش��وند. بدون ش��ک در این 
رابط��ه بیلی به دلیل ش��رایط 
ام��کان نگه داش��تن  بد تی��م 
بازیکنان خ��وب خود یا جذب 
ستاره را  نداش��ت. با این حال 
با نوآوری ه��ای پیتر در نهایت 
توانس��ت برترین تیم های لیگ 
را نیز با شکس��ت مواجه سازد. 
به همین خاطر ه��ر کارآفرین 
الزم اس��ت خاقیت و نوآروی 
را ب��ه عنوان برگ برنده در نظر 

داشته باشد. 
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10 نکته مدیریتی فیلم مانیبال
کارآفرینی

شریک زندگی و کار: زندگی 
همسران همکار چگونه است؟ 

تمام کارهای تان را در کنار همسرتان انجام می دهید: 
کار می کنید، بازی می کنید و کنار هم از خانواده پشتیبانی 
می کنید. از آنجا که همس��رتان بخش جدایی ناپذیری از 
زندگی تان است، طبیعی اس��ت بخواهید در کارتان نیز 
با یکدیگر شریک شوید، اما راه اندازی یا اداره کسب وکار 
در کنار یکدیگر ش��ما را به نزدیک ت��ر می کند یا از هم 

دور می کند؟ 
آمار نش��ان می دهد که نرخ ط��اق در بین زوج های 
کارآفرین بیش��تر از دیگر افراد متاهل است؛ با این حال 
این زوج ها می توانند با برداشتن گام هایی از این مشکات 

جلوگیری و پایداری ازدواج شان را حفظ کنند. 
علت های معمولی که زوج های کارآفرین با مشکل 

روبه رو می شوند
استرس/فشـار عاطفی:  مهم ترین عاملی که روابط 
ش��اد و سالم را نابود و آن را به کابوسی استرس زا تبدیل 
می کند فشار عاطفی است. اگر شما و همسرتان در کنار 
اضطراب ها و فشارهای شخصی با نگرانی های شغلی هم 
دست وپنجه نرم کنید، دیگر به چه چیز می توانید تکیه 

کنید؟ 
بار مالـی: هزینه های مالی بخش عمده ش��روع یک 
کسب وکارند. اغلب اوقات کارآفرینان تمام پس اندازشان 
را خرج راه اندازی کسب وکار می کنند. سرمایه گذاری در 
کسب وکار جدید از درآمد شخصی، به عاوه هزینه هایی 
که باید در منزل صرف شود، فشار مضاعفی بر زوج های 
کارآفری��ن وارد می کن��د، به ویژه اگر فرزند هم داش��ته 
باش��ند. در کنار همه این فشارها این حقیقت نیز وجود 
دارد که درآمد دایمی و پایداری مالی در زندگی کارآفرین 

بسیار نادر است. 
افـراط در زمان دور از هم یا کنار هم: برای داشتن 
روابط ش��اد و س��الم کیفیت زمانی که سپری می شود از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. در کنار هم اس��تراحت 
می کنیم، به تعطیات می رویم، می خندیم و در کنار هم 
اوقات خوشی را می گذرانیم، اما وقتی یک کسب وکار را با 
هم اداره می کنید، همه این موارد نیمه تمام رها می شوند. 
ترس از مسـئولیت های اضافه: احتماال شما نیز به 
عنوان یک کارآفرین از تفکر جلوتر زدن و توقف ناپذیری 
پیروی می کنید، تفکری که بس��یاری از تازه کاران را به 
موفقیت رسانده اس��ت. فکر اضافه شدن مسئولیت های 
جدیدی چون ب��ارداری، تربیت بچه، نگهداری از حیوان 
خانگی یا حتی مرخصی گرفتن از کار موجب می ش��ود 
زندگی خانوادگی را بیشتر باال و پایین کنید. کافی است 
یکی از همسران احساس کند دیگری وظایف کاری را بر 
زندگی خانوادگی ترجیح می دهد یا احساس بی اهمیتی 

کند، اینجاست که زندگی مشترک به خطر می افتد. 
زوج های کارآفرین چطور می توانند زندگی 

مشترک شان را تقویت کنند
اگر واقعا تصمیم دارید تا پایان عمر در کنار همسرتان 
در زندگی و کار شریک باشید، در ادامه به مواردی اشاره 
می شود که برای حفظ ازدواج سالم شما را یاری می کند: 
صبور باشـید: موفقیت شغلی تضمینی نیست، یک 
شبه هم اتفاق نمی افتد. به عنوان یک زوج کارآفرین صبر 
بیشتری پیشه کنید. تحمل شب های طوالنی و ساعات 
اضاف��ه کاری، تحم��ل فداکاری های ش��خصی و مالی و 
تحمل اینکه شاید ارتباط شما با همسرتان در کار کردن 
کنار هم دستخوش تغییراتی شود، اما زندگی هردو شما 
به زودی با ضرباهنگی عجین می شود که با آن احساس 

راحتی خواهید کرد. 
وقت بگذارید: نقل قولی هس��ت که می گوید »شما 
وقت ندارید، وقت را می س��ازید.« ممکن اس��ت طی روز 
حتی برای نوشیدن یک فنجان قهوه فرصت کافی نداشته 
باش��ید، اما اگر واقعا برای زندگی مشترک خود اهمیت 
قائلید، الزم اس��ت هر روز برای هم وقت بگذارید، فارغ از 
مسائل کاری. می توانید در هفته یک شب بیرون بروید و 
با هم خوش بگذرانید، یا یک س��اعت قبل از خواب را به 
صحبت کردن و آرام کردن هم بگذرانید. حتی تنها نیم 
ساعت بعد از کار را صرف صحبت کردن کنید و ببینید 

در حفظ ارتباط شما چه معجزه ای می کند. 
زندگی مشـترک تان را چک آپ کنید: هفته ای 
یک بار یا ماهی یک بار جلس��اتی برگزار کنید و در کنار 
همسرتان به بررس��ی زندگی مش��ترک خود بپردازید. 
در این جلس��ات یکی از همس��ران صحب��ت می کند و 
دیگ��ری گوش می دهد. در این جلس��ه درمورد آنچه در 
ارتباط تان خوب پیش رفته و آنچه کم و کسر بوده است 
بحث می کنید. این جلس��ات طراحی شده اند تا راه های 
ارتباطی را برای همسران باز کنند و از کهنه شدن زخم ها 
جلوگیری، احترام متقابل ایجاد و اختافات را حل و فصل 

کنند. 
اهداف واقع گرایانه تعیین کنید: مانند هر زندگی 
مشترک دیگری مهم است که اهداف واقع گرایانه ای برای 
یکدیگر تعیین کنید. برای مثال اگر یکی یا هردوی شما 
وابستگی شدید به کار دارید، انتظار دارید کمتر برای کار 
وقت بگذارید. این تغییر یک شبه رخ نمی دهد. برداشتن 
قدم های کوچک برای گذراندن وقت بیش��تر کنار هم و 
قدردانی از همس��رتان به خاطر وقتی ک��ه می گذارد در 

استمرار زندگی مشترک تان مؤثر خواهد بود. 
زندگی یک زوج کارآفرین همیشه آسان نخواهد بود و 
موانعی هست که باید با هم از آن عبور کرد. اما با احترام 
به یکدیگر و تفکیک وقت کار از ارتباط شخصی شما را به 

سمت ارتباطی محکم پیش خواهد برد. 
 allbusiness :منبع
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در اینج��ا می خواهیم خاص��ه ای از محبوب ترین مقاالت ح��وزه تجارت و 
کارآفرینی در س��ال ۲0۱۷ را معرفی کنیم. با بررس��ی این فهرست به تعداد 
زیادی عناوین مهم دس��ت می یابید که اطاعات خوبی در اختیارتان خواهند 

گذاشت و به شما انگیزه خواهد داد. 
در سایت »AllBusiness. Com« اکثر مقاالت آموزشی توسط کارآفرینان 
یا صاحبان کسب و کارهای حقیقی نوشته می شود؛ افرادی که نه تنها در مورد 
اداره کسب و کار های کوچک چیز می نویسند بلکه خودشان نیز به اداره یک 
کسب و کار مشغول هستند، درست مثل شما. بنابر این نویسندگان ما نکات و 
پیشنهاداتی را ذکر می کنند که ملموس و حقیقی است. این افراد هم درست 
مثل ش��ما با چالش هایی دس��ت و پنجه نرم می کنند که تمام کارآفرینان و 
صاحبان سرمایه های کوچک با آنها روبه رو می شوند: ایمنی سرمایه، ساخت نام 
و نشان تجاری، بازاریابی موثر و مقرون به صرفه، به کارگیری بهترین کارمندان 

و دستیابی به وفاداری مشتریان. 
همانط��ور که به پایان س��ال نزدیک می ش��ویم، قصد داری��م مختصری از 
مهم ترین مقاالت مرتبط با کس��ب و کارهای کوچ��ک و کارآفرینی را که در 
س��ال ۲0۱۷ به چاپ رسیده اند با شما به اش��تراک بگذاریم. در فهرست زیر 
عناوین مهمی چون نحوه ارائه به سرمایه گذاران، آموزش و ترغیب تیم، مذاکره 
موفقیت آمیز با اجاره دهنده دفتر و بسیاری موارد دیگر آمده است که پیشنهاد 

می کنیم از دست ندهید. 
اگر در س��ال ۲0۱۸ قص��د دارید دل به دریا بزنید و کس��ب وکار کوچکی 
که مدت ها آرزویش را داش��تید راه اندازی کنید یا اگر می خواهید کسب وکار 
فعلی تان را به س��طح باالتری گس��ترش دهید، حتما مقاالت آموزشی زیر را 
مطالعه کنید تا اطاعات مفیدی در اختیارتان بگذارند و شما را ترغیب کنند. 
پس از آن می توانید به کتابخانه رایگان ما مراجعه کنید و در مورد عناوین مورد 

نظرتان بیشتر بیاموزید. 
1- 11 فعالیت مفرح تیم سازی که گران تمام نمی شود 

به نوش��ته ش��ورای کارآفرینان جوان آمریکا )YEC(، برای ش��ناخت بهتر 
کارمندان تان نیازی به برگزاری مهمانی های پرهزینه ندارید. می توانید یکی از 

این ۱۱ روش تأیید شده و کم هزینه را امتحان کنید. 
2- 4 منفعت نوآوری در کسب وکار

به نوشته مایک کاپل، به عنوان یک صاحب کسب وکار باید مدام به دنبال 
راه های جدیدی برای حل مس��ائل، افزایش تولید و بهره وری و کنارزدن رقبا 

باشید. برای تمام این موارد به اندکی خاقیت و نوآوری نیاز دارید. 
3- 40 سوال مهمی که معموال در مصاحبه شغلی پرسیده می شود

به نوشته ریچارد هاروک، بهترین شیوه برای آمادگی جهت مصاحبه شغلی 
این اس��ت که با سواالت آن آشنا شوید و خود را برای پاسخ بدان آماده کنید؛ 

سواالتی که به احتمال زیاد از شما هم پرسیده خواهد شد. 

4- ۵ دلیلی که کسب وکارهای کوچک با شکست روبه رو می شوند
 چطور از این خطاهای مهلک جلوگیری کنیم. 

به نوشته برایان ساتر، بسیاری از کسب و کارهای نوپا شکست می خورند، 
اما دلیلی ندارد شما یکی از آنها باشید. اگر از اشتباهات مشخصی خودداری 

کنید شانس موفقیت تان افزایش می یابد. 

۵- جلوگیری از نابودی کسب وکار کوچک: 10نفر از صاحبان کسب و 
کار راز باقی ماندن در تجارت را بازگو می کنند. 

به نوشته دیوید هنسی، اداره یک کسب وکار ممکن است گاه طاقت فرسا 
باش��د و فرد را از پا دربی��اورد. راهکارهایی بیاموزید ت��ا به خودتان انرژی 

دوباره بدهید و اشتیاق تان را به کسب و کار تقویت کنید. 
6 - 8 فعالیت صاحبان سرمایه که کمترین میزان بهره وری را دارند 

)چطور دیگر این فعالیت ها را تکرار نکنیم(.
به نوشته س��وزان پاتل، کارهایی که نباید انجام دهید به اندازه کارهایی 
که باید انجام دهید اهمیت دارند. در این مقاله هشت مورد از کارهایی که 

نباید انجام دهید ذکر شده است. 
7- 10 پادکست تجاری که هر کارآفرینی باید گوش کند

به نوشته گری دتوایلر، اگر به مشاوره مالی نیاز دارید یا در مورد بازاریابی 
دیجیتال کمک می خواهید، گوش کردن به این پادکس��ت ها برای هر کسی 
ک��ه می خواهد کس��ب وکار کوچک��ی را راه اندازی کند یا گس��ترش دهد 

ضروری است. 
8- 8 راهکار تأییدشده مدیریت زمان به نقل از مدیران موفق تجاری

به نوش��ته جورجی ت��ودوروف، راهنمایی ها و کتاب های بی ش��ماری 
هستند که به شما می گویند چطور زمان تان را مدیریت کنید، اما کدام 

ش��یوه تأثیر گذار است؟ برخی از موفق ترین مدیران کشوری این هشت 
راهکار را آزموده و تجربه کرده اند. 

9- ۵0 شخصیت تأثیرگذار در بازاریابی کسب و کارهای کوچک
به نوش��ته برایان س��اتر، می خواهید بدانید چه کس��انی پشت ایده ها و 
جریانات بازاریابی کس��ب و کارهای کوچک هس��تند؟ ش��ما هم می توانید 

کارهای این افراد حرفه ای را بیاموزید و از آنها پیروی کنید. 
10- 3 گزارش ارزشمند و کمتر استفاده شده در گوگل آنالیتیک که 

می تواند کسب و کار شما را رونق ببخشد
به نوش��ته برایان ساتر، گوگل آنالیتیک یک ابزار بازاریابی قدرتمند 
است با این حال بسیاری از کسب وکارهای کوچک اطاعاتی سطحی 
از قابلیت ه��ای آن دارند. در این مقاله س��ه راه��کار برای بهره مندی 

بیشتر از این ابزار رایگان ارائه شده است. 
11-  چطور کسب و کارهای نوپا و به دنبال تأمین مالی، ارائه اسالیدی 

موفقی برای معرفی به سرمایه گذاران تهیه کنند
به نوش��ته ریچارد هاروک، ارائه در مقابل سرمایه گذاران ممکن است کار 
دش��واری باش��د، پس مهم اس��ت که فایل ارائه خود را آماده کنید. بایدها 
و نبایده��ای ی��ک ارائه به س��رمایه گذار را بیاموزی��د و مهم ترین نکاتی را 

بشناسید که باید در آن ذکر شود. 
12-9 درس مهمی که می توانید به تیم فروش خود بیاموزید

به نوش��ته ش��ورای کارآفرینان جوان آمریکا )YEC(، برای داشتن یک 
تیم فروش قوی عوامل بسیاری هست، اما درس هایی که تیم شما بهتر به 
خاطر نگه می دارد به نحوه آموزش ایش��ان برمی گردد. در این مقاله نکاتی 

که باید به تیم فروش خود تأکید کنید ذکر شده است. 

13- چرا هر کسب وکار کوچکی نیاز به یک وب سایت دارد 
ارزشمندترین ابزار بازاریابی برای شرکت شما

به نوشته برایان ساتر، اگر کسب وکار کوچک شما وب سایت ندارد، انگار اصا 
وجود ندارد. در این مقاله می خوانید وب سایت شما چه اطاعاتی را باید برای 

شما و بازدیدکنندگان فراهم می کند. 
14- چهارده مهارت نرم که افراد تازه استخدام شده برای موفقیت 

نیاز دارند
به نوش��ته ش��ورای کارآفرینان ج��وان آمری��کا )YEC(، متقاضیان کار به 
مجموع��ه ای از مهارت های نرم نیاز دارند تا مطمئن ش��وند نه فقط برای کار 
مناسب هستند بلکه در فرهنگ شرکت شما رشد خواهند کرد. در این مقاله 

مهارت های خاص این افراد ذکر شده است. 
1۵- تصمیم گیری دشوار: چه زمانی یک نماینده فروش را کنار 

بگذاریم 
به نوش��ته دنی وونگ، ش��جاعت می خواهد بپذیریم که در استخدام فردی 
اش��تباه کرده ایم. در این مقاله نکاتی را می خوانید که باید پیش از رویارویی با 

این مشکل در نظر بگیرید. 
16- چطور بر سر اجاره دفتر کار مناسب برای کسب و کاری نوپا 

مذاکره کنیم
به نوش��ته ریچارد هاروک، هزینه فضای دفتر یکی از مهم ترین هزینه هایی 
است که شرکت های در حال رشد می پردازند. ما پیشنهاداتی را ارائه می کنیم تا 
در مورد اجاره آگاهی بیشتری پیدا کنید و بتوانید دفتر مناسبی را برای کسب 

و کار نوپای خود اجاره کنید. 
17- این ۵ اشتباه نشان می دهند که چرا بازاریابی آنالین شما 

شکست می خورد
به نوشته برد شار، اگر کسب وکار شما برخی یا بدتر از آن همه این اشتباهات 

را مرتکب می شود، تاش های تان محکوم به شکست خواهد بود. 
18- 4 دلیلی که چرا ساخت ویدئو استراتژی بازاریابی مناسبی برای 

کسب و کار کوچک شماست
به نوشته مگان توتکا، اگر هنوز ویدئویی به شیوه بازاریابی شرکت تان اضافه 
نکرده اید، در این مقاله دالیلی ذکر ش��ده اس��ت که شما را به این کار ترغیب 

خواهد کرد. 
19- ۵ شیوه کم هزینه برای بهبود تجربه مشتریان شما

به نوشته برایان ساتر، در این متن ۵ شیوه مقرون به صرفه ارائه می شود که 
در تجربه و تفکر مشتریان از شرکت شما تفاوت ایجاد خواهد کرد. 

20- 6 وسیله ای که هر کارآفرینی باید در دفتر کار خود داشته باشد
به نوش��ته فوندر سوس��ایتی، دفتر کار یک کارآفرین بدون ابزاری که در راه 
افزایش بهره وری به وی کمک کند کامل نخواهد بود. واضح اس��ت که ما در 
این مقاله در مورد میزکار و کامپیوتر حرف نمی زنیم.  امیدواریم از خواندن این 
مقاالت آموزنده لذت ببرید و در سال جدید سرشار از انرژی و انگیزه باشید تا 

بتوانید کسب وکار کوچک تان را به سطح باالتری ارتقا دهید. 
allbusiness :منبع

گ��روه چرم درس��ا از اولی��ن کلکس��یون های خود با کریس��تال های 
سواروس��کی در خانه درس��ا رونمایی کرد. در ابتدای این مراسم که ۱۸ 
اس��فندماه با حضور مدیرعامل سواروس��کی و بنیانگذاران درسا برگزار 
شد،  »شاهین فاطمی« مدیرعامل چرم درسا با اشاره به اینکه الیسنس 
سواروس��کی برای برند چرم درسا این امکان را فراهم می کند که درسا 
بتوان��د دانش خود را در جنبه های مختلف غنی تر کند، افزود: در س��ه 
س��ال گذشته طبق فرمایش��ات مقام معظم رهبری که ما باید به سمت 
اقتصاد ملی و خودکفایی حرکت کنیم، چرم درسا نیز با اخذ الیسنس، 
سعی در خودکفایی در صنعت پوشاک و همچنین حضور بین برند های 

برتر دنیا در بازار بین الملل را دارد. 
بنیان گذار و مدیرعامل چرم درس��ا افزود: در صنعت پوشش و سبک 
لباس، درس��ا نخستین برندی است که توانسته است الیسنس یا دانش 
فن��ی یک برن��د اروپایی را از آن خود کند. همچنین چرم درس��ا اولین 

برندی اس��ت که الیس��نس 
سواروس��کی را در خاورمیانه 
برای صنعت چرم اخذ کرده 
اس��ت. قابل ذکر اس��ت که 
این الیس��نس به معنای حق 
اس��تفاده از برند سواروسکی 
در محصوالت درس��ا خواهد 

بود. 
مدیرعام��ل چرم درس��ا با 
بیان اینکه ما به دنبال حضور 
و  بین الملل��ی  بازار ه��ای  در 
ایرانی  محص��والت  معرف��ی 
به س��ایر کش��ور ها هستیم، 
ب��ر  ع��اوه  ک��رد:  تصری��ح 
محصوالت سواروسکی، چرم 
درس��ا توانس��ته است دانش 
طراح��ی، دانش خط تولید و 
دان��ش ارتباطات جهانی را از 
برند سواروسکی اخذ کرده تا 

ب��ه عنوان یک محصول تمام ایرانی بتوان��د به بازار های بین المللی ورود 
کند. 

فاطم��ی با بی��ان اینکه صنعت پوش��ش ایران یک صنع��ت ۴0 هزار 
میلیارد تومانی است، اضافه کرد: ما از این صنعت غافل شدیم و آن طور 
که باید و ش��اید به این صنعت گسترده نپرداختیم. در کشور ما مصرف 
کفش به طور حدودی در سال ۲۱0 میلیون جفت است. ما بخش بزرگی 
از این صنعت را از طریق واردات کاالی آماده از بین برده ایم. هیچ زمان 
نباید گفت که واردات نباید انجام ش��ود، اما باید اقتصاد پایدار برای این 

صنعت ایجاد شود. 
وی ادامه داد: برای س��اخت اقتصاد پایدار در کشور، باید سهم ساخت 
داخل را در صنعت پوشش زنده کنیم. صرفاً ارزآوری به صادرات نیست. 
اگر م��ا بتوانیم تولی��دات داخل را به صورت صحیح ب��ه فروش داخلی 
برسانیم، یعنی توان ارزآوری را افزایش داده ایم. به ازای ورود هر کاالی 
خارجی، به صورت ناخواس��ته هم فرهنگ دیگر کش��ور ها را وارد ایران 

کردیم و هم ارز کشور را از دست می دهیم. 

در همین خصوص »اندرو موجیکا« مدیرعامل سواروسکی نیز در این 
مراسم با اشاره به اینکه ما با برنامه های بلندمدت و دقیق به همراه چرم 
درس��ا وارد ایران ش��دیم، افزود: اقتصاد ایران یک اقتصاد پیش رو و در 
حال پیش��رفت است. طراحی های خاص و آمیخته شدن چرم به همراه 
کریس��تال های سواروسکی می تواند تأثیر بس��زایی در صنعت پوشش و 

سبک لباس ایران و حتی منطقه داشته باشد. 
مدیرعامل سواروس��کی با اش��اره به اینکه ما خوش��حالیم که به بازار 
آین��ده داری همچون ایران وارد ش��دیم، اضافه کرد: تیم طراحی درس��ا 
و سواروس��کی همواره از ماه های گذش��ته در ارتب��اط بوده اند تا بتوانند 
بسیاری از محصوالت مورد پس��ند ایرانی ها را همگام با صنعت پوشش 

بین المللی به مخاطبان ارائه دهد. 
در بخ��ش دیگری از این مراس��م امیرکاظم نور محم��دی، بنیانگذار و 
رئیس هیأت مدیره درس��ا با بیان اینکه برای آینده پژوهی اقتصاد ایران، 
اقتصادی  ب��ه فرهن��گ  باید 
کش��ور بپردازیم، اظهار کرد: 
امیدوارم با فرصتی که امروزه 
در اختی��ار صنع��ت و تولید 
بخش پوش��اک کش��ور قرار 
گرفته اس��ت، بتوانیم اقتصاد 
کش��ور را شکوفا کنیم. شرط 
به  توجه  اقتصاد،  ش��کوفایی 

نیاز های جامعه است. 
وی در پاسخ به این پرسش 
که ورود چرم درسا به همراه 
بازار های  در  را  سواروس��کی 
ارزیابی  چگون��ه  بین المل��ل 
می کنید؟ تصریح کرد: گروه 
چ��رم درس��ا در نظ��ر دارد 
به عن��وان یک برن��د مطرح 
وارد بازار بین الملل ش��ود تا 
طراحی و محصوالت ایران را 
به سایر کشور ها نشان دهد. 

همچنین در حاش��یه این مراسم از کلکسیون هایی با طراحی برگرفته 
از نقوش پارسی و با استفاده از کریستال های برند سواروسکی با نام های 

خنت، ترمه، الوین و تاروس رونمایی شد. 
در پایان نیز علی لشگری عضو هیأت مدیره و دبیرکل جامعه صنعت 
کفش ایران، حمید قبادی دبیر کارگروه س��اماندهی مد و لباس وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی، محسن خردمند ریاس��ت اتحادیه سراجان 
تهران، دکتر احمد روس��تا اس��تاد علم بازاریابی و عضو رس��می هیأت 
علمی دانشگاه ش��هید بهشتی، دانش��کده مدیریت و حسابداری، دکتر 
شهریار ش��فیعی استاد برندسازی و ریاس��ت هیأت علمی آکادمی برند 
ایران، ش��اهین فاطمی و امیرکاظم نورمحمدی بنیانگذاران برند درسا، 
علی حاج نورمحمدی مدیرعامل خانه درس��ا و اندرو موجیکا مدیرعامل 
برند سواروسکی که در این مراسم حضور داشتند در سخنان امیدبخش 
خود، به اهمیت برندس��ازی و ایج��اد زمینه های اش��تغال آفرینی برای 
زنجی��ره ارزش چرم و کفش و همچنی��ن به کارگیری متدهای بازاریابی 

برای افزایش سهم بازار اشاره کردند. 
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اخبار

تبریلز - فلاح: طـي سـال گذشـته بالـغ بـر 29 ميليـارد 
مترمكعـب گاز طبيعي از طريق تاسيسـات و خطوط لوله منطقه 8 
عمليـات انتقـال گاز ايران منتقل شـده اسـت. به گـزارش خبرنگار 
مـا در تبريـز به نقل از روابط عمومي منطقه 8 عمليـات انتقال گاز، 
يدالـه بايبـوردي، مديرمنطقـه 8  ا اعـام اين خبر گفـت: مقدار گاز 
انتقالـی از ايـن منطقه جهت مصـارف خانگی، نيروگاه هـا، صنايع و 
صادرات در 12 ماهه سـال گذشـته، افزون بر 29 ميليارد مترمكعب 
بـوده کـه اين آمار در مجموع افزايـش 7 درصدی ميزان گاز انتقالی، 
نسـبت به مدت مشـابه سـال95 را نشـان می دهد. بايبوردی افزود: 
در سـال گذشـته از مجمـوع گاز انتقالـی در بـازه زمانـي يادشـده، 
بالـغ بـر 17 ميليـارد مترمكعب گاز به شـرکت های گاز اسـتانهاي 
آذربايجـان شـرقي، غربـي، اربيل، گيان، زنجان و کردسـتان جهت 

مصـارف خانگي، صنايع و نيروگاهها تحويـل و افزون بر 11 ميليارد 
متـر مكعـب به پايانه های مرزی صادرات منتقل شـده اسـت. مدير 

منطقـه 8 عمليـات انتقـال گاز ايران با سـتودن تاشـهاي پرسـنل 
عرصه انتقال، خاطر نشـان کرد: با اسـتعانت از پـروردگار متعال و با 
اتكاء به دانش و تجارب باالي کارکنان، توانسـتيم با جديت بيشـتر 
و کوشـش مضاعـف و همچنيـن با نگهـداري، تعميـر و رفع معايب 
بموقـع تاسيسـات و آمـاده بكار نگهداشـتن خطوط لوله گاز، سـال 
گذشـته را بـا موفقيـت و کارنامـه اي درخشـان بـه پايان برسـانيم. 
بايبـوردي تاکيـد کـرد: بـا توجـه به نامگـذاری سـال 97 از سـوی 
مقـام معظـم رهبری مدظله العالی تحت عنـوان ))حمايت از کاالي 
ايرانـي(( ان شـاءاهلل سـعي بـر آن داريم در سـال پيـش رو با برنامه 
ريـزی هـای مدون و توجه به شـعار سـال وظايف محولـه را بهتر از 
گذشـته انجـام و مشـارکت، خاقيـت و بومـي سـازي را در اولويت 

فعاليت هـاي خويش قـرار دهيم.

اصفهلان - قاسلم اسلد-پس از ايجاد وقفه ای سـه سـاله در 
برگـزاری نمايشـگاه بـزرگ کتاب اصفهـان، اين نمايشـگاه مهرماه 
امسـال در محل برگزاری نمايشـگاه های بين المللی استان اصفهان 
برگزار خواهد شـد. به گزارش اداره رسـانه شـرکت نمايشـگاه های 
بين المللـی اسـتان اصفهـان، بر اسـاس هماهنگی های انجام شـده 
ميان شـرکت نمايشـگاه های بين المللی اسـتان اصفهان و اداره کل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اين اسـتان، نمايشـگاه کتـاب اصفهان 
مهرمـاه امسـال برگزار خواهد شـد تا عاقمندان بـه کتاب، فرصت 
دوبـاره ای بـرای آشـنايی و خريد جديدترين آثار منتشـر شـده در 
حوزه هـای مختلف داشـته باشـند. توافق هـای اوليه برگـزاری اين 
نمايشـگاه در ديـدار مديرعامل شـرکت نمايشـگاه های بين المللی 
اسـتان اصفهـان و مديـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان 
اصفهـان انجـام شـده و قرار اسـت جزئيات برگزاری اين نمايشـگاه 
در آينـده نزديـک تدويـن شـده و اطاع رسـانی شـود. مديرعامـل 
شـرکت نمايشـگاه های بين المللـی اسـتان اصفهان در ايـن ارتباط 
گفـت: تابسـتان سـال 94، آخرين نمايشـگاه بين المللـی کتاب در 
اسـتان اصفهـان برگـزار شـد و پـس از آن، بـا وجـود تاش هـای 
صـورت گرفتـه، امـكان برگـزاری نمايشـگاه کتـاب ايجـاد نشـد. 

علـی يارمحمديـان بـا تاکيـد بـر اينكـه شـرکت نمايشـگاه های 
بين المللـی اسـتان اصفهـان سـال گذشـته تاش های بسـياری را 
بـرای برگزاری نمايشـگاه کتـاب انجام داد، افزود: سـال گذشـته با 
جديـت در تـاش بـرای برگـزاری نمايشـگاه کتـاب با هر شـرايط 
ممكـن بوديـم تـا قدمـی در راه توسـعه و اعتـای فرهنگـی مردم 
اسـتان اصفهان برداشـته شـود؛ با اين وجـود، امكان برگـزاری اين 
نمايشـگاه ميسـر نشـد. وی بـا اشـاره بـه اينكـه برنامه ريزی هـای 
برگـزاری نمايشـگاه کتـاب را از ابتـدای سـال آغاز کرديـم تا هيچ 
فرصتـی برای برگزاری اين نمايشـگاه از دسـت نـرود، تصريح کرد: 

بـر اسـاس برنامه ريزی های اوليه قرار اسـت اين نمايشـگاه از 19 تا 
25 مهرماه و طی هفت روز کاری برگزار شـود. مديرعامل شـرکت 
نمايشـگاه های بين المللـی اسـتان اصفهـان بـا بيـان اينكـه ايـن 
شـرکت هيچ گونـه نگاه تجاری به برگزاری نمايشـگاه کتـاب ندارد، 
تاکيـد کـرد: روال قانونـی برای برگزاری نمايشـگا ه ها اين اسـت که 
شـرکت نمايشـگاه ها مـكان مورد نيـاز بـرای برگـزاری رويدادها را 
بـه صـورت اجـاره در اختيار برگـزار کنندگان قـرار می دهـد اما بر 
اسـاس مسـئوليت های اجتماعی و فرهنگی پيش بينی شـده برای 
شـرکت نمايشگاه های بين المللی اسـتان اصفهان، فضای نمايشگاه 
کتـاب بـدون اينكه هيچ هزينه ای دريافت شـود، در اختيار اداره کل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان قـرار خواهـد گرفـت. مديـرکل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان اصفهـان هـم در ايـن ديـدار با 
تاکيـد بـر اينكه نمايشـگاه کتـاب يكـی از اصلی تريـن رويدادهای 
فرهنگی اسـتان به شـمار می رود، گفت: تاکيد ما بر اين اسـت که 
نمايشـگاه کتـاب بايـد در اصفهان برگزار شـود چرا که اسـتان های 
ديگر به صورت مرتب نمايشـگاه کتاب را برگزار می کنند و اسـتان 
مـا از اين اسـتان ها عقب افتاده اسـت. اين نمايشـگاه طـی روزهای 

19 تـا 25 مهرمـاه امسـال برگزار می شـود.

بندرعباس- خبرنلگار فرصت امروز- مديرعامل شـرکت توزيع 
نيـروی بـرق اسـتان هرمزگان گفـت: مهمترين هـدف اين شـرکت در 
سـال 97 کاهـش تلفات انرژی اسـت. مهندس محمد ذاکـری در ديدار 
نـورزی بـا کارکنـان افـزود: همـه برنامه هـای امسـال بايد بـا محوريت 
کاهـش تلفـات انرژی باشـد کـه کاهـش آن عاوه بـر افزايـش قابليت 
اطمينـان شـبكه، باعـث جلوگيـری از هزينـه ای اضافـی توليـد انرژی 
اسـت. وی اضافـه کرد: امسـال باتوجـه به کم ابـی و گرمـای زودرس از 

هـم اکنـون بايد مديريت بهينه مصرف برق را در دسـتور کار قرار دهيم 
و بـرای کنتـرل پيک تابسـتان برنامه ريـزی کنيم. مهنـدس ذاکری در 
ادامـه اظهـار داشـت: منابع انسـانی بـه عنوان رکـن اصلی هر سـازمان 
جايـگاه تعييـن کننـده ای در تمام بخش ها دارد بـه همين دليل ايجاد 
انگيزه و ارتقای سـطح دانش نيروی انسـانی از اولويت های هر سـازمان 
اسـت. .وی همچنين از کارکنان خواسـت سـال جديد را با برنامه ريزی 
آغـاز کنـد و بـرای اهداف خـود برنامه ريزی و خط مشـی تعيين کنند.

سلاری -دهقان - رييس دانشـگاه علوم پزشـكی مازنـدران به 
مناسـبت روز دندانپزشـک بـا صـدور پيامـی ايـن روز را بـه اعضای 
جامعـه دندانپزشـكی تبريـک گفـت . متن پيام  دکتر سـيد عباس 
موسـوی بـه ايـن شـرح اسـت : سـامت مهم تريـن سـرمايه بـرای 
توسـعه همـه جانبـه اسـت. در هميـن راسـتا نقش سـامت دهان 
و دنـدان بـر کسـی پوشـيده نبـوده و نيسـت. از هميـن رو برنامـه 
در   ، دنـدان  و  دهـان  بيماري هـاي  از  پيشـگيري  سياسـت هاي 
برنامه تحـول سـامت جامعه و بهداشـت عمومي قرار گرفته اسـت. 
بـدون شـک دندانپزشـكان عزيـز بعنـوان عضـوی از تيـم سـامت 
خدمات شـايانی را در راسـتای پيشـگيری از بيماري ، حفظ و ارتقا 

سـامت و درمـان بيماري هـاي دهان و دنـدان به افـراد جامعه ارايه 
مـي دهنـد کـه اين امر سـبب ارتقاي کيفيـت زندگي افـراد جامعه 

خواهد شـد روز دندانپزشـک فرصت مغتنمی اسـت تـا از تاش ها 
و خدمات جامعه دندانپزشـكی تقدير گردد. اينجانب ضمن تبريک 
2۳ فروردين ماه، "روز دندانپزشـک"، به جامعه دندانپزشكی استان 
مازنـدران بويـژه اعضا محترم هيات علمی دانشـگاه ، دندانپزشـكان 
محترم، دانشـجويان و دندانپزشـكان عزيز شـاغل در ستاد دانشگاه، 
دانشـكده دندانپزشـكي و معاونت بهداشـتي، اميـد دارم با همراهي 
و همدلـي همـه ي شـما عزيـزان، بتوانيـم در اجـراي طـرح تحول 
سـامت دهـان و دندان نقش ارزنـده اي را ايفا کرده و گامهاي بلند 
و اسـتواري را در راسـتاي اعتـا و اقتـدار دانشـگاه برداشـته و برگ 
زريـن ديگـري بر کارنامـه درخشـان و پرافتخار دانشـگاه بيافزاييم.

رشلت- زینلب قلیپلور - در راسـتای بكارگيـری بانـوان 
توانمنـد در پسـتهای مديريتـی، طی حكمی از سـوی مديرعامل 
اين شـرکت ليـا عليزاده بعنوان سرپرسـت دفتـر روابط عمومی 
و آمـوزش همگانـی آبفـای گيـان منصـوب شد.سـيد محسـن 
حسـينی رئيس هيـأت مديـره و مديرعامل آبفای گيـان، تغيير 
در سـاختار مديريتـی را الزمـه پويايـی شـرکت دانسـت و افزود: 
تخصـص ، تعهـد ، سـرعت و دقـت بانـوان در انجام امـور ، گزينه 
هايی اسـت کـه بانوان برای انتصاب پسـت هـای مديريتی دارند. 

مديرعامـل آبفـای گيـان ضمن تقديـر از محمدمهدی يوسـفی 
زاده مديـر سـابق دفتـر روابـط عمومـی و آمـوزش همگانـی، بـا 
انتصـاب ليـا عليـزاده بعنوان سرپرسـت دفتـر روابـط عمومی و 
آمـوزش همگانـی آبفـای گيـان ، آرزوی توفيـق بـرای پيشـبرد 
برنامـه هـاي کاري در راسـتاي اهـداف شـرکت نمـود. گفتنـی 
اسـت پيـش از ايـن ليا عليـزاده بعنوان کارشـناس دفتـر روابط 
عمومـی و همچنين مشـاور مديرعامل در امـور زنان و خانواده در 

شـرکت آبفـای گيـان مشـغول خدمت بوده اسـت.

گلرگان- خبرنگار فرصلت امروز- گـروه کوهنـوردی اداره 
کل منابـع طبيعی و آبخيزداری اسـتان گلسـتان بـا هماهنگی و 
همـكاری پايـگاه بسـيج المهـدی ، دفتـر نمايندگی ولـی فقيه و 
امـور فرهنگی اين ادراه کل  در روز پنجشـنبه مـورخ 16فروردين 
سـال جـاری اقـدام به جنـگل پيمايـی در منطقه شـصت کاته 
گـرگان نمودند.مسـئول امـور فرهنگـی اداره کل در تماسـی بـا 
پايـگاه اطـاع رسـانی ايـن اداره کل هـدف از برگـزاری برنامـه 

مذکـور را افزايـش تـوان جسـمی اعضاء و البته پاکسـازی مسـير 
آبشـار باران کوه عنوان کرد . به گفت وی خوشـبختانه علی رغم 
آغـاز بـاران شـديد در هنگام عزيمـت ، تمامی اعضاء به سـامت 
مسـير چند سـاعته را طی نموده و بازگشـتند. احمدکردجزی در 
پايـان از همـه دوسـتداران طبيعـت کـه در روزهـای اخير ضمن 
بهـره منـدی از طبيعـت زيبای خداونـدی ، در پاکسـازی محيط 
و مسـير راه و آبشـار، همـت بـه خـرج داده ، تـاش شايسـته ای 

از خـود نشـان دادنـد بـه نمايندگـی از طـرف گـروه کوهنـوردی 
سـرخدار و اداره کل منابـع طبيعـی و آبخيـزداری اسـتان تشـكر 
و قدردانـی نمودنـد. اعضـاء گـروه کوهنـوردی سـرخدار اداره کل 
منابـع طبيعـی وآبخيـزداری اسـتان گلسـتان عبارتنـد از آقايان: 
حـاج آقـا يوری،اميدکاظمـی ،احمدکردجزی،محمدپرتوی،جال 
زاده  ميرقربـان  عبداللهی،سـيدحمزه  اميرخانی،انوشـيروان 

حسينی،جوادعليشـاهی،احمدنوچمنی ،سيدرسول 

سهم منطقه 8 انتقال گاز در سال گذشته بالغ بر 29 ميليارد مترمكعب بوده است

پس از 3 سال فراموشی؛

نمایشگاه بزرگ کتاب امسال در اصفهان برگزار می شود

کاهش تلفات انرژی هدف اصلی توزیع برق در سال جاری است

پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مناسبت روز دندانپزشک

بانوان آبفای گیان در تصاحب کرسی های مدیریتی : 

لیا علیزاده بعنوان مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای گیان منصوب شد

جنگل پیمایی گروه کوهنوردی سرخدار منابع طبیعی گلستان

تبریلز - پاشلائی: بالغ بـر 5۳044 نفر سـاعت دوره آموزشـي 
در طـول سـال گذشـته بـراي کارکنـان منطقـه 8 عمليـات انتقال 
گاز بـا برگزاري در سـطح شـمال و شـمالغرب کشـور برگزار شـده 
اسـت. بـه گـزارش خبرنـگار مـا در تبريز به نقـل از روابـط عمومي 
منطقـه 8 عمليـات انتقـال گاز، غامرضـا روشـني، رئيـس آموزش 
ايـن منطقـه، بـا اعـام خبـر فـوق گفـت: در طول سـال گذشـته، 
ايـن واحـد با برگـزاري دوره هاي آموزشـي هدفمنـد و برنامه ريزي 
 ،HSE ،شـده در بخش هـاي مختلف از جمله عمومي، تخصصـي
سيسـتمهاي مديريتـي و مشـارکت، توانسـت بـه رسـالت خويش 
عمـل نمـوده که حاصل آن ارتقاي 10 درصدي دوره هاي آموزشـي 
پرسـنل ايـن منطقه نسـبت به سـال 95 مـي باشـد. وي افـزود: با 
احتسـاب افزايـش 10 درصـدي دوره هـاي آموزشـي در منطقـه 8 

عمليـات انتقـال گاز، 18 درصد دوره هاي عمومـي، 17 درصد دوره 
هـاي تخصصـي، 8 درصـد دوره هـاي HSE ، 4 برابـر دوره هـاي 
مديـران و همچنيـن 6 برابر نيز دوره هاي مديريتـي در طول مدت 

يكسـال گذشـته روند صعودي داشـته اسـت. روشـني برگزاری اين 
دوره هـا و همايـش های آموزشـی را گامـی مهم در راسـتای ارتقاء 
آگاهی و اطاعات پرسـنل عنوان نمود و افزود: افزايش رشـد علمی 
کارکنـان، پـرورش قابليـت هـای دانشـی و مهارتی در پرسـنل که 
همانـا از اهـداف برگـزاری ايـن دوره هـا آموزشـی بـوده و زمينـه را 
براي پيشـبرد عملكردکارکنـان هموار خواهد نمـود. رئيس آموزش 
منطقه 8 عمليات انتقال گاز اشـاره نمـود: واحد آموزش اين منطقه 
در تـاش اسـت با برگزاری دوره های آموزشـی بعد از پياده سـازی 
اسـتاندارد آموزشی در جهت افزايش اثربخشـی دوره های برگزاری، 
توسـعه مراکز آموزشـی، اجـرای دوره های فنـی در محل تجهيزات 
تاسيسـات و ياردهـا، گامی هرچنـد کوچک در راسـتای ارتقاء بهره 

وری و تعالـی سـازمانی بردارد.

در ارزیابي سال گذشته تحقق یافت؛

رشد 10 درصدي دوره هاي آموزشي در منطقه 8 عملیات

مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان مرکزی خبرداد: 
وقوع 40 درصد تصادفات جاده ای استان مرکزی در تقاطع  ها

اراک- مینلو رسلتمی - مديـرکل راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای اسـتان مرکـزی با بيان 
اينكـه تاميـن ايمنـی و حمـل و نقـل مناسـب اولويـت کاری مجموعـه در سـال 97 اسـت، گفت: 
محدوديت هـای مالـی و اعتبـاری در اين زمينه تنگناهايی را ايجاد کرده اسـت و امروز بدهی حدود 
40 ميليـارد تومانـی بـرای راهـداری و راه و شهرسـازی اسـتان بر جـای مانده اسـت.  علی زندی فر 
شـعار اوليـه راهـداری اسـتان مرکـزی را تاميـن ايمنـی مسـافران در محورهـا و جاده های اسـتان 
دانسـت و افـزود: حـدود 40 درصـد از تصادفـات در محورهای اسـتان مرکـزی در تقاطع  ها صورت 
می گيـرد و بـا توجـه به همين مسـئله طرحی تهيه شـده اسـت که براسـاس آن ايـن اداره کل بـرای استانداردسـازی تقاطع ها و 
جلوگيـری از ورود يكبـاره و ناگهانـی خودروهـا بـه جـاده با امكانات موجـود وارد اجرا خواهد شـد و طبق تصميمات ايـن طرح از 
ارديبهشـت مـاه انجـام می شـود.    وی ديگـر اقدام مدنظـر ايـن اداره کل را اجرای عمليات راهداری محوری دانسـت و با اشـاره به 
اينكه اين حرکت تقريبا در سيسـتم راهداری کشـور منسـوخ شـده اسـت، افزود: امكانات محدودی در اختيار مجموعه اسـت، اما 
بايـد از ايـن شـرايط حداکثـر بهـره را بـرد، سـاعت کاری اداری 14:۳0 خاتمـه می يابد و امكانی بـرای اضافه کاری وجـود ندارد بر 
هميـن اسـاس در نظر اسـت با تشـكيل يـک تيم 20 نفره کليـه امكانات اسـتان در بازه زمانی مشـخص در اختيار شهرسـتان ها 
قرار گيرد و نقاط ضعف و نقاط حادثه خيز و کاسـتی ها رفع، اصاح و بهسـازی شـود و تا آغاز تابسـتان با امكانات موجود نواقص 
بواسـطه فعاليـت ايـن تيـم و تجهيـزات موجود رفع شـود.  زندی فر با اشـاره به چالش های جـدی در حوزه خط کشـی که خاصه 
در نقـاط روسـتايی شـرايط نامناسـبی را رقـم زده اسـت و بـا بيـان اينكـه تا تابسـتان درصدد رفع مشـكات و انجام خط کشـی 
مناسـب هسـتيم، اضافه کرد: در تعدادی از نقاط و محورهای اسـتان مانند محور فرمهين با مشـكات روشـنايی مواجه هسـتيم 
کـه تـاش بـر اين اسـت تـا پايان تابسـتان روشـنايی الزم تامين شـود.  وی با بيان اينكـه در برخـی از نقاط و محورهای اسـتان 
مرکـزی وجـود گارد کارسـاز نيسـت و برهمين اسـاس تـاش بر اين اسـت که نيوجرسـی)حفاظ بتنی يا پاسـتيكی( جايگزين 
گاردريـل شـود، اضافـه کـرد: برای 10 نقطه پر حادثه اسـتان از جمله محورهای ازنا، دليجان، سـاوه تامين اعتبار ملی انجام شـده 

و بـا تعييـن پيمانكار کار به سـرعت آغاز می شـود.  

اهدا جائزه ایده خاقه در مدرسه سما  شهرستان بندر گز
گلرگان- خبرنلگار فرصلت املروز- در ايام هفتـه منابع طبيعـی تعـدادی مقاله و مطلـب علمی از طـرف دانـش آموزان 
شهرسـتان بندرگـز بـرای اداره منابـع طبيعـی و آبخيزداری ارسـال گرديد که ايده خاقانه دانش آموز دبسـتان سـما ايليا رياحی 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه بـا اهداء تقديرنامـه و جايزه از ايشـان تقدير بـه عمل آمـد. کارشناسـان و نيروهـای اداره منابع طبيعی 
وآبخيزداری شهرسـتان بندر گز در روز دوشـنبه 97/1/20 در دبسـتان سـمای بندرگز حضور يافته ضمن ايراد سخنرانی آموزشی 
و ترويجـی بـا موضـوع حفاظـت از طبيعـت و منابع طبيعی و دعوت از محصليـن برای عضويت در طرح هميـار طبيعت به دانش 
آمـوز ايليـا رحمانـی تقديرنامـه و جايـزه اهدا گرديد. اوليا دبسـتان نيز ضمن اعام آمادگـی در باب اجرای برنامه های مشـترک با 

منابـع طبيعـی درخصـوص همكاری و حضور بيشـتر نيروهای منابع طبيعی نيـز ابراز عاقه منـدی نمودند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی: 
بناهای تاریخی و فرهنگی را تحت عنوان نوسازی بافت فرسوده تخریب می کنند

مشلهد - صابلر ابراهیم بلای - نصراله پژمان فـر با انتقـاد از عدم توجـه مديران به 
حفـظ آثـار تاريخی در سراسـر کشـور، گفت: متاسـفانه هر چنـد وقت يكبـار در فواصل 
زمانـی کوتـاه خبرهايی مبنـی بر تخريب يا از بيـن رفتن يک بنای تاريخی در گوشـه ای 
از ايـن کشـور بـه گـوش می رسـد اين در حالی اسـت که ميـراث تاريخـی و فرهنگی هر 
کشـور سـرمايه اصلـی آن ها به شـمار می آيند. نماينـده مردم مشـهد و کات در مجلس 
شـورای اسـامی بـا بيان اينكه ذخايـر مادی يک کشـور در صورت هدرفـت قابل جبران 
اسـت امـا ميـراث فرهنگـی در صـورت تخريـب قابـل احيا نخواهد بـود و اين ظلـم بزرگی بـه هويت ايرانی اسـت، افـزود: نه تنها 
برنامـه مشـخصی بـرای حفـظ ايـن آثار وجود نـدارد بلكه در تحوالت شـهری به آن ها به مثابـه موجوداتی دسـت و پاگير که بايد 
هرچـه سـريع تر از َشرشـان خاص شـد نگريسـته و بـه همين دليل حتـی در جهت تخريب آن ها تـاش می شـود! وی با اعتقاد 
به اينكه اين زخم در تمامی شـهرها ديده می شـود از تخريب مسـجد حوض مجع ر دار در مشـهد مقدس طی چند ماه گذشـته 
انتقـاد کـرد و گفـت: تمامـی ايـن تخريب ها يک کليدواژه مشـترک تحت عنـوان “نوسـازی بافت فرسـوده” دارند و ظاهـرا آنقدر 
بيل ها و لودرهای قدرتمندی پشـت سـر اين اقدام قرار دارد که حتی نامه نگاری شـخصيت های فرهنگی و سياسـی و دانشـگاهی 
و حـوزوی نيـز نمی توانـد جلـوی ايـن اقدامات را بگيـرد. پژمان فر با بيان اينكه مسـئوالن درکی از اهميت حفظ معمـاری و تاريخ 
اين مملكت و حتی سـودآوری اقتصادی آن ها ندارند، اظهار کرد: تخريب اماکن تاريخی در کشـور از حد گذشـته و اين جراحتی 

بـر قلب مردم فرهنگ دوسـت ايران اسـت.

اقدامی شایسته از سوی شهردار باغستان در جهت تکریم ارباب رجوع .
شلهریار- خبرنگار فرصت امروز- برگزاری جلسـات شـهرداری باغسـتان  به ويژه شـورای 
معاونيـن در وقـت غيـراداری يكـی از اقدامـات و برنامه هـای خـوب دکتـر رنجبر در جهـت اجرای 
تكريـم اربـاب رجوع اسـت. به گـزارش عدالتخواهان غرب اسـتان تهران شـهردار باغسـتان گفت :  
براسـاس تحقيقـات مرکز پژوهش های مجلس در خوشـبينانه ترين حالت سـاعات کار مفيد اداری 
در هـر روز بـه دوسـاعت و در هفتـه يازده سـاعت نمی رسـد .  آمارها ی ديگر حاکی از شـش تاهفت 
سـاعت کار مفيد در هفته اسـت.  همين آمارها حاکی از 40 تا 72 سـاعت کار مفيد در ژاپن و کره 
جنوبـی اسـت . بـر اين اسـاس اگر قرار باشـد مديران ايـن زمان را نيز در خارج از دفتر خود و جلسـات صـرف نمايند ديگر تكريم 
اربـاب رجـوع معنائـی نـدارد . رنجبر افزود در اين خصوص دسـتور اکيد داده اسـت نه تنها جلسـات در سـاعات غيـر اداری برگزار 
گردد ، بلكه مديران شـهرداری در سـاعات اداری حق حضور در مرکز و قسـمتهای ديگر شـهرداری را ندارند . شـهردار باغسـتان 
گفـت ، تكريـم اربـاب رجـوع يعنی کار مراجعين در کمتريـن زمان و با باالترين رضايت انجام شـود ، اگر قرار باشـد مدير مربوطه 

در ايـن سـاعات در قسـمت ديگر مشـغول خوش و بش  باشـد ديگـر رضايتـی در کار نخواهد بود .

مدیر عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز :
کاهش هزینه هاي عمراني شهرداري اهواز 

اهواز - شلبنم قجاوند- مدير عامل سـازمان خدمات موتوري شـهرداري: کاهش هزينه هاي 
عمرانـي شـهرداري اهـواز بـا اجـرا و تكميل آنها توسـط سـازمان خدمـات موتوری علـي منصوري 
مديـر  عامـل سـازمان خدمات موتوري شـهرداري اهواز گفت: تكميل و اجراي پـروژه هاي  عمراني 
شـهر اهـواز توسـط  سـازمان خدمـات موتـوري موجب کاهـش هزينه هـاي عمراني و تسـريع در 
انجـام آنهـا مـي شـود. مدير عامل سـازمان خدمـات موتوری افـزود :  بودجـه کل شـهرداري اهواز 
امسـال  16 هزار و ۳00 ميليارد ريال مي باشـد  که نسـبت به سـال 96 رشـد 9 در صدي داشـته 
اسـت. وی ادامـه داد: 71 درصـد از بودجـه شـهرداري اهـواز در سـال 97 به پـروژه هاي عمرانـي اختصاص دارد کـه تامين منابع 
مالـي  آنهـا بـراي تحقق بودجه بسـيار ضروري اسـت. منصوری اظهار کرد: سـازمان خدمات موتوري شـهرداري اهواز بـا آگاهي از 
ايـن ضـرورت و بـه منظـور کاهـش هزينه بخشـی از پروژه های عمرانی شـهر اهـواز اقدام به انجـام پروژه ها با تكيـه بر توانمندي 
سـازماني کـرده اسـت. اين مقام مسـئول عنوان کرد: سـازمان هاي شـهرداري اهواز مـي توانند نقش مهمـي در کاهش هزينه ها 
و تسـريع در انجـام پروژه هاي شـهري داشـته باشـند و شـهردار اهواز بر اين اسـاس به سـازمان خدمـات موتـوري ماموريت داده 

اسـت در اين مسـير پروژه هاي عمراني شـهر را به انجام رسـاند.
استاندار گیان در بازدید از تصفیه خانه بزرگ آب گیان: 

با توجه به نیاز آبی استان ، مدیریت مصرف آب ضرورتی اجتناب ناپذیر است
رشت- زینب قلیپور - دکتر ساالری استاندار گيان و مهندس قانع معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور و جمعی از مديران 
استانی از پروژه فاضاب مسكن مهر رشت و تصفيه خانه بزرگ آب گيان بازديد نمودند.در حاشيه اين بازديد طی نشست استاندار 
گيان با مديران صنعت آب استان در محل تصفيه خانه بزرگ آب گيان ، دکتر ساالری، بر مشكات استان با توجه به نيازهای آبی 
و مصارف کشاورزی استان اشاره نمود و گفت: کاهش هدررفت آب و مديريت مصرف بايد مورد توجه قرار گيرد.وی در ادامه گفت: 
پروژه احداث مدول دوم و بهسازی مدول اول تصفيه خانه بزرگ آب گيان به روش BOT با اعتباری معادل 168 ميليارد تومان در 
حال اجراست که با بهره برداری از اين پروژه تا پايان سالجاری و تكميل خط انتقال مربوطه در تأمين آب شهرهای تحت پوشش اين 
تصفيه خانه مشكلی نخواهيم داشت.در ادامه مهندس قانع معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور حضور استاندار در 
اين پروژه را قوت قلب دست اندرکاران پروژه دانست و افزود: توجه جدی استاندار به پروژه های آب و فاضاب و بازديد از اين حوزه 
بسيار ارزشمند و مورد تقدير است.وی برنامه های پيش رو در حوزه آب و فاضاب استان را نقطه قوت مجموعه دانست و تأکيد کرد: 
با توجه به کاهش منابع دولتی ، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها و همچنين بهره مندی از تبصره ۳ بسيار حائز 
اهميت است و همچنين با پيش بينی منابع مالی طرحهای فاضاب ، اميدواريم شاهد تحولی در اين بخش باشيم.سپس سيد محسن 
حسينی رئيس هيأت مديره و مديرعامل آبفای گيان با تشريح سيمای کلی اين شرکت جمعيت تحت پوشش خدمات آبرسانی 
شرکت را 99/9٪ عنوان کرد و گفت: منابع توليد آب استان 6۳٪ از آبهای سطحی ، 7٪ چشمه ها و ۳0٪ از چاهها تأمين می شود 

و سرانه مصرف استان 177 ليتر در شبانه روز است.

سه شنبه
28  فروردین 1397
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با کمک فوتون ها 
رمزهای غیرقابل پیش بینی تولید 

می شود
گروهی از محققان دس��تگاه تولید رمزی ساخته اند که 
با کم��ک رفتارهای مکانیک کوانتومی می تواند رمزهایی 

غیرقابل پیش بینی بسازد. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، از این فناوری می توان 
در روش های رمزگذاری اس��تفاده کرد که غیرقابل نفوذ 
هس��تند. محققان انستیتو ملی اس��تاندارد و فناوری در 
مریلند مبدعان این ماش��ین هس��تند. کوانتوم مکانیکی 
ی��ک ابر منب��ع برای تولی��د رمزهای تصادفی به ش��مار 
م��ی رود، زیرا برخورد برخ��ی ذرات کوانتوم��ی نتایجی 

غیرقابل پیش بینی دارد. 
پیتر بیرهورس��ت یکی از ریاضیدانان شرکت کننده در 
ای��ن پروژه می گوی��د: منبع کوانتومی م��ا و پروتکل آن 
شببه یک گاوصندوق است. ما مطمئن هستیم هیچ کس 
نمی توان��د آن را پیش بین��ی کند. دلیل ای��ن امر ویژگی 
ذرات ریزت��ر از ات��م اس��ت. ذرات با کم��ک این ویژگی 
می توانن��د همزمان در دو وضعیت متضاد وجود داش��ته 

باشند. چنین حالتی ابر وضعیت نامیده می شود. 
به ط��ور مثال، در وضعیت کدهای صفر و یک رایانه ای، 
ای��ن ذرات می توانن��د همزم��ان صف��ر و ی��ک باش��ند، 
به این ترتی��ب شناس��ایی اطاع��ات مربوط��ه غیرممکن 

خواهد بود. 
محققان با اس��تفاده از فوتون های منتشرش��ده از یک 
لیزر به طور تصادف��ی اعدادی تولید می کنند. این فرایند 

Bell test نامیده می شود. 

نخستین تاکسی هوایی خودران با 12 
پروانه آزمایش شد

یک استارت آپ، تاکسی هوایی خودران تمام الکتریکی 
را در نیوزیلند آزمایش کرده است. این تاکسی هوایی ۱۲ 

پروانه دارد و مانند بالگرد از زمین بلند می شود. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رسانی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، شرکت Kitty Hawk در 
کالیفرنیا یک تاکس��ی خ��ودران تم��ام الکتریکی را در 

نیوزیلند آزمایش کرده است. 
این ش��رکت از ۲0۱0 میادی مش��غول کار روی یک 
هواپیمای ش��خصی اس��ت. نتیجه این تحقیقات تاکسی 
خودرانCora، یک هواپیمای دونفره است که می تواند 
مانند بالگرد از روی زمین بلند شود و فرود آید، اما مانند 

هواپیما پرواز می کند. 
ک��ورا از ۲0۲۱ میادی فعالیت خود را آغاز می کند و 
به عنوان یک تاکسی هوایی سفارشی پرواز خواهد کرد. 
این وسیله نقلیه دارای ۱۲ پروانه است که نیروی مورد 
نی��از برای بلند ش��دن از زمین و قدرت پیش��رانه آن را 
فراهم می کنند. جالب آنکه این تاکس��ی هوایی نیازمند 

باند فرودگاهی نیست. 
کورا پس از بلند شدن از زمین به وسیله یک پروانه در 
عقب وسیله نقلیه با س��رعت ۱۸0 کیلومتر برساعت در 

ارتفاع بین ۱۵0 تا ۹۱0 متر پرواز می کند. 
دولت نیوزیلند به طور رسمی توافق برای آزمایش این 

خودرو را اعام کرده است. 
به هرحال ش��رکت سازنده امیدوار اس��ت نیوزیلند را 
به عنوان مقر فعالیت های خود برای آزمایش نس��ل آتی 

خودروها انتخاب کند. 

اگر تصویر مرد کوچک اندامی با سبیل های کوچک 
را ببینید که عصایی در دس��ت دارد و ش��لوار گشاد و 
کفش های بزرگ و بی قواره پوشیده و کاه شاپو به سر 
گذاش��ته، فورا می فهمید چارلی چاپلین است. تقریبا 
همه او را می شناس��ند. در واق��ع در دهه های ۱۹۱0 
و ۱۹۲0 میادی او مش��هورترین و شناخته شده ترین 
ف��رد روی زمین بود. اگر به اش��خاص مش��هور امروز 
نگاه کنیم تنها کس��ی که ازنظر ش��هرت و محبوبیت 
در ردیف او قرار می گیرد مایکل جردن اس��ت و برای 
اینکه ببینیم چه کس��ی س��تاره بزرگ تری است باید 
۷۵ س��ال دیگر صبر کنیم تا معلوم شود همه مایکل 

جردن را به یاد می آورند یا نه.
وقتی چاپلین به دنیا آمد هیچ کس موفقیت عظیمی 
برای��ش پیش بینی نمی کرد. چاپلین پس��ر دو نوازنده  
انگلیسی بود و در فقر و محرومیت به دنیا آمد. وقتی 
خیلی کوچک ب��ود مادرش را در بیمارس��تان روانی 
بس��تری کردند و چارلی روانه خیابان ش��د. او پس از 
سال ها زندگی در کارگاه ها و یتیم خانه ها، برای تأمین 
معاش��ش ش��روع به کار روی صحنه کرد. چارلی در 
۱۷ سالگی هنرپیشه ای کارآزموده بود. در سال ۱۹۱۴ 
میادی وقتی اواس��ط دهه ۲0 س��الگی را می گذراند 
برای مک سنت در استودیوی کی استون در هالیوود 

کار می کرد و هفته ای ۱۵0 دالر می گرفت.

چاپلین در اولین س��ال حضورش در صنعت سینما 
در 3۵ فیل��م به عنوان بازیگر، نویس��نده و کارگردان 
کار کرد. همه فورا اس��تعداد او را تش��خیص دادند و 
ش��هرت و محبوبیتش افزایش یافت. یک س��ال بعد 
چارلی هفته ای ۱۲۵0 دالر دس��تمزد گرفت. بعد در 
سال ۱۹۱۸ کاری بی سابقه کرد، یعنی اولین قرارداد 
یک میلیون دالری صنعت سینما را امضا کرد. حاال او 
ثروتمند و مش��هور بود و قدرتمندترین فیلم ساز دنیا 

به شمار می آمد، آن هم در ۲۹ سالگی.
چاپلی��ن ب��ه این دلیل موفق ش��د که اس��تعدادی 
عظیم و انگیزه ای حیرت آور داش��ت، اما این خصایص 
از قابلیت تعل��م پذیری اش سرچش��مه می گرفت. او 
مدام سعی می کرد رش��د کند، یاد بگیرد و هنرش را 
به کمال برساند. حتی وقتی مشهورترین و گران ترین 
بازیگر دنیا بود، از وضع موجودش راضی نبود. چاپلین 
آرزویش برای بهبود کار خ��ود در مصاحبه ای چنین 
توضی��ح داد: وقتی یک��ی از فیلم های��م را کنار مردم 
تماشا می کنم همیشه دقت می کنم ببینم آنها به چه 
چیزی نمی خندند. مثا اگ��ر خیلی ها به کار عجیبی 
که می خواس��تم بامزه باش��د نخندند، فورا آن حقه را 
کنار می گذارم و س��عی می کنم بفهمم که کجای فکر 
یا اجرایش اش��کال داشته. اگر جایی که انتظار ندارم 
بامزه باش��د صدای خن��ده  مردم را بش��نوم از خودم 

می پرسم چه چیزی باعث خنده شان شده.
آرزوی رش��د کردن باعث شد چارلی موفقیت مالی 
کس��ب کند و در هر کاری ک��ه می کرد به اوج برتری 
برس��د. در روزه��ای اول، کار چاپلی��ن را س��رگرمی 
خارق الع��اده می دانس��تند و تحس��ین می کردند، اما 
به مرورزمان او را نابغه کمدی دانستند. امروزه بسیاری 
از فیلم های او را شاهکار می دانند و خودش را یکی از 
بزرگ ترین فیلم سازان دوران به شمار می آورند. جیمز 
آگی، فیلم نامه نویس و منتقد فیلم آمریکایی، نوشته: 
»زیباترین پانتومیم، عمیق ترین عواطف، غنی ترین و 
گزنده ترین اشعار، همگی در کار چاپلین وجود دارد.«
اگ��ر چاپلی��ن پ��س از کس��ب موفقی��ت، تعل��م 
پذی��ری اش را ب��ا خودبین��ی و تکبر ع��وض می کرد، 
نام��ش صرفا باالتر از فورد اس��ترلینگ یا بن تورپین، 
س��تارگان فیل��م صامت، ق��رار می گرفت ک��ه امروزه 
به کلی فراموش ش��ده اند، اما چاپلین به رش��د کردن 
و یادگرفت��ن به عنوان بازیگر، کارگ��ردان و در نهایت 
تهیه کننده فیلم ادامه داد. وقتی بنا بر تجربه دریافت 
که فیلمس��ازان اس��یر اس��تودیوها و توزیع کنندگان 
فیلم اند، به همراه داگاس فربنکس، مری پیکفورد و 
دی. دابلیو. گریفیت ش��رکت خودش را تأسیس کرد. 

این شرکت فیلمسازی هنوز هم فعال است.
hormond :منبع

درس خاموش تعلیم پذیری برای مدیران

مدرسهمدیریت

خودتان را در پروسه محقق کردن 
اهداف گم نکنید

اگر نهایت ش��ادی و خوشبختی خودمان را در رسیدن 
ب��ه اهداف ثاب��ت تعریف کنیم، پس از دس��تیابی به این 

جایگاه، سردرگم و دلسرد رها می شویم. 
به سادگی می توانید فرض کنید تنها چیزی که شما را 
به رضایت خاطر کامل می رساند، دستیابی به یک سری 
اهداف مشخص اس��ت: راه اندازی یک کسب وکار موفق، 

زندگی کنار یک همسر خوب یا یک حرفه شایسته. 
اغلب اوقات، این ایده که شادی و خوشبختی مستلزم 
رسیدن به برخی دستاوردها است، ما را به سختگیری و 
وسواس می کش��اند. ما روی رسیدن به یک نقطه عطف 
که قرار اس��ت واسطه شادی مان باشد، متمرکز می شویم 
و ای��ن هدف، ب��ه هویت ما تبدیل می ش��ود. برای مثال: 
کارآفری��ن، مع��اون رئیس، سیاس��تمدار، مدی��ر، فعال 

اقتصادی و. . . 
بسیار س��اده می توانیم به مس��ائل پوچ، امیدی کاذب 
ببندیم. کس��ب وکاری را آغاز می کنیم و بعد، اس��ترس 
اداره امور ما را به مرز جنون می رساند. ازدواج می کنیم و 
هرگز این همه تنها نبوده ایم. در شغلمان ترفیع می گیریم 
و حس می کنیم کمت��ر از قبل احترام دریافت می کنیم. 
هنگامی که مبنای ش��ادی را رسیدن به موفقیت بدانیم، 
همیشه بیش��تر و بیش��تر می خواهیم. و هر موفقیت، با 

مشکات خاص خودش همراه است. 
البته مهم اس��ت ک��ه رؤیاها و جاه طلبی هایی داش��ته 
باش��یم. ام��ا درعین حال مهم اس��ت که به ای��ن رؤیاها، 
دیدگاه و بینش��ی واقعی ببخش��یم. اگر ای��ن موضوع را 
فرام��وش کنی��م، خودم��ان را در مس��یر مجاهدت های 
کوتاه مدت گم می کنیم. ممکن است آن قدر به تعقیب و 
گریز اهداف واسطه عادت کنیم که کامًا از یاد ببریم چه 
کسی بودیم و هرگز هم خوشحالی واقعی را حس نکنیم. 
ش��اید غیر منطقی به نظر برسد؛ ولی درست زمانی که 
همه چی��ز به خوبی پیش می رود، احتم��ال انحراف ما از 

رؤیاهایمان به حداکثر می رسد. 
گاهی اوقات، ما به هدفی که برای آن تاش می کنیم، 
دست می یابیم. پس ازآن چه اتفاقی می افتد؟ رسیدن به 
آرزوها زندگی را متوقف نمی کند. ش��کوه موفقیت خیلی 

زود کمرنگ می شود. 

پس چگون��ه می توانی��د بلندپروازی هایت��ان را دنبال 
کنید و هم زمان اجازه ندهید آنها شما را به تسخیر خود 

درآورند؟ 
زندگی را در موفقیت های متوالی تعریف نکنید

روی مأموریت متمرکز ش��وید نه جای��گاه و موقعیت. 
به ج��ای اینکه هدف کوتاه مدت خود را مدیریت یک تیم 
یا س��ازمان تعیین کنید، س��عی کنید ی��ک مربی خوب 
باش��ید. به این ترتیب صرف  نظر از اینکه به مقام مدیریت 
دس��ت پیدا کنید یا خیر، هن��وز می توانید مأموریت های 

بزرگ تری به انجام برسانید. 
ای��ده ای ب��رای خدمت ک��ردن ب��ه دیگ��ران بیابید و 
موفقیت ب��ه دنبال آن خواهد آمد. ش��اید نه آن طور که 
تصور می کردید؛ اما ش��ک نداش��ته باش��ید که همه چیز 
خیل��ی عال��ی و تأثیرگذار پی��ش م��ی رود. در غیر این 
صورت ارزش و احس��اس هدفمندی ش��ما همیش��ه به 
آخرین دستاوردهای شما بستگی خواهد داشت. این راه 
وحش��تناکی برای زندگی اس��ت؛ زیرا هرگز به شادی و 

رضایتمندی کامل نمی رسید. 
کاری را که می توانید، انجام دهید

در هم��ان مح��دوده ای ک��ه می توانید، عم��ل کنید و 
ش��رایط فعلی خودتان را بپذیرید. ش��اید در حال حاضر 
نمی توانید یک مدیر باش��ید؛ اما بدین معنی نیس��ت که 

نمی توانید یک مربی خوب برای دیگران باشید. 
همانطور که پیش ازاین گفتیم، آرزوها و آرمان ها مهم 
هستند؛ ولی اگر نتوانید بدون موفقیت خوشحال باشید، 
پس از رس��یدن به موفقیت هم خوش��حال نیستید. اگر 
این موض��وع را از یاد ببرید، آن ق��در روی اهداف آینده 
متمرکز می ش��وید که فرام��وش می کنید در حال حاضر 
می توانید تغییر مثبت��ی در زندگی خودتان و دیگران به 

وجود آورید. 
ادوارد اورت هیل می گوید: 

من تنها یک نفر هس��تم، اما وجود دارم. ش��اید نتوانم 
همه کاره��ا را انجام دهم، اما می توانم کاری انجام دهم. 
اج��ازه نمی دهم محدودیت هایم، س��د راه آنچه در توانم 

است شوند. 
افق دید خود را گسترش دهید

اجازه ندهید اهدافتان، روحیه ش��ما را س��خت و همه 
چیزه��ای خوب دیگ��ر را از زندگی تان مح��و کنند. در 
برخی از موارد، اهداف محقق می ش��وند و مس��یری که 
طی کرده بودید، به پایان می رس��د. روابط، احساس��ات 
و س��رگرمی هایتان را نادیده نگیرید. تک بعدی نباش��ید. 
در غیر این صورت، اهدافتان مالک ش��ما خواهند ش��د 
و زمانی که محقق ش��وند، ش��ما را س��ردرگم و پوچ، رها 

خواهند کرد. 
اهداف مهم هس��تند؛ اما باید تحت کنترل ش��ما قرار 
داش��ته باش��ند. اهمیت یک هدف صرفاً در محقق شدن 
آن نیست، بلکه در ش��خصیتی است که ما، حین تاش 

برای رسیدن به آن هدف پیدا می کنیم. 
inc/zoomit :منبع

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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        سه شـنبه   28 فروردین 1397    شـماره 1042   صفحه16  

 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

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

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

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

مسیرموفقیت بستهبندیخالق

!درنــگ


