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چرا سرمایه های سرگردان به سمت صنعت نمی روند؟ 

تحلیل سیاست ناموفق 
کاهش نرخ سود بانکی

کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته عالوه  بر التهاباتی که در بازار ارز و طال به وجود آورد، یک خأل مهم در 
اقتصاد کش��ور را هم هشدار داد و آن عدم وجود زیرساخت های صنعتی مؤثر برای جذب سرمایه های خارج شده 
از بانک ها بود؛ صنعتی که می تواند محقق کننده کلیدواژه های »تولید«، »ارزش افزوده« و »اشتغال مولد« باشد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��رمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت��ی تأثیر زیادی در افزایش نرخ رش��د اقتصادی 
کشورها دارد. به همین دلیل ضمن اینکه دولت ها برای توسعه صنایع داخلی سرمایه گذاری زیادی انجام می دهند...

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم پذیره نویسی 
صندوق جسورانه یکم دانشگاه تهران تأکید کرد

نوآوری در تأمین مالی 
شرکت های دانش بنیان
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تالش دولت و مجلس
برای حفظ ظرفیت خودروسازی کشور

8 ویژگی انسان های موفق
4 باور غلط درباره کسب وکارهای کوچک خانگی

10 نکته ای که باید در مورد سئو ویدئو بدانید
دالیل از دست دادن مشتری و راهکارهای رفع آن

خانم متخصص فروش
6 اشتباه برندسازی که تصویر شرکت  را خراب می کند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اوبر یک البراتوار 23 میلیون 
دالری در پاریس ایجاد می کند
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پس از تصمیم اخیر بانک مرکـزی درباره ورود صرافی ها به 
عملیات معامالت رسـمی ارز، یـک واردکننده برای انتخاب 

صرافی خود و دریافت ارز باید 16گام را پشـت سر 
بگذارد. درحالی که صرافی ها تا قبل از بخشنامه...

ورود صرافی ها به معامالت رسمی ارز

 ۱۶ گام خرید از سامانه نیما

یادداشت
 6 پیامد

سیاست جدید ارزی

ش��روع  از  روز   ٤٠ ح��دود 
ارزی  جدی��د  سیاس��ت های 
دولت می گذرد. صاحبنظران بر 
این نکته اتف��اق نظر دارند که 
در زمان هایی ک��ه هیجانات بر 
جریان بازار مس��تولی می شود، 
ب��رای  دول��ت  مقطع��ی  ورود 
کنترل هیجان��ات و برگرداندن 
ب��ازار ب��ه روال عقالن��ی خود 
الزم اس��ت، اما گذشت این ٤٠ 
روز نش��ان می ده��د که دولت 
مصمم به حفظ سیاس��ت های 
توجه  ب��ا  اس��ت.  اعمال ش��ده 
ب��ه در پی��ش بودن بازگش��ت 
تحریم های آمریکا و سوارشدن 
پیامدهای آنها بر وضع کنونی، 
انتظار بازیگران اقتصاد کش��ور 
تقویت عوامل سبب ساز جهش 
نرخ ارز اس��ت و آنها تصمیمات 
خ��ود را بر همی��ن مبنا اخذ و 
استوار می کنند. به چند نشانه 
در  ش��کل گرفته  انتظ��ارات  از 

اقتصاد کشور اشاره می کنم: 
١- پس از نوس��انات هفته های 
نخس��ت، تقاضای ب��ازار برای ارز 
غیررس��می در حال رشد است و 
بازار غیررسمی ارز نرخ دالر باالی 

٦٠٠٠ تومان را پذیرفته است. 
٢- شرکت های بزرگ بخش 
عمومی، قیم��ت فروش داخلی 

خدم��ات و کااله��ای 
4صادرات پذیر خود را...

پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق ایران

خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم ها، اثرات مس��تقیم و غیرمس��تقیمی بر 
اقتصاد ایران خواهد گذاش��ت که در نهایت باعث افزایش محدودیت علیه اقتصاد ایران 
خواهد شد. بنابراین به منظور پیشگیری از وقایع ناخوشایند اقتصادی پیش روی کشور، 
ابتدا باید تصویری از آنچه در انتظار ایران بدون برجام اس��ت، متصور شد تا بتوان برای 

مقابله با محدودیت های آینده راهکارهای مناسب را پیش بینی کرد. 
به جرات می توان گفت فاز اول بازگش��ت تحریم ها که از خیلی پیش تر آغاز ش��ده، 
شکل گیری جو روانی منفی در کل اقتصاد کشور است. برای مثال، حتی با وجود آنکه 
هنوز تحریم ها برنگش��ته است و وزارت دارایی آمریکا مهلت های ٩٠ و ١٨٠ روزه برای 
بازگرداندن تحریم ها اعالم کرده اس��ت، اما حتی پیش از اعالم رس��می رئیس جمهور 
آمریکا نیز شاهد بی ثباتی در بازار ارز، تعلل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در انجام هر 
تصمیمی و به طور کلی انجماد در بازار بودیم، در واقع همه بخش های جامعه از مدت ها 
قبل از اعالم تصمیم نهایی ترامپ به نوعی منتظر بودند تا ببینند چه خواهد شد. یکی 
از تأثیرات جو روانی منفی به واسطه بازگشت تحریم ها، کاهش ٤٠ درصدی ارزش ریال 
از اسفند ماه تا خروج ترامپ از برجام بود.  همچنین با وجود آنکه اتحادیه اروپا از برجام 
حمایت سیاسی کرده است، شاهد نگرانی سرمایه گذاران اروپایی از ادامه فعالیت در ایران 
هستیم، به طوری که نگرانی از کم رنگ شدن حضور سرمایه گذاران آلمانی در کشور پس 
از هش��دار س��فیر آمریکا در آلمان جهت متوقف کردن فعالیت  شرکت های آلمانی در 
ایران، بیشتر نیز می شود. توافق هسته ای برجام این اجازه را به تولیدکنندگان تجهیزات 
اروپایی، از جمله SMS، Danieli، Sarralle، Outotec و Voestalpine داده بود 
تا در بخش فوالد ایران سرمایه گذاری کنند یا سرمایه خود را افزایش دهند. درحالی که 
بیم آن می رود با تصمیم جدید ایاالت متحده آمریکا، این ش��رکت ها در معرض ریسک 
قرار بگیرند. برای مثال گروه اس ام اس که یک گروه خصوصی آلمانی در زمینه ساخت 
کارخانه ه��ای فوالد، آلومینیوم و مس اس��ت، قراردادی را در م��اه فوریه به ارزش ٤٠٠ 
میلی��ون دالر برای اضافه کردن 3.5 میلیون تن به ظرفیت تولید فعلی فوالد مبارکه با 
امکان ارتقای این ظرفیت به 5 میلیون تن امضا کرد که حال این پروژه با مشکل یافتن 
تأمین منابع مالی با راه ها و روش هایی که با تحریم های آمریکا برخوردی نداشته باشد، 
مواجه شده است.  در واقع شرکت های خصوصی اروپایی به دنبال تأمین منافع اقتصادی 
شرکت خود چه در ایران و چه در آمریکا هستند، بنابراین چنانچه حمایت اتحادیه اروپا 
از برجام، قابلیت پوشش ریسک جریمه های احتمالی آمریکا و از دست دادن بازار بزرگ 
این کش��ور را نداشته باشد، در حقیقت هیچ گشایشی در ورود سرمایه گذاران خارجی 
به ایران روی نخواهد داد و حمایت های لفظی اتحادیه اروپا اعتباری نه برای ایران و نه 
برای ش��رکت های اروپایی مایل به س��رمایه گذاری در ایران نخواهد داشت. در نتیجه با 
توجه به نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در معادالت جهانی و ارجحیت اکثر شرکت های 
بین المللی در از دس��ت ندادن معامالت با اقتصادی مانند آمریکا در مقایس��ه با ایران و 
همچنین اجتناب آنها از ریس��ک جریمه های سنگین مالی آمریکا در صورت معامله با 
ایران، به نظر می رسد اقتصاد ایران شاهد خروج سرمایه گذاران خارجی خود و به تبع آن 

افزایش مشکالت تأمین مالی پروژه های خود شود. 
تولید و صادرات نفت از دیگر متغیر های مهم و در تیررس مس��تقیم تحریم ها است 
که به دلیل اقتصاد نفتی ایران، این متغیر قابلیت نفوذ و اثرگذاری بر س��ایر متغیر های 
اقتصادی را دارد. در سال های بین ٢٠١٢ تا ٢٠١5 که ایران در معرض تحریم های غرب 
قرار گرفته بود، به طور متوسط در هر روز حدود ٢/ ١ میلیون بشکه از صادرات نفت ایران 
کاسته شد. بر اساس پیش بینی های »مؤسسه مالی بین المللی« کاهش تولید و صادرات 
نفتی ایران به حدی نخواهد بود که که نرخ رشد اقتصادی را به مرز صفر درصد برساند 
که البته این مهم جز با تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد کش��ور و افزایش سهم صادرات 
غیرنفتی محقق نخواهد شد. از طرفی با کاهش درآمدهای نفتی، در آینده شاهد افزایش 
کس��ری بودجه دولت خواهیم بود که به واسطه آن می توان انتظار داشت دولت جهت 
پوش��ش هزینه های خود، نسخه سیاس��ت های مالی انقباضی مانند کاهش هزینه های 
دول��ت یا افزایش نرخ مالیات را برای اقتصاد کش��ور تجویز کن��د و از آنجا که دولت به 

عنوان مصرف کننده بخش بزرگی از کاال و خدمات جامعه محس��وب می شود، کاهش 
هزینه های دولت یا به عبارتی کاهش مصرف دولت به معنای کاهش سهم فروش بخش 
مولد جامعه بوده و از طرف دیگر افزایش نرخ مالیات نیز فضای کسب وکار را برای فعاالن 
اقتصادی سخت تر خواهد کرد. بنابراین در این مرحله دولت باید در فکر راهکارهایی در 
برابر کاهش درآمد و بودجه آتی خود بوده و تدابیر الزم را به نحوی بیندیشد که هم قادر 
به پوشش هزینه های خود باشد و هم فشار مالیاتی به گونه ای نباشد تا در کنار از دست 
رفتن س��رمایه گذاران خارجی، شاهد خروج سرمایه های داخلی نیز شویم. همچنین به 
منظور  گذار از وابستگی به تولید و صادرات نفتی به سمت تولید و صادرات غیرنفتی باید 
تا فرصت باقی است و تحریم های جدید هنوز بر اقتصاد کشور سایه نیفکنده، اقدامات 
الزم صورت گیرد و زمینه و ایجاد اشتیاق برای ورود سرمایه گذاران داخلی فراهم شود. 
در مجموع باید خاطرنشان کرد که آثار مستقیم و جانبی تحریم ها زمانی اقتصاد ایران 
را فلج می کند که نیروهای اقتصادی داخلی توان مقابله با جریان های بازدارنده خارجی 
را نداش��ته باش��ند. در حال حاضر حوزه اقتصاد ایران با چالش هایی روبه رو است که در 
صورت عدم رسیدگی به موقع به آنها به بحران های اساسی کشور تبدیل خواهند شد. 
چالش هایی که هریک همانند یک بمب ساعتی می توانند ساختار اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی کشور را به خطر اندازند. بحران صندوق های بازنشستگی، ناکارایی بودجه دولت، 
بحران نظام بانکی و بیکاری گسترده و ناکارایی اشتغال از جمله این چالش ها هستند. 
برای مثال در سال ١3٩5 سازمان تأمین  اجتماعی بیش از ٩ هزار میلیارد تومان کسری 
نقدینگی داش��ته که از شبکه بانکی استقراض نموده اس��ت و پیش بینی می شود این 
عدد در س��ال ١٤٠٠ به ٤٠ هزار میلیارد تومان و در سال ١٤٠٤ به ١٢٠ هزار میلیارد 
تومان برس��د. از طرفی جمع بدهی های دولت به این س��ازمان تا پایان سال ١3٩5، به 
١٢٠ هزار میلیارد تومان )معادل ٨ درصد GDP( رسیده است و همچنین در بودجه 
س��ال ١3٩7 تقریباً ٢٢ درصد از بودجه، به صندوق های بازنشس��تگی تزریق می شود، 
این درحالی اس��ت که با وجود این حمایت ها، بحران ورشکستگی صندوق های بیمه و 
بازنشستگی بسیار قریب الوقوع است و آمریکا و برجام در هیچ جای معادله ورشکستگی 
صندوق های بازنشس��تگی جای ندارند.  چالش بحران های داخلی تا حدی جدی است 
که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در پی بررسی وضعیت اقتصادی ایران، انجام 
اصالحات اساس��ی در بخش هایی مانند شفاف س��ازی مقررات و برخورد با فساد، انجام 
اصالحات اساسی در سیستم بانکی کشور، اصالح ساختاری در بانک مرکزی و استقالل 
آن در سیاس��ت گذاری پولی، عدم مداخله در بازارها به ویژه ارز و خصوصی سازی واقعی 
صنایع دولتی و شبه دولتی را از توافقی مانند برجام برای اقتصاد ایران واجب تر و مهم تر 
دانسته اند و عدم توجه به حل این ابرچالش ها را موجب بروز بحران هایی حتی شدیدتر 

از بحرا ن های ناشی از تحریم های بین المللی تلقی کرده اند. 

چشم انداز خروج آمریکا از برجام

بهرام شکوری
 رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران



کاه��ش نرخ س��ود بانکی در 
س��ال گذشته عالوه  بر التهاباتی 
که در ب��ازار ارز و طال به وجود 
آورد، یک خ��أل مهم در اقتصاد 
کش��ور را هم هش��دار داد و آن 
زیرس��اخت های  وج��ود  ع��دم 
صنعت��ی مؤث��ر ب��رای ج��ذب 
از  ش��ده  خ��ارج  س��رمایه های 
بانک ها بود؛ صنعتی که می تواند 
کلیدواژه ه��ای  محقق کنن��ده 
و  اف��زوده«  »ارزش  »تولی��د«، 

»اشتغال مولد« باشد. 
ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
س��رمایه گذاری در بخش ه��ای 
مختل��ف صنعتی تأثی��ر زیادی 
در افزایش نرخ رش��د اقتصادی 
کش��ورها دارد. ب��ه همین دلیل 
ضمن اینکه دولت ها برای توسعه 
صنای��ع داخلی س��رمایه گذاری 
زی��ادی انج��ام می دهند، تالش 
برای جذب سرمایه های خارجی 
در بخش ه��ای مختلف صنعتی 
هم ب��ه ش��رطی از اولویت های 
داخ��ل  در  ک��ه  اس��ت  مه��م 
س��رمایه ای نباش��د. درحالی که 
در کش��ور به نظر نمی رس��د ما 
کمبود س��رمایه داش��ته باشیم، 
ام��ا ای��ن س��رمایه ها ب��ه جای 
تولید و ایجاد ارزش افزوده وارد 
چرخه فعالیت ه��ای صرفاً مالی 
و اصطالح��ا س��فته بازی ش��ده 
اس��ت؛ اتفاقی ک��ه نه تنها هیچ 
ارزش��ی نمی توان��د تولید کند، 
بلکه عماًل باعث شده دیگر هیچ 

سرمایه داری هم رمق نکند وارد 
فعالیت ه��ای تولیدی یا صنعتی 
ش��ود که ب��ا انواع ریس��ک ها و 

مالیات ها مواجه است. 
تولی��دات صنعت��ی در کن��ار 
تولی��دات کش��اورزی و معدن��ی 
اصلی تری��ن  از  خدم��ات  و 
در  ثروت  تولید  سرچش��مه های 
ه��ر جامع��ه ای هس��تند. بخش 
کش��اورزی در کش��ور ب��ه دلیل 
وجود شرایط اقلیمی نامناسب و 
کم آبی ها عماًل قدرت تولید انبوه 
را ندارد و اساس��اً با این ش��رایط 
خشکسالی نباید هم داشته باشد، 
چراکه مثاًل اگر قرار باشد در یک 
منطق��ه ای ما هندوان��ه بکاریم و 
در عوض مناب��ع آبی آن منطقه 
را مص��رف کنیم و باع��ث ایجاد 
خشکس��الی ش��ویم گزینه بهتر 
می تواند عدم کشت و واردات این 

محصول باشد. 
بخش ه��ای  در  فعالیت ه��ا 
خدماتی در س��ال های اخیر و با 
تقویت زیرساخت های ارتباطاتی 
از رش��د خوبی برخوردار بوده و 
ما ش��اهد انواع خدمات سنتی و 
جدی بر بستر اینترنت هستیم، 
هم��ان چی��زی ک��ه ام��روزه با 
عنوان اقتصاد دیجیتال شناخته 
می شود. نمونه موفق و بارز این 
خدمات تاکسی های اینترنتی و 
فروشگاه های مجازی هستند که 
البته در برطرف کردن نیازهای 
بس��یار  ش��هروندان  خدمات��ی 

مؤث��ر بوده ان��د. ای��ن فعالیت ها 
در تولی��د ثروت نق��ش مهمی 
دارن��د اما حلقه گمش��ده ای به 
نام ایجاد اش��تغال را نمی توانند 
فراه��م کنند. ای��ن خدمات به 
دلی��ل اینک��ه با سیس��تم های 
و هوشمند سروکار  الکترونیکی 
دارند نی��روی انس��انی کمتری 
به طوری که  را طلب می کنن��د، 
حتی بس��یاری از کارشناسان از 
اش��تغال زدایی این خدمات هم 

صحبت می کنند. 
از اینه��ا گذش��ته ام��ا بخش 
صنعتی، اصلی ترین مهره تولید 
ثروت در یک جامعه - مخصوصا 
در جوامع در حال توسعه که به 
فناوری های پیچیده تر دسترسی 
ندارند- می تواند باشد. در همین 
حوزه اس��ت که مفه��وم مهم و 
ثروت آفری��ن »تولی��د« خود را 
بیش��تر نش��ان می ده��د. تولید 
صنعتی عالوه بر اینکه می تواند 
ثروت آفری��ن باش��د و به رش��د 
بیانجامد  اقتصادی یک کش��ور 
اساس��اً »نیروب��ر« هم هس��ت. 
نی��روی انس��انی از فاکتورهای 
اصل��ی تولیدات صنعتی اس��ت 
که می تواند به ایجاد اشتغال در 

جامعه کمک شایانی کند. 
ام��ا اینکه چرا ای��ن اتفاق در 
کشور ما نمی افتد و سرمایه داران 
ب��ه  را  خ��ود  س��رمایه های 
بخش ه��ای غیرتولیدی همانند 
بازار ارز یا س��که می برند و یا در 

بانک می گذارند به نظر می رسد 
به خاطر بازار سودآور و کم خطر 
این حوزه ها باش��د. بازار آزاد ارز 
هم که مدتی اس��ت غیرقانونی 
اعالم ش��ده و جای خ��ود را به 
مس��کن داده اس��ت. آن هم نه 
س��اخت مس��کن بلکه خرید و 
فروش آن! تولی��دات صنعتی با 
وجود انواع و اقس��ام مالیات ها و 
همچنین ب��ازار پررونق واردات، 
به حوزه ای پرخط��ر و کم بازده 
برای س��رمایه داران تبدیل شده 
اس��ت که کمتر کس��ی ریسک 
آن را قب��ول می کن��د، به طوری 
که حت��ی برخ��ی کارخانه های 
مانن��د  قدیم��ی  و  ریش��ه دار 
یخچال سازی »ارج« هم در این 
آشفته بازار نتوانست دوام بیاورد 
ورشکستگی  گذش��ته  س��ال  و 

خود را اعالم کرد. 
در همین باره حس��ین خزلی 
خرازی، کارش��ناس بازار سرمایه، 
با بیان اینک��ه به طور پیش فرض 
اگ��ر ش��رایط عدم اطمین��ان در 
کشور حاکم نبود، بهترین گزینه 
ب��رای س��رمایه گذاری س��هام و 
بورس است، گفت: به دلیل وجود 
ش��رایط عدم اطمینان س��رمایه 
در کشور، س��رمایه داران ترجیح 
می دهند دارایی ه��ای خود را به 
صورت ثابت مانند مس��کن، طال 
و ارز تبدیل کنند و کمتر س��راغ 
حوزه هایی مانند بورس می روند. 

وی با بیان اینکه بازار مس��کن 

به لح��اظ اقتص��ادی به اش��باع 
رس��یده اس��ت، اضافه ک��رد: با 
ای��ن حال س��فته بازها همیش��ه 
بازار مس��کن را جذاب می بینند. 
س��فته بازی به این معناست که 
آنها مس��کن را به منظور مصرف 
نهایی نمی خرند، بلک��ه آن را به 
عنوان کاالیی باارزش می خرند تا 
بعداً گران تر بفروش��ند. با این کار 
آنها هم می توانند س��ود کنند و 
هم می توانند در ش��رایط تورمی، 
ارزش پ��ول خودش��ان را حفظ 
کنند تا ثروت شان کم نشود. اگر 
سرمایه ها هم به سمت سفته بازی 
در بازار مس��کن برود، هیچ رشد 

اقتصادی ایجاد نمی شود. 
به نظر می رسد در این شرایط 
که دولت با انواع و اقسام مسائل 
اقتصادی و در صدر آنها معضل 
بی��کاری روبه رو اس��ت توجه و 
تمرکز بیش��تر روی حل مسائل 
پی��ش روی صنع��ت از جمل��ه 
پدی��ده قاچ��اق و مالیات ه��ای 
می توان��د  کش��ور  س��نگین 
البته  باش��د.  گره گش��ا  بس��یار 
باید توجه داش��ت ک��ه صنایع 
داخل��ی انحصاری و فرمایش��ی 
ه��م نمی توانن��د بازده��ی الزم 
را برای اقتصاد کش��ور داش��ته 
ی��ک صنعت  باش��ند، چراک��ه 
زمانی می تواند موفق باش��د که 
در آن اص��ل ابتدایی رقابت آزاد 
)با دیگر تولیدکنندگان داخلی( 

حاکم باشد. 

چرا سرمایه های سرگردان به سمت صنعت نمی روند؟ 

تحلیل سیاست ناموفق کاهش نرخ سود بانکی

جهانی  قیم��ت  درحالی ک��ه 
نف��ت در دو هفت��ه اخیر تحت 
برای  آمری��کا  تصمی��م  تأثی��ر 
خ��روج از برج��ام و نگران��ی از 
طالی  عرض��ه  بیش��تر  کاهش 
س��یاه روند صعودی یافته بود، 
توافق عربس��تان با روسیه برای 
افزایش تولید، مانع رشد بیشتر 

قیمت ها شده است. 
مناب��ع  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
خب��ری این توافق را ناش��ی از 
فش��ار ترامپ به عربستان برای 
قیمت  افزای��ش  از  جلوگی��ری 
نف��ت می دانند زیرا این افزایش 
اقتصاد  رش��د  ن��رخ  می توان��د 

جهانی را کاهش دهد. 
بلومب��رگ  خب��ری  پای��گاه 
آمریکا در گزارش��ی اعالم کرد 
که عربستان تحت فشار ترامپ، 
رئیس جمه��ور آمری��کا، ترم��ز 
افزای��ش قیمت نفت را کش��ید 
و مانع رش��د بیشتر قیمت های 

نفت شده است. 
ای��ن خبرگ��زاری در ادام��ه 
نوش��ت: عربس��تان تح��ت این 
فش��ار، ظ��رف م��دت کوتاهی 

سیاس��ت حمای��ت از افزای��ش 
قیمت نفت را کنار گذاش��ت و 
تصمیم به افزایش تولید گرفت 
و این چرخ��ش ١٨٠ درجه ای 
چش��م انداز بازار نف��ت را کاماًل 

دگرگون کرد. 
انگلیس��ی  روزنامه  همچنین 
وال اس��تریت ژورن��ال نی��ز در 
و  روس��یه  نوش��ت:  گزارش��ی 
عربس��تان ب��رای افزایش تولید 
نفت به طور مشترک می کوشند، 
اقدامی که موجب کاهش شدید 
قیمت نفت در روز جمعه شد و 
نشان داد روسیه نقش حساس 
قیم��ت  تعیی��ن  و مهم��ی در 

جهانی نفت دارد. 
اعالم  انگلیس��ی  روزنامه  این 
ک��رد، این نخس��تین همکاری 
مسکو برای افزایش عرضه نفت 
پس از پیوس��تن آن ب��ه توافق 
موق��ت کاهش تولید س��ازمان 
نفت  صادرکنن��ده  کش��ورهای 
)اوپک( برای کاهش تولید نفت 
اس��ت که دو س��ال پیش اتفاق 

افتاد. 
گفتنی است اوپک در نشست 

رسمی 3٠ نوامبر ٢٠١٦ )دهم 
آذرم��اه ١3٩5( خ��ود در وین، 
ب��رای نخس��تین ب��ار از س��ال 
٢٠٠٨ میالدی با کاهش تولید 
موافقت ک��رد تا با کاهش مازاد 
عرض��ه نفت در بازاره��ا، به باال 
قیمت ه��ا کمک  رفتن س��طح 

کند. 
روسیه و ٩ تولید کننده دیگر 
نی��ز در اواخر س��ال ٢٠١٦ به 
اوپک  تولی��د  کاه��ش  تواف��ق 
پیوس��تند. بر اساس این توافق، 
متعهد  امضاکننده  کش��ورهای 
ش��دند در مجم��وع از س��طح 
تولید ١.٨ میلیون بشکه در روز 
 بکاهن��د که این می��زان، حدود
٢ درص��د کل تولی��د نف��ت در 
جهان است. این توافق تا پایان 

سال ٢٠١٨ معتبر است. 
وال اس��تریت ژورنال نوشت: 
توافق س��ال ٢٠١٦ روس��یه با 
اوپک مؤثر واقع ش��د و توانست 
م��ازاد عرضه نفت در بازارها که 
نفت  قیمت های  افزای��ش  مانع 
می ش��د را از بین ببرد و سطح 
قیمت نفت را از ٢5 به ٨٠ دالر 

در هر بش��که برساند، رکوردی 
که هفته گذشته ثبت شد. 

عربس��تان  اوپ��ک،  اکن��ون 
و روس��یه هم��ه با ای��ن قضیه 
موافقن��د ک��ه زمان ب��از کردن 
دوباره شیرهای نفت فرا  رسیده 

است. 
مقام های عربس��تان و روسیه 
اعالم کردند ک��ه نیاز بازار نفت 
ب��ه افزای��ش تولی��د را به دقت 

رصد می کنند. 
قیمت نفت خام وست تگزاس 
اینترمدیت آمری��کا پس از این 
تصمیم ٢ دالر و ٨3 س��نت یا 
٤ درص��د کاهش یافت و به ٦7 
دالر و ٨٨ س��نت در هر بشکه 
رس��ید. نفت خام برنت دریای 
شمال نیز با ٢ دالر و 35 سنت 
یا 3 درصد کاهش به بهای 7٦ 
دالر و 77 س��نت در هر بشکه 

معامله شد. 
این تصمیم روس��یه و اوپک 
نگران��ی آمریکا و بازارهای نفت 
را از افزای��ش قیمت ه��ای نفت 
در ص��ورت کاه��ش ص��ادرات 
نف��ت ایران به دلیل تحریم ها از 

بین برد.  قیمت های نفت از دو 
هفته پیش که »دونالد ترامپ« 
تصمیم گرفت آمریکا را از برنامه 
)برجام(  مش��ترک  اقدام  جامع 
خ��ارج کن��د و تحریم های این 
کشور علیه ایران را برگرداند در 

حال صعود بود. 
رئی��س  کراف��ت،  حلیم��ه 
بخ��ش اس��تراتژی کاالی بانک 
بی س��ی  »آر  س��رمایه گذاری 
آمری��کا  مارکت��س«  کپیت��ال 
به س��ی ان بی س��ی گفت��ه بود: 
شرایط بس��یار جالبی به وجود 
آمده اس��ت؛ تحریم نفت ایران 
در حالی انجام ش��ده که امکان 
ب��رای  اوپ��ک  از  درخواس��ت 
افزایش تولید پیش بینی نش��ده 
است. اگر در عرضه نفت بیشتر 
ب��ه ب��ازار، محدودیت��ی وجود 
داش��ته باش��د و نفت ایران نیز 
به دلیل تحریم ها از بازار خارج 
ش��ود، با توجه به افت ش��دید 
تولید نفت ونزوئال ممکن است 
تولید نفت اوپک در مقایس��ه با 
سال گذشته روزانه یک میلیون 

بشکه کاهش یابد. 

بلومبرگ گزارش داد

عربستان تحت فشار ترامپ، ترمز افزایش قیمت نفت را کشید

گزارش2

اقتصادجهان

چین قطب نوآوری آینده می شود
چرا سرمایه گذاران دره سیلیکون از 

چین می ترسند؟ 
 س��رمایه گذاران دره س��یلیکون نگران رشد بخش 
فناوری چین هس��تند. این نگرانی زمانی شروع شد 
که ش��رکت س��رمایه گذاری مایک ورنال گفت چین 
ب��ه زودی ایاالت متحده را در حوزه هایی مانند هوش 
مصنوعی و وسایل نقلیه خودکار پشت سر می گذارد. 
در همین زمینه، س��ی ان بی سی در گزارشی نوشت 
که دولت چین درحالی مش��تاق به برداش��تن موانع 
برای خودروهای خودران، اش��تراک گذاری داده ها و 
اتوماسیون کارخانه ها است که استارتاپ ها در آمریکا 

با مقررات دست و پاگیری مواجه شده اند. 
بر اساس این گزارش، کارشناسان می گویند دولت 
چین و رهبران تکنولوژی این کش��ور با هم به سمت 
ن��وآوری حرکت می کنند. این موضوع خطری واقعی 
اس��ت که طی س��ه تا پنج س��ال آینده ب��ه حقیقت 
می پیوندد و زمانی از خواب بیدار می شویم که چین 

از ایاالت متحده و دره سیلیکون جلو زده است. 
ع��الوه بر مایک ورن��ال، چهار س��رمایه گذار دیگر 
مانن��د دیوی��د ک��وان از Bessemer، س��ارا گوو از 
از Lightspeed  و  Greylock، نی��کل کوئی��ن 
توم��اس تون��گاز از Redpoint هم موافق بودند که 
ت��ا چند س��ال آینده چی��ن جلوتر از آمری��کا و دره 
س��یلیکون خواه��د ب��ود.  در چین، دولت مش��تاق 
ب��ه برداش��تن موان��ع ب��رای خودروهای خ��ودران، 
اش��تراک گذاری داده ها، اتوماسیون کارخانه ها است. 
همچنین نه تنها دولت چین با بخش فناوری بیش��تر 
هماهنگ می ش��ود، بلکه استارتاپ ها هم مجموعه ای 
ب��رای آم��وزش الگورتیم های ه��وش مصنوعی را در 

دسترس قرار می دهند. 
با این حال همه کارشناسان نسبت به چین بدبین 
نیس��تند. دیوید ک��وان می گوید فن��اوری، وضعیت 
برنده نیس��ت. نوآوری در چین به اقتصادها و مصرف 

کنندگان در همه جای جهان کمک می کند. 
اس��تارتاپ های چینی در حوزه هوش مصنوعی در 
حال جذب بودجه های بیشتری هستند. براساس آمار 
و اطالع��ات CB Insights، چینی ها ٤٨ درصد از 
بودجه جهانی هوش مصنوعی را در اختیار گرفته اند. 

در مقابل آمریکا 3٨ درصد را دریافت کرده است. 
خوش بینی از چشم انداز چین

تع��دادی از س��رمایه گذاران مخالف��ت خ��ود را با 
برنامه ه��ای اصالحاتی مهاجرتی دونالد ترامپ عنوان 
کرده ان��د؛ برنامه ای که می تواند باعث تخلیه نخبگان 
از دره س��یلیکون ش��ود. اما این انتقاد به چین وارد 
نیس��ت و به همین دلیل هم چشم انداز بهتری پیش 
روی آن پیش بینی می ش��ود.  فی��س بوک در چین 
جای��ی ندارد، ام��ا وی چت در این کش��ور به راحتی 
استفاده می شود. مس��نجر و واتس اپ، آرزو می کنند 
که می توانس��تند جایگاهی مانن��د وی چت در چین 

داشته باشند. 

کدام برنامه لیر را نجات می دهد؟ 
اقتصاد ترکیه در معرض خطر است

 ارز ترکی��ه رکورد پایین تری��ن ارزش در برابر دالر 
را زده اس��ت و دول��ت س��عی در توقف س��قوط ارز 
کشور دارد. س��ی ان ان مانی گزارشی درباره وضعیت 
اقتص��ادی و کاهش ارزش پول ترکیه منتش��ر کرده 
اس��ت.  طب��ق این گزارش، از ش��روع س��ال جاری، 
لی��ر حدود ٢٠درصد از ارزش��ش در براب��ر دالر را از 
دس��ت داد؛ کاهش��ی که به دلیل حرکت گس��ترده 
س��رمایه گذاران از بازارهای نوظهور به سمت آمریکا 
بوده است.  با این حال بحران ارز از ابتدای ماه جاری 
س��رعت بیشتری گرفت، همان زمانی که رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرد می خواهد 
ن��رخ بهره را کنت��رل کند؛ نرخ به��ره ای که به قول 

اردوغان »مادر و پدر همه شرارت هاست«. 
همان ط��ور که س��رمایه گذاران از ترکی��ه و پول 
 رایج این کش��ور دور می ش��وند، ارزش هر یک لیر به

٢٠ سنت آمریکا رس��یده است. بانک مرکزی ترکیه 
روز چهارش��نبه اعالم کرد که به طور اورژانس��ی نرخ 

بهره را از ١3.5 درصد به ١٦.5 درصد باال می برد. 
مشکل از کجاست؟ 

بع��د از یک جه��ش در افزایش نرخ لی��ر، این ارز 
دوباره س��قوط کرد. کارشناس��ان معتقدند مشکالت 

بیشتری وجود دارد. 
روز  ک��ه  گزارش��ی  در   Oxford Economics
پنجشنبه منتشر کرد، پیش بینی می کند در اوایل ماه 
ژوئن نرخ بهره حتی به حدود ١٩.5 درصد هم برسد.  
ت��ورم ترکیه در ح��ال حاضر حدود ١١درصد اس��ت، 
اما کاه��ش ارزش لیر می تواند قیمت ه��ا را باال ببرد. 
مردم ترکیه می گویند بحران ارز را احساس می کنند.  
ترکیه س��االنه صدها میلی��ارد دالر کاال وارد می کند 
که ش��امل خودرو، لباس، یخچال و... است که هرروز 
هم گران تر می ش��وند.  اردوغ��ان در حال حاضر برای 
انتخاب��ات ٢٤ ژوئن و انتخاب دوباره تالش می کند. او 
در سخنرانی خود گفت: اقتصاد ترکیه کشوری با تمام 

قوانین بازار و موسسات آزاد مطابقت دارد. 
اما کارشناس��ان معتقدند این حرک��ت خیلی آرام 
ب��وده و دیگر خیلی دیر اس��ت، چرا که آس��یب قبال 
وارد ش��ده بوده است.  کارشناسان نگران هستند که 
افزایش تورم روی رش��د اقتصادی تأثیر بگذارد. آنها 
همچنین نگرانند که پول و س��رمایه گذاری با سرعت 

بیشتری از ترکیه خارج شود. 
ترکیه کس��ری حس��اب جاری باالیی دارد، تقریباً 
بیش��تر از 5 درصد تولید ناخالص داخلی اش. این به 
این معنی است که وارداتش بیشتر از صادراتش است 

و نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد. 

گردشگری

محل اقامت با ما
استارتاپی هایی برای تعطیالت

با پایان سال تحصیلی و شروع فصل تابستان تعداد سفرها 
به شکل چشم گیری افزایش پیدا می کند و در این بین یکی از 
مهم ترین چالش های هر سفری محل اقامت است؛ این موضوع 
مخصوصا برای خانواده هایی که حساسیت های خاصی دارند 
یا اینکه تعدادشان زیاد است، همیشه جدی تر می شود. البته 
همیش��ه در پیدا کردن محل اقامت در سفر نکته مهمی هم 
وجود دارد و آن اقامت در هتل یا اقامت در خانه های محلی، 
ویال و... اس��ت. در سال های گذشته اس��تارتاپ های بسیاری 
برای رزرو هتل در کش��ور راه اندازی شده بودند اما برای پیدا 
کردن خانه های محلی و ویال محدودیت هایی وجود داشت که 
به نظر می رس��د حاال با راه اندازی چند استارتاپ این مشکل 
بس��یار کمتر شده است. حاال ش��رایطی به وجود آمده است 
که خانواده هایی که به دنبال اجاره ویال هستند یا افرادی که 
می خواهند در خانه های محلی اقامت داشته باشند، می توانند 
از قب��ل حرکت، برنامه ریزی ه��ای الزم را انجام دهند و محل 
اقامت شان را وسط جنگل، کنار دریا و داخل کویر رزرو کنند. 
بوکینگ ویال: همان طور که از اسم این استارتاپ مشخص 
است مهم ترین خدماتی که ارائه می کنند، رزرو کردن انواع ویالها 
در شهرهای مختلف کشور است. همچنین دسته بندی های اجاره 
محل اقامت در این استارتاپ شامل »مجتمع اقامتی، اجاره ویال 
جنگلی، اجاره ویال اس��تخردار، اجاره آپارتمان مبله، اجاره ویال 
ساحلی و اجاره اقامتگاه بوم گردی« است. همچنین یکی از نکات 
جال��ب دیگر این س��ایت تخفیف های ویژه آن و جس��ت وجوی 
محل ه��ای اقامت براس��اس تعیین حدود قیمتی اس��ت. یعنی 
شما می توانید با در نظر گرفتن یک کف و سقف قیمت در یک 
منطقه مش��خص از این استارتاپ بخواهید تا گزینه های خود را 
به شما پیشنهاد بدهد. همچنین در کنار توضیحات محل اقامت 
ش��رایط آن، امکانات و تصاویرش هم قابل دیدن اس��ت و افراد 
می توانند حتی محل دقیق آن را روی نقش��ه ببینید.  در سایت 
این استارتاپ آمده اس��ت:»هدف بوکینگ ویال فقط محدود به 
رزرو ویال نبوده و این سامانه با دید توسعه گردشگری به صورت 
همه جانبه فعالیت خود را از تیرماه سال ١3٩٦ آغاز کرده است 
و در این راستا، در مرحله اول ایجاد تسهیالت سفر ارزان قیمت 
برای همه اقش��ار جامعه در زمینه جس��ت و جوی آس��ان و رزرو 
اقامتگاه در مبدا و قبل از سفر و توسعه گردشگری به کل ایران 
به خصوص به شهرهای کمتر دیده شده هدف اصلی بوده است 
و در گام بعدی جذب گردشگران خارجی و معرفی پتانسیل های 
گردش��گری ایران از طریق شرکت در نمایشگاه های بین المللی 
خارجی و تبلیغات آنالین بین المللی مد نظر قرار گرفته است.« 
ایران بوم گردی: این س��ایت هم استارتاپ دیگری است که به 
شما می تواند پیشنهادهای بسیار خوبی برای اقامت در خانه های 
محل��ی بدهد و برای پیدا کردن اقامتگاه های بوم گردی در نقاط 

مختلف کشور به شما کمک کند. 

28 شهر گران دنیا را بشناسید
گران ترین شهرهای جهان به روایت 

دویچه بانک
ماه مه  هر سال، دویچه بانک گزارش ساالنه گران ترین های 
جهان را منتشر می کند؛ مجموعه ای از قیمت کاالها و خدمات 
در بخش های جهان و ش��هرهای قدرتمن��د دنیا.  به گزارش 
خبرآنالین به نقل از بیزنس اینس��ایدر، این بانک قیمت ها را 
ب��ر مبنای میانگین قیمت اجاره آپارتم��ان دو خوابه در همه 
ج��ای دنیا بررس��ی می کند.  یک��ی از ای��ن فاکتورهایی که 
بررسی می شود، بر مبنای میانگین درآمد ماهانه افراد و کسر 
هزینه هایی مثل کرایه تاکس��ی و مالیات است.  به طور کلی، 
شهرهایی که در رتبه های باال قرار گرفته اند، عمدتا در نیمکره 
ش��مالی و در اقتصادهای توسعه یافته غربی قرار دارند، اما در 
نیمکره جنوبی ش��هرهای قدرتمندی در استرالیا یا نیوزیلند 
هم قرار دارند.  غیرمنتظره اس��ت که مردم در شهرهایی که 
هزینه اجاره در آنها باالس��ت و الزم اس��ت که درآمد باالیی 
داشته باشند، زندگی می کنند، به طور مشخص شهرهایی مثل 
لندن، نیویورک و فرانکفورت.  براس��اس گزارش دویچه بانک 
بعد از برگزیت، دستمزدها در شهری مثل فرانکفورت نسبت 
به س��ال قبل بی��ش از ٢٠٠ دالر افزایش یافته اس��ت.  رتبه 
برتر شهرها اگرچه تغییرات کمی دارد، اما کماکان مثل سال 
٢٠١7 متعلق به چهار ش��هر س��ال قبل است. ٢٨ شهر زیر، 
شهرهایی هستند که میانگین درآمد ماهانه برای زندگی در 
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سالی  بازنشس��تگی چند  صندوق های 
اس��ت که حال و روز خوش��ی ندارند. بر 
طبق آم��ار و ارق��ام ح��دود ١٨صندوق 
بازنشس��تگی در کش��ور وجود دارد، اما 
نزدیک به ١٠درصد بازنشس��تگان تحت 
پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری 
و تأمین  اجتماعی قرار دارند. این در حالی 
است که تحلیلگران اقتصادی معتقدند با 
هر روز گذش��ت زمان و عدم توجه کافی 
ب��ه معضالت صندوق های بازنشس��تگی، 
حل مش��کالت را در آینده نه چندان دور 
که تع��داد بازنشس��ته ها افزایش خواهد 
یافت، پیچیده تر و پرهزینه تر خواهد کرد. 
به ط��ور  خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
بازنشس��تگی  صندوق ه��ای  معم��ول 
س��ازوکار مش��خصی دارن��د. در ابت��دا 
تشکیل می شوند، به دوران میانسالگی 
دوران  ب��ه  نهای��ت  در  و  می رس��ند 
کهنس��الی. اعضای ای��ن صندوق ها در 
ابتدای امر بیمه ش��دگان هس��تند و در 
عمل تا دهه دوم و س��وم بازنشسته ای 
وجود ندارد، اما مادامی که بخش��ی از 
بیمه ش��دگان بازنشسته می شوند، رشد 
مص��ارف صندوق رو به افزایش می رود. 
پ��س از آن، مصارف و مناب��ع به نقطه 
س��ر به سر می رسند و در آخر به دلیل 
غالب ش��دن تعداد بازنشس��تگان، رشد 
مصارف از منابع پیشی می گیرد و آرام 
آرام نیاز ب��ه ایجاد اصالح��ات پررنگ 

می شود. 
آنچه عموما در این صندوق ها ضرورت 
اصالحات را دوچندان می کند، سالمندی 
جمعیت اس��ت که به ع��دم تعادل مالی 
منج��ر می ش��ود. ای��ن اتف��اق حتی در 
کش��ورهای توس��عه یافته غرب��ی نیز رخ 
می ده��د، ول��ی در ایران ش��رایط حادتر 

بوده است. 
شکاف میان منابع و مصارف

مش��کالت پیچی��ده ای که ام��روز در 
هستیم،  شاهد  بازنشستگی  صندوق های 
ب��ه نح��وه مدیری��ت آنه��ا در گذش��ته 
بازمی گردد، چنانکه ش��اهد وقوع شکاف 
بس��یار بزرگی میان منابع و مصارف آنها 
هس��تیم. براس��اس آمار و ارقام، نزدیک 
ب��ه ٨٠درص��د مص��ارف صندوق ه��ای 
از  از ٦٠درص��د  بی��ش  و  بازنشس��تگی 
تأمی��ن  اجتماع��ی  س��ازمان  مص��ارف 
نیروهای مس��لح از محل بودجه عمومی 

دولت تأمین اعتبار می شود. 
اگ��ر ش��رایط فعل��ی در صندوق های 
و  یاب��د  ادام��ه  کش��ور  بازنشس��تگی 
سیاس��ت های اصالح��ی الزم عملیات��ی 
نش��ود، وضعی��ت ب��ه مرات��ب پیچیده تر 
از وض��ع موج��ود خواهد ش��د. چنان که 
پیش بینی می ش��ود هزینه های مربوط به 
صندوق ها طی س��ال های آتی به سهمی 
در ح��دود ٤٠درص��د از تولی��د ناخالص 
داخلی کش��ور خواهد رسید. کارشناسان 
راه��کاری  ک��ه  صورت��ی  در  معتقدن��د 
ب��رای خ��روج از مش��کالت صندوق های 
بازنشستگی اندیش��یده نشود، یقینا طی 

دو یا س��ه دهه آینده متولدین پرش��مار 
ده��ه ٦٠ نی��ز به جمعیت بازنشس��تگان 
کش��ور اضافه و ش��رایط بغرنج تر خواهد 
ش��د و ش��اید الزم ش��ود کل درآمدهای 
نفت��ی و حت��ی مالیات��ی دولت��ی صرف 
هزینه ه��ای جاری این صندوق ها ش��ود. 
در چنین ش��رایطی، عم��ال منابعی برای 
بودجه عمران��ی و پروژه های دولت باقی 
نمی ماند. ب��ه بیان دیگر، نه تنها نمی توان 
انتظار رش��د و توسعه اقتصادی را داشت 
که چه بس��ا اداره امور کشور نیز با مشکل 

روبه رو خواهد شد. 
بدهی دولت به تأمین  اجتماعی

یکی از مشکالت بزرگ، بدهی دولت به 
تأمین  اجتماعی است. دولت سال هاست 
بدهی خود به صندوق ه��ا را نداده و این 
بدهی تا س��ال ١3٩٦ بیش از ١٠٠ هزار 
میلی��ارد تومان بوده و ه��ر روز در حال 
افزایش اس��ت. دول��ت نی��ز متوجه این 
اوضاع وخیم صندوق ها ش��ده و حتی در 
تالش است که بخش��ی از بدهی خود را 
بازپرداخت کند و برمبنای همین دیدگاه 
بوده که در بودجه امس��ال نزدیک به ٦٠ 
ه��زار میلیارد تومان به این امر اختصاص 

داده است. 
وضعیت س��رمایه گذاری در صندوق ها 
بازده��ی  میانگی��ن  و  نب��وده  مطل��وب 
س��رمایه گذاری آنها در یک دهه گذشته 
منفی بوده اس��ت. بسیاری از شرکت های 
زیرمجموع��ه آنه��ا ب��ه واس��طه فروش 
دارایی های خ��ود، بازدهی خود را مثبت 
اع��الم کرده اند. نکته مه��م صندوق های 
بازنشس��تگی در راه حل س��رمایه گذاری 
آن اس��ت که کوچک بودن و تالطم بازار 
سرمایه در ایران و همچنین ریسک های 
سیاس��ی برای س��رمایه گذاری خارجی، 
ای��ن گزین��ه را ه��م ب��رای صندوق ه��ا 
ب��ا س��رمایه گذاری کام��ل و ه��م برای 
حساب های انفرادی با ذخیره سازی کامل 

دارای مشکالتی می کند. 
از س��وی دیگ��ر، ورودی صندوق ه��ا 
به ش��دت کاهش یافته اس��ت. دس��ت و 
دل بازی بیش از حد سیستم بازنشستگی 
در اج��رای نظام مزای��ای معین، ورودی 
کم ح��ق بیمه به صندوق ها که ناش��ی از 

باالبودن نرخ بیکاری در کش��ور اس��ت و 
عملک��رد ضعی��ف اقتص��ادی در رابطه با 
رشد تولید ملی، وضعیت فعلی صندوق ها 

را دچار تزلزل کرده است. 
در ص��ورت ع��دم تغیی��ر اساس��ی در 
شرایط صندوق ها نمی توان آینده روشن 
و امیدوارکننده ای برای آنها متصور ش��د. 
به خص��وص ک��ه صندوق ها به واس��طه 
ش��رایط سیاس��ی و حاکمیت��ی، نه تنها 
نتوانسته اند طلب های خود را از دولت ها 
بگیرن��د، بلکه بخش��ی از طلب های خود 
را به اجبار با ش��رکت های ورشکس��ته و 
زیان ده تهاتر کرده اند و مجبور ش��ده اند 
که به جای حض��ور در یک بازار رقابتی، 
در ی��ک فض��ای تاریک و غیرش��فاف به 

بنگاه داری بپردازند. 
صندوق ها نیازمند اصالحات 

ساختاری
صندوق ه��ای بازنشس��تگی ای��ران به 
ش��دت نیازمن��د اصالح��ات س��اختاری 
هس��تند. در اغلب کش��ورهای دنیا نظام 
بازنشس��تگی به س��مت چند الیه بودن 
حرکت کرده اس��ت. در این روش فرد یا 
صندوق به وکالت از فرد، بخش��ی از پول 
خود را سرمایه گذاری می کند و متناسب 
با میزان بازدهی، فرد نیز منتفع می شود. 
با این تفاسیر، ریس��ک شرایط اقتصادی 
را خود فرد قب��ول می کند. البته نوآوری 
در این الیه می تواند به این صورت باش��د 

که در درجه اول ورودی های صندوق در 
یک س��اختار تنظیم گری ش��ده به سمت 
سرمایه گذاری مناسب هدایت داده شده 
و در درجه دوم تعداد صندوق ها کم شده 
و در نهای��ت یک یا دو صن��دوق مزایای 

معین در کشور فعال شود. 
با کم ش��دن تعداد صندوق ه��ا، هزینه 
مدیری��ت و ج��اری آنها بس��یار کاهش 
یافته و حاش��یه س��ود آنها را باال خواهد 
برد. البته در مسیر اجرای این اصالحات 
باید مراقب بود که کمترین حساس��یت و 
ضرر برای بازنشستگان فعلی و کارمندان 
قدیمی و در ش��رف بازنشس��تگی ایجاد 

شود. 
اصالح��ات  ک��ه  داده  نش��ان  تجرب��ه 
پارامتری��ک اثرات موقت��ی دارند و مجددا 
ظه��ور خواهن��د ک��رد. در کل ب��ه نظر 
می رس��د مقبول ترین راه��کار اصالحی، 
نظ��ام چندالی��ه تأمین  اجتماعی اس��ت. 
پیش نیاز اجرای این اصالحات، ش��جاعت 
و جس��ارت تصمیم گیرن��دگان و مجریان 
اس��ت و باید تمام هزینه های سیاس��ی و 
اجتماع��ی آن را به ج��ان بخرند. طبیعی 
است که نه کارفرمایان و نه کارگران موافق 
ای��ن اصالحات نخواهند بود، چراکه هدف 
از این گون��ه اصالحات، کاهش خروجی ها 
و افزایش ورودی ها به صندوق ها اس��ت. با 
این تفاسیر، سن بازنشستگی و حق بیمه ها 

باید افزایش یابد. 
آنچ��ه دول��ت تاکن��ون ب��ه صندوق ها 
اختصاص داده، جب��ران هزینه ها بوده و 
تأثیری در ش��رایط نامطل��وب و بحرانی 
صندوق ها ایجاد نکرده اس��ت. دولت باید 
هرچه س��ریع تر و باجدی��ت اصالحات را 
ش��روع کرده و حداقل سمت هزینه ها را 

مدیریت کند. 
هر روز گذشت زمان و عدم توجه کافی 
به معض��الت صندوق ها، حل مش��کالت 
را در آین��ده نه چن��دان دور ک��ه تع��داد 
بازنشس��ته ها نیز افزای��ش خواهد یافت، 
پیچیده ت��ر و پرهزینه تر خواهد کرد. این 
بیمار س��رطانی اگر زودتر درمان نش��ود، 
روز به روز حالش وخیم تر و با گس��ترش 
بیماری، مداوایش دشوارتر و پرهزینه تر و 

حتی غیرممکن خواهد بود. 

حال صندوق های بازنشستگی خوب نیست

گره بحران صندوق های بازنشستگی چگونه باز می شود؟ 
دریچه

سهم 53درصدی از جمعیت بیکار
اشتغال دهه شصتی ها به روایت آمار

یک میلیون و 7٠٠ ه��زار نفر از جمعیت 3 میلیون 
و ٢٠٠ ه��زار نفری بیکار متعلق ب��ه متولدین دهه ٦٠ 
است که 53درصد از کل جمعیت بیکار کشور را شامل 
می ش��ود.  به گزارش مهر، بی��کاری متولدین دهه ٦٠ 
امروز یکی از مهم ترین چالش های بازار کار است. طبق 
اطالعات مرکز آمار ای��ران درخصوص وضعیت نیروی 
کار براساس سرشماری سال ١3٩5، متولدین دهه ٦٠ 
حدود ١7 میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل 
می دهند که بالغ بر ٩ میلیون نفر از این افراد »جمعیت 
فعال« هس��تند؛ به این معنا که در گروه سنی بیکاران 
یا ش��اغالن قرار دارند؛ به عبارتی مجموع افراد بیکار و 
ش��اغل، جمعیت فعال را تشکیل می دهد.   همچنین 
بال��غ بر 7 میلیون و 5٠٠ ه��زار نفر نیز از جمعیت ١7 
میلیونی دهه شصتی ها، در گروه »جمعیت غیرفعال« 
یعن��ی در خارج از گروه بیکاران و ش��اغالن قرار دارند. 
افراد محصل، خانه دار، دارآمدهای غیرکاری )به عنوان 
مثال درآمد از محل اجاره ملک( از جمله افراد در گروه 

جمعیت غیرفعال هستند. 
ام��ا در بررس��ی وضعیت اش��تغال و بی��کاری، گروه 
جمعیتی فعال باید مبنای محاس��به قرار گیرد؛ با این 
توضیح بررس��ی آماری نیروی کار به اس��تناد آمارهای 
مرکز آمار ایران نشان می دهد از مجموع جمعیت فعال 
افراد دهه ٦٠، بالغ بر 7 میلیون و 5٠٠هزار نفر در گروه 
ش��اغالن و حدود یک میلیون و 7٠٠ه��زار نفر نیز در 
گروه بیکاران قرار دارند.  با توجه به اینکه جمعیت بیکار 
کشور طی سال های ٩5 و ٩٦ در محدوده 3 میلیون و 
٢٠٠ هزار نفر اعالم ش��د، بیکاری یک میلیون و 7٠٠ 
هزار نفری گروه سنی ٢٦ تا 35 سال که متولدین دهه 
٦٠ را شامل می شود، 53درصد از جمعیت بیکار کشور 
را ب��ه خود اختصاص می دهد. این آمار نش��ان می دهد 
بیش از نیمی از جمعیت بیکار را افراد متولدین دهه ٦٠ 
تشکیل می دهند و در حال حاضر متولدین دهه ٦٠، در 
گروه سنی ٢٨ تا 37 سال قرار دارند که بیشترین سهم 
از جمعیت بیکار کش��ور در این گروه س��نی قرار دارد.  
اما چند عامل باعث ش��د تا بحران بیکاری گریبان گیر 
متولدین دهه ٦٠ شود. بر این اساس اگر ٢٠ سالگی را 
میانگین سن ورود به بازار کار در نظر بگیریم، متولدین 
س��ال ١3٦٠ باید از س��ال ٨٠ به تدری��ج وارد بازار کار 
می شدند.  اوایل دهه ٨٠ که زمان ورود دهه شصتی ها 
به بازار کار بود، سیاس��ت های نظام آموزش عالی  بدون 
در نظر گرفتن کیفیت آموزشی توسعه پیدا کرد. توسعه 
نظام آموزش عالی دو نتیجه نامطلوب در پی داش��ت؛ 
نخس��ت، جوانی که باید در س��ن ٢٠ سالگی وارد بازار 
کار می شد، غالبا با انگیزه مدرک  گرایی و با تغییر الگوی 
زندگی، »دانشگاه« را به »انتخاب شغل« ترجیح داد که 
به دلیل این تأخیر فاز، سن ورود به بازار کار باال رفت. 

اقتصادکالن

گزارش بانک مرکزی از تورم اردیبهشت ماه 
نشان می دهد

تکان آرام تورم
تازه ترین گزارشی که بانک مرکزی از تغییرات نرخ تورم 
اعالم کرد نش��ان از کاهش هرچند اندک تورم و ثبت در 
نرخ ٩.١درصد برای اردیبهشت ماه دارد.  به گزارش ایسنا، 
در هر دو اعالم رس��می نرخ ت��ورم اعم از بانک مرکزی و 
مرکز آمار روند کاهش��ی اس��ت. بانک مرکزی از کاهش 
٠.١درصدی تورم در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه 
خبر داد و مرکز آمار نیز این نرخ را با اختالف ١.١درصدی 
حدود ٨درصد اعالم کرده است.  طبق آمار بانک مرکزی 
تورم ماهانه اردیبهشت ماه حدود ١.٦درصد و تورم نقطه 
به نقطه )تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل( 
٩.7درصد بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که مرکز آمار 
تورم ماهانه را ١.١ و نقطه به نقطه ٨.3درصد اعالم کرد.  
تورم های اعالمی بانک مرکزی از س��ال گذشته تاکنون 
هم��واره نرخی بین ٩ ت��ا ١٠درصد و در م��واردی عبور 
از ١٠درصد و بازگش��ت مجدد به تک رقمی بوده اس��ت.  
بن��ا بر این گزارش در بی��ن کاال و خدمات مصرفی تورم 
»تحصیل« با ١٢درصد، »خوراکی ها و آش��امیدنی ها« و 
»تفریح و ام��ور فرهنگی« و »کاال و خدم��ات« با ١١.٤ 
و همچنین »رس��توران و هتل« با ١١.5 باالترین سطح 
تورم س��االنه را در بین گروه ها به خود اختصاص دادند. 
همچنین »ارتباطات« با 5.٢درصد کمترین سطح تورم را 

در بین گروه های کاال و خدماتی داراست. 
 

بیش از 81 میلیون سیم کارت در 
کشور غیرفعال است

ش��مار  اطالع��ات  فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارت 
س��یم کارت های واگذارشده در کش��ور تا پایان سال 
گذش��ته را ١٦٩ میلی��ون و 5٤3 ه��زار و 3٦٨ فقره 
اع��الم ک��رد ک��ه فق��ط ٨٨ میلی��ون و 3٤١ هزار و 
7٢3خط آن فعال است.  به گزارش ایرنا، آمار پیشین 
دفتر بررسی های فنی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نش��ان می داد تا 
پایان شهریورماه پارسال ١5٦ میلیون و 5٤٨ هزار و 
5١١ سیم کارت به ش��هروندان واگذار شده است که 
٨5 میلی��ون و ٦٤هزار و ٤٦ خط آن مورد اس��تفاده 
قرار می گرف��ت اما بر پایه گزارش جدید ٨١ میلیون 
و ٢٠١ هزار و ٦٤5 س��یم کارت غیرفعال در کش��ور 
وج��ود دارد.  بر پایه گزارش تازه دفتر بررس��ی های 
فنی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات، در پایان س��ال ٩٦ ضریب نفوذ 
مش��ترکان فعال تلفن همراه کش��ور ١١٠.53درصد 
شد درحالی که این ضریب تا پایان شهریورماه همان 
سال ١٠٦.٤3درصد بود.  تا پایان پارسال 53 میلیون 
و ٢٤٤ هزار و ٤5٤مش��ترک پهن باند سیار داشتیم؛ 
درحالی که این آمار تا پایان ش��هریورماه همان سال 

٤7میلیون و 33٢ هزار و 555 مشترک بود. 
بهره برداری از نخس��تین مرحله ش��بکه تلفن همراه 
کش��ور در مردادم��اه س��ال ١373در ش��هر ته��ران با 
٢٤سایت بی. تی. اس و با ظرفیت ٩ هزار و ٢٠٠شماره 
آغاز شد.  گرچه روند واگذاری سیم کارت در آن سال ها 
با فراز و فرودهایی همراه بود، اما پس از روی کارآمدن 
دولت یازدهم سرعت توسعه این بخش شتاب بیشتری 
به خود گرفت.  پارس��ال تالش برای راه اندازی ش��بکه 
ملی اطالعات به ثمر نشس��ت و مرحله سوم این شبکه 
نی��ز وارد مرحل��ه اجرایی ش��د. مرحله نخس��ت دولت 
الکترونیک و دولت همراه نیز در آخرین ماه های کاری 
دولت یازدهم راه اندازی شد تا مردم بتوانند با تلفن های 
همراه خود خدمات دس��تگاه های اجرای��ی را دریافت 

کرده و به مراجعه حضوری نیازی نداشته باشند. 

یکشنبه
6 خرداد 1397

شماره 1075



6 پیامد سیاست جدید ارزی

حدود ٤٠ روز از شروع سیاست های جدید ارزی 
دولت می گذرد. صاحبنظران بر این نکته اتفاق نظر 
دارند که در زمان هایی که هیجانات بر جریان بازار 
مستولی می شود، ورود مقطعی دولت برای کنترل 
هیجان��ات و برگرداندن بازار ب��ه روال عقالنی خود 
الزم اس��ت، اما گذش��ت این ٤٠ روز نشان می دهد 
که دولت مصمم به حفظ سیاس��ت های اعمال شده 
است. با توجه به در پیش بودن بازگشت تحریم های 
آمریکا و سوارش��دن پیامدهای آنها بر وضع کنونی، 
انتظ��ار بازیگ��ران اقتصاد کش��ور تقوی��ت عوامل 
سبب س��از جهش نرخ ارز اس��ت و آنها تصمیمات 
خود را ب��ر همین مبنا اخذ و اس��توار می کنند. به 
چند نشانه از انتظارات شکل گرفته در اقتصاد کشور 

اشاره می کنم: 
١- پس از نوس��انات هفته های نخست، تقاضای 
ب��ازار برای ارز غیررس��می در حال رش��د اس��ت و 
بازار غیررس��می ارز نرخ دالر ب��االی ٦٠٠٠ تومان 

را پذیرفته است. 
٢- ش��رکت های ب��زرگ بخش عموم��ی، قیمت 
ف��روش داخلی خدم��ات و کااله��ای صادرات پذیر 
خود را در حدودی تنظیم کرده اند که انعکاس دالر 

٦٠٠٠تومانی است، نه ٤٢٠٠ تومانی. 
3- نرخ ه��ای خری��د کاالهای داخل��ی به منظور 
صادرات، بر مبنای ارز غیررسمی محاسبه می شود. 
تف��اوت فاح��ش قیم��ت ارز دولتی و غیررس��می 
باعث ب��ه جان خریدن آث��ار و عواقب عدم تمکین 
به سیاست های جدید ش��ده و صادرات را به سوی 

واسطه ها سوق داده است. 
٤- تقاض��ای وارداتی برای ارز دولتی به ش��دت 
افزای��ش یافته اس��ت. اگر با همی��ن وضعیت پیش 
برویم تا حد دو برابر س��ال گذش��ته ارز به واردات 
تخصی��ص داده می ش��ود. این تقاض��ا قطعا واقعی 
نیس��ت بلکه ناش��ی از افزایش احتیاط��ی انبارش 
کاال، تمایل به س��مت خ��روج ارز در لباس واردات 
و ی��ا نش��ت کاالی وارداتی از مرزه��ای زمینی به 
کشورهای همس��ایه برای تبدیل به ارز غیررسمی 

است. 
5- شیب افزایشی قیمت کاالهای وارداتی، به رغم 
تثبی��ت قیم��ت ارز تخصیصی به واردات، مش��هود 
اس��ت. ارائه ارز دولتی باعث شده است که کاالهای 
وارداتی با چند واسطه معامله شود تا به قیمت های 

تعادلی بازار برسد. 
٦- رون��د قاچاق صادراتی کااله��ای باارزش و یا 
انحراف مس��یر صادرات آنها به کش��ورهایی مانند 

افغانستان و عراق شکل گرفته است. 
ای��ن م��وارد نمونه هایی از اتفاقاتی اس��ت که در 
زیر پوس��ت اقتصاد کش��ور در حال رق��م خوردن 
اس��ت و تعداد اینگونه رفتارها فراتر از اینهاس��ت. 
صاحبنظران و دست اندرکاران اقتصاد کشور هشدار 
آثار سوء  سیاس��ت های متخذه را به دولت داده اند، 
اما چون هنوز اثری از اصالح سیاس��ت ها به چشم 
نمی خ��ورد باید این دغدغه ه��ا را جدی تر گرفت و 
بیش��تر بیان کرد. باید توجه داش��ت سیاست های 
ارزی کنون��ی فضای اقتصاد کش��ور را ب��رای تأثیر 
تصمیم��ات اخیر دول��ت آمری��کا در بازگرداندن و 
تشدید تحریم ها علیه کش��ورمان فراهم تر می کند. 
سیاس��ت های به کار گرفته ش��ده، تقاضا را برای ارز 
دولت��ی به ش��دت و به مراتب بیش��تر از گذش��ته 
افزایش داده اس��ت، درحالی ک��ه حفظ ذخایر ارزی 
کش��ور و بهینه س��ازی مص��ارف ارزی در موقعیت 
کنونی حیاتی تر از گذشته است. به سادگی می توان 
دریافت که طرف تقاضای نرخ دولتی ارز را جذاب و 
ارزان می داند و درخواست ها مرتبا در حال افزایش 
اس��ت. از س��وی دیگر تفاوت 5٠درص��دی نرخ ارز 
دولتی و غیررس��می، سودای برگشت ارز به چرخه 
دولتی را کمرنگ می نماید. بازار ارز کش��ور یک بار 
دیگ��ر وارد دوره ای از افول ش��فافیت و اوج گرفتن 
رانتجوی��ی می ش��ود و الج��رم در ش��رایطی بس��ا 
پیچیده تر از امروز دولت را مجبور به عقب نش��ینی 
و یا تشدید فشارها خواهد کرد. پس ضروری است 
دولت در ادامه تصمیمات ارزی خود انتظارات بازار 
را ج��دی و بلکه به منزله مخاطره ای برای مدیریت 
بازار ارز قلمداد کند و زودتر دس��ت به اقداماتی در 

اصالح سیاست های خود بزند. 
به ای��ن ارقام توج��ه کنید: پرداخ��ت یارانه های 
نق��دی به مردم ح��دود ٤٠٠٠ میلی��ارد تومان در 
ماه اس��ت درحالی که پرداخت یارانه به ارز دولتی با 
سیاست های کنونی بالغ بر ١٢٠٠٠ میلیارد تومان 
در م��اه خواهد ب��ود. اگرچه پرداخ��ت یارانه نقدی 
ایرادات اساس��ی دارد، اما در این ش��رایط حتی اگر 
دولت، با هدف حفظ معیشت و قدرت خرید مردم، 
یارانه نقدی اقشار کم درآمد را دو برابر هم بکند باز 
آث��ار منفی آن کمتر از یارانه به نرخ ارز اس��ت و به 

عدالت اقتصادی هم نزدیک تر است. 
یقی��ن دارم که خیرخواهی دول��ت در صیانت از 
معیش��ت مردم با این سیاست ارزی حاصل نخواهد 
ش��د به ع��الوه اینکه تولید و ص��ادرات و در ادامه، 
اش��تغال کشور هم آس��یب خواهد دید. از آگاهانی 
که در تیم اقتصادی دولت س��کوت پیشه کرده اند 
انتظار می رود که واقعی��ات را بگویند، حتی اگر به 
قیمت کنار گذاشتن شان تمام شود. تاریخ آثار این 
تصمیم��ات را در کارنامه ایش��ان خواهد نوش��ت و 

درباره آنان بی مالحظه قضاوت خواهد کرد. 
منبع: اتاق ایران 

پ��س از تصمیم اخی��ر بانک 
مرکزی درب��اره ورود صرافی ها 
به عملیات معامالت رسمی ارز، 
ی��ک واردکننده ب��رای انتخاب 
صرافی خ��ود و دریافت ارز باید 
١٦گام را پش��ت س��ر بگ��ذارد. 
درحالی ک��ه صرافی ها تا قبل از 
بخش��نامه بانک مرکزی، اجازه 
ورود ب��ه خری��د و فروش ه��ای 
ام��ا  نداش��تند،  را  ارز  رس��می 
سه ش��نبه هفته گذش��ته، بانک 
مرکزی با ابالغ یک بخش��نامه، 
معامالت رس��می ارز در سامانه 
را  صرافی ه��ا  س��وی  از  نیم��ا 
مجاز اع��الم ک��رد. اکنون یک 
واردکنن��ده برای اینک��ه بتواند 
صراف��ی خود را انتخ��اب کرده 
و به صورت مس��تقیم با صرافی 
منتخب خود، از سامانه نیما ارز 
خریداری کن��د، باید ١٦ گام را 
پش��ت س��ر بگذارد. به گزارش 
مه��ر، ای��ن ١٦ مرحل��ه به این 

شرح است: 
گام اول: واردکننده- ایجاد 
ثبت سفارش: بازرگان با مراجعه 
به س��امانه جامع تجارت نس��بت به 

ثبت سفارش اقدام می کند. 
گام دوم: واردکننده- مراجعه 
به بانـک عامل و درخواسـت 
ثبـت  سـفارش:  ارز  تأمیـن 
بازرگان به ش��عبه هایی از بانک 
عام��ل ک��ه در ثبت س��فارش 
مراجعه  اس��ت،  ک��رده  انتخاب 

نموده و با ارائ��ه اطالعات ثبت 
سفارش خود، درخواست تعیین 

ارز می نماید. 
عامـل-  بانـک  سـوم:  گام 
درخواسـت گواهی ثبت آماری: 
بان��ک عامل باید ب��ا مراجعه به 
سامانه »پورتال ارزی«، از بانک 
مرکزی درخواست گواهی ثبت 
»بانکی-نیما«  ن��وع  از  آم��اری 

نماید. 
گام چهـارم: بانک عامل- اخذ 
تعهدات و وثایق الزم از بازرگان: 
در صورت��ی ک��ه گواه��ی ثبت 
آماری مورد تأیید بانک مرکزی 
قرار بگی��رد، بانک عامل موظف 
است تضامین الزم را از بازرگان 
مطاب��ق بن��د »ق« بخ��ش اول 
اخذ  ارزی  مق��ررات  مجموع��ه 
نموده و تأییدیه آن را در سامانه 

تأمین ارز اعالم نماید. 
واردکننـده-  پنجـم:  گام 
ارز:  ثبت درخواسـت خرید 
ب��ازرگان با مراجعه به س��امانه 
جامع تج��ارت و انتخاب گزینه 
»خرید ارز« در بخش »مدیریت 
عملی��ات ارزی بانکی« می تواند 
مستقیما نس��بت به درخواست 
خری��د ارز برای ثبت س��فارش 
خود اقدام نماید. در این صورت 
برعهده  ارز  خری��د  مس��ئولیت 

واردکننده خواهد بود. 
صرافـی-  ششـم:  گام 
ارائه پیشـنهاد فـروش ارز: 

صرافی های مج��از با مراجعه به 
»سامانه سنا« و انتخاب تب نیما 
بر روی درخواست های خرید ارز 
ثبت ش��ده، پیشنهادهای فروش 

ارز خود را ثبت می کنند. 
واردکننـده-  هفتـم:  گام 
انتخاب یکی از پیشنهادهای 
فروش صرافی ها: بازرگان یکی 
از پیش��نهادهای صرافی ها را به 

دلخواه خود انتخاب می کند. 
گام هشـتم: واردکننـده- 
واریز وجه ریالی به حسـاب 
صرافـی: ب��ازرگان کل مبال��غ 
ریال��ی معامل��ه را ب��ه حس��اب 
اعالم شده صرافی واریز می کند. 
گام نهـم: صرافـی- واریز ارز 
به حسـاب فروشـنده خارجی: 
صرافی حواله ارزی را به حساب 
فروشنده خارجی صادر می کند. 
گام دهـم: بانـک عامـل- 
ثبـت ابزار پرداخـت: پس از 
ص��دور حواله ارزی به حس��اب 
فروش��نده خارجی، بانک عامل 
موظ��ف خواهد بود ب��ا مراجعه 
ب��ه س��امانه مدیری��ت تعهدات 
ارزی کشور، نسبت به ثبت ابزار 
پرداخ��ت در قالب ب��رات بدون 

تعهد اقدام نماید. 
واردکننـده-  یازدهـم:  گام 
ارائه اسناد حمل به بانک عامل: 
بازرگان الزم اس��ت اسناد حمل 
ثبت س��فارش خ��ود را به بانک 

عامل تحویل دهد. 

گام دوازدهم: بانک عامل- 
ثبـت اسـناد حمـل: بان��ک 
عامل باید با مراجعه به س��امانه 
کش��ور  ارزی  تعهدات  مدیریت 

اسناد حمل خود را ثبت کند. 
گام سیزدهم: واردکننده- 
ثبت منشا ارز: بازرگان موظف 
است با مراجعه به سامانه جامع 
مدیری��ت  بخ��ش  در  تج��ارت 
اطالعات  بانکی  ارزی  عملی��ات 

منشا ارز خود را ثبت کند. 
بانـک  چهاردهـم:  گام 
عامل- صدور اعالمیه تأمین 
ارز: بانک عامل با بررسی منشا 
ارز اق��دام ب��ه ص��دور اعالمیه 

تأمین ارز می کند. 
گام پانزدهـم: واردکننده- 
ترخیص کاال از گمرک: بازرگان 
با مراجعه به گمرک و ارائه شماره 
رهگیری اعالمیه تأمین ارز اقدام 
به ترخیص کاالی خود می نماید. 
گام ش��انزدهم: واردکنن��ده- 
رف��ع تعهد و دریاف��ت تضامین: 
ب��ازرگان پ��س از ترخیص کاال 
جه��ت رف��ع تعه��د و دریافت 
تضامین خود باید به بانک عامل 

مراجعه کند. 
چند نکته مهم

روش ه��ای  در  اول:  نکت��ه 
پرداخت ال س��ی ب��ا حواله کد 
بانک عام��ل تعهد پرداخت ابزار 
به بانک کارگ��زار را دارد. بانک 
عام��ل می تواند اق��دام به ثبت 

درخواس��ت خرید ارز از طریق 
س��امانه تأمین ارز پورتال ارزی 

کند. 
ارز  قیم��ت  ن��رخ  دو:  نکت��ه 
پیشنهادشده از سوی صرافی ها 
باید بیشتر از نرخ اعالمی بانک 
مرکزی باشد. نرخ اعالمی بانک 
مرکزی در سایت آن به صورت 

روزانه منتشر می شود. 
نکته سه: در مواردی که الزاما 
بای��د مبال��غ ارزی از سیس��تم 
فروش��نده  به حس��اب  بانک��ی 
خارجی واریز ش��ود، تأمین ارز 
می تواند ب��ه دو ص��ورت انجام 

گیرد: 
عام��ل  بان��ک  اول:  حال��ت 
مستقیما از سامانه نیما اقدام به 

خرید ارز نماید.
حال��ت دوم: بازرگان ارز مورد 
نیاز را از س��امانه نیما خریداری 
نموده و به حس��اب بانک عامل 
خ��ود واریز کند، س��پس بانک 
عام��ل آن ارز را ب��ه فروش��نده 

خارجی حواله نماید. 
در صورت��ی  نکت��ه چه��ارم: 
ک��ه روش پرداخت ب��ازرگان به 
ب��ه صورت  فروش��نده خارجی 
حس��اب ب��از )نس��یه( باش��د، 
گام های 5 ت��ا ٩ بعد از گام ١5 

انجام می پذیرد. 
پرداخت  اب��زار  پنج��م:  نکته 
بس��ته ب��ه ن��وع روش پرداخت 
می توان��د به صورت ال س��ی با 

ورود صرافی ها به معامالت رسمی ارز

 ۱۶ گام خرید از سامانه نیما
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یادداشت

بیمه پاسارگاد حامی اهدا کنندگان عضو
 برگزاری »ضیافت نفس«
با حمایت بیمه پاسارگاد

ش��رکت بیمه پاس��ارگاد از »ضیافت نفس« که به 
مناس��بت 3١ اردیبهشت ماه »روز ملی اهدای عضو« 
به مدت ١٠ شب در بوس��تان نفس برگزار می شود، 

حمایت کرد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه پاسارگاد، براساس 
گزارش ه��ای دریافتی، انجمن اهدای عضو ایرانیان 
با ه��دف ارتقا و تروی��ج فرهنگ اه��دای عضو در 
جامع��ه و در راس��تای فرهنگ س��ازی در زمین��ه 
اهدای عض��و، همزمان با ماه مب��ارک رمضان، ماه 
رحم��ت و بخش��ش ضیافت نف��س را به مدت ١٠ 
ش��ب در بوس��تان نفس واقع در خیاب��ان دربند با 
حضور مسئوالن، هنرمندان، ورزشکاران، نام آوران، 
مسئوالن و خانواده های اهداکنندگان و گیرندگان 
عضو برگزار می نماید.  گفتنی است، بیمه پاسارگاد 
براساس انجام رسالت مسئولیت اجتماعی خود و در 
راستای حمایت از این طرح انسان دوستانه، با صدور 
بیمه نامه های مس��ئولیت و ح��وادث از خانواده های 
ایثارگ��ر اهداکننده عضو، گیرن��دگان عضو پیوندی، 
افراد لیست انتظار، مس��ئوالن سازمان ها و نهادهای 
کشور، ورزشکاران و هنرمندان حمایت کرده است. 

براس��اس این گزارش، انجمن اهدای عضو ایرانیان 
با ایجاد غرف��ه ای در محل برگزاری »ضیافت نفس« 
نس��بت به ثبت نام افرادی که تمایل به داشتن کارت 

اهدای عضو دارند، اقدام می کند.

 جرائم مالی منجر به ضرر
چند میلیارد دالری در خاورمیانه

نتایج تحقیق توماس��ون رویترز نش��ان می دهد 
که جرائ��م مالی در خاورمیانه منجر به از دس��ت 
رفتن میلیاردها دالر فرصت تجاری برای شرکت ها 

می شود. 
ب��ه گ��زارش ایبن��ا ب��ه نق��ل از رویت��رز، نتایج 
بررس��ی های توماسون رویترز نش��ان می دهد که 
ش��رکت های خاورمیانه ای در حال ضرر میلیاردها 
دالر در فرصت ه��ای تجاری خود به دلیل ترس از 

جرائم مالی هستند. 
نگرانی در مورد احتمال خس��ارت شدید مالی و 
اعتباری به دلیل نقض پی در پی امنیت شرکت ها 
منجر به آن می ش��ود که س��رمایه گذاران خارجی 
و ش��رکت ها نس��بت به انجام فعالیت اقتصادی در 
شرکت های خاورمیانه بی میل شوند و این موضوع 

به عنوان یک خطر جدی تلقی می شود. 
در منطق��ه من��ا )خاورمیان��ه و ش��مال آفریقا( 
77درصد از شرکت کنندگان در این بررسی اعالم 
کردند که نس��بت به مش��تریان، تأمین کنندگان، 
ش��رکت ها یا صنایعی که در مع��رض جرائم مالی 
هس��تند، پرهیز می کنند. توماس��ون رویترز اعالم 
ک��رد، تأثی��ر از دس��ت رفتن فرصت ها در س��طح 
س��ازمانی و ملی س��خت اس��ت، اما ای��ن موضوع 
روی بهره وری و توس��عه اقتصادی تأثیر نامطلوبی 
می گ��ذارد.  البت��ه صن��دوق بین الملل��ی پول هم 
اع��الم کرده بود که جرائم مالی رش��د اقتصادی و 
انس��جام اجتماعی را کاهش می دهد. به طور کلی 
جرائم مالی توانایی دولت ه��ا را برای فراهم کردن 
خدم��ات از قبی��ل آم��وزش و بهداش��ت و درمان 
کاه��ش می دهد.  گس��تره جرائم مالی از رش��وه، 
فس��اد مالی، کالهبرداری و قاچ��اق مواد مخدر تا 
فاینانس تروریسم، برده داری، کودکان کار و جرائم 
محیطی را شامل می شود. جرائم مالی هزینه های 
س��نگین اقتصادی و اجتماعی را به لحاظ از دست 
دادن درآمدها ب��رای دارایی های ملی که می تواند 
در توسعه اجتماعی سرمایه گذاری شود، به همراه 
دارد. بر پایه این تحقیق، رش��وه و فس��اد مالی به 
عنوان دغدغه اصلی کش��ورها ب��رای مبارزه با آن 

مطرح می شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

٤.٢٠٠دالر آمریکا

7.٤3٠یورو اروپا

٨.٤٨٠پوند انگلیس

١.7٢7درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

٨١7.٤٠٠مثقال طال

١٨٨.٠٠٠هر گرم طالی ١٨ عیار

١.٩٦7.٠٠٠سکه بهار آزادی

٢.٠3٦.٠٠٠سکه طرح جدید

١.٠٠٨.٠٠٠نیم سکه

5٨3.٠٠٠ربع سکه

357.٠٠٠سکه گرمی

نرخنــامه

بیمهنامه

بینالملل

ارز مس��افرتی یکی از مواردی است که 
بانک مرکزی خود را متعهد به تأمین آن 
می داند و بر این اس��اس به ازای هر سفر 
خارجی هموطنان در س��ال بین 5٠٠ تا 
هزار یورو یا مع��ادل آن به ارزهای دیگر 

پرداخت می شود. 
به گزارش ایرنا، آمارها نش��ان می دهد 
ساالنه حدود ٩میلیون ایرانی به خارج از 
کشور سفر می کنند که شامل بازرگانان، 
گردشگران، دانش��جویان و زائران عتبات 
عالی��ات اس��ت و هم��ه آنه��ا در صورت 
داش��تن بیش از ١٢ س��ال س��ن امکان 
استفاده از ارز مس��افرتی برای یک بار در 

سال را دارند. 
ام��ارات، جمه��وری  ع��راق،  ترکی��ه، 
آلمان  گرجستان،  ارمنستان،  آذربایجان، 
و عربستان بیشترین مقصد سفر ایرانیان 

در سال های اخیر بوده است. 
تا پیش از اجرای سیاس��ت های جدید 
ارزی به ویژه در ماه های پایان پارس��ال و 
فروردین امسال، بس��یاری از شهروندان 
ب��ه بهانه تهی��ه ارز مس��افرتی در مقابل 
صرافی ها صف می کش��یدند و حتی وضع 
مقررات س��ختگیرانه نظیر ارائه گذرنامه 
ممهور به ویزا، پرداخت عوارض خروج و 

بلیت مسافرتی نیز مانع از آن نشد. 
با اعالم سیاس��ت جدید ارزی دولت از 
شامگاه بیس��تم فروردین، روش پرداخت 
ارز مس��افرتی نیز تغییر و به شعب بانکی 
مستقر در پشت باجه کنترل گذرنامه در 

مبادی خروجی کشور منتقل شد. 
در روش جدی��د، بانک های ملی، ملت، 
تجارت، س��امان و پارسیان در تأمین ارز 
مسافرتی و زیارتی همکاری دارند ضمن 
آنکه بانک های تجارت و پارسیان مسئول 

پرداخت ارز مس��افرتی ب��ه زائران عتبات 
عالی��ات آن هم به دینار هس��تند که به 
میزان ٢5٠ه��زار دینار ع��راق پرداخت 

می شود. 
براس��اس دس��تورالعمل بانک مرکزی 
تأمی��ن و پرداخ��ت ارز مس��افرتی ب��ه 
مس��افران  ب��رای  اس��کناس  ص��ورت 
هوایی به مقصد کش��ورهای ارمنس��تان، 
جمهوری آذربایجان، بالروس، اس��تونی، 
لتونی، لیتوانی، گرجس��تان، قزاقس��تان، 
روس��یه،  مول��داوی،  قرقیزس��تان، 
اوکرای��ن،  ترکمنس��تان،  تاجیکس��تان، 
ازبکس��تان، ترکیه، افغانس��تان، بحرین، 
قط��ر، کویت، پاکس��تان، عم��ان، امارات 
متحده عربی و قبرس به مبلغ 5٠٠ یورو 
یا معادل آن به سایر ارزهاست؛ سقف این 
نوع ارز برای س��ایر کش��ورها به جز عراق 
به مبلغ هزار یورو یا معادل آن به س��ایر 

ارزهاست. 
آنگون��ه ک��ه رئیس کل بان��ک مرکزی 
باره��ا اع��الم ک��رده، یکی از مش��کالت 
بازار ارز، تأمین ارز به ش��کل نقد اس��ت 
زیرا اتصال نداش��تن سیستم بانکی کشور 
به نظام پرداخت اعتب��اری در جهان که 
اغلب س��هامداران آمریکایی دارند، سبب 
ش��ده تا مس��افران نیاز به حمل پول نقد 

داشته باشند. 
از س��وی دیگر تحریم های اولیه آمریکا 
به وی��ژه ممنوعی��ت اس��تفاده از چرخه 
دالری ب��رای ایران س��بب ش��ده تا تهیه 
اس��کناس دالر به س��ختی انجام شود؛ از 
این رو پیش��نهاد برخی این اس��ت که به 
مس��افران براس��اس مقصد سفرشان، ارز 

رایج همان کشور پرداخت شود. 
ب��رای نمونه، مس��افران ترکی��ه، لیر و 

مس��افران هند، از بانک روپی��ه دریافت 
کنند تا تقاضا برای دالر و فشار بر تأمین 

آن کاسته شود. 
اصغ��ر س��میعی، رئیس اس��بق کانون 
صرافان در این باره می گوید: اصوال اینکه 
بخواهند ارز را به ش��کل ارزان به مسافر 
دهند، روش غلطی اس��ت و فقط مردم را 

به انجام سفر خارجی تشویق می کند. 
وی اف��زود: هزین��ه یک س��فر به ترکیه 
حدود یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان است 
که فرد می تواند با تهیه ارز مسافرتی 5٠٠ 
یورویی از اختالف قیمت آن با بازار س��یاه 
ارز اس��تفاده کرده و بخش��ی از هزینه های 
س��فر خود را پوشش دهد درحالی که برای 
س��فر به قشم، کیش و حتی مشهد چنین 

یارانه ای تخصیص نمی یابد. 
وی اص��ل تخصیص ارز به مس��افرت را 
روش��ی اش��تباه توصیف کرد و گفت: اگر 
منابع ارزی کش��ور محدود اس��ت، باید در 
هزینه کردن آن نیز وسواس داشت نه اینکه 
با تخصیص ارز مسافرتی، نوعی رانت برای 
قش��ر متوس��ط و مرفه در مقایسه با دیگر 

اقشار جامعه به وجود آوریم. 
س��میعی تأکی��د ک��رد: هیچ ک��س با 
تخصی��ص ارز م��ورد نی��از صنعتگران و 
تولیدکنن��دگان و حت��ی ب��رای واردات 
کاالهای اساس��ی و دارو مخالف نیس��ت، 
اما باید دید تخصیص ارز مس��افرتی چه 
منفعتی برای کشور دارد که در فهرست 

بانک مرکزی قرار گرفته است. 
یک��ی از صرافان پایتخت که خواس��ت 
نامش ذکر نش��ود نی��ز توضیح داد: مردم 
ترجیح می دهند در مس��افرت از ارزهای 
»جهانروا« استفاده کنند زیرا به راحتی به 

پول کشور میزبان تبدیل می شود. 

وی در عی��ن حال گفت که بس��یاری 
از کش��ورهای مقص��د مس��افران ایرانی، 
تمایلی به دریافت پول رایج کش��ور خود 
از مسافران ندارند و ترجیح می دهند دالر 

یا یورو بگیرند. 
یکی از مس��ئوالن بانک مرکزی نیز با 
توضیح اینکه مشکلی در تأمین اسکناس 
برای مقاصد مس��افرتی هموطنان وجود 
ن��دارد، به ایرنا گفت: اینگونه نیس��ت که 
مس��افر برای مثال بخواهد ارز مسافرتی 
خ��ود را به کرون س��وئد از بانک تحویل 
بگی��رد زی��را بان��ک مرک��زی براس��اس 
موجودی اسکناس خود، ارز مسافرتی را 
تأمی��ن می کند.  وی که خواس��ت نامش 
ذکر نش��ود درباره اینکه چرا برای مقصد 
هند روپیه به مسافر داده نمی شود، گفت: 
این به نفع مسافر است که ارز جهانروا به 
همراه داشته باشد؛ ما در مراودات تجاری 
مشکلی با هند نداریم که بخواهیم درآمد 
ارزی خ��ود را به روپی��ه دریافت کنیم و 

اسکناس آن را به مسافر بدهیم. 
وی ب��ا ی��ادآوری اینکه خری��د و حمل 
اس��کناس نقد در جهان توسط بانک های 
مرکزی تنها با بیمه نامه امکان پذیر اس��ت، 
اظهار داشت: با توجه به هزینه های تأمین 
اسکناس، اولویت با خرید و تأمین ارزهای 

جهانروایی چون یورو و دالر است. 
این کارشناس در بانک مرکزی در عین 
حال اس��تفاده از ابزارهایی چون حواله و 
کارت را در تأمی��ن ارزه��ای مس��افرتی 
رد نک��رد و گفت: طبق بخش��نامه بانک 
مرکزی در مواردی که امکان اس��تفاده از 
حواله وجود داشته باش��د، با درخواست 
مس��افر ارز م��ورد نظر حواله می ش��ود و 

مشکلی از این بابت وجود ندارد. 

چرا به مسافران، ارز کشور مقصد فروخته نمی شود؟ 

پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق ایران

یکشنبه
6 خرداد 1397
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صن��دوق  پذیره نویس��ی  مراس��م  امـروز:  فرصـت 
س��رمایه گذاری جس��ورانه یک��م دانش��گاه ته��ران روز 
گذشته با حضور سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، ش��اپور محمدی رئیس س��ازمان بورس، 
محم��ود نیلی رئی��س دانش��گاه تهران و امی��ر هامونی 
مدیرعامل فرابورس ایران در ساختمان مرکزی دانشگاه 

تهران برگزار شد. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این مراسم از 
پیگیری ه��ای جدی در زمینه ایج��اد روش های نوآورانه 
برای تأمین س��رمایه شرکت ها در زیست بوم دانش بنیان 
خبر داد و گفت: صندوق س��رمایه گذاری جسورانه یکم 
دانش��گاه تهران پنجمین صندوقی اس��ت که این روش  

را دنبال می کند. 
س��ورنا س��تاری با بیان اینک��ه تاکنون نح��وه تأمین 
مالی در زیس��ت بوم دانش بنیان معادل با وام دادن بوده 
است، این ش��یوه تأمین مالی را خیانت به استارتاپ ها و 
صاحبان ایده دانس��ت و گفت: تأمین مالی از طریق وام 

دادن اتفاق نمی افتد. 
س��تاری با اش��اره به اینکه در حال حاضرتعداد زیادی 
صندوق در حال پذیره نویس��ی است، این عمل را نشانه 
فرهنگ سازی در این زمینه دانست و گفت: اقتصاد نفتی 
کش��ور موجب تضعیف فرهنگ تأمین مالی از این طریق 

شده بود. 
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهور افزود: ما بحث 

زیس��ت بوم اقتص��اد دانش بنیان را داریم، متأس��فانه در 
تامی��ن مالی در س��ال های گذش��ته بح��ث وام دادن را 
داش��تیم. بارها گفته ام م��ا با وام دادن به اس��تارتاپ ها 
و ش��رکت های نوپ��ا مخالفیم و بای��د روش های جدید و 

نوآورانه را در این شرکت ها بیازماییم. 
وی اظهار داش��ت: خوش��حالم ک��ه امروز توانس��تیم 
پنجمین صندوق را تأس��یس کنیم. مهم آن اس��ت که 
به این برس��یم که روش های جدیدی در راستای تأمین 
س��رمایه پیگیری کنیم و در دو سال گذشته نیز در این 

زمینه پیگیری های الزم را داشته ایم. 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور در این خصوص 
توضی��ح داد: تأمی��ن مال��ی از طریق ارائ��ه وام ها دیگر 
پاسخگو نیست و باید فعالیت های خالقانه جدید در این 
حوزه از طریق روش هایی مانند سرمایه گذاری جسورانه 

و کرادفاندینگ تأمین مالی شود. 
س��تاری اف��زود: ظرفی��ت وام دادن ب��ه ش��رکت های 
دانش بنیان 5٠٠ هزار میلیارد تومان را رد کرده اس��ت، 
اگرچه هنوز بانک ها در وام دادن تخصص بیشتری دارند 
اما باید توجه داش��ت این ش��رکت ها س��رمایه فیزیکی 
ندارن��د که در رهن بان��ک بگذارند. ل��ذا این روش های 
جدید است که می تواند کمک کند شرکت های نوپا روی 

پای خود بایستند و پیشرفت کنند. 
صندوق جسورانه در حوزه های علمی و فناوری

همچنین در این مراسم، رئیس سازمان بورس و اوراق 

بهادار عملیاتی ش��دن صندوق جسورانه دانشگاه تهران 
را زیس��ت بوم جدیدی در این حوزه دانست و گفت: این 
صندوق ها در حوزه های علمی و فناوری حرکت می کنند 
و ب��ه پروژه ها و ایده های نو ارزش می دهند. صندوق های 
جس��ورانه در ح��وزه علمی و پژوهش��ی حاصل زحمات 
دانشمندان، دانش��جویان و اهالی علم را ارزش گذاری و 

سرمایه گذاری می کنند. 
محمدی این صندوق را یک ش��روع دانس��ت و اظهار 

امیدواری کرد تعداد این صندوق ها افزایش یابد. 
به گزارش سنا، او با تأکید بر اینکه هیچ محدودیتی در 
سازمان بورس به لحاظ تعداد صندوق های سرمایه گذاری 
وجود ندارد، اظهار داش��ت: زمانی ک��ه مدارک مورد نیاز 
سازمان بورس کامل باشد در کوتاه ترین زمان مجوزهای 

مربوط به این حوزه صادر خواهد شد. 
محمدی به تصویب دس��تورالعمل تأمین مالی جمعی 
در شورای عالی بورس اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف 
این دس��تورالعمل تولید محتوای دانشی است، به عنوان 
مثال ش��خصی قصد دارد نرم افزار توسعه ای ارائه دهد و 
به ٢ میلیارد س��رمایه نیاز دارد که با تأمین مالی جمعی 

می تواند به هدفش برسد. 
وی تأمین مال��ی جمعی را تأمین مالی اصولی در حد 
و اندازه کوچک دانس��ت و گفت: ی��ک کاربرد دیگر این 
دس��تورالعمل نیز تولید فیلم و محت��وای فرهنگی برای 

افراد دانشگاهی و غیر دانشگاهی است. 
بورس  رئی��س س��ازمان 
ادامه داد: ما معتقد نیستیم 
نیازمندی های  هم��ه  ک��ه 
بخ��ش دانش��گاه در ب��ازار 
سرمایه فعال شده است اما 
از هم��ه اهالی دانش دعوت 
می کنیم پیشنهادهای خود 
را به س��ازمان بورس ارسال 
کنن��د تا در ص��ورت امکان 

آنها را عملیاتی کنیم. 

محم��دی ابراز امیدواری ک��رد: راه اندازی این صندوق 
آغازی باش��د برای فعالیت صندوق های بیش��تر، چراکه 
دانشگاه تهران، دانش��گاه مادر و پیشرفته کشور است و 
همیش��ه پیشرو در چنین طرح هایی بوده است لذا سایر 
دانشگاه های کشور می توانند محکم تر در این مسیر گام 

بردارند. 
دوره های کارآفرینی در دانشگاه تهران

در این نشست محمود نیلی، رئیس دانشگاه تهران نیز 
با اشاره به این که صندوق مذکور اولین VC دانشگاهی 
اس��ت، س��رمایه گذاران اولیه این صندوق را سه شرکت 
تأمین س��رمایه س��پهر، لوتوس پارسیان و تمدن معرفی 
کرد و گفت: در دانش��گاه تهران ت��الش برای آموزش ها 
و پژوهش ه��ای الزم انج��ام گرفت��ه و امس��ال ش��اهد 
دوره های کارآفرینی خواهیم بود اما در ابتدا باید بس��تر 
الزم ب��رای ایجاد کس��ب وکار فراهم ش��ود.  نیلی افزود: 
دانش��گاه تهران از س��ه س��ال پیش به فکر افتاد که به 
س��مت ایجاد این صندوق ها حرکت کند و در این مسیر 
توجه به این نکته هم الزامی اس��ت که دانشگاه به دنبال 
س��رمایه گذاری نبوده، بلکه به دنبال کارآفرینی و جذب 
س��رمایه بوده اس��ت.  وی ادامه داد: آنچه مهم است این 
است که دانش��جویان یاد بگیرند چگونه ایده و کار خود 
را ب��ه محصول تبدیل کنن��د و امروز عصر جدیدی برای 
دانش��جویانی که می خواهند ایده را به محصول برسانند، 
فراهم شده است. امسال ما دوره های جهاد و کارآفرینی 
و مدیریت را در دانش��گاه خواهیم داش��ت اما باید بستر 
الزم را برای آموزش فراهم کنیم که تشکیل مراکز رشد 

و... بخشی از این هدف خواهد بود. 
خاطرنش��ان می شود صندوق های جس��ورانه در قالب 
ی��ک هلدینگ تش��کیل می ش��وند ک��ه زیرمجموعه آن 
شرکت های دانش بنیان قرار می گیرند. این صندوق ها در 
ازای سهام، با شرکت ها شریک می شوند و حتی در نحوه 
حس��اب و کتاب ها و نق��ل و انتقال پول نیز نقش مهمی 
دارند. صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه همچنین از 
ایده تا انتهای پروژه منابع مالی الزم را تأمین می کنند. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم پذیره نویسی صندوق جسورانه یکم دانشگاه تهران تأکید کرد

شاخص بورس 348 واحد افزایش یافتنوآوری در تأمین مالی شرکت های دانش بنیان
رشد قیمت سهم های فلزی به رغم 

افت نفتی ها
با اینکه در هفته های گذش��ته بورس تهران با افت 
پی درپ��ی قیمت ه��ا، باعث ایج��اد بی انگیزگی برای 
سهامداران شد، اما از هفته گذشته قیمت ها در حال 
افزایش اس��ت و به تبع آن شاخص های بازار سرمایه 
نیز در حال افزایش هستند. البته طی هفته گذشته 
دیده ش��د که در تعدادی از سهم ها حقیقی ها سهم 
خود را می فروش��ند و این حقوقی ها هستند که آن 
س��هم ها را جمع آوری کردند. ش��اید این روند خرید 
حقوقی ه��ا و باال بردن قیمت ها تا زمان زیادی ادامه 

پیدا نکند. 
اما موضوعی که می تواند در آینده نزدیک بر بورس 
تهران اثر بگذارد مناقش��ه ها و جلسات بر سر برجام 
است. به گزارش ایس��نا، به تازگی ایران جلسه ای با 
حضور پنج کش��ور فرانسه، روس��یه، چین، بریتانیا و 
آلمان در هتل کوبرگ وین داشته و از اروپا خواسته 
که برای تضمین برجام، اروپا تا دهم خرداد ماه بسته 
پیش��نهادی خود را به ایران بدهد. اینکه پیش��نهاد 
اروپا برای ایجاد تضمین در برجام چه باشد می تواند 
ب��ر مان��دن یا نماندن ای��ران در برج��ام و در نتیجه 

تصمیم سرمایه گذاران بورسی تأثیر گذارد. 
با این  همه، بازیگران بورس تهران در نخستین روز 
هفته، شاهد افت قیمت سهام های گروه نفت بودند، 
ای��ن در حالی بود که عمده س��هم ها در گروه فلزات 
اساس��ی با افزایش قیمت روبه رو شد. شاخص بورس 
نیز با 3٤٨ واحد رش��د در جای��گاه ٩5 هزار و 7٩٤ 
پله ای قرار گرفت. در عین حال شاخص کل هم وزن 
با رش��د 3٩ واحد تا رق��م ١7 هزار و 375 باال رفت. 
شاخص آزاد ش��ناور نیز با رشد ٦٢٩ واحدی همراه 
ش��د و تا رقم ١٠٢ هزار و 5٦٠ باال رفت. همچنین 
ش��اخص بازار اول ٤٦3 واحد رش��د کرد و رقم ٦٨ 
ه��زار و ٤35 را تجربه کرد، اما ش��اخص بازار دوم با 
افت 3٨٢ واحد تا رقم ٢٠١ هزار و ٩5٦ پایین آمد. 

فلزات اساسی، جذابترین گروه بورسی
گ��روه فلزات اساس��ی در معامالت نخس��تین روز 
هفته، صدرنش��ین بورس ش��د؛ در ای��ن گروه ٢١3 
میلیون س��هم به ارزش ٦٤٠ میلیارد ریال دادوستد 
ش��د. گروه فرآورده های نفتی به ارزش ١٩٩ میلیارد 
ری��ال و کانی های فلزی به ارزش ١7١ میلیارد ریال 
جایگاه های بع��دی را به خود اختص��اص دادند. در 
گروه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هس��ته ای 
روند قیمت س��هم ها عمدتا کاهنده بود، به طوری که 
قیمت پایانی ش��رکت های این گ��روه با افت مواجه 
ش��دند و در برخ��ی نماده��ا با صف ف��روش مواجه 
ش��دیم. در گروه اس��تخراج کانه های فلزی نیز روند 
قیمت س��هم ها افزایش��ی بود، به طوری که معدنی و 
صنعتی گل گهر و معدنی و صنعتی چادرملو نزدیک 
به 5 درصد رش��د قیمت را تجرب��ه کردند. در نماد 

چادرملو و گل گهر شاهد صف خرید بودیم. 
در رده چه��ارم معام��الت نی��ز گ��روه خ��ودرو با 
دادوستدی به ارزش ١٢5 میلیارد ریال قرار گرفت. 
در گ��روه خودرو و س��اخت قطعات نوس��ان قیمت 
سهم ها عمدتا کمتر از ٢ درصد بود. گروه شیمیایی 
نیز ب��ا معامالتی به ارزش ١١٠ میلی��ارد ریال، رده 

پنجم را از آن خود کرد. 
فوالد مبارکه اصفهان، صنعتی و معدنی گل گهر و 
صنعتی و معدن��ی چادرملو هر یک به ترتیب ٢١١، 
١٤7 و ٩١ واحد تأثیر مثبت در نوسانات شاخص ها 
داشتند، اما در طرف مقابل پاالیش نفت بندرعباس، 
گسترش نفت و گاز پارسیان و پاالیش نفت اصفهان 
به ترتی��ب ١٢٦، 5٩ و 55 واحد تأثیر کاهنده روی 

شاخص های بازار داشتند. 

نماگربازارسهام

یکشنبه
6 خرداد 1397

شماره 1075
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از  دنی��ا  در  ای��ران  کاالی  ب��ورس 
لح��اظ تنوع محص��ول بی نظیر اس��ت و 
وج��ود زعف��ران به عنوان ی��ک محصول 
اس��تراتژیک و ارزش��مند در ای��ن بورس 
نیز به زعفرانی ش��دن و افزایش ارزش آن 

کمک کرده است. 
به گ��زارش خبرگزاری تس��نیم- ُکرُکم یا 
َزرپَ��ران )زعفران عربی ش��ده زرپران اس��ت( 
 Crocus sativus گیاهی است با نام علمی
از تیره زنبقیان، سرده زعفران که خواص 

دارویی و رنگ غذایی دارد. 
گیاهی کوچک و چند س��اله به ارتفاع 
١٠ تا 3٠س��انتی متر که از وس��ط پیاز یا 
قاعده س��اقه آن، تع��دادی برگ باریک و 
دراز خارج می شوند و از وسط برگ ها نیز 
س��اقه گلدار خارج شده که به یک تا سه 
گل منتهی می ش��ود. گل ها دارای شش 
گلب��رگ بنفش رنگ هس��تند که ممکن 
اس��ت در بعضی واریته ها به رنگ گلی یا 

ارغوانی باشند. 
همچنین گل ها دارای سه پرچم و یک 
مادگی منتهی به کالله سه شاخه به رنگ 
قرمز متمایل به نارنجی است که قسمت 
مورد اس��تفاده این گیاه، انتهای خامه و 
کالله سه شاخه می باشد و به نام زعفران 
مش��هور است و دارای بوی معطر با طعم 

کمی تلخ است. 

درخصوص تاریخچه کاش��ت زعفران در 
ایران باید گفت مستندات تاریخی تاریخچه 
زعفران بیانگر این واقعیت است که ایرانیان 
از روزگاران کهن ب��ه زر و زعفران عالقه و 
توجهی زیاد داش��ته اند، به ط��وری  که در 
جشن ها و س��رورها و مجالس بزم و نشاط 
مانن��د عروس��ی ها و اعیاد، یا اس��تقبال از 
ب��زرگان و زائران زر و زعف��ران نثار قدم ها 
می کردند و در برپایی باش��کوه تر این گونه 
آیین ه��ا، ضمن آذین بن��دی و آینه بندان، 
س��که های زرین و س��یمین را ب��ه همراه 
زعفران و گل و نقل بر س��ر عروس و داماد 
یا ش��خصیت های مورد نظر و گاهی همه 
حاضران در این گونه مراسم می ریختند. در 
برخی از مراسم هم زعفران را به تنهایی یا 
همراه با مشک و عنبر و عود دود می کردند 

و گالب می پاشیدند. 
ب��ه همی��ن دلیل و با توج��ه به قدمت 
تاریخ��ی کاش��ت، داش��ت، برداش��ت و 
اس��تفاده از زعف��ران در کش��ور و نی��ز 
ص��ادرات آن، بی جه��ت نیس��ت ک��ه از 
ایران به عنوان س��لطان طالی سرخ یاد 
می ش��ود، اما چند صباحی است که حال 
و روز زعف��ران ایران��ی همانند پس��ته و 
فرش ایرانی به دلی��ل بی توجی متولیان 
امر خوب نیس��ت و رقبا هم از این کارزار 
به نفع خود اس��تفاده کرده اند و زعفران 

ایران��ی ح��اال هم به نام آنها اس��ت و هم 
به کام شان. 

ب��ر این اس��اس نگاه��ی به آمار نش��ان 
می دهد کش��ور اسپانیا در حالی حتی یک 
تن تولید زعفران ندارد که حدود یکصد تن 
در س��ال ١3٩3 زعفران صادر کرده  است 
و یا کش��ور امارات در ش��رایطی حتی یک 
مزرع��ه زعفران ندارد که جزو کش��ورهای 
عم��ده صادرکننده زعفران جهان اس��ت. 
جالب اینکه افغانستان هم در سال ١37٠ 
حتی یک کیلو تولید زعفران نداشته است 
و حاال س��خن از تولید ١٤ تنی زعفران در 
این کشور به میان می آید. ضمن اینکه در 
س��ایه بی توجهی متولیان امر این روزها از 
افغانستان، یونان، مراکش، ترکیه و هند به 
عنوان رقبای ایران در زمینه تولید و تجارت 
زعفران یاد می ش��ود و در کش��وری مانند 
چین حتی با روش های گلخانه ای زعفران 

تولید می شود. 
این در حالی است که معامالت زعفران 
س��ال ها است که در کش��ور ما بر مبنای 
خرده فروش��ی انجام می ش��ود و به دلیل 
عرضه فله ای زعف��ران و عدم یکپارچگی 
و حضور واس��طه ها هیچ گاه نتوانس��تیم 
به جای��گاه واقعی خود در ب��ازار جهانی 

برسیم. 
ش��اید به همین دلیل باش��د که حاال 

متولیان ام��ر به این فک��ر افتاده اند تا از 
استفاده از ابزارها و بازارهای مختلف برای 
سروسامان دادن به بازار داخلی زعفران و 
همچنین بازگش��ت ب��ه بازارهای جهانی 
استفاده کنند و بر این اساس است که در 
چند روز گذشته معامالت آتی زعفران در 

بورس کاال آغاز شده است. 
این در حالی است که برخی کارشناسان 
ب��ر این باورند ک��ه راه اندازی ق��رارداد آتی 
زعف��ران در ب��ورس کاال عالوه ب��ر اینکه 
می تواند رفته رفته زمینه ه��ای الزم برای 
به دس��ت آوردن رکوردهای از دست رفته 
ایران در بازار جهانی طالی س��رخ را فراهم 
کند، این امکان را نی��ز به وجود می آورد تا 
یک چش��م انداز درس��ت و واقعی از قیمت 
محص��ول در آین��ده را به زعف��ران کاران و 

مصرف کنندگان ارائه دهد. 
البت��ه عرض��ه زعفران در ب��ورس کاال 
چن��د مزیت ب��زرگ دیگر ه��م دارد که 
اطالع کش��اورزان از قیمت ه��ای واقعی، 
کاهش یا حذف واس��طه ها در روند خرید 
انعکاس  ارزان قیمت محصول از کشاورز، 
قیمت های داخلی که براس��اس مکانیسم 
عرضه و تقاضا کشف می شود در بازارهای 
جهان��ی و ارزآوری بیش��تر این محصول 
برای کش��ور از جمله این مزایا به ش��مار 

می روند. 

)ریال��ی،  صادرات��ی  کااله��ای  قیم��ت  ش��اخص 
١٠٠=١3٩٠( در سال ١3٩٦ برابر با ١٨١.٤ است که 
نسبت به سال ١3٩5، 5.٦درصد افزایش داشته است.

ب��ه گزارش مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در نظام 
آماره��ای قیم��ت، کااله��ای صادراتی ب��رای مقاصد 
متع��ددی ب��ه کار گرفته می ش��وند. ش��اخص قیمت 
کااله��ای صادراتی،  روند تغیی��رات قیمت محصوالت 
عرضه ش��ده از داخل به خارج از کش��ور را طی دوره 

زمانی مشخص نشان می دهد.
با توجه ب��ه اینکه قیمت کااله��ای صادراتی یکی از 
مهم تری��ن عوام��ل اثرگذار بر میزان مب��ادالت خارجی 
کش��ورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله 
است، تغییرات آنها از اهمیت باالیی برخوردار است. در 
طرح ش��اخص قیمت کاالهای صادراتی از کلیه کدهای 
تعرفه صادراتی کشور در سال ١3٩٠)سال پایه( استفاده 

می شود. روش جمع آوری اطالعات با استفاده از آمارهای 
ثبتی گمرک جمهوری اسالمی ایران ) ارزش به صورت 
ریال��ی و دالری، کش��ور مبدأ و مقصد، نح��وه حمل و 
نق��ل و نرخ ارز( صورت گرفته اس��ت. طبقه بندی مورد 
استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف 
و کدگ��ذاری )HS( اس��ت. نتایج حاص��ل از این طرح 
در س��طح کل کش��ور و برای تمامی ٢٠ گ��روه  اصلی 

طبقه بندی HS  قابل انتشار است.
الزم به ذکر اس��ت که برای محاس��به ش��اخص سال 
١3٩٦ از داده های مقدماتی )غیرقابل اس��تناد( گمرک 
جمهوری اس��المی اس��تفاده ش��ده اس��ت و لذا نتایج 
اعالم شده به صورت مقدماتی است و استفاده از آنها باید 
با مالحظه انجام ش��ود. پس از اینکه گمرک جمهوری 
اس��المی داده های قطعی سال ١3٩٦ را در مهرماه سال 
جاری استخراج و ارائه کرد، شاخص صادرات نیز از سوی 

مرکز آمار بازنگری ش��ده و ارقام واقعی شاخص مربوط 
به این دوره مجددا به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

١-ش��اخص قیم��ت کااله��ای صادرات��ی )ریال��ی، 
١٠٠=١3٩٠( در س��ال ١3٩٦ برابر با ١٨١.٤ اس��ت که 
نسبت به س��ال ١3٩5، 5.٦درصد افزایش داشته است. 
درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کاالهای صادراتی 
در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١3٩٦ 

به ترتیب برابر با ١.7، ٠.5-، ٤.٢ و 5.٠درصد است.
٢-ش��اخص قیم��ت کااله��ای صادرات��ی )دالری، 
١٠٠=١3٩٠(  در س��ال ١3٩٦ برابر با ١١٠.7 اس��ت 
که نسبت به س��ال ١3٩5  3.3درصد افزایش داشته 
اس��ت. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کاالهای 
صادراتی در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 
س��ال ١3٩٦ ب��ه ترتیب براب��ر ب��ا ٢.٨، ٠.٨-، ٠.7 و 

٢.7درصد است.

افزایش 5.6درصدی تورم کاالهای صادراتی در سال96

خیز ایران برای تصاحب جایگاه نخست بازار زعفران دنیا
اخبار

صادرات ایران از 186 کشور جهان 
بیشتر شد

ایران با صادرات ٩٢ میلیارد دالری در سال ٢٠١7 به 
عنوان سی و هفتمین صادرکننده بزرگ جهان در این 
سال شناخته شد.  به گزارش تسنیم، بخش اقتصادی 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( طی گزارشی از 
میزان صادرات ٢٢3 کشور جهان در سال ٢٠١7 اعالم 
کرد ایران در این س��ال ٩٢ میلیارد دالر کاال و خدمات 
صادر کرده اس��ت.  صادرات ایران در این سال از ١٨٦ 
کشور جهان بیشتر بوده است. براساس محاسبات سیا 
ای��ران از نظر ارزش صادرات خود در س��ال ٢٠١7 در 
رتبه 37 جه��ان و باالتر از برخی کش��ورهای اروپایی 
مثل اس��لواکی، فنالن��د، پرتغال، یون��ان و لتونی قرار 
گرفته اس��ت.  چین با صادرات ٢١57 میلیارد دالری 
بزرگ ترین صادرکننده جهان در این س��ال ش��ناخته 
ش��ده و آمریکا با ١57٦ میلیارد دالر در رتبه دوم جای 
گرفته است. آلمان نیز با صادرات ١٤٠١ میلیارد دالری 
س��ومین صادرکننده بزرگ جهان شناخته شده است.  
برخی کشورهای دیگری که صادرات بیشتری نسبت به 
ایران در سال ٢٠١7 داشته اند، عبارتند از: ژاپن با ٦٨3 
میلیارد دالر، کره جنوبی با 55٢ میلیارد دالر، فرانسه با 
5٤١ میلیارد دالر، روس��یه با 33٦میلیارد دالر، امارات 
ب��ا 3١٤ میلیارد دالر، هند با ٢٢٩ میلیارد دالر، ترکیه 
با ١57 میلیارد دالر و نروژ با ١٠٢ میلیارد دالر.  برخی 
کشورها که صادرات کمتری نسبت به ایران داشته اند 
نیز عبارتند از: اسلواکی با ٨٠.5 میلیارد دالر، آفریقای 
جنوب��ی با 7٨.٢5 میلیارد دالر، فنالند با ٦5.5 میلیارد 
دالر، پرتغال با ٦٢.٦ میلیارد دالر، عراق با 5٦.7 میلیارد 
دالر، یونان با ٢٩.٢ میلیارد دالر، مصر با ٢3.5 میلیارد 
دالر، بحرین با ١٤.3میلیارد دالر، لتونی با ١٢.3 میلیارد 

دالر و ترکمنستان با 7.3٩ میلیارد دالر. 

 جلوی قاچاق روسری را بگیرید، 
قول می دهیم 500هزار شغل جدید 

ایجاد کنیم
یک تولیدکننده پوش��اک با بیان اینک��ه جاده برای 
تولیدکنندگان پوشاک بسیار لغزنده شده است، گفت: 
اگر اقدامات الزم برای جلوگیری از ورود شال و روسری 
به کش��ور انجام شود، بیش از 5٠٠هزار اشتغال در این 
بخش ایجاد خواهد شد.  محمد مظاهری در گفت وگو 
با خبرگزاری تس��نیم، با اشاره به اینکه طی چند سال 
اخیر اوضاع تولیدکنندگان پوشاک کشور به هم ریخته 
است، اظهار داش��ت: اتفاقات این بخش عاملی شده تا 
کارخانجات به جای توس��عه و پیش��رفت یکی پس از 
دیگری تعطیل می ش��وند.  وی با بی��ان اینکه درحال 
حاضر جاده برای تولیدکنندگان پوشاک بسیار لغزنده 
است و هر کس هم به جای کمک مشکالت فعالین این 
بخش را تشدید می کند، افزود: نساجی یک زنجیره کلی 
است که اگر مختل شود سایر بخش های مرتبط با این 
صنع��ت قادر به فعالیت نخواهند بود.  این تولیدکننده 
شال و روسری در ادامه گفت: حجم زیادی از مشکالت 
فعالین این بخش ورود کاالی قاچاق است زیرا روسری 
و ش��ال کاالی قاچاق پذیر بوده و به راحتی وارد کشور 
می شود.  وی با بیان اینکه متأسفانه فرهنگ استفاده از 
کاالی خارجی باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی هم 
به روی محصوالت خود برچس��ب خارجی نصب کنند، 
تصریح کرد: به جرأت می توانم بگویم بخش��ی از شال و 
روس��ری هایی که در بازار به نام جنس ترک به فروش 
می رسد ایرانی هستند. امروز تولیدکننده ایرانی به دلیل 
حض��ور ب��االی کاالی وارداتی در ب��ازار امکان رقابت و 
فروش محصول به نام ایرانی نداش��ته و مجبور به این 
کار است.  این تولیدکننده ش��ال و روسری افزود: اگر 
اقدامات الزم برای جلوگیری از ورود ش��ال و روس��ری 
به کش��ور انجام شود بیش از 5٠٠ هزار اشتغال در این 
بخش ایجاد خواهد شد.  وی با گالیه از اینکه هر ساله 
صحبت ه��ای مختلفی مبنی بر اع��الم تولیدکنندگان 
نمونه مطرح می ش��ود، گفت: تولیدکننده احتیاجی به 
این حرف ها ندارد کافی است قدری مورد حمایت قرار 

گیرد تا امکان توسعه پیدا کند. 

خودکفایی تولید طالی سفید تا افق 1404
 ضربه مهلک قاچاق بر تولید پنبه

مج��ری طرح پنب��ه گفت با توجه ب��ه ظرفیت داخلی 
و برنام��ه اقتصاد مقاومت��ی، خودکفایی تولی��د پنبه در 
چشم انداز ١٤٠٤ تحقق خواهد یافت.  ابراهیم هزارجریبی، 
مجری طرح پنبه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
درباره آخرین وضعیت تولید طالی سفید در کشور، اظهار 
کرد: سال گذشته ١٨٠ هزار تن وش پنبه در کشور تولید 
ش��د که امسال براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
تولید به ٢٠٠ هزار تن خواهد رسید.  به گفته وی، از یک 
سوم وش تولیدی، پنبه محلوج و قابل استفاده در صنایع 
نس��اجی تهیه می ش��ود.  هزارجریبی با بیان اینکه پنبه 
تولی��دی ٤7درصد نیاز کش��ور را تأمین می کند، تصریح 
ک��رد: هم اکنون نیاز صنایع نس��اجی دو برابر میزان پنبه 
محلوج تولید داخل است و مابقی از طریق واردات تأمین 
می ش��ود.  این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا 
امکان خوداتکایی تولید پنبه در کشور وجود دارد، گفت: 
بنا به س��ابقه گذشته و ظرفیت کشور، امکان خودکفایی 
پنبه در داخل وجود دارد، به طوری که طبق برنامه اقتصاد 
مقاومتی در چشم انداز ١٤٠٤ این امر تحقق خواهد یافت.  
مجری طرح پنبه با اش��اره به برنامه های وزارت جهاد در 
خودکفایی این محصول، گفت: قیمت تضمینی، استفاده 
از بذرهای خارجی و اصالح ش��ده، کنترل آفات و توسعه 
مکانیزاس��یون در زراعت پنبه از راهکارهای اساس��ی در 
کاهش هزینه، افزایش عملکرد در واحد سطح و در نهایت 

خودکفایی تولید پنبه به شمار می رود. 

اخبار

خروج آمریکا از برجام تأثیری بر 
صادرات محصوالت کشاورزی ندارد

یک مقام مس��ئول گفت: با برنامه ریزی مناس��ب 
برای افزایش تولید و توسعه صادرات، خروج آمریکا 
از برج��ام تأثی��ری در وضعی��ت ص��ادرات نخواهد 

داشت. 
رضا نوران��ی، رئی��س اتحادیه مل��ی محصوالت 
کشاورزی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
درب��اره تأثیر خ��روج آمری��کا از برجام ب��ر میزان 
صادرات محصوالت کش��اورزی اظهار کرد: با توجه 
به آنکه تحمیل تحریم های ظالمانه بر ملت ایران از 
اهداف اس��تکبار جهانی است، بنابراین در ایام قبل 
از برج��ام این امر گریبان گیر کش��ور بود و در این 
سال ها تنها با دورزدن تحریم ها، به صورت مویرگی 

صادرات خود را انجام دادیم. 
وی افزود: با وجود آنکه کش��ورهای هند، آسیای 
میانه، کش��ورهای س��ی  آی اس از طریق روس��یه، 
تاجیکس��تان و ارمنستان از مشتری های ناخواسته 
ایران نیس��تند، خروج آمریکا از برج��ام نمی تواند 

تأثیری برموضوع صادرات داشته باشد. 
نورانی نبود زیرس��اخت های مناسب حمل و نقل 
جاده ای، دریایی، هوای��ی و همچنین پروتکل های 
دوجانبه با کشورهایی را که مراودات تجاری داریم، 

از مهم ترین موانع پیش روی صادرات برشمرد. 
این مقام مس��ئول ادامه داد: ب��ا خروج آمریکا از 
برجام، دولت باید براس��اس افزایش تولید و توسعه 
صادرات برنامه نویس��ی کند، چراکه ب��ا واردات به 

جایی نخواهیم رسید. 
وی ب��ا بیان اینکه خروج آمری��کا از برجام خللی 
ب��ه ص��ادرات وارد نمی کن��د، اظهار ک��رد: با رونق 
ش��هرک های صنعتی و برنامه ریزی مناس��ب برای 
تولید و توس��عه صادرات غیرنفتی، خواه ناخواه این 
امر گزندی در وضعیت صادراتی وارد نخواهد کرد، 
ام��ا اگر نگاه م��ان بر واردات باش��د، مطمئنا خروج 
آمریکا از برجام یک روزی به اقتصاد کش��ور ضربه 

می زند. 
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی افزود: 
اگ��ر از منظ��ر اقتص��اد و تولید حرف ه��ای بزرگی 
برای گفتن داش��ته باش��یم، مطمئنا خروج آمریکا 
از برجام و امثال این موضوع نمی تواند نگرانی هایی 
در بر داشته باش��د درحالی که بی توجهی به تولید 
و دس��ت درازی به کش��ورهای بیگان��ه، خواه ناخواه 

آسیب جدی به اقتصاد وارد می کند. 
وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه محصوالت 
استراتژیک به هر قیمتی باید در کشور تولید شوند، 
گفت: بر این اساس اظهارات غیرکارشناسی برخی 
افراد مبنی بر ارزان بودن گندم خارجی نس��بت به 
داخلی، اش��تباه اس��ت و تنها با افزایش تولید ملی 

می توان از بحران های برجامی عبور کرد. 

قلوه سنگ های پیش پای 
تولیدکنندگان را باید برداشت

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
اکنون تولید ملی بیش از دریافت مشوق ها نیازمند 
رفع مش��کالتش است، گفت: این مشکالت به مثابه 

قلوه سنگ هایی پیش پای تولیدکنندگان هستند. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، محمدرض��ا پورابراهیمی، 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس در مصاحبه با 
رادیو اظهار کرد: اکنون تولید ملی بیش از دریافت 
مش��وق ها نیازمند رفع مشکالتش است، بنابراین با 
حل این معضالت به راحتی می توان از آن پشتیبانی 

کرد. 
پورابراهیم��ی ادامه داد: این مش��کالت به مثابه 
قلوه س��نگ هایی پیش پای تولیدکنندگان هستند 
و در ای��ن میان می توان به تأمین مالی آنها اش��اره 
ک��رد چراکه اعطای وام با س��ود باالی بانکی قدرت 
رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی را سلب می کند. 
وی با بیان اینکه اصالح نظام بانکی کشور باید در 
دس��تور کار قرار گیرد، گفت: حدود سه سال است 
که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اقداماتی در 
راستای اصالح قانون بانک مرکزی و نظام بانکداری 
انجام داده و پیش بینی می شود این اقدام تحولی در 

نظام ساختاری بانک ها ایجاد کند. 
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س مالیات 
بر ارزش اف��زوده را یکی از مهم تری��ن موانع تولید 
ملی برش��مرد و افزود: دولت به اص��رار نمایندگان 
مجلس الیح��ه اصالح قانون ارزش اف��زوده را ارائه 
داد و پیش بینی می ش��ود ظرف ی��ک ماه آینده در 
کمیس��یون بررس��ی و مش��کالت بخش تولید رفع 

شود. 
وی تصری��ح کرد: اصالح قانون مب��ارزه با قاچاق 
کاال و ارز در اس��فندماه سال گذشته در دستور کار 
صحن علنی مجلس قرار گرفت و در صورت تکمیل 
تا پایان خردادماه، قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز را خواهیم داشت. 
پورابراهیمی با بیان اینکه رتبه ما در فضای کسب 
و کار خوب نیس��ت، گفت: ما باید رتبه کسب و کار 
خود را بهبود بخشیم و با این ریل گذاری ها به مرور 

زمان می توان از کاالی ایرانی حمایت کرد. 
عض��و کمیس��یون اص��ل ٤٤ مجلس بی��ان کرد: 
این الحاقی��ه دربردارنده برخی از اصالحات اس��ت 
ک��ه ضمانت نامه اجرایی را می پذی��رد عالوه بر این 
موضوع وزن س��اختاری کش��ور باید تغیی��ر یابد و 

واگذاری ها به بخش خصوصی انجام شود. 
پورابراهیمی در پایان بیان کرد: نرخ سود همواره 
از فضای اقتصادی کش��ور تبعیت می کند، بنابراین 
نحوه قراردادها متناسب با شرایط جدید خواهد بود 

و مشکالت به صورت کامل برطرف خواهند شد. 

طب��ق گزارش ه��ای موج��ود، تاکنون 
ح��دود ٢ه��زار و 3٠٠ گون��ه گیاهی در 
کشور شناسایی شده اند که با برنامه ریزی 
مدون و هوش��مندانه در راستای تجارت 
گیاه��ان دارویی، به اش��تغال زایی هرچه 
بیشتر و کسب سودهای چشمگیر منتهی 

خواهد شد. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
گیاه��ان داروی��ی از دیرباز م��ورد اقبال 
بخش قابل توجهی از مردم قرار داش��ته 
و با توجه به عقبه 7 هزار س��اله تاریخی 
اس��تفاده از گیاهان داروی��ی در ایران و 
تأثیرگذاری آن در روند درمانی بس��یاری 
از بیماری ها و خواص دارویی آن، خرید و 
فروش آن همواره مورد توجه قرار داشته 

است. 
کش��ور ایران نیز با توج��ه به موقعیت 
طبیع��ی و جغرافیای��ی خاص خ��ود، از 
قابلیت ه��ای بس��یاری در ای��ن عرص��ه 
برخ��وردار اس��ت و آنچنان ک��ه اخبار و 
اظهار نظر کارشناس��ان نش��ان می دهد، 
تاکنون حدود ٢هزار و 3٠٠ گونه گیاهی 
در کش��ور شناسایی ش��ده و بالطبع این 
حج��م و میزان انب��وه از گیاهان دارویی، 
فرصت��ی ویژه و مغتنم ب��رای درآمدزایی 
هرچه بیش��تر و البته توسعه فرصت های 

شغلی به شمار می رود. 

چندی پیش فریبرز غیبی، مجری طرح 
توسعه گیاهان دارویی در گفت وگویی با 
رس��انه ها تصریح ک��رد: میانگین درآمد 
ساالنه حاصل از صادرات گیاهان دارویی 
به ط��ور خ��ام ٤5٠ میلی��ون دالر برآورد 
می ش��ود )که البته برخ��ی آن را تا ٦٠٠ 

میلیون دالر نیز برآورد می کنند(
آنچنان که وی عنوان می کند، تاکنون 
٨هزار گونه گیاهی در کش��ور شناسایی 
ش��ده که ممکن است با تحقیقات هرچه 
بیش��تر دامنه و گس��تره تع��داد گیاهان 
دارویی، از مق��دار مذکور )٢هزار و 3٠٠ 

گونه گیاه دارویی( نیز فراتر رود. 
یافته های وزارت جهاد کش��اورزی نیز 
نش��ان می دهد قریب به ٤٢٢ هزار گونه 
گیاه دارویی، در سراس��ر دنیا شناسایی و 
کشف ش��ده اند که حجم تجارت جهانی 
آن ح��دود ١٠٠ میلی��ارد دالر ب��رآورد 

می شود. 
با توجه به وسعت عرصه منابع طبیعی 
ایران که در مجموع ١3٤ میلیون هکتار 
اع��م از جن��گل، مرت��ع و بیاب��ان برآورد 
می ش��ود و بیش از ١٤درصد آن جنگل، 
٨5 میلی��ون هکتار مرت��ع و 3٢ میلیون 
هکتار بیابان است، میزان تجارت گیاهان 
داروی��ی و س��همی ک��ه ایران ب��ه خود 
اختصاص داده بس��یار پایی��ن و ناچیز به 

نظر می رسد. 
حس��ین فاتحی یکی از فعاالن قدیمی 
در ای��ن عرصه و از عطاران پیشکس��وت 
در اس��تان البرز، در ای��ن خصوص اظهار 
ک��رد: ح��دود ٢٠س��ال پی��ش، می��زان 
تج��ارت گیاهان داروی��ی در جهان، ٦٠ 
میلی��ارد دالر ب��رآورد می ش��د و آنچنان 
که گزارش��ات مجالت تخصصی نش��ان 
می ده��د در حال حاضر تج��ارت مذکور 
ب��ا افزایش بیش از ٤٠ میلیارد دالری، از 
مرز ١٠٠میلیارد دالر نیز گذش��ته است 
و پژوهش ها و تحقیقات انجام شده نشان 
می دهد در 3٠ س��ال آینده این میزان از 
مرز 5٠٠ میلیارد دالر عبور خواهد کرد. 
وی اف��زود: اگرچه می��زان عدد و رقم 
و  تج��ارت  درخص��وص  منعکس ش��ده 
صادرات گیاه��ان دارویی در ایران )٤5٠ 
تا ٦٠٠ میلیون دالر( نس��بتا درش��ت و 
قابل توجه به نظر می رس��د، اما با در نظر 
گرفتن حجم انبوه تجارت جهانی گیاهان 
دارویی و ظرفیت های کثیر این مرز و بوم 
در حوزه اشاره ش��ده، عدد و رقم موجود 
نه تنها رضایت بخش نیس��ت بلکه بس��یار 

ضعیف و ناچیز نیز به نظر می رسد. 
فاتح��ی بیان کرد: میل به اس��تفاده از 
گیاهان دارویی در کل دنیا رو به افزایش 
اس��ت و با چنین رون��دی انتظار می رود 

ب��ا برنامه ری��زی صحیح و هوش��مندانه 
در راس��تای تس��خیر بازارهای هدف، از 

هم اکنون اقدامات الزم عملیاتی شود. 
ای��ن فع��ال در حوزه گیاه��ان دارویی 
گف��ت: یکی از ضروری��ات حصول توفیق 
در این عرصه )توس��عه صادرات گیاهان 
دارویی( به افزایش سطح تولید و کاهش 
هزینه های تمام ش��ده معطوف می شود و 
البته به م��وازات آن باید در جهت تولید 
محصوالت س��الم و عاری بودن از سموم 
و کودهای ش��یمیایی تدابی��ر موثر اتخاذ 
ش��ود در غیر این ص��ورت از حیث کیفی 
محص��والت داخلی با مش��کالتی مواجه 
خواه��د ش��د و همین موض��وع جذابیت 
گیاه��ان دارویی در ای��ران را کم خواهد 

کرد. 
وی افزود: بنابر گزارشات رسمی کشور، 
ای��ران پس از چین، هن��د، آمریکا، ژاپن، 
آلم��ان، برزی��ل، کره جنوبی، انگلس��تان، 
فرانس��ه و ایتالی��ا در ح��وزه تحقیقاتی و 
پژوهش��ی در رتب��ه یازدهم جه��ان قرار 
دارد، ام��ا از منظر تولیدی و صادراتی در 
بین کشورهای صاحب نام جهان جایگاه 
چندان��ی نداری��م و این نش��ان می دهد 
در عرص��ه بهره برداری اقتص��ادی از این 
ظرفیت، موفق عمل نکرده ایم که این امر 

خوشایندی به نظر نمی رسد. 

سقوط آزاد ایران در تجارت گیاهان دارویی

 میلیون ها دالر درآمد فقط با استفاده از گیاهان بومی
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چنانچه ت��ا به ام��روز صنعت 
خ��ودروی ای��ران با وج��ود نگاه 
افکار عمومی به این صنعت دوام 
آورده، فق��ط ب��ه دلی��ل حمایت 
دائم��ی مجلس از خودروس��ازی 
کشور است.  یک عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
با پرشین  اس��المی در گفت وگو 
خودرو، ضمن اش��اره به جلسات 
مکرر مجلس در ارتباط با صنعت 
خودرو، اظهار داشت: کمیسیون 
صنایع و معادن جلسات مستمری 
را در خص��وص حمایت از تولید 
داخل خصوصاً خودروس��ازی به 
دلی��ل ارزش اف��زوده و ظرفیت 
باالی اشتغالی که در این صنعت 
 وجود دارد، برگزار کرده اس��ت. 
عبداهلل رضیان با توجه به آخرین 
در  کمیس��یون  ای��ن  نشس��ت 
خصوص صنعت خ��ودرو، گفت: 
در نشس��تی که یکش��نبه هفته 
گذش��ته با حضور خودروس��ازان 
خصوص��ی،  و  دولت��ی  بخ��ش 
صنع��ت  وزارت  و  قطعه س��ازان 
و مع��دن برگ��زار ش��د، مباحث 
زیادی در خصوص نحوه حمایت 
ش��رایط  در  خودروس��ازان  از 
ارزی کش��ور و موض��وع افزایش 
 قیم��ت خودروه��ا مطرح ش��د. 
بع��دی  جلس��ه  اف��زود:  وی 
کمیس��یون صنای��ع در ارتب��اط 
و  خودروس��ازان  وضعی��ت  ب��ا 
قیمت ه��ا سه ش��نبه ج��اری ب��ا 
حض��ور وزی��ر صنع��ت و معدن 
خواه��د ب��ود ت��ا تصمیماتی در 
 حوزه قیمت خودرو اتخاذ ش��ود. 
وی همچنین به بازدیدهای مکرر 
اعضای کمیسیون صنایع مجلس 

خودروس��ازی  ش��رکت های  از 
ای��ن م��دت  و قطعه س��ازی در 
پرداخت و تصری��ح کرد: در این 
مس��تمری  بازدیده��ای  م��دت 
اعضای کمیسیون صنایع  توسط 

از ش��رکت های خودروس��ازی و 
قطعه س��ازی صورت گرفته است 
تصمیم گیری های  خوشبختانه  و 
خوبی در ش��رایطی که فشارهای 
زیادی به جهت حمایت از تولید 

داخ��ل به وزارت صنعت و معدن 
گرف��ت.  ص��ورت  دارد،   وج��ود 
این عض��و کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس تأکید کرد: مسلما 
تمامی این تصمیمات در راستای 

این اس��ت که بتوانی��م ظرفیت 
خودروس��ازی  خ��وب  بس��یار 
کنی��م.  حف��ظ  را  کش��ور   در 
رضی��ان افزود: البته کمیس��یون 
صنایع و دولت باید در این شرایط 
حمایت های��ی از مصرف کننده و 
مشتریان در حوزه ارتقای کیفی 
خودرو و قیمت ها داش��ته باش��د 
به نحوی ک��ه ه��م تولیدکننده 
امکان ادامه فعالیت داشته باشد 
و از س��ویی نیز به مصرف کننده 
نش��ود.  وارد  زیان��ی   داخل��ی 
وی پیش بینی کرد: آینده صنعت 
خ��ودرو، آینده خوبی اس��ت در 
صورت��ی که بت��وان ظرفیت های 
موج��ود را حفظ کرد و با نظارت 
دقیق در ح��وزه مدیریت، هزینه 
تولی��د ب��ه خص��وص در ح��وزه 
 خودروسازان دولتی را کاهش داد. 
ب��ه  توج��ه  ب��ا  همچنی��ن  وی 
ظرفی��ت باالی��ی ک��ه در حوزه 
قطعه سازی  در صنعت  اش��تغال 
ل��زوم  ب��ر  کش��ور وج��ود دارد 
 حف��ظ این ظرفی��ت تأکید کرد. 
رضی��ان در ادام��ه خاطرنش��ان 
ک��رد: مجل��س بای��د در کن��ار 
داش��ته  حض��ور  خودروس��ازان 
باشد تا بتوان به چنین شرایطی 
دس��ت یافت، ضم��ن اینکه نگاه 
اعضای کمیسیون صنایع بر این 
اس��ت که وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت نق��ش بس��یار مهمی 
در نح��وه مدیریت ش��رکت های 
خودروس��ازی دارد و باید نظارت 
دقیقی بر این حوزه داشته باشد 
ت��ا مدیری��ت به نح��و صحیحی 
اعمال ش��ده و آسیبی به صنعت 

خودرو وارد نشود. 

در ش��رایطی که قرار ب��ود »رنو« دور 
جدی��د فعالیت های خود را در کش��ور از 
اوای��ل س��ال ٢٠١٨ میالدی آغ��از کند، 
مجموع��ه حواش��ی و اختالف��ات داخلی 
اج��ازه این اتفاق را ن��داد و حاال با توجه 
به خروج آمریکا از برجام، این خودروساز 
فرانسوی به نوعی پروژه حضور در ایران را 

به حالت تعلیق درآورده است. 
به گزارش پدال نیوز، شرایط به شکلی 
پی��ش رف��ت که ح��اال رنو ب��ه اصطالح 
دس��ت باال را دارد و خودروس��ازی ایران 
را بر سر دو راهی »امتیاز دادن« و »قطع 
هم��کاری« ق��رار داده اس��ت. به عبارت 
بهت��ر، در ش��رایط فعلی )خ��روج آمریکا 
از برج��ام و عدم س��رمایه گذاری رن��و در 
ایران(، ماندن رنویی ها سخت شده است، 
به نحوی که این خودروس��از فرانسوی به 
احتمال فراوان در قبال گرفتن امتیازات 
جدی��د، دور جدی��د فعالیت ه��ای خود 
در خودروس��ازی ای��ران را کلید خواهد 
زد. به نظ��ر می رس��د عدم امتیازده��ی به 
رنو، انگیزه های خودروس��از فرانس��وی را 
برای ماندن در ای��ران و دور زدن تبعات 
تحریم های آتی آمریکا، به ش��دت کاهش 

خواه��د داد و این یعن��ی خداحافظی با 
خودروس��ازی ک��ه ق��رار بود ب��ه صورت 

مستقل در کشور فعالیت کند.
 اگر به عقب برگردیم و ماجرای حضور 
جدی��د و متف��اوت رنو را در ای��ران مرور 
کنیم، به خوبی متوجه خواهیم ش��د که 
موانع و حواش��ی داخلی اج��ازه نداد این 
خودروساز فرانس��وی فعالیت خود را در 
کش��ور آغاز کند. همین موانع و حواشی 
بود سبب شد پروژه انتقال سرمایه رنو به 
خودروسازی ایران عملی نشود و این برند 
معتبر اروپایی تقریباً هیچ پولی به صنعت 
خودرو کش��ور تزریق نکن��د و در نتیجه 
حاال زنجیری به پایش بس��ته نیس��ت و 
می تواند بی دردس��ر و بدون ضرر و زیانی 
 خ��اص، چمدان هایش را ببن��دد و برود. 

  
با خروج آمریکا از برجام، دو خودروس��از 
دیگر فرانسوی یعنی پژو و سیتروئن، در 
بیانیه های��ی اعالم کردند فع��اًل در ایران 
می مانند، با این حال رنویی ها تا به امروز 
هی��چ اظهارنظری در ای��ن مورد نکرده و 
موضع ش��ان در قبال برجام بدون آمریکا 
و ماندن و نماندن، مش��خص نیست. این 

به اصطالح بی خیالی رنویی ها که س��بب 
شده آنها حتی زحمت بیانیه دادن را هم 
به خ��ود ندهند، به نوعی ریش��ه در عدم 
 سرمایه گذاری جدید این شرکت در ایران 
دارد. در واقع اینکه امثال پژو و سیتروئن 
با مواضع هرچند نه چندان شفاف، نسبت 
ب��ه خروج آمریکا از برجام و حضورش��ان 
در ایران واکنش نش��ان داده اند، بیش��تر 
به دلی��ل حفاظت از سرمایه گذاری ش��ان 
اس��ت، ام��ا رنو س��رمایه ای نی��اورده که 

بخواهد نگرانش باشد.
 حال پرس��ش اینجاس��ت که چرا رنو 
باوج��ود رغب��ت زی��ادش ب��رای حضور 
مس��تقل در ایران و گس��ترش بازار خود 
در کشور، دور جدید فعالیت های خود را 
 )در ای��ران( آغاز نک��رد و بالتکلیف ماند؟ 
 رنو تابستان سال گذشته قرارداد )شاید 
هم تفاهم نامه( همکاری مش��ترک خود 
را با سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( امضا کرد و قرار ش��د اوایل 
س��ال ٢٠١٨ میالدی، طرفی��ن وارد فاز 
اجرای��ی و تولید ش��وند. بر این اس��اس، 
رن��و و ایدرو یکس��ری تعه��دات را پذیرا 
ش��دند که یکی از مهم ترین آنها، تأمین 

یک س��ایت تولیدی در ای��ران برای آغاز 
به کار خودروساز فرانسوی بود. به همین 
منظور بنا ش��د س��ایت ب��ن رو )واقع در 
شهرس��تان س��اوه و متعلق به سایپا( در 
اختیار رنویی ها قرار گیرد تا آنها نس��بت 
ب��ه تجهیز آن اق��دام و تولید محصوالت 

جدید خود را کلید بزنند.
 بنا به گفته مس��ئوالن ایدرو، س��ایت 
ب��ن رو بای��د در عوض بدهی س��ایپا )به 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع 
ای��ران( و به عنوان آورده این س��ازمان 
در ق��رارداد رنو، در اختیار خودروس��از 
فرانسوی گذاشته می شد. این در حالی 
بود که مسئوالن س��ایپا در همان ابتدا 
مخالفت خ��ود را با این ماج��را اعالم و 
اولین مانع بزرگ بر سر راه اجرایی شدن 
قرارداد رنو گذاش��ته شد. هرچند بعدها 
رئیس سازمان گسترش در گفت و گویی  
خبر از قطعی ش��دن واگذاری بن رو به 
رنو داد و تأکید کرد این پرونده بس��ته 
ش��ده اس��ت، با این حال گذشت زمان 
نش��ان داد سنگ بزرگ همچنان راه رنو 
را برای حضوری جدید در خودروسازی 

ایران بسته است. 

موضوعات��ی از قبی��ل احت��کار، گرانی 
ب��ر  بین الملل��ی  تصمیم ه��ای  تأثی��ر  و 
صنع��ت خ��ودرو هن��وز روی میز مجلس 
اس��ت و آش��فتگی در بازار خودرو بیشتر 
از پی��ش س��بب س��ردرگمی و نگران��ی 
مردم ش��ده اس��ت. خودروس��ازان قیمت 
داده ان��د  افزای��ش  را  محص��والت خ��ود 
و ب��ه نظ��ر می رس��د ش��رکت های بیمه 
ه��م ب��رای این افزای��ش قیمت ه��ا برای 
محاس��باتی  قیمت ه��ای  ما به التف��اوت 
 بیمه ه��ای خ��ودرو، فراخ��وان داده ان��د. 
به گزارش پدال نیوز، اقتصاد ملی کش��ور 
س��وار بر موج های بلند و کوتاه نوس��انات 
نرخ ارز این روز ها شرایط ثابت و یکسانی 
بنگاه ه��ای  نمی گ��ذارد.  س��ر  پش��ت  را 
مختل��ف  تولیدکنن��دگان  و  اقتص��ادی 
صنایع پس از پش��ت سر گذاشتن تالطم 
و نوس��انات ن��رخ ارز که البت��ه هنوز هم 
مش��کالت آنها در این زمینه به طور کامل 
حل و فصل کامل نش��ده است و بسیاری 
از آنها مدعی هس��تند دالر ٤٢٠٠ تومانی 
به آنها تعلق نگرفته است یا به دست شان 
نرس��یده این بار با نگرانی ه��ای جدیدی 
مواج��ه ش��ده اند. آمری��کا از برجام خارج 
شده اس��ت و این برای صنایع مختلف از 

جمله خودروس��ازی و قطعه س��ازی موج 
 جدید نگرانی ها را به وجود آورده اس��ت. 
 آنه��ا ب��ا نگاهی نگ��ران به آینده چش��م 
دوخته اند و نگران وضع تحریم های جدید 
و خروج بسیاری از سرمایه گذاران خارجی 
در این حوزه هس��تند. اولین تأثیرات این 
موج های س��همگین مش��کالت بر صنعت 
خودروس��ازی را می توانی��م در افزای��ش 
قیمت ه��ای خودرو های داخل��ی و حتی 
وارداتی ش��اهد باشیم. اگرچه پیش از این 
بس��ته بودن سایت ثبت سفارش و پس از 
آن افزای��ش تعرفه واردات هم در آش��فته 
 ش��دن بازار خودرو بی تأثیر نبوده اس��ت. 
 ای��ن آش��فتگی ب��ازار و صنع��ت خودرو 
پ��ای مجلس��ی ها را هم به میان کش��ید 
در  را  ب��ازار  س��اماندهی  ط��رح  آنه��ا  و 
دس��ت بررس��ی قرار دادند. در جلس��ه ای 
کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس با 
مدیران خودروس��ازی برگزار کرد، مسئله 
اساس��ی خودروسازان این بود که با توجه 
به ش��رایط کش��ور بای��د قیم��ت خودرو 
افزایش یابد، اگر ای��ن اتفاق نیفتد آنها با 
ضررهای زیادی مواجه خواهند ش��د. اما 
افزایش  اعضای کمیس��یون معتقد بودند 
قیم��ت خودروها بای��د منطقی باش��د و 

خودروس��ازان بای��د به دنب��ال روش هایی 
 برای کاهش قیمت ها تمام ش��ده باش��ند. 
 در ای��ن جلس��ه ب��ه گفت��ه نماین��دگان 
مجل��س مق��رر ش��د س��ازمان حمایت از 
مصرف کنن��دگان آنالی��ز دقیقی از قیمت 
خودروه��ا ارائ��ه ده��د و کارگروه��ی نیز 
در کمیس��یون با حضور خودروس��ازان و 
نمایندگان تش��کیل شود تا با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت سه شنبه این هفته 
 گزارش نهایی پیگیری ها بررس��ی ش��ود. 
 درحالی که موضوعات��ی از قبیل احتکار، 
گرانی و تأثیر تصمیم ه��ای بین المللی بر 
صنعت خ��ودرو روی میز مجلس اس��ت، 
مردم و خریداران خودرو هم که توان خرید 
باالیی نیز ندارند نگرانی های خاص خود را 
دارند. افزایش قیمت هایی که خودروسازان 
در س��ال جدید ب��رای محص��والت خود 
در نظ��ر گرفته ان��د ش��امل خودرو ه��ای 
 زی��ر ٤5 میلی��ون توم��ان هم می ش��ود. 
 ام��ا هنوز ش��ورای رقابت نس��بت به این 
موض��وع واکنش��ی نش��ان نداده اس��ت و 
تنها رئیس ش��ورای رقابت عن��وان کرده 
اس��ت که شاخص های کیفی خودرو مورد 
بررس��ی قرار گرفته و ب��ه محض دریافت 
نرخ تورم جلس��ات تعیی��ن قیمت خودرو 

برگزار خواهد ش��د و تا نیم��ه خرداد ماه 
امس��ال موضوع قیمت گ��ذاری خودروها 
نهایی و اعالم می ش��ود. ام��ا پیش از آنکه 
ای��ن قیمت گذاری ها نهایی ش��ود برخی 
بیمه گ��ذاران حت��ی ب��رای خودرو ه��ای 
زی��ر ٤5 میلی��ون توم��ان ه��م پیام��ک 
فراخ��وان ارس��ال کرده ان��د. در این پیام 
آمده اس��ت: »بیمه گ��زار محت��رم بیمه  ... 
نظ��ر ب��ه افزایش قیم��ت خ��ودرو تحت 
بیمه نامه بدن��ه و برای جلوگی��ری از زیان 
وارده در زمان جبران خس��ارت احتمالی، 
افزایش س��رمایه  لطف��ا ب��رای اص��الح و 
بیمه نامه بدنه خ��ودرو؛ در اس��رع وقت به 
نمایندگی های بیمه . . . مراجعه فرمائید.« 
این موضوعات سبب س��ردرگمی مردم و 
حت��ی نگرانی آنها ش��ده اس��ت و بیش از 
هر بخش��ی قش��ر متوسط و آس��یب پذیر 
 جامع��ه را تحت تأثی��ر قرار داده اس��ت. 
 در همی��ن رابط��ه ول��ی ملک��ی، عض��و 
کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س 
شورای اسالمی و عضو ناظر شورای رقابت 
می گوید: »هنوز ش��ورای رقابت در زمینه 
قیم��ت خودرو های زیر ٤5 میلیون تومان 
تصمیم نگرفته اس��ت و به نظر می رس��د 
بیمه ها خودسرانه اقدام کرده اند و در این 

کار برای ماندن خودروساز فرانسوی در ایران سخت تر شد

سردرگمی مردم و خودروسازان در آشفته بازار صنعت خودرو

تالش دولت و مجلس برای حفظ ظرفیت خودروسازی کشور
اخبار

واردات خودرو در اولویت تخصیص 
دالر دولتی نیست

دبی��ر انجم��ن وارد کنن��دگان خ��ودرو گفت 
دول��ت واردات را اولویت بندی ک��رده تا به آ نها 
ارز بدهد اما خودرو جزو این اولویت ها نیس��ت 
و ب��ه آن ارز دولت��ی تعلق نخواه��د گرفت اما 
ب��ا این وجود ش��رکت های واردکنن��ده خودرو 
مجبور هس��تند ب��ه فعالیت خ��ود ادامه دهند 
زی��را آنه��ا ب��رای تامی��ن قطع��ات و خدمات 
 پ��س از ف��روش حداقل ١٠ س��ال تعهد دارند. 
ب��ه گزارش بورس نی��وز،  مه��دی دادفر، دبیر 
انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو، در خصوص 
تخصی��ص ارز ٤٢٠٠ تومان��ی به ش��رکت های 
واردکنن��ده گفت: تا به امروز تنها دو ش��رکت 
توانس��ته اند این ارز را دریاف��ت کنند و بقیه به 
بانک ه��ا ارجاع ش��ده اند که آنها ه��م گفته اند 
دس��توری هنوز به آ نها ابالغ نش��ده یا ارز برای 
تخصیص ب��ه واردات خودرو ندارند ضمن آنکه 
یک سری مش��کالت هم در خصوص گشایش 

اعتبار به وجود آمده است. 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان داش��ت: 
دول��ت واردات را اولویت بندی کرده تا به آ نها ارز 
بده��د اما خودرو جزو این اولویت ها نیس��ت و به 
آن ارز دولت��ی تعلق نخواهد گرفت، با این وجود 
ش��رکت های واردکننده خودرو مجبور هستند به 
فعالیت خ��ود ادامه دهند زیرا آنه��ا برای تامین 
قطعات و خدمات پس از فروش حداقل ١٠ سال 

تعهد دارند. 
وی گف��ت: زمان��ی واردات خودروه��ای باالی 
٢5٠٠ سی سی ممنوع شد اما باز هم نماینده های 
پورش��ه و مازراتی برای تأمین قطعات و سرویس 
در ایران فعالیت می کنند، البته این گونه قوانین 
یک پیام دارند؛ اینکه در این حوزه سرمایه گذاری 
نکنی��د چ��را که معلوم نیس��ت فردا ی��ک قانون 
جدی��دی بیای��د و دوب��اره واردات خودروه��ا را 

محدود کنند. 
وی ادامه داد: فرآیندی که ما امروز ش��اهد آن 
هستیم ادامه افزایش قیمت خودروهای وارداتی 
است. ما از ابتدای سال ٩5 تا به امروز این مشکل 
را داش��تیم و دولت هر کاری می کرد که واردات 
خودرو در جهت حمایت از خودروسازهای داخلی 
صورت نگیرد بعد که بحث برجام و نوسانات ارزی 
نیز اضافه شد دیگر واردات به حداقل رسید. بهتر 
است آقایان این را از همین االن مشخص و اعالم 
کنن��د که ب��ا ارز ٤٢٠٠ تومان��ی خودرویی وارد 

نخواهد شد. 
بر اساس گزارش ایلنا، وی ادامه داد: مهم ترین 
مش��کل م��ا در این ح��وزه بالتکلیفی اس��ت که 
مش��خص نیست قرار است چه شود و آیا واردات 
خ��ودرو ادامه پیدا می کند ی��ا به طور کامل قطع 
می ش��ود. ای��ن بالتکلیف��ی در نهای��ت ب��ه ضرر 

مصرف کننده است. 

الزم االجرا بودن بخشنامه های 
فروش خودروسازان در 

نمایندگی ها
نمایندگان رس��می خودروسازان اجازه ندارند 
قیم��ت محصولی را ک��ه نمایندگ��ی می کنند، 

افزایش دهند و با قیمتی باالتر عرضه کنند. 
به گزارش پرش��ین خ��ودرو، بح��ث فعالیت 
م��وازی نمایندگان خودرویی در بازار خودرو در 
روزهای اخیر سوژه خبرنگاران قرار گرفته است. 
در این خصوص مدیرعامل گروه خودروس��ازی 
س��ایپا به شدت از وقوع احتمالی چنین اعمالی 
در میان نمایندگان س��ایپا اب��راز ناراحتی کرد 
و هش��دار داد که در ص��ورت دریافت گزارش، 
 پروان��ه نمایندگ��ی متخل��ف لغو خواهد ش��د. 
فرامرز طاهری، مدیر س��ابق فروش و بازاریابی 
شرکت سایپا در پرشین خودرو هم در خصوص 
نحوه قیمت گذاری خودرو در بازارهای رس��می 
گف��ت: فروش خودروه��ای وارداتی بر اس��اس 
قیمت های��ی ک��ه نماین��ده واردکنن��ده اعالم 
می کند انجام می ش��ود اما در مورد خودروهای 
داخلی قیمت گذاری بر اس��اس ضوابط سازمان 
حمایت و ش��ورای رقابت انجام می ش��ود و هر 
 افزای��ش قیمتی ب��ه مصوبه و مج��وز نیاز دارد. 
وی ادام��ه داد: بر اس��اس تم��ام قوانین تجاری 
کش��ور، نمایندگان رس��می خودروسازان اجازه 
ندارند قیمت محصولی را که نمایندگی می کنند، 
 افزای��ش دهند و با قیمتی باالت��ر عرضه کنند. 
طاه��ری تأکی��د ک��رد: نماین��ده رس��می باید 
خ��ودرو را با قیم��ت مصوب ش��رکت مادر که 
ب��ه وی اب��الغ می ش��ود و در دس��ترس مردم 
نی��ز ق��رار دارد ب��ه ف��روش برس��اند و هی��چ 
 مجوزی ب��رای قیمت گذاری خودس��رانه ندارد. 
وی اظهار داش��ت: البته ای��ن امکان وجود دارد 
که چنی��ن حرکتی را انجام دهن��د و جدای از 
سهمیه و سبد ش��رکتی، به عنوان یک خریدار 
معمول��ی خودروهای م��ورد نظرش��ان را تهیه 
و ب��ا قیمت باالت��ر عرضه کنند ک��ه احتمالش 
بس��یار کم است زیرا ش��رکت های مادر چنین 
 اج��ازه ای ب��ه نماین��دگان خ��ود نمی دهن��د. 
این مدیر س��ابق بخش فروش س��ایپا افزود: در 
زم��ان مدیریت بنده چنانچ��ه چنین اتفاقی رخ 
می داد به ش��دت با آن برخورد می شد زیرا این 
اتفاق به برند اصلی لطمه می زند و فکر نمی کنم 
در هیچ مقطعی چنین مجوزی برای نمایندگان 

برندهای داخلی صادر شده باشد. 

اخبار

محمدرضا منصوری، نماینده مجلس:
احتکار خودرو توسط خودروسازان 

به اثبات نرسیده است
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی گفت موضوع مطرح شده درخصوص احتکار 
خودرو توس��ط ایران خودرو و س��ایپا به اثبات نرسیده 
اس��ت.  محمدرضا منص��وری در گفت وگوی��ی افزود: 
هفته گذشته جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اسالمی باحضور خودروس��ازان برگزار شد که 
در آن، موض��وع افزای��ش قیمت خودروه��ای کمتر از 
٤5 میلی��ون تومان و همچنین موضوع مطرح ش��ده 
اخیر درباره احتکار خودرو توس��ط دو خودروساز اصلی 
کش��ور مورد بررس��ی قرار گرفت.  به گفته منصوری، 
به رغم ادعای مطرح ش��ده درب��اره احتکار خودرو، این 
موضوع تاکنون برای اعضای کمیس��یون اثبات نشده و 
قرار اس��ت مورد بررسی بیش��تری قرار گیرد.  نماینده 
مردم ساوه در مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح 
کرد: خودروس��ازان نیازمن��د دالر ٤٢٠٠ تومانی برای 
تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود هس��تند که بر اساس 
برنامه ریزی ه��ای ص��ورت گرفته، قرار ش��ده از محل 
صادرات محصوالت خود ب��ه بازارهای خارجی این ارز 
را تأمی��ن کنند.  وی گفت: قرار اس��ت جلس��ه بعدی 
درخصوص فعالیت های خودروس��ازان ب��ا حضور وزیر 

صنعت، معدن و تجارت برگزار شود. 

قطعه سازی تحت فشار مضاعف
صنعت قطعه س��ازی خودرو در ایران یکی از صنایع 
وابس��ته به صنعت مادر خودروسازی است که می تواند 
به خص��وص در دوران پس��ابرجام ب��رای ای��ران ایجاد 
اشتغال زایی و به تولید و برون رفت از رکود کمک کند. 
اما به دلیل اینکه قطعه سازان نمی توانند نقدینگی مورد 
نیاز خود را تأمین کنند و از سوی دیگر، نوسانات ارزی 
نیز آنها را به ش��دت تحت فش��ار قرار داده، این صنعت 
نتوانس��ته به اندازه کافی به رشد مورد نظر خود دست 
پیدا کند. از سوی دیگر، قیمت گذاری خودرو به وسیله 
شرکت های خودروساز به صورتی است که پاسخ گوی 
قیمت های مورد انتظار قطعه سازان نیست و این صنایع 
ناچارند با کمترین حاش��یه س��ود و ب��ا معوقاتی که از 
ناحیه خودروس��ازان بر آنها تحمیل می ش��ود فعالیت 
کنن��د. با وجود افزایش قیمت ٢5 تا ٦٠ درصدی مواد 
اولیه از ابتدای سال ٩٦، خودروسازان با این تحلیل که 
قیمت فروش خودرو ثابت اس��ت اجازه افزایش قیمت 
به قطعه س��از نمی دهند. قطعه سازان متعهد مجبور به 
تولید با ضرر و زیان هنگفت هس��تند و سایر شرکت ها 
نیز چاره ای جز کاهش کیفیت برای جلوگیری از زیان 
بیشتر نخواهند داشت. اگر وضع به همین ترتیب پیش 
برود، ب��ه گفته کارشناس��ان این حوزه، ش��رکت های 
قطعه سازی زیادی در آستانه کوچک تر کردن ابعاد خود 

یا حتی تعطیلی هستند. 
یکی از گرفتاری های بزرگ صنایع قطعه ساز خودرو 
در ایران، مشکل نقدینگی و به تبع آن، کمبود ارز مورد 
نیاز اس��ت. در ماه های اخیر، نوسانات ارزی این مشکل 
را تشدید کرده است. در شرایط کنونی قیمت قطعات 
خودرو باید با توجه به رش��د نرخ ارز و مواد اولیه ٢5 تا 
3٠ درصد افزایش پیدا کند، زیرا قیمت برخی مواد اولیه 
مورد نیاز صنعت قطعه س��ازی مانند فوالد ٤٠ درصد و 
محصوالت پتروش��یمی ٢5 تا ٤5 درصد و برخی مواد 
دیگر مثل فل��زات رنگین تا بیش از ٦٠ درصد افزایش 
داشته است. اما این قیمت با محدودیت افزایش مواجه 
اس��ت. به قول آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور، کمر 
صنعت قطعه سازی کشور زیر بار رشد نهاده های تولید 
و همین طور عدم موافقت خودروسازان با افزایش قیمت 
قطعاًت، خم شده اس��ت. به گفته او، اکنون خودرو به 
مراتب باالتر از قیمت کارخانه در س��طح کش��ور مورد 
معامل��ه قرار می گی��رد و از این طریق س��ود هنگفتی 
نصیب دالالن و سفته بازان می شود، درحالی که به گفته 
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، قیمت خودرو به 
صورت دستوری توسط شورای رقابت تعیین می شود. 

محبی نژاد به ایرنا گفته اس��ت: »در س��ال های سیاه 
تحریم، قطعه سازان فداکارانه و با اهتمام کامل صنعت 
خودرو را س��رپا نگه داشتند و هرچند شاهد افول تیراژ 
و کیفی��ت بودیم و در بس��یاری حوزه ها با چالش های 
عدیده روبه رو ش��دیم، اما به همت قطعه س��ازان چرخ 
صنعت خودرو هرگز از حرکت بازنایس��تاد؛ تحمل این 
وضعی��ت ممکن نب��ود مگر با تالش و زحمت بس��یار 
و صدالبت��ه امی��د به ش��رایط پ��س از تحریم. صنعت 
قطعه س��ازی ایران به دالیل عدی��ده در معرض تهدید 
جدی قرار گرفته و بس��یاری از قطعه سازان به زودی با 
چالش تعطیلی و ورشکستگی و کارکنانشان با بحران 
بیکاری روبه رو خواهند شد.« صنعت قطعه سازی ایران 
برای برآورده کردن الزام های کمی و کیفی خودروهای 
پس��ابرجامی و شرکت های مش��ترک با استانداردهای 
تولید به روز جهانی از یک سو و بازگشت به ریل حرکت 
به س��وی اهداف افق ١٤٠٤ صنعت خودرو از س��وی 
دیگر، بر اساس برآوردهای اولیه نیازمند سرمایه گذاری 
ثابت ریالی ح��دود ١٠ هزار میلی��ارد تومان به اضافه 
س��رمایه گذاری ثابت ارزی 3 میلیارد یورویی است. با 
توجه به عدم امکان وصول مطالبات جاری قطعه سازان 
از مش��تریان و طوالنی ش��دن مدت وصول مطالبات، 
در عم��ل بخ��ش قابل توجهی از توان س��رمایه گذاری 
قطعه سازان به تأمین سرمایه در گردش تولید قطعات 
برای خودروسازان اختصاص یافته و تأمین سرمایه ثابت 
از طریق سیستم بانکی نیز بسیار مشکل است. از طرفی 
دیگر، این صنعت به دلیل زیان ده بودن، جذابیتی برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی ندارد و به جای جذب 
سرمایه صاحبان کس��ب وکار شاهد فرار سرمایه از این 

بخش هستند. 
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کسب و کارامـروز8

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمه��وری در بازدید از 
استارتاپ پویانمایی دیرین دیرین گفت جوانان خالق ایرانی نشان داده اند 
از یک محیط کوچک و محدود با تکیه بر خالقیت و نوآوری خود ضمن 

ایجاد اشتغال، درآمد میلیاردی کسب کنند و 
این روند می تواند الگویی مناس��ب برای دیگر 
جوانانی باشد که قصد دارند ایده های نوآورانه 
و خالقانه خود را به کس��ب و کار موفق بدل 

کنند. 
وی افزود: دیرین دیرین نمونه موفق یکی از 
همین کس��ب و کارهای خالقانه و استارتاپی 
اس��ت که موفق ش��ده با تکیه ب��ر خالقیت 
و ن��وآوری خود بی��ش از ١7٠نف��ر را به طور 
مستقیم مش��غول به کار کند و ضمن درآمد 
قابل توجه، گام مهمی در مسیر فرهنگ سازی 

بردارد. 
رئیس س��تاد فناوری های نرم و هویت ساز 
گفت: امس��ال برنامه حمایت از ش��رکت های 
خ��الق و فرهنگ��ی به طور جدی ت��ری ادامه 
می یاب��د و اگرچ��ه زم��ان می برد ت��ا مانند 

شرکت های دانش بنیان به حجم قابل توجهی برسند، اما شرکت های این 
حوزه می توانند به جایگاه مطلوبی در سپهر اقتصاد دانش بنیان دست یابند. 
وی ب��ا بیان اینکه مهم ترین رس��الت دولت ایجاد زیرس��اخت ها و رفع 

موانع قانونی از مسیر شرکت های دانش بنیان است، اظهار کرد: دولت باید 
محیط کس��ب و کار را برای شرکت های دانش بنیان و فناور خالق فراهم 
 می کند و ضمن ارائه مجوزها روند س��خت گیری ها را برای راه اندازی این

کسب و کارها کاهش دهد. 
ابوالحس��نی، مدیر مجموعه دیرین دیرین 
مهم ترین الزمه رونق ش��رکت های خالق را 
ایجاد فضای مس��اعد و تسهیل فعالیت این 
کس��ب و کارها دانس��ت و گفت: مهم ترین 
کمکی که در این س��ال ها به ما شد حمایت 
معاونت علمی و فناوری از فرهنگ س��ازی و 
ترویج اقتصاد دانش بنیان بود و به  رغم اینکه 
کمک مالی دریافت نکردیم، اما روند کمک 
به دریافت مجوزها و تس��هیل فعالیت ها به 
این کس��ب و کار کمک کرد و ما استارتاپ 
دیرین دیری��ن را اولین بار با کمک و حمایت 
ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان شروع 

کردیم. 
وی ادام��ه داد: دیرین دیری��ن با میانگین 
بازدید ٨میلیون در فضای مجازی، آشنایی 
بی��ش از ٨٠درصد جامعه با این پویانمایی اکن��ون بیش از 35٠ میلیارد 
تومان ارزش گذاری ش��ده و توانس��ته است گام مهمی در ارتقای فرهنگ 

عمومی جامعه بردارد. 

ح��ق انس��ان برای داش��تن حری��م خصوص��ی دور از نظارت و 
مداخله های خودس��رانه دیگران، مس��ئوالن را بر آن داش��ته تا با 
تصوی��ب قانون حمایت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی، 

ب��ه این ح��ق ش��هروندی جام��ه عمل 
بپوشانند و دست سودجویان و متعرضان 

به این حریم را کوتاه کنند. 
به گ��زارش ایرنا، حری��م خصوصی به 
بس��تری گفت��ه می ش��ود ک��ه داده ها و 
اطالعات ش��خصی افراد در آن گنجانده 
ش��ده اس��ت و در صورت فاش شدن این 
اطالعات، آس��یب های مالی، جس��می و 

روحی فراوانی به شخص وارد می شود. 
براس��اس ای��ن تعریف می ت��وان گفت 
حری��م خصوص��ی از جمل��ه بس��ترهای 
جرم خی��ز در دنی��ای مجازی به ش��مار 
می رود ک��ه باید با قوانی��ن بازدارنده در 
براب��ر نقض این حریم از کاربران حمایت 

شود. 
در بس��یاری از کشورهای جهان، برای 

حفظ حریم خصوصی افراد، قوانین س��خت گیرانه ای وضع ش��ده 
اس��ت، اما در ایران قانون خاصی در این مورد تعریف نشده و تنها 
قوانی��ن صیانت از این حریم، قانون انتش��ار و دسترس��ی آزاد به 

اطالعات است که درخصوص تعریف اطالعات شخصی و مجازات 
افشای آن توضیحی ارائه داده است. 

حال با گذش��ت چندین س��ال از وجود کاربران فضای مجازی، 
اع��الم  و  الکترونیک��ی  دیتاه��ای 
نق��ض حری��م  از  بس��یاری  ش��کایات 
خصوصی،  »رس��ول س��راییان« معاون 
وزیر ارتباط��ات، در واپس��ین روز های 
اردیبهشت ماه، از تصویب قانون حمایت 
از حری��م خصوصی کارب��ران در فضای 

مجازی تا سه ماه آینده خبر داد. 
موض��وع  س��راییان،  گفت��ه   ب��ه 
اعتمادس��ازی کاربران و جلوگیری از 
سوءاس��تفاده از دیتای کاربران فضای 
مجازی و نیز امکان پیگیری تخلفاتی 
ک��ه در این فضا رخ می دهد، از جمله 
محورهایی اس��ت ک��ه در این الیحه 
برای آن سازوکار در نظر گرفته شده 

است. 
پیش نوی��س این الیحه ب��ا همکاری 
مرکز مل��ی فضای مج��ازی، مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی، پژوهشگاه قوه قضاییه و نیز س��ازمان فناوری اطالعات 

ایران در حال نهایی سازی است.

افق روشن حفظ حریم خصوصی با تصویب قوانین حمایتیدولت محیط مساعدی برای راه اندازی کسب و کار فراهم کند

بیشتر کارآفرینان متمایلند مدیریت کسب وکار خود را در دست داشته باشند، 
اما بنیان گذار و مدیرعامل دو نقش مختلف هستند و مسئولیت های کاماًل متفاوتی 
را پوش��ش می دهند.  اغلب کارآفرینان و بنیان گذاران ترجیح می دهند مدیریت 
کسب وکار خود را نیز به عهده بگیرند. عنوان شغلی بنیان گذار و مدیرعامل شرکت، 
به حد کافی وسوس��ه کننده اس��ت، البته تا زمانی که متوجه شوید مسئولیت ها و 
وظایف این دو حرفه کاماًل باهم متفاوت است. به همین دلیل است که بسیاری از 
کارآفرینان با این توجیه که اداره کسب وکار شخصی به تالش بیشتری نیاز دارد، هر 
هفته بیش از ٨٠ ساعت کار می کنند. به عالوه آنها بودجه ای را برای استخدام یک 
مدیرعام��ل برنامه ریزی نکرده اند.  به  مرور زمان حجم و پیچیدگی کارها بیش��تر 
می شود و بنیان گذار حس می کند باید مسبب همه مشکالت را مورد بازخواست 
قرار داد، اما این فرد کسی جز خود او نیست. حتی کسب وکاری که از پتانسیل های 
باالی��ی برخوردار اس��ت، صرفاً به این دلیل که بنیان گ��ذار آن نقش مدیرعامل را 
نیز ایفا می کند، به مقیاس پذیری دلخواه نمی رس��د.  اخیراً تیم تحقیقاتی اساتید 
دانش��کده های کس��ب وکار هاروارد، دوک و واندربیلت، پس از بررسی و تجزیه و 
تحلیل داده های مؤسس��ه جهانی تحقیقات مدیریتی، ارتباط جالبی بین رهبری 
ش��رکت )مؤس��س و مدیرعامل یا تنها مدیرعامل( و بهره وری کلی کس��ب وکار 
پیدا کردند. آنها دریافتند که بهره وری ش��رکت هایی که توسط بنیان گذار هدایت 
می ش��وند، به طور متوس��ط ٩.٤ درصد کمتر از شرکت هایی است که توسط یک 
مدیرعامل اداره می ش��وند. درحالی که این داده ها از ١3 هزار ش��رکت متوس��ط و 
بزرگ در 3٢ کشور جهان به دست آمده بود، به این نکته نیز توجه کنید که بسیاری 
از ش��رکت های کوچکی که تحت رهبری مؤسس خود فعالیت می کنند، هرگز به 
سطح سازمان های مورد بررسی راه پیدا نمی کنند.  با این  حال کارشناسان مدعی 
نیس��تند که لزوماً همه بنیان گذاران مدیران ناالیقی هستند، اما نشانه های زیر به 
این معنی است که شما به عنوان یک کارآفرین، باید مدیریت استارتاپ خود را به 

یک مدیر حرفه ای واگذار کنید: 
عملیات کسب وکار را با موفقیت اجرا نمی کنید

نوآم وسرمن، استاد کارآفرینی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تحقیقات مشابهی را 
آغاز کرد تا شانس موفقیت بنیان گذار رهبر را کشف کند. وسرمن ٢١٢ استارتاپ 
آمریکایی را که بین سال های ١٩٩٠ تا ٢٠١٠ تأسیس شده بودند، مورد بررسی قرار 
داد. او متوجه ش��د تنها 5٠ درصد از شرکت هایی که توسط بنیان گذاران هدایت 
می شوند، پس از سه سال همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. این آمار برای 
س��ال چهارم به ٤٠ درصد و برای س��ال پنجم به کمتر از ٢5درصد می رسید. به 
عبارتی، کمتر از یک چهارم این ش��رکت ها به مرحله IPO  می رسیدند.  وسرمن 
اشاره می کند که بیشتر کارآفرینان، حتی پس از مقابله کردن با چالش های متعدد، 
حاضر نیستند شغل مدیرعاملی را کنار بگذارند. تحقیقات او نشان می دهد که بیش 
از ٨٠ درصد از کارآفرینان »مجبور می شوند« از حرفه مدیریت کناره بگیرند. حتی 
زمانی که سرمایه گذاران اس��تارتاپ / شرکت، بنیان گذار را از مقام مدیریت اخراج 
نمی کنند، آنها مجبور می شوند از سرسختی خود دست بکشند، زیرا سرمایه گذاران 
بالقوه تمایلی ندارند با شرکتی که بقای آن تنها به یک فرد بستگی دارد همکاری 
کنند.  اما ش��ما چگونه متوجه می شوید که نمی توانید عملیات روزانه کسب وکار 
خود را هدایت کنید؟ وظیفه ش��ما به عنوان مدیرعامل این اس��ت که کارها را در 
سررسیدتعیین ش��ده تکمیل کرده و تحویل دهید. به عالوه همیش��ه نگرانی ها و 
مشکالت مشتریان را به سرعت رفع کنید و الهام بخش کارمندان باشید. به طورکلی 
مسئولیت شما این است که عملیات روزانه را یکپارچه و بدون توقف پیش ببرید. 
اگر دائماً از حجم وظایفی که به عهده  دارید، احساس خستگی و دلسردی کنید، 
نمی توانید به تیم انگیزه و اعتمادبه نفس ببخشید و ماکزیمم پتانسیل های آنان را 
اجرایی کنید. در این صورت باید اجازه دهید فرد دیگری در کنار ش��ما، مدیریت 

کسب وکار را به عهده بگیرد. 
تیم شما بیش ازحد کار می کند

وظیفه شما به عنوان مدیرعامل این است که دائماً روبه جلو حرکت کنید. اغلب 
مدیرعامالن ذاتاً افرادی س��خت کوش و فعال هستند، اما مالکیت یک کسب وکار، 

نقش��ی متفاوت اس��ت که همپای مدیریت، به انرژی و سخت کوش��ی نیاز دارد. 
هنگامی که هر دو نقش به یک نفر واگذار می شود، فشار کاری بسیار باال می رود و 
بنیان گذار به ناچار وظایف جدیدی را به برنامه های قبلی اعضای تیم اضافه می کند. 
ش��اید در کوتاه مدت بتوانید نتایج مطلوبی به دس��ت آورید، ولی تحمیل وظایف 
بیش��تر به اعضای تیم، در بلندمدت بهره وری کس��ب وکار ش��ما را کاهش می دهد. 
نخستین اثر ملموس این جریان، ضعف روحیه و کاهش اعتمادبه نفس کارمندان است. 
تحقیقات مؤسسه Families & Work نشان می دهد بیش از نیمی از کارمندان 
آمریکایی، احساس می کنند حجم کار غیرمنصفانه ای به آنها تفویض شده است. 7٠ 
درصد کارمندان آرزو دارند ش��غل دیگری بیابند، زیرا وظایف سنگین شغل فعلی به 
آنها استرس زیادی تحمیل می کند. ٢٨ درصد از ١٠٠3 کارمند مورد مطالعه، معتقد 
بودند »بیشتر اوقات« بیش ازحد کار می کنند و ٢٩ درصد نیز می گفتند که فرصت 
نمی کنند روی وظایف خود تأمل کنند.  نکته قابل  توجه دیگری که از این مطالعات به 

دست آمد، رابطه مستقیم »تعطیالت کامل« و رضایت شغلی کارمندان بود. 
شما عالئم سندرم بنیان گذار را بروز می دهید

س��ندرم بنیان گ��ذار ک��ه Founderitis  نیز نامیده می ش��ود، بس��یاری از 
بنیان گذاران سراس��ر دنیا را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. این مشکل اساساً زمانی 
مشخص می شود که مالک یک استارتاپ، بدون قدرت تصمیم گیری استراتژیک، 
به اداره یک کسب وکار ادامه می دهد. شما به عنوان یک بنیان گذار، حس می کنید 
بهت��ر از دیگران نیازهای کس��ب وکار خود را درک می کنی��د و البته این موضوع 
واقعیت دارد، زیرا ش��ما تمام جزییات استارتاپ/ش��رکت خود را می شناسید. اما 
درعین حال سعی می کنید همه پروسه های تصمیم گیری را تحت کنترل خودتان 
نگه  دارید، زیرا بر این باورید که ایده های شما از همه مهم تر است. در جلسات کاری 

معموالً این رفتارها را از خود بروز می دهید: 
- ایده هایی را مطرح می کنید که هیچ توجیهی ندارند. 

- راهکارهای کسب وکار را بر اساس ترجیحات شخصی خودتان تنظیم می کنید. 
- بر اساس برداشت های شخصی و قضاوت های نادرست تصمیم گیری می کنید، 

نه بر اساس داده ها. 
پیش از اینکه خودتان متوجه شوید، کارمندان تسلیم می شوند و هیچ چیز بدون 
تصویب شما پیش نمی رود. این امر به خستگی بیش ازحد و ناکارآمدی شما منجر 
می ش��ود. بنابراین باید از خودتان بپرس��ید که چگونه می توان خالقیت، دانش و 
اش��تیاق بنیان گذار را تحت کنترل داش��ت، بدون اینکه به دام سندرم بنیان گذار 

گرفتار شوید؟ 
راه حل مش��کل، این اس��ت که تعادل را در حوزه حکمران��ی خود برقرار کنید. 
نخس��ت آنکه به یاد داشته باشید باید صدای همه کارمندان را بشنوید، تا بتوانید 
مسائل را از زوایای مختلف ببینید. دوم اینکه اگر می خواهید هم بنیان گذار باشید و 
هم مدیرعامل، تیمی از مدیران اجرایی را به سرپرستی بخش های مختلف منصوب 
کنید تا به ش��ما در اجرای پروس��ه ها کمک کنند. درنهایت نیز، اگر برند شما بر 
پایه هویت ش��خصی شما ساخته شده، به یک برنامه پیوس��ته و دقیق نیاز دارید 
و باید خودتان را به اجرای تمام مراحل آن متعهد بدانید.  ش��ما به عنوان صاحب 
کسب وکار، ممکن است تمایلی نداشته باشید که بخشی از قدرت خود را به دیگران 
بسپارید. مخصوصاً که هیچ کس بهتر از شما، از اهداف و جزییات کار آگاهی ندارد. 
جک دورس��ی پنج سال پس ازاینکه از مقام مدیرعاملی توییتر کنار گذاشته شد، 
در س��ال ٢٠١5 به عنوان مدیرعامل »جدید« این شرکت بازگشت، زیرا او بهتر از 
هر کسی توییتر را می شناخت. این جریان در مورد استیو جابز هم صدق می کرد. 
شاید اگر به اطراف تان نگاه کنید، نمونه های دیگری نیز از این  دست بیابید. ممکن 
اس��ت یک کسب وکار خانوادگی را اداره کنید، یعنی جایی که به عنوان یک چهره 
آشنا و مورد اطمینان، اعتماد و وفاداری کارمندان را با خود همراه می کنید. بنابراین 

ممکن است ایده های شما واقعاً در جهت درستی هدایت شوند. 
با این  حال اگر فکر می کنید حجم کارهایی که به عهده  دارید بیش از توان شما 

است، منطقی ترین کار این است که از یک مدیر واقعی کمک بگیرید. 
ENTREPRENEUR/zoomit منبع

گرچه اوبر هنوز با تبعات ناخوشایند تصادف مرگبار یکی از اتومبیل های خودرانش 
در آریزونا دست به گریبان است، اما برنامه بزرگ این کمپانی برای راه اندازی شبکه 
تاکسی های پرنده با سرعت در حال پیشرفت است. در همین راستا نیز قرار است به 
زودی با سرمایه گذاری 23 میلیون دالری یک مرکز تحقیق و توسعه جدید در شهر 

پاریس افتتاح شود. 
به گزارش دیجیاتو، طبق برنامه حدود سال2020 در همین مقر نخستین سرویس 

تاکسی های پرنده اوبر در خارج از خاک آمریکا با نام »Uber Elevate« آغاز به کار 
خواهد کرد. بدین ترتیب پاریس در کنار داالس و لس آنجلس نخستین شهرهایی 

خواهند بود که پرنده های برقی اوبر در آنها رفت و آمد خواهند کرد. 
وقتی مرکز اوبر در پاییز امسال افتتاح شود تنها قرار نیست که روی راه اندازی 

سرویس تاکسی های پرنده کار کند، بلکه قرار است در آنجا روی فناوری های جدید 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تولید پرنده های الکتریکی هوشمند کار 

کنند. ضمن اینکه برای تحقق یک شبکه کارآمد از پهپادهای سرنشین دار می بایست 
زیرساخت های الزم برای مدیریت و هدایت هوشمند ترافیک هوایی نیز پیش بینی شود. 

بر کسی پوشیده نیست که اوبر در دستیابی به این هدف بلندپروازانه به هیچ وجه 
تنها نیست. رقبای بسیار قدرتمند و مصممی در نقاط مختلف دنیا در حال کار روی 

پروژه هایی مشابه هستند و برخی از آنها نیز به موفقیت های قابل توجهی دست 
یافته اند. 

به عنوان نمونه کمپانی پهپادساز Ehang در چین همین حاال مشغول تست 
پهپادهای سرنشین دار خودران خود در نقاط مختلف این کشور است. گروهی از مدیران 

سابق گوگل نیز با تأسیس کمپانی Kitty Hawk در نیوزیلند طرح های مشابهی را 
پیش می برند. 

نکته جالب اینجاست که اوبر قصد ندارد در آینده هدایت تاکسی های پرنده خود را 
به طور مطلق به هوش مصنوعی بسپارد، این در حالی است که سایر رقبا در مسیر مورد 

اشاره قدم برمی دارند. به بیان دیگر، هدف اوبر از توسعه هوش مصنوعی کمک رسانی 
هرچه بیشتر به خلبان های آینده پهپادهای مسافربر خواهد بود، به نحوی که کنترل 
بخش عمده پارامترها برعهده رایانه باشد و خلبان تنها روی نگه داشتن هواپیما در 

مسیر درست متمرکز بماند. 
 بدین ترتیب برای اینکه فردی بتواند هدایت یکی از این پرنده ها را برعهده بگیرد

نیاز نخواهد داشت تا 500 الی 1000 ساعت آموزش و تمرین را پشت سر بگذارد. 
 

ضرورت استخدام مدیرعامل برای استارتاپ ها

برای توسعه تاکسی های پرنده

 اوبر یک البراتوار
 23 میلیون دالری

در پاریس ایجاد می کند
استارتاپ

مجموع تس��هیالت پرداختی شبکه بانکی به ش��رکت های دانش بنیان در سال ٩٦ 
مع��ادل 37 ه��زار و 5٤٨ میلیارد و ٦٠٠ میلیون ریال بوده اس��ت.  به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در اسفندماه٩٦ 
معادل ٤ هزار و ٨١3 میلیارد و ٦٠٠ میلیون ریال تسهیالت به ٢١٨ شرکت دانش بنیان 
به طور متوس��ط ٢٢ میلیارد و ١٠٠ میلیون ریال به هر شرکت از سوی شبکه بانکی 
پرداخت ش��ده اس��ت.  براس��اس این گزارش، میزان وام دهی بانک ها به شرکت های 
دانش بنیان به مرز 5٠٠ میلیارد تومان در هر ماه رسید. همچنین بانک های صادرات و 
ملت به ترتیب با یک هزار و 3٦ میلیارد و ٦٠٠ میلیون و ٩٦٦ میلیارد و 7٠٠ میلیون 
ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند. 

 

به همت شبکه بانکی در سال 1396 انجام شد

پرداخت بیش از 37 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان

یکشنبه
6 خرداد 1397

شماره 1075
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تا اواخر سال جاری میالدی، سیستم پرداخت الکترونیکی استارباکس 
با پش��ت سر گذاش��تن رقبایی نظیر اپل پی، سامسونگ پی و گوگل پی، 

محبوب ترین سیستم پرداخت خواهد بود. 
ب��ه گ��زارش زومیت، براس��اس پیش بینی  
انجام ش��ده، ت��ا پایان س��ال ج��اری میالدی 
یک چهارم از کاربران گوش��ی های هوش��مند 
در کش��ور آمریکا که بالغ ب��ر 55میلیون نفر 
می شوند، از سیستم های پرداخت الکترونیک 
برای انجام تراکنش  استفاده خواهند کرد. نکته 
جالب در این آمار این اس��ت که ٤٠درصد از 
مجموع 55 میلیون کاربری که از راهکارهای 
پرداخت الکترونیک استفاده می کنند، سیستم 
پرداخ��ت الکترونی��ک اس��تارباکس را مورد 
اس��تفاده قرار خواهند داد ک��ه از این رو، این 
سیستم پرداخت عنوان محبوب ترین سیستم 
پرداخ��ت الکترونی��ک را به خ��ود اختصاص 
خواه��د داد.  موسس��ه eMarketer  ب��ا 
اشاره به اینکه اپلیکیشن پرداخت الکترونیک 
اس��تارباکس پیش از سیس��تم پرداخت سه 

شرکت اپل، گوگل و سامسونگ رونمایی شده است، اعالم کرد که سیستم 
پرداخت اس��تارباکس موفق ترین سیستم  پرداخت الکترونیک در آمریکا 

است و این روند طی سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت. 

کاربران و مش��تریان اس��تارباکس می توانند با اس��تفاده از اپلیکیشن 
پرداخ��ت الکترونیک این ش��رکت، عالوه بر پرداخ��ت از طریق موبایل، 
امتیازهایی برای خرید های بعدی دریافت  کنند. استارباکس اعالم کرده که 
سیستم سفارش و پرداخت از طریق موبایل 
و اپلیکیشن این ش��رکت طی سه ماهه اول 
س��ال جاری میالدی نزدیک به ١٢درصد از 
تراکنش های مشتریان آمریکایی این شرکت 

را به خود اختصاص داده است. 
eMarketer پیش بین��ی ک��رده اس��ت 
که اس��تارباکس طی ش��ش ماهه دوم سال 
٢٠١٨ بی��ش از ٢3.٤میلی��ون مش��ترک 
در آمری��کا خواهد داش��ت که از سیس��تم 
پرداخت الکترونیک این ش��رکت اس��تفاده 
می کنند. eMarketer علت اس��تقبال از 
سیس��تم پرداخت الکترونیک اس��تارباکس 
را عرض��ه زودهنگام در کنار جامعه کاربری 
وف��ادار و همچنین جوایزی خوانده اس��ت 
که اس��تارباکس از طریق این سیس��تم به 
کاربرانش اهدا می کند. به طور حتم دسترسی 
به اپلیکیشن استارباکس که در هر دو پلتفرم iOS و اندروید در دسترس 
است، مزید بر علت شده تا این اپلیکیشن مورد استقبال واقع شود؛ هر دو 

سیستم اپل پی و گوگل پی به پلتفرم اختصاصی خود محدود هستند. 

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت بهبود فضای کسب و کار 
با س��رمایه گذاری دولت، هدایت تسهیالت و مشوق های تولیدی رونق 

خواهد گرفت و اولویت امروز اقتصاد کشور است. 
 به گ��زارش ش��هر ف��ردا، وی با اش��اره 
ب��ه اولویت ه��ای اقتص��ادی کش��ور پس از 
خ��روج از برجام گفت: گره زدن مش��کالت 
اقتصادی کشور و پیش بینی رفتار احتمالی 
ش��رکت های س��رمایه گذار خارج��ی تکرار 
اش��تباه اس��ت و اکنون مهم تری��ن اولویت 
اقتص��ادی کش��ور بهب��ود فضای کس��ب و 
کار اس��ت که بای��د موان��ع را از پیش پای 

تولیدکنندگان برداشت. 
وی اف��زود: بهبود فضای کس��ب و کار با 
سرمایه گذاری دولت در فضای تولید سرعت 
خواهد گرفت و با مش��وق های دولتی برای 
تولید و هدایت تسهیالت بانکی به مجراهای 

تولیدی صورت می گیرد. 
این نماینده مجلس تأکید کرد: کمیسیون 
اقتصادی در ح��ال تدوین اصالحات برخی 

قوانین اقتصادی اس��ت که ماحصل آن با اصالح س��اختار بانکی و نرخ 
ارز همراه خواهد بود. 

این کارش��ناس اقتصادی همچنین با اش��اره به وضعیت مس��کن و 

الیحه مالیات از خانه های خالی گفت: هرچند هنوز بس��تر شناس��ایی 
خانه های خالی تکمیل نش��ده، اما ش��رایط اقتصادی کشور و رکود به 

گونه ای است که هم اکنون امکان اجرای این الیحه وجود ندارد. 
پورابراهیم��ی خاطرنش��ان کرد: مجلس 
انتظار داش��ت با مالیات بر خانه های خالی 
درآم��د ویژه ای تعریف کن��د که بتواند در 
مس��یر اقتصادی قرار گی��رد، با این وجود 
ش��رایط اقتص��ادی هم اکنون ب��ه گونه ای 

است که اجرای این الیحه منتفی است. 
کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره 
ب��ه اولویت ه��ای اقتصادی کش��ور پس از 
خروج از برجام گفت: گره زدن مش��کالت 
رفت��ار  پیش بین��ی  و  کش��ور  اقتص��ادی 
احتمالی شرکت های سرمایه گذار خارجی 
تکرار اش��تباه اس��ت و اکن��ون مهم ترین 
اولوی��ت اقتصادی کش��ور بهب��ود فضای 
کسب و کار است که باید موانع را از پیش 

پای تولیدکنندگان برداشت. 
وی اف��زود: بهب��ود فضای کس��ب و کار 
با س��رمایه گذاری دولت در فضای تولید س��رعت خواه��د گرفت و با 
مش��وق های دولتی برای تولید و هدایت تسهیالت بانکی به مجراهای 

تولیدی صورت می گیرد. 

بهبود فضای کسب و کار کشور مهم تر از رایزنی درباره فاینانس خارجی استسیستم پرداخت استارباکس محبوب تر از اپل پی و گوگل پی است

کار کردن در خانه مزیت های فراوانی دارد، مثاًل مسیر رفت وآمدتان بین خانه و 
محل کار به طرز قابل توجهی کوتاه می شود، یا هر وقت که بخواهید به راحتی به 
خوراکی های مورد عالقه خود دسترسی دارید. اما کار کردن در این محیط راحت 
و آسوده گاهی هم می تواند حواس تان را پرت کند و به بهره وری شما آسیب بزند. 

در چنین شرایطی چطور تمرکز خود را حفظ می کنید؟ 
این سؤال را از ١3کارآفرین موفق عضو انجمن کارآفرینان جوان پرسیده ایم: 

توصیه اصلی ش��ما برای باال ب��ردن بهره وری به کارآفرینان��ی که در خانه به 
کسب وکار خود رسیدگی می کنند چیست؟ 

محل کار جداگانه ای برای خود تدارک ببینید
برای کار کردن در خانه باید بسیار منظم باشید. اگر زمان بندی بسیار دقیقی 
نداشته باشید، خواهید دید که به راحتی حواس تان پرت می شود و بهره وری خود 
را به طور کامل نابود می کنید. داشتن یک محل کار مجزا، بیشتر از نشستن جلوی 
تلویزیون یا لپ تاپ کمک تان می کند. یک دفتر خانگی بسازید که مشابه یک دفتر 
 کار واقعی بوده و دارای ساعت کاری معینی باشد که هر روز از آن  تبعیت  کنید
- جاناتان الگ                                                                                                                                                                                                                                                          

تمرکز کنید
همه ما انسانیم و همگی به روش های خاصی می توانیم حواس خود را متمرکز 
کنی��م. مثاًل خود من نیاز به یک اتاق خن��ک و آفتاب گیر و قهوه تلخ دارم. بعد 
برای خودم موسیقی می گذارم و از نبود هر گونه عوامل مزاحم مطمئن می شوم. 
برای هر یک از کارهایم مهلت خاصی را تعیین می کنم و بعد آماده ش��روع کار 

 .eSoftware Associates Inc ،هستم- راسل کومر
ساعات کاری معینی داشته باشید

هر چند کار کردن در چند ساعت معین نشانه بهره وری نیست، اما ساختاری 
است که به بسیاری از کارآفرینان کمک می کند بین کار و زندگی شخصی خود 
تعادل برقرار کنند. من تابس��تان هر س��ال به مدت دو ماه در خانه کار می کنم. 
مشخص کردن ساعات کاری باعث تمرکز من شده و فرزندانم می دانند چه زمانی 

می توانم با آنها بازی کنم و همین وقفه و حواس پرتی را به حداقل می رساند.
 .Meeteor ،مامی کانفر استوارت –

از زمان اوج فعالیت ذهنی خود نهایت استفاده را ببرید 
ببینید در چه س��اعاتی بیش��ترین بهره وری را دارید و مهم ترین کارهایتان را 
برای این زمان ها بگذارید. برای این کار، عوامل مزاحم مانند تماس ها و ایمیل ها 
را حذف کنید و در عوض از زمانی که در بهترین حالت ذهنی به سر می برید برای 

انجام مهم ترین کارهایتان استفاده کنید.
Bend Law Group. PC ،داگ بِند -

فضای انجام کارها را از هم تفکیک کنید 
یک از ترفندهای افزایش بهره وری تمرکز کردن اس��ت. در خانه من، رسیدن 
ب��ه این تمرکز با ایجاد یک فاصله ذهن��ی واضح بین جایی که زندگی می کنم، 
غذا می خورم و تفریح می کنم و جایی که در آن به فهرس��ت کارهایم می پردازم 
صورت گرفت. اوایل برایم سخت بود که از خوردن غذا پشت میز کارم یا تماشای 
تلویزیون به عنوان اس��تراحت خ��ودداری کنم، اما بعد از آنکه مس��ئولیت این 

جداسازی کار از خانه را قبول کردم، نتایج کارم شروع به بهترشدن کرد.
Lawn Guru ،جسنیک پارمر -

از یک ابزار ردیابی زمان استفاده کنید
وقتی شروع به کار در خانه کردم، به نظرم می رسید زمان خیلی زود می گذرد، 
درحالی که وقتی در اداره کار می کردم هیچ وقت این طور نبود. واقعاً نمی دانستم 
وقتم چطور می گذرد. همین موقع بود که یک ابزار ردیابی زمان تهیه کردم که 
در پس زمینه رایانه ام فعال است و هر کاری را که انجام می دهم حساب می کند. 

ای��ن ابزار کمک کرده تا جایگاه فعلی خودم را ببینم و بدانم برای بهره وری چه 
Ipseity. Inc ،کارهایی الزم است- زاک بیندر

برای بیرون رفتن از خانه وقت بگذارید
می توانم ش��هادت بدهم ک��ه وقتی در محیط آرام خانه کار می کنید بس��یار 
کمت��ر به بی��رون می روید تا وقتی در ی��ک اداره کار می کنید، اما من دریافته ام 
که بهترین ایده ها و الهام ها وقتی س��راغم می آیند که دارم محیط های جدیدی 
را تجربه می کنم. مطالعات نش��ان داده اند حتی کمی ق��دم زدن در فضای آزاد 
می تواند س��یناپس های مغ��زی جدیدی را برای ارتق��ای خالقیت و الهام گیری 
 ش��ما فعال کند. ای��ن کار باید برایتان تبدیل به یک عادت همیش��گی ش��ود.

 LexION Capital ،ال کاپالن –
برای موفقیت لباس رسمی بپوشید

حت��ی اگ��ر در خان��ه کار می کنید، ب��ه ط��رزی باورنکردنی مهم اس��ت طوری 
لباس بپوش��ید که انگار می خواهید به اداره بروید. پوش��یدن لباس مناس��ب تأثیر 
 شگفت انگیزی بر انگیزه شما می گذارد و شما را در حال و هوای حرفه ای نگه می دارد.

East Coast Product ،کریستوفر سوئنور –
قدر زمان را بدانید

بای��د ببینید چه چیزی وقت تان را می کش��د و همه فعالیت های غیرضروری 
را کنار بگذارید. به عنوان یک کارآفرین مهم اس��ت که قدر وقت را بدانید و آن 
را ص��رف کارهایی کنید که فقط خودتان می توانید انجام دهید. کارهایی را که 
چندان از پس ش��ان برنمی آیید به دیگران محول کنید، به این ترتیب می توانید 

Banish ،روی کارهای مهم تر تمرکز کنید- ِدیزی جینگ
تماس های تلفنی تان را کنترل کنید

اخیراً تماس های تلفنی ام را جدی تر از قبل کنترل می کنم تا بهره وری بیشتری 
داشته باشم. گوشی تلفن را در حالت بی صدا قرار می دهم و صفحه اش را برعکس 
می گذارم و فق��ط در زمان های معینی آن را برمی گردانم. با این روش کمتر در 

Loganix ،خانه دچار حواس پرتی می شوم. - آدام استیل
روش پومودورو )Pomodoro( را تمرین کنید

٢5 دقیقه کار کنید، س��پس پنج دقیقه استراحت کنید. این روش مدیریت 
زم��ان »روش پومودورو« نام دارد و می تواند به ش��ما کم��ک کند در روز کاری 
خود بهره وری بیشتری داشته باشید، به ویژه اگر در خانه کار می کنید و با عوامل 
مزاحم بسیاری احاطه شده اید. استفاده از استراحت پنج دقیقه ای برای قدم زدن 
بیرون از خانه یا از جا برخاس��تن و گش��تی در خانه زدن واقعاً به من و گروهم 
Powderkeg ،کمک کرده تا نهایت استفاده را از روزمان ببریم. – مت هانکلر

کارتان را با آداب و تشریفات خاص به پایان برسانید
برای بس��یاری از کارآفرینانی که در خانه کار می کنند، کار در تمام س��اعات 
روز )و حتی شب( کش می آید. به جای اینکه کارهایتان در همان محل کار جا 
بمانند، همیشه با شما هستند. این مسئله منجر به بهره وری کمتر می شود چرا 
که ش��ما اغلب نصفه و نیمه کار می کنید. برقراری تشریفاتی خاص برای پایان 
دادن به کار به ش��ما اجازه می دهد حین ساعات کاری تمرکز عمیق تری داشته 
باش��ید و در باقی س��اعات روز بتوانید انرژی خود را به طور مؤثر بازیابید- زاک 

Book in a Box ،اوبرونت
برای کارتان آغاز و پایانی بگذارید 

این اصل می گوید: وقتی در حال کار هس��تید، فقط به کارتان برسید و وقتی 
کار نمی کنید، واقعاً کار نکنید. وقتی در خانه کار می کنید، باید در مورد پرداختن 
یا نپرداختن به کارهایی مثل چک کردن رسانه های اجتماعی، ایمیل یا کارهای 
خانه، قوانین مشخصی تعیین کنید. برای رسیدگی به کارهای خانه، از لباسشویی 
و تدارک غذا گرفته تا بردن و آوردن بچه ها از مدرسه، زمان معینی تعیین کنید 
و آن را در برنامه زمانی خود بگذارید و وفادارانه از آن پیروی کنید- دن گلدن، 

)BFO )Be Found Online
allbusiness :منبع

13 راه برای حفظ تمرکز هنگام کار در خانه

برای توسعه تاکسی های پرنده

 اوبر یک البراتوار
 23 میلیون دالری

در پاریس ایجاد می کند
یادداشـت

فراخوان برگزاری رویداد شناسایی و توانمندسازی کسب و کارهای فضاپایه 
از سوی سازمان فضایی ایران اعالم شد.  به گزارش مهر، این سازمان به عنوان 
متولی حوزه فضایی و در راس��تای حمایت حداکثری از فضای توسعه کسب و 
کار در حوزه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی اقدام به شناس��ایی و معرفی 
ایده های برتر در قالب شرکت های کسب و کار نوپا )استارتاپ( تا پیش از ورود 
به فاز ش��تابدهی محصول کرده اس��ت.  از این رو براس��اس این فراخوان، این 
اقدام حمایتی از طریق برون سپاری بسته کاری شامل اطالع رسانی و تبلیغات، 
برگزاری همایش، رویداده��ای ترویجی، ارائه خدمات مربیگری )منتورینگ(، 
فراهم س��ازی فضای کار اش��تراکی، آموزش و تأمین زیرساخت های اولیه و در 

قالب برگزاری یک رقابت سراسری صورت می پذیرد. 

ایده های برتر کسب و کارهای 
فضاپایه حمایت می شوند

 YEC به قلم
مترجم: نسیم حسینی
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در س��ال ١٩٨٢ ش��رکت تولی��د لوازم 
خانگی و بهداش��تی Colgate عزم خود 
را ب��رای ورود ب��ه صنعت غ��ذای یخ زده 
جزم کرد. در همین راس��تا این برند خط 
 Colgate تولید وی��ژه ای تحت عن��وان
Kitchen Entrees نی��ز ب��ه منظ��ور 
تحق��ق این ه��دف راه انداخت. بی تردید 
علتی آش��کار پش��ت ورود ی��ک برند با 
تخصص تولی��د لوازم خانگ��ی به عرصه 
غذای ی��خ زده وج��ود دارد. در این مورد 
دلی��ل اصلی رش��د اس��تفاده از غذاهای 
گوش��تی آماده در جامع��ه آمریکای آن 
زمان بود. اگرچه Colgate از نظر مالی 
مش��کلی ب��رای راه اندازی بخ��ش غذای 
یخ زده نداش��ت، اما با یک مشکل اساسی 

مواجه بود: ماهیت برندشان. 
 Colgate تا آن زمان عمده شهرتش 
را به دلیل فعالیت در زمینه تولید خمیر 
دندان باکیفیت کسب کرده بود. به عالوه 
اجرای طرح فروش غ��ذای یخ زده تحت 
نام همین برند و لوگو چندان مناسب به 
نظر نمی رسید. در هر صورت این شرکت 
س��ال ها روی تبلیغاتی با محوریت لوازم 
خانگ��ی و به ویژه محصوالت بهداش��تی 
تمرکز داش��ت. همین ام��ر بیش از پیش 
ورود آنه��ا را ب��ه صنعت غ��ذای یخ زده 

پیچیده می کرد. 
اگرچه Colgate تالش های فراوانی به 
منظور ف��روش غذای یخ زده تحت عنوان 
برن��دش کرد، اما کس��ب وکار جدید آنها 
با تصوی��ر مدنظر مخاطب ک��ه در طول 
س��ال ها ش��کل گرفت��ه ب��ود، هماهنگی 
نداش��ت. نتیجه امر نیز واضح است: طرح 

شرکت با شکست مواجه شد. 
ای��ن مثال در مورد برندی که س��ال ها 
قب��ل از ش��هرت باالیی برخ��وردار بوده 
اما اکنون در حاش��یه ق��رار دارد، اهمیت 
برندس��ازی را در کس��ب وکار م��درن به 

خوب��ی نش��ان می دهد. به ط��ور خالصه، 
م��ا نیاز ب��ه ایجاد تصوی��ری هماهنگ با 
ش��اخه های مختلف فعالیت ش��رکت مان 
داری��م. در مورد برن��دColgate، اگرچه 
ایده ش��ان تا حد زیادی س��ود ده به نظر 
می رس��ید، اما بدون برندس��ازی مناسب 

موفقیت چندانی را به همراه نیاورد. 
در این مقاله به منظور راهنمایی شما در 
راس��تای برندسازی موفق برای شرکت  ها 
به ش��ش اش��تباه مهم این عرصه اشاره 
خواه��م کرد. نکته جال��ب در اینجا عدم 
آگاهی بسیاری از افراد نسبت به فعالیت 
اش��تباه برندش��ان در عرصه برندس��ازی 
اس��ت. در واقع بس��یای از ش��رکت ها از 
نامناسب ش��ان در عرصه  نحوه فعالی��ت 
برندس��ازی آگاه نیستند. برهمین اساس 
با مطالعه این مقاله می توانید اش��تباهات 

ناخواسته را نیز متوقف سازید. 
1- عدم ثبات در پلتفرم ها و 

رسانه های مختلف
نخس��تین اصل ایجاد ی��ک برند قوی 
ثبات اس��ت. به عبارت دقیق، ارائه مداوم 
هوی��ت برندمان ب��ه مخاطب احس��اس 
اعتماد و راحتی را در آنها ایجاد می کند. 
با بنای چنین س��اختاری ایج��اد تصویر 
دلخواه از کسب وکارمان در نگاه مخاطب 
دیگر چندان کار س��ختی نخواهد بود. در 
نقطه مقابل، عدم ثبات نخس��ت به وجه 
حرفه ای برند ضربه می زند. به این ترتیب 
پس از اندک زمانی ش��ما به صورت جدا 
افتاده و تنها از س��ایر برندها قرار خواهید 

داشت. 
ش��روع موض��وع ثب��ات ب��ا هماهنگی 
وجوه بصری برندمان در همه عرصه های 
بازنمای هویت شرکت مان تبلور می یابد. 
مکان های��ی نظی��ر وب س��ایت رس��می 
ش��رکت، اکانت ه��ای  آن در ش��بکه های 
اجتماع��ی، تبلیغات و به ط��ور کلی همه 
وجوه بصری ش��رکت اع��م از فیزیکی و 
مجازی باید مدنظر قرار گیرند. البته این 
به معنای افزودن برچسب برندمان به هر 

چیزی نیس��ت، بلکه در اینجا ما نیازمند 
برنامه ای دقیق هستیم. 

منظور از برنامه دقیق چیس��ت؟ پاسخ 
به این پرسش بسیار ساده است: مجموعه 
المان هایی که در وجوه تصویری شرکت 
ب��ه کار گرفته می ش��ود. در واقع ترکیب 
رنگ ها، فونت، اندازه نوش��تار، طرح لوگو 
و صدای مورد اس��تفاده در تبلیغات تأثیر 
تصوی��ر  ش��کل گیری  در  انکارناپذی��ری 
برندم��ان ن��زد مخاط��ب دارد. برهمین 
اس��اس انتخاب هوش��مندانه این عناصر 
ضروری به نظر می رسد. در واقع ترکیب 
ویژگی های بصری ی��ک آگهی تبلیغاتی 
ی��ا لوگو بای��د بیانگر ارزش ه��ا و ماهیت 

کسب وکار ما باشد. 
2- اتکای بیش از حد بر ترندهای 

طراحی
بی ش��ک اط��الع از آخری��ن ترندها در 
زمینه برندسازی و طراحی کمک شایانی 
برای ش��رکت ها در راس��تای اطمینان از 
ارائه تصویری پویا به مخاطب محس��وب 
می شود. نکته مهم در اینجا توجه به مرز 
باری��ک میان نوس��ازی و نوگرایی برند با 
از دس��ت دادن هسته اصلی هویت بخش 

به آن است. 
قب��ول دارم ک��ه اص��الح م��داوم روند 
لوگ��و و س��ایر  برندس��ازی و طراح��ی 
المان ه��ای تبلیغات��ی به ص��ورت مداوم 
چهره برن��د را در کوتاه مدت برجس��ته 
می س��ازد. با این ح��ال در صورت اتکای 
بی��ش از حد به ای��ن روش در بلند مدت 
برندتان در گ��روه برندها بی هویت و زرد 
ج��ای خواهد گرفت. به عنوان یک قانون 
کلی، از ترندهای طراحی به عنوان منبع 
الگوبرداری اس��تفاده کنی��د. با این حال 
هیچ��گاه بدان ها ب��ه منظور ط��رح قدم 
بعدی کسب وکارتان اتکای جدی نکنید. 
3- فاصله گیری زیاد از عامل نخست 

موفقیت برند
اگر به دنبال طراحی مجدد بخش��ی از 
برندتان هس��تید در این زمینه با احتیاط 

عمل کنید. توجه اصلی ما در این مرحله 
عالوه ب��ر پ��ردازش و اج��رای ایده های 
جدید باید روی حف��ظ نقطه قوت فعلی 
نیز باش��د. به عبارت ساده، هیچ شرکتی 
مایل به ت��رک عوامل موفقیتش در وهله 
اول نیست. براین اس��اس در عین حفظ 
المان های جذاب و موفق طرح قبلی ایده  

جدیدتان را با آن ترکیب کنید. 
اگ��ر بخواهیم روایتی عین��ی از چنین 
اشتباهی در دنیای برندسازی ارائه کنیم، 
 GAP هی��چ مثالی بهتر از لوگوی جدید
 GAP در سال ٢٠١٠ نیست. در حقیقت
بخش زیادی از موفقیتش را مدیون طرح 
زیبای لوگوی خود بود. برهمین اس��اس 
تغییر آن با طرحی کامال متفاوت به هیچ 

وجه مورد پسند مشتریانش واقع نشد. 
به بیان سخنگوی GAP در آن زمان، 
ط��رح لوگوی جدی��د بخش��ی از فرآیند 
تبدیل این برند از یک تولیدکننده سنتی 
آمریکای��ی به نمونه ای م��درن، جذاب و 
جوان پس��ندتر بود. با این حال متأسفانه 
طرح ه��ای ش��رکت آن ط��ور ک��ه انتظار 

می رفت با موفقیت مواجه نشد. 
 GAP با نگاهی س��اده به طرح جدید
در س��ال ٢٠١٠ به خوبی می توان دلیل 
پش��ت کردن مخاطب ب��ه آن را فهمید. 
براین اس��اس هیچ چیز به ج��ز نام برند 
از لوگ��وی قبل��ی باقی نمانده ب��ود. این 
تغیی��ر ناگهانی و کلی عالوه بر نارضایتی 
مش��تریان آمارهای فروش شرکت را نیز 
به شدت کاهش داد. حجم اعتراض ها به 
قدری زیاد بود که تنها پس از یک هفته 
شرکت طرح ارائه شده را حذف کرد و به 
لوگوی دوست داشتنی قدیمی بازگشت. 

درس��ی که از تجرب��ه GAP می توان 
گرف��ت، ضرورت آگاه��ی کامل از تصویر 
و ارزش های مرکزی شرکت مان و تالش 
برای ارتقای ای��ن المان ها در کنار حفظ 

ویژگی های مثبت فعلی است. 
ادامه دارد. . . 
hubspot :منبع

شرکت ها چگونه برندشان را نابود می سازند؟ 

۶ اشتباه برندسازی که تصویر شرکت  را خراب می کند )۱(
 

میکروبرندها و روند پیشرفت آنها 
در بازاریابی شبکه های اجتماعی

میکروبرندها، برندهایی هستند که بدون سرمایه گذاری های 
عظیم و تنها با اس��تفاده از بازاریابی شبکه های اجتماعی، به 

کسب شهرت و جذب مشتری می پردازند. 
اگ��ر چن��د دقیقه ای در اینس��تاگرام به مش��اهده تصاویر 
تبلیغاتی برندها اختصاص دهید، قطعا متوجه انواع برندهایی 
خواهید ش��د که نام بزرگی ندارند، اما محصوالت شان جذاب 
هستند و توجه ش��ما را به خود جلب می کنند. این روند در 
سال های اخیر رش��د زیادی داشته است و به مرور، برندهای 

فروش مستقیم، جایگاه خود را در بازار تثبیت می کنند. 
اسکات بلسکی، مدیر طراحی و اجرای محصول در شرکت 
ادوبی و مؤسس استارتاپ Behance در این مقاله به بررسی 
ای��ن برندها و روند گس��ترش آنها پرداخته اس��ت. او معتقد 
اس��ت در دهه های گذشته، تمرکز کارشناسان و متخصصان 
بازاریاب��ی روی برندهای بزرگ ب��وده و از فاکتورهایی مانند 
مقیاس پذیری، تأثیرات ش��بکه ای و قدرت فروش در آمازون 
برای آنالیز آنها استفاده شده است.  تا سال ها تصور بر این بود 
که برندهای بزرگ توس��ط شرکت ها و برندهایی که توجهی 
جدی به عالیق مصرف کنندگان دارند، منسوخ خواهند شد. 
اما روند شبکه های اجتماعی نشان می دهد که هر دو بخش 
برندهای س��نتی و م��درن باید با ه��زاران میکروبرند جدید 
رقابت کنن��د. این برندها هزینه عملک��ردی پایین، طراحی 
ویژه محصول برای مش��تری و روش هایی خاص برای جذب 
مش��تری دارند که زنگ خطر را برای برندهای بزرگ به صدا 
درخواهد آورد. به عقیده بلسکی، کارشناسان از توجه به روند 

طوالنی پیشرفت میکروبرندها غافل شده اند. 
تعداد ب��االی میکروبرندها و بازاریابی مؤث��ر آنها، بیش از 
تصور هر کارشناس بازاریابی روی دنیای تجاری تأثیر خواهد 
گذاشت. این برندها با تمرکز دقیق روی بازار مورد نظر، تولید 
محصول تنها در زمان نیاز و استفاده از رسانه های اجتماعی، 
مخاطبان خود را در هرکجا که باشند پیدا و آنها را به خرید 
تش��ویق می کنند.  البت��ه پدیده برندهای کوچک مس��ئله 
جدیدی نیس��ت، اما در گذشته، این برندها همیشه کوچک 
می ماندند و سود عملکردی پایینی داشتند. این در حالی است 
که میکروبرندهای کنونی تا ١٠ میلیون دالر فروش را تجربه 
کرده اند و حاشیه سود باالیی داشته اند. سؤال اصلی این است 
که چه چیزی باعث ایجاد این موج تجارت شده و پیامدهای 

آن چه مواردی خواهند بود؟ 
طراحی و رونمایی از برند بدون نیاز به انبار

یک نکته اساسی در مورد این برندها آن است که عموم آنها 
انبار ندارند. این تولیدکننده های کوچک با زنجیره های تأمینی 
که توانایی تولید و ارس��ال بس��ته های کوچک کاال را دارند، 
همکاری می کنند. عموم آنها شرکایی در کشور چین دارند. 
برخی از این برندها ب��دون برنامه ریزی برای تولید، محصول 
اولیه را طراحی کرده و به نمایش گذاش��ته اند. آنها سپس به 
مشتریان اعالم کرده اند که تا تأمین مرحله اول موجودی انبار 
و ارسال محصوالت، به چند ماهی زمان نیاز خواهند داشت. 

با توجه به برنامه ریزی گفته شده، این شرکت ها می توانند 
چن��د برن��د را به طور همزمان معرفی کنن��د و تنها روی آن 
مواردی که اس��تقبال بیش��تری داش��ته تمرک��ز کنند. این 
استراتژی باعث می ش��ود که این برندها سرعت رشد و افول 
باالیی داشته باشند. نکته مهم اینکه اکثر آنها با دقت زیادی 
هزینه های جذب مش��تری و حفظ آن در اینستاگرام را مورد 

مطالعه قرار می دهند. 
تبلیغات مدرن با تمرکز ویژه روی مشتری

تبلیغ��ات این برندها ب��ا تمرکز ب��ر فاکتورهایی همچون 
س��ن، موقعیت جغرافیایی و همچنین عالیق مش��تریان در 
اینس��تاگرام انجام می شود. عالوه بر آن، این برندها به جذب 
مش��تری یکدیگر نیز کمک می کنند. وقتی ش��ما به یکی از 
برندها عالقه مند می ش��وید و آن را دنبال می کنید، برندهای 
دیگر نیز ش��ما را پیدا می کنند و ه��دف تبلیغات خود قرار 
می دهن��د.  این ن��وع جذب کاربر باعث می ش��ود که برندها 
به م��رور محصوالت خود را نیز بس��ته به تنوع کاربران تغییر 
دهن��د. آنها بیش از کاربران از عالیق ش��ان خب��ر دارند و به 

اطالعاتی پیچیده )کالن داده اینستاگرام( دسترسی دارند. 
پیامدهای میکروبرندها

سؤال نهایی این است که برنده رقابت در دنیای میکروبرندها 
چه کسی خواهد بود؟ شبکه های اجتماعی که واقعا اجتماعی 
باشند و کشف و تجربه موارد مربوط به سبک زندگی را ممکن 
کنند، برای این برندها بهترین گزینه هس��تند. قطعا بهترین 

انتخاب در این حالت، شبکه اجتماعی اینستاگرام است. 
البته پینترس��ت هم این پتانس��یل را دارد که در کشف و 
گس��ترش فعالیت میکروبرندها مفید واقع ش��ود. تنها نکته 
مورد بحث حریم خصوصی افراد است که همیشه مسئله ای 
نگران کنن��ده خواهد بود.  در بخش فروش��نده ها قطعا برنده 
نهایی طراحان هستند. افرادی که می توانند به سرعت برندها 
را توس��عه و طراح��ی را در مرکز توجه ش��رکت قرار دهند. 
ش��رکت های فعال در زمینه تأمین مواد، بسته بندی و نقل و 
انتقال محصوالت و از همه مهم تر، توسعه پلتفرم های آنالین 
برای ای��ن برندها نیز می توانند از این فرصت بهترین بهره را 
ببرند. در مورد سرمایه گذاران وی سی نیز به نظر نمی رسد که 
این برندها نیازی به سرمایه آن چنانی داشته باشند و عموما 
با سرمایه های شخصی و در حالت بوت استرپ رشد می کنند. 
تنها نکت��ه باقی مانده در مورد ای��ن میکروبندها، کیفیت 
محصوالت اس��ت. کاربران تجربه خوش��ایندی از محصوالت 
ارزان قیمت س��اخت چین ندارن��د. همین حقیقت باید زنگ 
خط��ر برای برندهایی باش��د که قصد دارن��د با قیمت پایین 
بازارهای ناب را از آن خود کنند. آنها شاید در ابتدا به موفقیت 
نس��بی برسند، اما به سرعت توس��ط برندهایی با محصوالت 

باکیفیت تر از صحنه رقابت حذف خواهند شد. 
در نهای��ت باید به این نکته اش��اره کرد ک��ه در کنار تمام 
بازیگ��ران این پدیده جدی��د، طراحان نق��ش مهم تری ایفا 
می کنن��د. آنها بدون تحمل فش��ار زیاد از س��مت کارفرما یا 
رقبای بزرگ، ایده های خود را شکل می دهند، آنها را آزمایش 
می کنند و در نهایت به مرحله اجرا می رسانند. نکته کلیدی 
این است که خالقیت و هوش طراحان، کلید موفقیت برندها 

در آینده خواهد بود. 
MEDIUM/zoomit :منبع

تبلیغاتخالق

واقعیت تبلیغات )32(
اصوِل اصول

زمانی ک��ه نگارش کتاب در ح��ال خاتمه بود، ما از 
کارشناسی باتجربه و فعال در زمینه تبلیغات خودرو 
درخواس��ت کردیم که کتاب را مج��ددا تا این فصل 

)فصل 33( مطالعه و بررسی کند. 
او چنین نظری داشت:  »کتاب بسیار جالبی است. 
اصولی که در مورد کاالهای بسته بندی شده نوشتید 
بس��یار جذاب هس��تند. اکثر آنها با سایر حالت های 

تبلیغات ارتباط بسیار کمی دارند.«
او کامال اشتباه می کرد! اصول ارتباطات، یا واقعیت 
ارتباطات، در تبلیغات جمعی، اصولی جهانی هستند.  
»تبلیغات ویترینی« »تمرکز محتوا« »نفوذ« »جذب 
مشتری« »اشتباه چند میلیون دالری« »دو صورت 
تبلیغ��ات« »ویدئ��وی خون آش��ام« »ادع��ای خون 
آشام« »پراکندگی« »یو اس پی« »خوب و افتضاح« 
»قانون ریسک محاسبه شده«، تمامی اصولی که در 
این کتاب به آنها اش��اره ش��د، برای هر کاالیی قابل 

اعمال هستند. 
در واقع آنها فراتر از کاال هستند و برای شرکت های 
بیمه، کمپین های سازمانی، بانک ها، داروها، کاالهای 

سخت و نرم یا بنزین نیز کاربرد خواهند داشت. 
دوستم پس از شنیدن این پاسخ سری تکان داد و 
گفت:  »خب، ب��رای خودروها کاربردی ندارند. مثال، 
م��ا هرگز یو اس پی نخواهیم داش��ت. ت��و فراموش 
کردی که م��ا باید دائما یک س��ری ویژگی منحصر 
ب��ه فرد را به فروش برس��انیم و هر س��ال نیز کاالی 

جدیدی به بازار عرضه می شود.«
ش��اید این اص��ول ب��رای برخی کمپین ه��ا، مثل 
کمپین های فروش خودرو که اکثرا به سمت تبلیغات 
ویترینی حرکت کرده اند، مورد استفاده قرار نگیرند، 
ول��ی ما می توانیم از آنها حت��ی برای چنین مواردی 

نیز استفاده کنیم! 
ما در گذش��ته ش��اهد چنی��ن کمپین هایی برای 
خودرو بودیم. کمپین بزرگ و تاریخی شرکت دژ، که 
والتر کریس��لر مدیریت آن را در تاریک ترین روزهای 
رکود اقتصادی بر عهده داش��ت، مثال بس��یار خوبی 
اس��ت. کریسلر این مفهوم را برای یو اس پی شرکت 
انتخاب کرد: »تکیه بر دژ«. ماش��ین های این شرکت 
همگ��ی دارای موت��وری پرقدرت، بدنه ای به ش��دت 
مقاوم و ظاهری زیبا بودند. این کمپین که به دس��ت 
سیدش��ویین طراحی ش��د، کار خود را با پخش یک 
مجموعه تبلیغ عالی و جذاب آغاز کرد. می توان این 
کمپی��ن و تبلیغاتش را از لحاظ دقت، زیبایی و تأثیر 
ج��زو برترین تبلیغات تاریخ قرار داد. اولین تبلیغ در 
دو صفحه یک مجله انجام شد. در صفحه سمت چپ 
ماشین با س��رعت زیادی در صحرا حرکت می کرد و 
شن و ماسه و س��نگ به آسمان پرتاب شده بود. در 
صفحه بعد، ماشین با شکوه و ابهت خاصی در سالن 
نمایشگاه قرار داشت و زیر نور چراغ ها می درخشید. 
تیتر تبلیغ چنین ب��ود: »آرایش صحرایی و قهرمانی 

در مسابقات زیبایی!«
در تبلیغ��ات بعدی و ب��رای اثبات ق��درت موتور، 
ماش��ین در س��خت ترین ش��رایط و جاده ها در حال 
حرک��ت اس��ت. در رودخان��ه و کوهس��تان حرکت 
می کن��د. در تبلیغی برای اثبات قدرت بدنه، فیلی بر 
روی س��قف ماشین ایستاده اس��ت. دو یا سه نفر از 
درهای باز ماشین آویزان شدند تا قدرت لوالها نشان 
داده ش��ود. »تکیه بر دژ، قدرت، استقامت، زیبایی!« 
این یو اس پی ش��رکت ب��ود، ولی هرگز از این تعداد 

کلمه استفاده نشد. 
این کمپین سال ها ادامه یافت. مدل های جدیدی 
در چارچ��وب ای��ن ی��و اس پی ب��ه ب��ازار عرضه و 

ویژگی های جدیدی به خودرو اضافه شد. 
این کمپین نفوذ شرکت را بسیار مؤثرتر از تبلیغات 
ویترینی و بر اس��اس یک مفهوم عالی، یعنی یو اس 
پی، افزای��ش داد. در دوره رکود اقتصادی، زمانی که 
خرید ماشین خریدی بسیار جدی محسوب نمی شد، 
فروش ش��رکت دژ در س��ال اول ١5٤درصد افزایش 
داشت و این شرکت از رتبه نهم به رتبه چهارم صعود 
ک��رد. فروش دوباره در س��ال دوم افزایش یافت و به 

7٠درصد رسید. 
پس اصول این کتاب »غیرقابل اعمال« نیستند. 

از این اصول استفاده نمی شود. 
این اص��ول از طریق تبلیغات کاالهای بس��ته بندی 
ش��ده آموزش داده ش��دند و این نکته ای بسیار مثبت 
اس��ت؛ شرکت ها س��رمایه گذاری زیادی روی کاالهای 
بسته بندی شده انجام می دهند و رقابت در این زمینه 
بسیار شدید است، به عالوه این کاالها بسیار پرطرفدار 
و ارزان قیمت هس��تند. در این جنگل وحشی خطرات 
زیادی وج��ود دارد و لحظه ای غفلت به معنای نابودی 
خواهد بود. متأس��فانه در چنین ش��رایطی شما حتی 
دلی��ل نابودی خود را نیز متوجه نخواهید ش��د. قانون 
بقای اصلح داروین در تمام لحظات با بیش��ترین شدت 
ممکن اعمال می شود. اشتباهات و همچنین اصول بقا 

بالفاصله آشکار خواهند شد. 
ای��ن اصول بر تمام موجودات زنده، از وزغ تا ببر و 
از پشه تا فیل، حاکم است. باید به این موضوع جالب 
نیز اشاره کنیم که کمپین بزرگ کریسلر در آن دوره 
توس��ط آژانسی طراحی ش��د که به صورت تخصصی 
در حوزه محصوالت بسته بندی شده فعالیت می کرد. 
همانط��ور که ای��ن اصول ب��رای خودروه��ا مورد 
اس��تفاده ق��رار می گرفتند، برای کااله��ای مصرفی، 
کااله��ای ن��رم، بنزین، ش��رکت های بیم��ه یا حتی 
پیچیده ترین و س��خت ترین کمپین های سازمانی نیز 

قابل اعمال خواهند بود. 
فقط باید از آنها استفاده کنیم. 
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مش��تری های هر برن��د دارایی های آن 
کسب وکار هستند و باید برای حفظ آنها 
تالش شود. هر مشتری ناراضی، تهدیدی 

جدی برای نابودی کسب وکار است. 
هم��ه کس��ب وکارها بع��د از گذش��ت 
مدتی تع��دادی از مش��تری های خود را 
از دس��ت می دهند و ای��ن اجتناب ناپذیر 
اس��ت. نتیجه نظرس��نجی از مشتری ها 
نش��ان داده اس��ت ک��ه تنه��ا ١3درصد 
آنها ب��رای م��دت طوالنی به ی��ک برند 
وفادار هس��تند. 7٨درصد آنه��ا گفته اند 
محصوالت س��ایر برندها را ارزیابی کرده 
و  5٨ برند نیز برند جدیدی را جایگزین 
کرده اند. چرا مشتری های فعلی یک برند 
در مورد محصوالت س��ایر کس��ب وکارها 
تحقی��ق می کنند؟ چه چیزی باعث کنار 
گذاش��تن محصول فعلی و خرید از برند 
رقیب می ش��ود؟ اکنون زمان آن رسیده 
اس��ت که با نگاه دقیق ت��ری برند خود را 
ارزیابی و پاس��خ س��ؤال ها را پیدا کنید. 
البته فهمیدن این موضوع کافی نیست و 
باید راه مناسبی برای رفع آن اعمال کرد. 
در ادامه این مقاله  به بررس��ی پنج دلیل 
عمومی دلسرد شدن مش��تری از برند و 
ارائه راه حل مناسب برای آن می پردازیم. 
1- سیستم خدمات مشتری عملکرد 

ضعیفی دارد
 هی��چ چیز بیش��تر از عملکرد ضعیف 
مش��تری  نمی تواند  پش��تیبانی  خدمات 
را نس��بت به برند دلس��رد کند. خدمات 
پشتیبانی برند درواقع نماینده کسب وکار 
اس��ت  داده  نش��ان  تحقیق��ات  اس��ت. 
٩٠درصد مش��تری های ناراض��ی از تیم 
پش��تیبانی، هرگ��ز نارضایتی خ��ود را با 
دیگر مس��ئوالن برند مط��رح نمی کنند 
و در ع��وض برند را برای همیش��ه ترک 
می گویند. بنابرای��ن برندهایی که به این 
موض��وع اهمیت نمی دهند بدون ش��ک 
تع��داد زی��ادی از مش��تری های خود را 
از دس��ت خواهن��د داد. ب��ه همین دلیل 
بسیاری از برندها در شبکه های اجتماعی 
حس��اب کاربری پش��تیبانی از مش��تری  
س��اخته اند و خیلی س��ریع به س��ؤاالت 
پاس��خ  ی��ا شکایت های ش��ان  مش��تری 

می دهند. 
راه های حل  مشکل

با آم��وزش کارمن��دان ش��روع کنید: 
قوانینی را با توجه به فرهنگ س��ازمانی 
ش��رکت تنظی��م کنی��د و در اختیار کل 
اعض��ای تیم ق��رار دهید. به ط��ور مرتب 
با مدیر خدمات مش��تری جلس��ه داشته 
باشید و نکات مهم را به آنها یادآور شوید. 
ببینید کدام  یک از قوانین شرکت باعث 
نارضایتی مش��تری شده اس��ت: عواملی 
که مان��ع از حمایت و خدمت رس��انی به 
مش��تری می ش��وند در نظر بگیرید و از 
ای��ن اطالعات برای بهب��ود خدمات خود 
استفاده کنید. سه قانون طالیی خدمات 

پشتیبانی از مشتری عبارت اند از: 
١- سریع پاسخ دهید

مش��کل پیش آمده را بپذیرید و سریع 
آن را جبران کنید. 

٢- با مشتری به خوبی رفتار کنید
احترام و نرمی را در برخورد با مشتری 

فراموش نکنید. 
3- از تیم پشتیبانی مشتری ها حمایت 

کنید
منابع مورد نیاز و الزم را در اختیار تیم 
پش��تیبانی قرار دهید تا آنها نیز برخورد 

خوبی با مشتری داش��ته باشند. حمایت 
از تیم پش��تیبانی به معنای فراهم کردن 
امکانات فن��ی و اعتماد به آنها برای اخذ 

بهترین تصمیم است. 
2- محصول شما انتظارات را به خوبی 

برآورده نکرده است
 مش��تری های ناامید معموال نظر خود 
را در ش��بکه های اجتماعی با دوس��تان 
خود به اش��تراک می گذارن��د. همچنین 
انتقادی  پست های  عصبانی  مشتری های 
تندی منتش��ر می کنند و این روی سایر 

مشتری های برند تأثیر می گذارد. 
راه های حل  مشکل

محص��ول باکیفی��ت و منحصر به فردی 
تولید کنید: هیچ موقع به این فکر نکنید 
ک��ه بازاریابی ق��وی ایرادهای محصول را 
تحت پوشش قرار می دهد. یک محصول 
ناقص مطمئنا نارضایتی مش��تری ها را به 

همراه خواهد داشت. 
محص��والت را امتحان کنید: محصولی 
را ک��ه س��اخته اید امتح��ان کنی��د و از 
بازخورده��ای مش��تری ب��رای بهبود آن 

استفاده کنید. 
از هیچ تالش��ی دریغ نکنید: س��اختن 
محصول ب��دون نق��ص نیازمن��د تالش 
بی وقفه اس��ت؛ پس محصولی بسازید که 

مشتری برای داشتن آن هزینه کند. 
3- ارزش ها را به خوبی نشان 

نداده اید
قیمت، هزینه ای است که مشتری برای 
خرید محصول پرداخت می کند و ارزش، 
چیزی است که مش��تری بعد از خریدن 
محصول به دس��ت می آورد. مش��تری ها 
لزوما س��راغ ارزان ترین اجناس نمی روند. 
ترجیحات مشتری هیچ ارتباطی با قیمت 
ندارد، بلکه به ارزش��ی بس��تگی دارد که 
بعد از خریدن محصول به دست می آورد. 
زمانی ک��ه مش��تری از قیم��ت صحب��ت 
می کند؛ یعنی دوس��ت دارد بیش��تر در 
مورد ارزش های محصول اطالعات کسب 
کن��د. به همین دلی��ل زمانی که صحبت 
از گوش��ی  هوش��مند به میان می آید، به 
عقیده بس��یاری از م��ردم برند اپل حرف 
اول را می زن��د. ای��ن ش��رکت در نیم��ه 

چهارم سال ٢٠١7 حدود ٨7درصد سود 
صنعت گوش��ی  هوش��مند را از آن خود 
کرد، درحالی که س��هم فروش آن از این 
ب��ازار تنها ١٨ درصد بود. مش��تری ها به 
این دلیل س��راغ موبایل های اپل می روند 
زیرا معتقدند محصوالت این برند اگرچه 
گران ت��ر هس��تند، ام��ا ارزش بیش��تری 

برای شان دارند. 
راه های حل  مشکل

منحصربه ف��رد  و  خ��اص  ارزش ه��ای 
خود را بشناس��ید: برند ش��ما چه ویژگی 
منحصربه فردی دارد که س��ایر برندها از 
آن برخوردار نیس��تند؟ پاسخ این سؤال 
همان چیزی اس��ت که باید بیشتر روی 

آن تمرکز کنید. 
ویژگی منحصربه فرد خود را روی تمام 
پلتفرم ها اعمال کنید: مزایای استفاده از 
محصوالت یا خدمات برند خود را به طور 
کامل در وب سایت شرکت معرفی کنید. 
این ویژگی ها را به اعضای تیم توضیح 
دهی��د: ارزش های برند و وجه تمایز خود 
را به تمام اعض��ای تیم آموزش بدهید و 
از آنه��ا بخواهید در مورد این ویژگی ها با 

مشتری صحبت کنند. 
این ویژگی ها را در تبلیغات برند اعالم 
کنید: از تیم بازاریابی خود بخواهید این 
ویژگی ه��ا را در تبلیغ��ات خالقان��ه برند 

نشان دهند. 
4- کسب وکارتان متناقض یا 

ناسازگار است
پایداری و ثبات هم در زندگی شخصی 
و ه��م در دنی��ای کس��ب وکار، اعتماد را 
باال می ب��رد. محصوالت و برندهای پایدار 
قابل اعتماد هستند و هر چیزی که قابل 
اعتماد باش��د یعنی نگران��ی در مورد آن 
وجود نخواهد داش��ت. استفاده از لوگو یا 
تبلیغاتی نشان دهنده  پیغام های متفاوت 
ع��دم ثبات برند اس��ت. برندی که در هر 
ش��بکه اجتماعی تصویر متفاوتی از خود 
به نمایش می گذارد به هیچ وجه از طرف 

مشتری قابل اعتماد نیست. 
هواپیمایی  ش��رکت  مث��ال  به عن��وان 
آمری��کا بعد از منع دو مس��افر از س��وار 
ش��دن به دلیل پوشیدن شلوار لگینگ با 

واکنش شدید مشتری ها روبه رو شد. قبال 
هیچ اطالعیه ای از منع پوشیدن این نوع 
لباس توسط ش��رکت هواپیمایی آمریکا 
اعالم نشده بود و این موضوع سروصدای 
زیادی در شبکه های اجتماعی به پا کرد. 

راه های حل  مشکل
اعتم��اد مش��تری ها را جل��ب کنی��د: 
اعتمادس��ازی از شما و کارمندان شرکت 
آغ��از می ش��ود. ب��ا تجربه ای ک��ه برای 
مش��تری رقم می زنید، اعتماد او را جلب 

کنید. 
تمام کارمن��دان خود را آموزش دهید: 
به کارمندان ش��رکت ی��اد بدهید چگونه 
بای��د تجربه خوب��ی برای مش��تری رقم 
بزنن��د. ای��ن موضوع فقط ب��ه کارمندان 
پخش پش��تیبانی مربوط نمی شود، بلکه 

همه باید برای آن تالش کنند. 
قوانی��ن را یادداش��ت کنی��د و توضیح 
دهی��د: قوانین خاصی ک��ه باید از طرف 
مش��تری یا کارمندان برند رعایت شود را 

به خوبی برای آنها توضیح دهید. 
کارمندان را قابل اعتماد نش��ان دهید: 
از کارمندان خود بخواهید همواره تجربه 
خوبی برای مش��تری رقم بزنند و اعتماد 

آنها را جلب کنند. 
به قوانین پایبند باشید: قبل از اجرایی 
کردن قوانین، به تأثیر آن روی مشتری ها 
فکر کنید. سپس قوانین را اعمال کنید و 

همیشه به آنها پایبند باشید. 
5- از تکنیک های قدیمی برای 

فروش استفاده می کنید
تکنیک ه��ای قدیم��ی نه تنه��ا نتیجه 
را  مش��تری ها  بلک��ه  ندارن��د،  مثبت��ی 
فراری می دهند. به عقی��ده ای عده ای از 
متخصصان برخی روش ه��ای قدیمی به 
این دلیل جواب می دهند که هنوز روش 
جدی��د و بهتری ب��رای آنها ارائه نش��ده 
اس��ت. اگر تکنیک هایی که برای فروش 
اس��تفاده می کنید مشتری را برای خرید 
تحت فش��ار قرار می دهد مطمئن باشید 
تعداد زیادی از آنها را در آینده از دس��ت 

خواهید داد. 
راه های حل  مشکل

از تکنیک های مبتنی بر ارزش محصول 
اس��تفاده کنید: ببینید مشتری ها دقیقا به 
چه چیزی احتیاج دارند. سپس از راه های 
مبتن��ی ب��ر ارزش ب��رای رف��ع آن نیازها 
استفاده کنید. به مش��تری ها نشان دهید 
که خدمات تان چه مزایایی برایشان دارد و 
اجازه بدهید خودش��ان در مورد خریدن یا 

نخریدن محصول تصمیم بگیرند. 
با مشتری ها ارتباط برقرار کنید: سعی 
نکنید مش��تری را در هر تعامل، به خرید 
محصول یا خدم��ات مجبور کنید. با آنها 
ارتباط داش��ته باش��ید و اعتمادش��ان را 

جلب کنید. 
محتوای ب��اارزش تولید کنید: محتوای 
در  و  کنی��د  تولی��د  مفی��د  و  ب��اارزش 
شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. 
همواره با مخاطبان ارتباط برقرار کنید و 
مطمئن باشید در صورت نیاز از برند شما 

خرید خواهند کرد. 
کلید رش��د و توس��عه کس��ب وکار در 
حفظ مش��تری های فعل��ی برند و تالش 
برای جذب مش��تری های جدید اس��ت. 
کس��ب وکار ش��ما ب��رای بقای خ��ود به 
مشتری ها نیاز دارد پس باید برای حفظ 

آنها تالش کند. 
ENTREPRENEUR :منبع

10 نکته ای که باید در مورد سئو دالیل از دست دادن مشتری و راهکارهایی برای رفع آن
ویدئو بدانید

ویدئو درح��ال حاضر یک��ی از محبوب ترین فرمت های 
محتوای آنالین اس��ت و بخش زی��ادی از ترافیک اینترنت 
را به خود اختصاص داده اس��ت. کس��ب وکارها امروزه اگر 
می خواهن��د روی مخاطبان خود تأثیر بگذارند و توجه آنها 
را ب��ه خود جلب کنند، ویدئو یکی از بهترین فرمت ها برای 
انجام این کار است.  البته فقط تولید ویدئو در اینجا مطرح 
نیس��ت و اگر کسی نتواند ویدئوهای شما را پیدا کند، هیچ 
تأثیرگذاری نیز در کار نخواهد بود. بنابراین باید ویدئوهای 
خود را منطبق با استانداردهای سئو منتشر کنید تا بتوانند 
تأثیرگذاری الزم را داشته باشند. در این مقاله ١٠ نکته در 

مورد سئو ویدئوها را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. 
1- ویدئوهای باکیفیت تولید کنید

ویدئوهای باکیفیت ش��انس باالتری ب��رای رتبه گرفتن 
در نتایج موتورهای جس��ت وجو دارن��د. ویدئویی که تولید 
می کنید باید با کلمه کلیدی که به دنبالش هستید مرتبط 
بوده و برای مخاطبان نیز مفید باشد. ویدئویی که بر مبنای 
یک ایده جدید ساخته نشده باشد و نتواند چیز جدیدی را 
به مخاطب ارائه دهد، قطع��ا رتبه ای نیز در گوگل نخواهد 

گرفت. 
2- در همان ثانیه های اول توجه مخاطبان را جلب 

کنید
ویدئوهایی می توانند موفق باشند که در همان چند ثانیه 
اول بتوانند توجه مخاطبان را به س��مت خود جلب کنند و 
اگر ویدئویی نتواند این کار را انجام دهد، قطعا بازدیدکننده 
تمایل��ی به مش��اهده ویدئو از خود نش��ان نخواه��د داد و 
تالش های شما به هدر خواهد رفت. مشاهده نکردن ویدئوها 
توس��ط کاربران باع��ث صدمه به رتبه ش��ما در موتورهای 

جست وجو نیز می شود. 
3- ویدئوهای آموزشی و نقد و بررسی محصوالت 

برای سئو ویدئو مفید هستند
در لغت نامه س��ئو، ویدئوی باکیفیت ب��ه ویدئویی گفته 
می شود که ارزشی را به مخاطب ارائه دهد، با او وارد تعامل 
شود و او را وادار کند که این ویدئو را در شبکه های اجتماعی 
به اشتراک بگذارد. محتوای ویدئو اگر خوب باشد، می تواند 
خیال شما را از بابت گرفتن ترافیک راحت کند. موتورهای 
جس��ت وجو می خواهند ب��ه ویدئوهایی رتب��ه دهند که با 
کاربران تعامل می کنند و ویدئوهای آموزشی و نقد وبررسی 

محصوالت بهترین انواع ویدئوها برای این منظور هستند. 
4- هدف ویدئو را بدانید

باید دقیقا برای خود مشخص کنید که هدف شما از تولید 
و انتشار ویدئو چیست و می خواهید با این کار به چه هدفی 
دست یابید. آیا هدف شما افزایش آگاهی از برند است؟ آیا 
می خواهید فروش خود را باال ببرید؟ آیا می خواهید در مورد 
محصوالت خود به مش��تریان آم��وزش بدهید؟ اگر هدفی 
نداشته باش��ید، حتی اگر ویدئوهای تان بازدید باالیی را در 
سرویس های اشتراک ویدئو مانند یوتیوب و آپارات بگیرند، 

اما نرخ تبدیلی به دست نخواهد آمد. 
5- برای ویدئوهای خود تیزر بسازید و در سایت ها 

منتشر کنید
ش��ما ممکن اس��ت که بخواهید ویدئوی مورد نظر را 
در س��ایت خود به نمایش بگذارید و از این طریق برای 
سایت ترافیک جذب کنید. یکی از کارهایی که می توانید 
انجام دهید این است که برای ویدئو یکسری تیزر بسازید 
و آنها را در س��ایت های اشتراک ویدئو مانند یوتیوب به 
اش��تراک بگذارید و از بازدیدکنندگان بخواهید که برای 
تماشای نسخه کامل ویدئو به سایت شما مراجعه کنند. 
فراموش نکنید که لینک مش��اهده ویدئو در سایت را در 
بخش توضیحات ویدئ��و در یوتیوب یا هر جای دیگری 

قرار دهید. 
6- عنوان، توضیحات و تگ های ویدئو را با کلمات 

کلیدی بهینه سازی کنید
وقتی در مورد سئو ویدئو صحبت می کنیم، ریزه کاری های 
بیش��تری وجود دارد ک��ه باید انجام ش��ود. از آن جایی که 
خزنده ه��ای گوگل نمی توانند محتوای ویدئو را تش��خیص 
دهند و فقط از روی عنوان و توضیح ویدئو آن را ارزش گذاری 
می کنند، بنابراین بهینه سازی این عناصر با کلمات کلیدی 

مرتبط از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
7- عنوان ویدئو باید کوتاه و حداکثر 5 کلمه باشد

عناوینی که ب��رای ویدئوهای خود انتخاب می کنید باید 
حداکثر در پنج کلمه نوشته شوند و شامل کلمات کلیدی 
نیز باشند. عنوان ویدئو باید بتواند در کمترین زمان ممکن 
ایده اصلی ویدئ��و را به بازدیدکننده انتقال دهد. گنجاندن 
کلمات کلیدی در نام فایل ویدئو نیز ایده خوبی اس��ت که 

می تواند به بهینه سازی ویدئو کمک کند. 
8- توضیحات ویدئو باید حداکثر 250 کلمه باشد

توضیحاتی که برای ویدئوهای خود در یوتیوب یا س��ایر 
س��رویس های اشتراک ویدئو می نویسید باید حداکثر ٢5٠ 
کلمه باشد و مهم ترین کلمات کلیدی مرتبط نیز سه یا چهار 
بار در آن تکرار شود. سعی کنید برای تأکید بیشتر، در ٢5 
کلمه ابتدایی ویدئو یکی از کلمات کلیدی خود را ذکر کنید. 
9- برای ایده گرفتن، ویدئوهای مشابه را تماشا کنید

ب��رای رقابت بهتر، باید ببینید که چ��ه ویدئوهایی برای 
هم��ان کلمات کلی��دی که ش��ما هدف گ��ذاری کرده اید 
توانس��ته اند در موتورهای جس��ت وجو رتب��ه بگیرند. باید 
ببینید که طول این ویدئوها چقدر اس��ت؟ چه کلماتی در 
عناوین آنها استفاده شده است؟ توضیحات این ویدئوها به 
چه شکلی است؟ عالوه بر گوگل، باید سراغ اینستاگرام نیز 
بروید و ببینید که برای یک هشتگ خاص، چه ویدئوهایی 
بیش��ترین بازدیدکننده را داش��ته اند و میزان تعامل با آنها 

چقدر است. 
10- ویدئوهای بلند در یوتیوب بهتر جواب می دهد

همانطور ک��ه معموال مطالب بلند متن��ی در موتورهای 
جست وجو رتبه بهتری می گیرند، برخی از کارشناسان سئو 
نیز بر این باور هستند که ویدئوهای بلند در یوتیوب معموال 
بازدیدکننده بیشتری دارند و بهتر می توانند با کاربران تعامل 

برقرار کنند. 
daartagency :منبع

خانم متخصص فروش
 اغلب مردم وقتی می خواهند در مورد یک فروشنده 
فکر کنند، آن را به صورت یک مرد خوش پوش در ذهن 
خود تصور می کنند. البته درحالی که امروزه بسیاری از 
فروشندگان از آقایان هستند، اما خانم ها هم از جایگاه 
خوب و شایسته و ش��ناخته شده ای در صنعت فروش 
برخوردارند.  به هر حال به طور خالصه باید گفت سطح 
موفقیت��ی که یک فرد حرفه ای و متخصص در صنعت 
ف��روش می توان��د از آن برخوردار ش��ود، به طور کامل 
بستگی به خودش دارد: اینکه چقدر زحمت می کشد، 
اینکه چقدر نسبت به بهبود مهارت های خودش تعهد 
دارد و اینک��ه چق��در بر ارائه خدم��ات فوق العاده برای 

مشتریان خود متمرکز است. 
به هر حال، چه خ��وب یا چه بد، برخی خصوصیات 
هس��تند که ب��ه نظر می رس��د ش��انس موفقیت یک 
فروش��نده حرفه ای را افزایش می دهند یا برخی دیگر 
به دلیل محدودیت ها یا برخی تعصب ها موجب کاسته 
شدن شانس موفقیت یا چالش برانگیزتر شدن موفقیت 
برای آنها می ش��ود. فاکتوری که بسیاری از آن تعجب 
می کنند این است آیا زن بودن یا نبودن نسبت به مرد 

بودن مزیتی در صنعت فروش به حساب می آید؟ 
توجه به جزییات

در برخی از جایگاه های فروش، توجه داشتن نسبت به 
حزئیات در واقع یک عنصر کلیدی موفقیت به حساب 
می آید. عدم گوش دادن و دقت کافی مبذول داش��تن 
در صحبت و گفت وگو با مش��تریان موجب می شود که 
نماینده فروش م��ورد نظر برخی گفته های مهم طرف 
مقاب��ل، موارد م��ورد نگرانی وی یا حت��ی فرصت های 
موجود را از دست بدهد. درحالی که این مسئله همیشه 
صادق نیست، اما باید توجه داشت که در جایگاه قضاوت 
بی��ن زنان و مردان در رابطه با توجه کردن به جزییات، 

عموما زنان نسبت به مردان قوی تر ظاهر می شوند. 
اگ��ر درس��ت باش��د، این مس��ئله توجه ک��ردن به 
جزییات نه تنها در زمان روبه رو ش��دن با مشتری برای 
فروش��نده های زن نس��بت به فروش��نده های مرد یک 
مزیت به حساب می آید، بلکه در زمان آموختن نکته یا 
نکاتی در رابطه با یک روند در یک صنعت خاص هم باز 
برای آنها یک مزیت به حساب می آید.  کسی که توجه 
خاصی نسبت به جزییات روند دارد، احتماال بهتر قادر 
به ارائه راه حل های مفید و کارا در زمان های مورد نیاز و 
مناسب برای مشتریان بوده و همچنین بهتر در جریان 

تغییرات در اندازه های صنعت قرار می گیرد. 
شنونده های بهتر

برخی مربیان، تعلیم دهنده ها یا کارشناسان در حوزه 
فروش با این موضوع کامال موافق هس��تند که صحبت 
کردن از یک موضوع با فروختن آن کامال متفاوت است. 
این موضوع به این معناس��ت که گوش کردن بس��یار 
مهم تر از صحبت کردن در رابطه با یک موضوع است. 

در واقع ش��بیه به موضوع توج��ه کردن به جزییات، 
مطالعات مختلفی به این نتیجه رسیده اند که زنان بهتر 

و با دقت بیشتر نسبت به مردان گوش می دهند. 
کارولین کوِه��ن Carolyn Cohn اعتقاد دارد که 
زنان فعال در عرصه فروش در حدود ٨٠درصد از زمان 
خود را ص��رف گوش کردن کرده و تنه��ا ٢٠درصد از 
زمان را با مشتری به صحبت کردن اختصاص می دهند. 
همین یک نکته به خودی خود می تواند نشان دهنده 
دلیل آن باش��د که چرا زنان در عرصه فروش نسبت به 

مردان موفق تر عمل می کنند. 
اخالق کاری

اِوِن کارمیکائیال Even Carmichael کارآفرین، 
نویس��نده و یک تاجر حرفه ای اعتق��اد دارد که در بین 
بسیاری از فاکتورهای مطرح برای موفقیت بلند مدت 
در عرصه فروش، زنان و مردان عملکردی برابر با یکدیگر 
دارند. با این وجود، وی ابراز می دارد که زنان ٢5درصد 
بیش��تر از مردان از تماس های هماهنگ نشده و بدون 
قرار قبلی برای فروش نسبت به مردان استفاده می کنند. 
روبه رو ش��دن با بی میلی مش��تری بالقوه در صنعت 
ام��ری معمول و بدیهی اس��ت، بنابرای��ن هر قدر یک 
فروشنده تماس های بیش��تری داشته باشد، احتماال با 
فرصت های فروش بیشتری هم روبه رو می شود. داشتن 
تماس های تلفنی که شاید هر کسی از زیر آنها فرار کند، 
در واقع یک فاکتور کلیدی در چرایی موفقیت بیش��تر 
یا داشتن مزیت بیشتر نس��بت به مردان برای زنان در 

صنعت فروش است.
انگیزه بیشتر برای موفقیت؟ 

ی��ک فاکت��ور انگیزانن��ده اصل��ی برای بس��یاری از 
فروشندگان دستیابی به فرصت ارتقای شغلی و رسیدن 
به جایگاه های رهبری یا مدیریت در عرصه فروش است. 
طبق ادعای مجله کس��ب وکار هاروارد، در سال ٢٠١3، 
تنها 3درصد جایگاه های شغلی مدیریت ارشد در اختیار 
زنان بوده اس��ت.  این تعداد مح��دود از زنان در عرصه 
رهبری موجب انگیزش برخی از شرکت ها و سازمان ها 
شده تا بیشتر به ارتقای شغلی زنان توجه داشته باشند. 
در نهایت، کس��ب و کارهای مط��رح و موفق عموما 
شایس��ته ترین افراد را برای قرار گرفتن در جایگاه های 
رهب��ری ارتقا می دهند، اما اگر همه ش��رایط برای آنها 
برابر باشد، آنها اغلب عالقه مند به ارتقا دادن زنان نسبت 

به مردان هستند. 
نتیجه گیری

آیا زنان نس��بت به مردان عملکرد بهتری در فروش 
دارند؟ آیا شواهد دیگری در این رابطه وجود دارد؟ اگر 
چنان که در باال اش��اره ش��د، زنان بهتر گوش بدهند، 
توجه بیشتری به جزییات داشته باشند و توجه بیشتری 
به مشتری داشته و نیز فرصت های بیشاری برای رشد 
و ارتقا در صنعت نس��بت به مردان داشته باشند، پس 
زنان باید مزیت رقابتی بهتری نسبت به مردان در این 

صنعت داشته باشند. 
اما همانند هر مزیت دیگری، اگر از این مزیت استفاده 

نشود، دیگر به آن یک مزیت گفته نمی شود. 
ibazaryabi :منبع

بازاریابیخالق
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4 باور غلط درباره کسب وکارهای 
کوچک خانگی

را  نف��ر  ی��ک  دس��ت کم  ش��ما  هم��ه  مطمئن��ا 
می شناس��یدکه در خان��ه کار می کن��د ی��ا حت��ی 
کسب وکاری را از داخل خانه اش هدایت می کند. من 
یکی از همین آدم ها هس��تم و ١٠ سال است که به 
این ش��یوه کار می کنم. اما به رغ��م اینکه کار کردن 
در خانه، کارایی بیش��تر، درآمد زیاد و در کل شادی 
بیشتری برایم به همراه داشته، هنوز هم آدم هایی را 
می بینم که درباره م��ن و امثال من که در خانه کار 

می کنیم تصورات اشتباهی دارند. 
برای رفع چنی��ن ابهام هایی، به چهار تصور غلطی 
اش��اره می کنم ک��ه در م��ورد افرادی ک��ه در خانه 

مشغول به کار هستند صدق نمی کند: 
1- تصور نکنید چون در خانه کار می کنند، 

کارشان را جدی نمی گیرند 
فردی ک��ه در خانه کار می کند از کس��ی که پول 
اج��اره دفتر کار می ده��د از نظر حرفه ای چیزی کم 
ندارد. درحقیقت، محیط پیرامونی آنها هیچ نقش��ی 
در کاری که برای شما انجام می دهند ندارد. اگر هم 
نقشی داشته باشد، نقش مثبتی است، زیرا بودن در 
فضایی که در آن احس��اس راحت��ی کنند، بهره وری 

آنها را باالتر می برد. 
اغلب ب��رای بزرگ تر جلوه دادن یک کس��ب وکار 
)به وی��ژه برای کس��انی که با چنین تصوری دس��ت 
به گریبانن��د( نکاتی را پیش��نهاد می دهم و اهمیت 
داش��تن ی��ک وب س��ایت و کارت ویزی��ت باکیفیت 
را گوش��زد می کن��م. اگر وب س��ایت ش��ما به خوبی 
وب سایت یک شرکت میلیارد دالری باشد، هیچکس 
فکرش را هم نخواهد کرد که کسب وکار شما از خانه 

اداره می شود. 

2- تصور نکنید در خانه نشسته اند و سریال 
تماشا می کنند

بله درس��ت است، کس��ی که در خانه کار می کند 
برنامه زمانی انعطاف پذیری دارد. بس��یاری از ما پدر 
یا مادر هس��تیم و اولویت اولمان این است که بچه ها 
را از مدرسه بیاوریم یا به کارهای دیگرشان رسیدگی 
کنیم. اما معنی اش این نیست که روی کارمان خیلی 
وقت نمی گذاریم. من معموال از حدود ساعت 7 صبح 
شروع به کار می کنم و به رغم اینکه روی اولویت های 
دیگ��ر زندگی ام هم وقت می گ��ذارم، کارم را به طور 

تمام وقت انجام می دهم. 
3- تصور نکنید که می توانید کار ارزانی از آنها 

بخواهید 
صاحبان کس��ب وکارهای کوچکی که در خانه کار 
می کنند به ط��ور پیش فرض ارزان تری��ن گزینه های 
موجود برای ارائه خدمات نیس��تند. آنها قطعا ممکن 
است هزینه های جاری کمتری داشته باشند، اما اگر 
باتجربه باش��ند، قیمت ها را براساس نرخ های رقابتی 
محاسبه می کنند. پس س��عی نکنید نرخ  یک پروژه 
را فقط به این دلیل که در خانه انجام می شود پایین 
بیاورید. آنها را براس��اس مهارت ها و تجربه های شان 
ارزش گ��ذاری کنی��د. اگ��ر کار ارزان می خواهی��د، 
ج��ای دیگری به دنبالش بگردید )اما به یاد داش��ته 
باش��ید که هرچقدر پول بدهید، همان قدر هم آش 

می خورید(. 
4- تصور نکنید در تمام روز و در تمام روزهای 

هفته کار می کنند
کس��انی را ک��ه در تعطیالت آخر هفت��ه یا پس از 
س��اعات مقرر کاری هم کار می کنند درک نمی کنم. 
به نظر من این گرایش به سوی کار بی وقفه و مداوم 
مضر است و من شخصا چنین کاری نمی کنم. اینکه 
دفتر خانگی ام همیش��ه فقط چند قدم با من فاصله 
دارد به این معنی نیست که هفت روز هفته را به طور 
شبانه روزی کار می کنم. قبال به مشتری هایم گفته ام 
ک��ه آخر هفته کار نمی کنم )آیا این حق هر کس��ی 
نیس��ت؟( به همی��ن دلیل هم آنها ب��ه حدومرزهای 

برنامه کاری ام احترام می گذارند. 
اگر در نظر دارید کس��ی را که در خانه کار می کند 
ب��ه خدم��ت بگیرید، ب��ا اطمینان ای��ن کار را انجام 
بدهی��د. به هر ح��ال او هم مانند ه��ر کس دیگری 
صاحب کس��ب وکار اس��ت، اما قبل از هر چیز چنین 

تصوراتی را کنار بگذارید. 
allbusiness :منبع

م��ا حض��ور اف��راد برت��ر در 
اطراف م��ان را ب��ه خوبی حس 
می کنی��م. آنها ویژگ��ی درونی 
خاص��ی دارند که ما ه��م آرزو 
خصوصیتی  چنی��ن  می کنی��م 
درونی را داش��ته باش��یم. مژده 
اینک��ه هم��ه ما قابلی��ت ممتاز 
بودن را داریم. خوب اس��ت که 
افراد  یادگیری درم��ورد  ب��رای 
برت��ر وقت ص��رف کنی��م و از 
نزدیک ش��اهد باش��یم که افراد 
برت��ر چگون��ه کارهای ش��ان را 
انجام می دهند تا بتوانیم ش��بیه 
آنان رفتار کنیم. برای یادگیری 
درم��ورد این افراد کافی اس��ت 
ویژگی های شخصیتی ایشان را 
تقلید کنی��م و خودمان را جای 
آنه��ا بگذاری��م. برت��ری چیزی 
نیس��ت که فرد مالک آن باشد، 

بلکه چگونگی رفتار فرد است. 
ب��رای برتری به چه چیزهایی 

نیاز داریم؟ 
1- هدف

اف��راد برت��ر ب��ه کمک حس 
هدفمن��دی قدرتمندی هدایت 
زندگ��ی  در  چ��ه  می ش��وند، 
فردی ش��ان و چ��ه در س��طح 
باالتر در ارتباط با دنیا. ایش��ان 
تأثی��ری ک��ه می خواهن��د ب��ر 
اطرافی��ان بگذارند به روش��نی 
تعیین کرده اند و به طرز تفکر و 
بینش خود با تمام توجه پایبند 
هس��تند. ه��دف زندگ��ی برای 
افراد برتر همیش��ه در ارتباط با 
خدمت رسانی است. ایشان قصد 
دارند به شیوه هایی متصل شوند 
تا از هر فرصتی برای محبت های 
دلس��وزانه به دیگران بهره ببرند 
و ب��ه ارتقا و پیش��رفت دیگران 
کمک کنند. برای دس��تیابی به 
برتری باید آنچه را برایمان عزیز 
اس��ت پیدا کنیم و دو دس��تی 
ب��دان بچس��بیم. با ب��ه هدفی 
نی��از داریم ت��ا بتوانیم روی آن 
سرمایه گذاری کنیم، هدفی که 
انگیزه و الهام کافی در دسترس 
ما بگ��ذارد. ما بای��د بدانیم که 
هس��تیم و چگون��ه می خواهیم 
در این دنیا خدمت رسانی کنیم. 

2- اشتیاق
اف��راد برت��ر هدف ش��ان را با 
پش��تیبانی  سرش��اری  ان��رژی 
می کنند که از اش��تیاق می آید. 
آن��ان رویاهای ش��ان را دنب��ال 
می کنند، س��خت کار می کنند، 
آماده ان��د تا آنچه را الزم اس��ت 
قربان��ی کنند و اجازه نمی دهند 
ک��ه آدم های منفی باف بر س��ر 
راه رویاهای ش��ان ق��رار بگیرند. 
رسالت ایش��ان در زندگی هیچ 
ارتباط��ی به بقا و زن��ده ماندن 
ن��دارد. اف��راد برتر ب��ه زندگی 
طوالن��ی اهمیت��ی نمی دهن��د، 
آنه��ا از زندگی خود نهایت بهره 
را می برن��د. ای��ن افراد بس��یار 
شوخ طبع هس��تند، برای رشد 
و پیشرفت ش��خصی خود وقت 
ص��رف می کنند، مه��رورزی به 
خویشتن را س��رلوحه خود قرار 
داده ان��د و ت��الش می کنن��د با 

انرژی تمام از زندگی بهره کافی 
ببرند. حس ش��ور اش��تیاق این 
افراد نس��بت به کاری که انجام 
است.  نش��دنی  وصف  می دهند 
برای رس��یدن به برت��ری، باید 
آنچ��ه بدان مش��تاقیم را دنبال 
کنیم. باید برای سختکوش��ی و 
از خودگذش��تگی آماده باشیم. 
بای��د از منفی باف��ان و آنان که 
و  دوری  می آورن��د  ن��ه  م��دام 
آن��ان را از ذهن مان پاک کنیم، 
روزهای مان را با آرامش و نشاط 
و با عش��ق به کاری ک��ه انجام 

می دهیم بگذرانیم. 
3- ثبات قدم

هی��چ چیز در زندگی آس��ان 
به دس��ت نمی آید. انس��ان های 
برتر افس��وس ای��ن حقیقت را 
احترام  ب��دان  بلکه  نمی خورند، 
می گذارند. ایش��ان آنچ��ه را از 
زندگ��ی می خواهند ب��ه قیمت 
سختکوش��ی به دست می آورند. 
آماده اند تا برای آنچه بدان باور 
دارند مبارزه کنند. ایشان برای 
روبه رو ش��دن با موانع آماده اند 
زم��ان  در  ک��ه  می پذیرن��د  و 
روبه رویی با موانع باید شکیبایی 
و شجاعت را با هم ادغام کنند. 
آماده ان��د تا از کار زیاد خس��ته 
از پ��ا در آین��د و گاه  ش��وند، 
ناامید و مستاصل شوند. ایشان 
پیش بین��ی تمام این م��وارد را 
می کنند و با تدبیر خود را برای 
چنین م��واردی آماده می کنند. 
خوب می دانند که با هر سختی 
و مش��کلی مواج��ه ش��وند، در 
پایان شب تیره صبح سپید سر 
می زند و می دانند که تنها کاری 
که باید برای به پایان رس��یدن 
مب��ارزه انج��ام دهن��د، زحمت 
کشیدن اس��ت. اگر می خواهیم 
برتر باش��یم باید در دستیابی به 
مقاصدمان، س��ختکوش باشیم. 

باید واقع بین��ی و اخالق کاری 
برای خ��ود تدوین کنی��م تا از 

دیگران برتری یابیم. 
4- انتخاب

افراد برتر هرروز  برمی خیزند 
و زندگ��ی را انتخ��اب می کنند. 
انتخ��اب  را  ش��ادمانی  آنه��ا 
انتخاب  را  بخشندگی  می کنند، 
می کنند و نعمت های شان را به 
خوبی می بینن��د. آنها از آزادی 
عمل خود استفاده می کنند تا از 
اشتباهات خود و از انتخاب های 
ضروری خ��ود بیاموزند تا بهتر 
رش��د کنند. آنها خوب می دانند 
که در مسیر رسیدن به قله بودن 
ی��ک چیز اس��ت و در قله بودن 
خ��ود چیز دیگری اس��ت. افراد 
برتر انتخاب می کنند که رودررو 
با ترس های ش��ان بایستند و در 
این مس��یر، به قدرت، آگاهی و 
تجربه ای دس��ت می یابند که با 
آن دقیقا همان کسی می شوند 
می خواهیم  اگر  می خواهند.  که 
انس��ان برت��ری باش��یم باید به 
عقب نگاهی بیندازیم و ترس ها 
و س��ختی هایی را ک��ه تجرب��ه 
کردیم م��رور کنی��م و دریابیم 
که ب��ا وج��ود تمام مش��کالت 
ثاب��ت قدم ماندی��م. باید بدانیم 
که زمان م��ا در این کره خاکی 
محدود اس��ت. تا زمانی که زنده 
هستیم نمی توانیم و نباید هیچ 
فرصت��ی را از دس��ت بدهی��م. 
م��ا بای��د منابعی vh ک��ه برای 
بهتری��ن انتخاب ه��ای ممک��ن 
نیاز داریم جم��ع آوری کنیم تا 
راهم��ان را از دیگران جدا کنیم 
و س��فر خود به سوی سعادت و 
خوش��بختی را آغاز کنیم. باید 
برخیزی��م و موفقیت را انتخاب 

کنیم. 
5- تعهد

تعهد س��نگ بن��ای موفقیت 

اس��ت. افراد برتر به خوبی درک 
می کنند که تعهد چیزی نیست 
ک��ه به ط��ور طبیع��ی و فطری 
آن را به دس��ت آورند، بنابرین 
تمام��ی خواسته های ش��ان را با 
نظم و انضب��اط دنبال می کنند 
تا بدان ها دست می یابند. ایشان 
نس��بت به برتری خ��ود متعهد 
هس��تند و مدام تالش می کنند 
م��ورد  ک��ه  باش��ند  ش��خصی 
محب��ت و احترام قرار گیرد. اگر 
می خواهیم انسان برتری باشیم، 
نباید تعهد را دست کم بگیریم، 
بای��د صددرصد ب��ه آنچه دنبال 
می کنیم متعهد باشیم. اگر تعهد 
نمی توانیم  باشیم  نداشته  کامل 
ب��ه رویاهای مان تحق��ق کامل 
هرگز  برتر  انسان های  ببخشیم. 
کاری را نیمه رها نمی کنند، ما 

نیز نباید. 
6- شکست

انس��ان های برت��ر ب��ه مفهوم 
شکس��ت و تجرب��ه آن احت��رام 
به راحت��ی آن را  می گذارن��د و 
می پذیرن��د. هیچ چیزی بهتر از 
شکس��ت به پیش��برد یادگیری 
ایش��ان کمک نمی کن��د و هیچ 
چی��زی س��ریع تر و جامع تر از 
شکس��ت تالش های ایش��ان را 
هدای��ت و جهت دهی نمی کند. 
اس��تعداد  نمی توان��د،  نب��وغ 
نمی توان��د ام��ا سختکوش��ی و 
یادگی��ری ویژگی هایی  به  میل 
هس��تند که اف��راد برت��ر را به 
می برن��د.  بخواهن��د،  هرکج��ا 
اگ��ر می خواهیم انس��ان برتری 
باش��یم بای��د بیاموزی��م که از 
بلکه  نهراسیم،  شکست خوردن 
باید یاد بگیری��م که با توجه به 
شکس��ت های مان موفقیت خود 
را گسترش دهیم. باید شکست 
را پله ترقی به سمت موفقیت و 
بزرگی درنظر بگیریم. بزرگترین 

نقطه ضعف ما تس��لیم شدن و 
رها کردن اس��ت. هرگ��ز نباید 
تسلیم ش��ویم. باید بیاموزیم از 
همانجایی که هستیم، با همان 
منابع��ی ک��ه در دس��ت داریم 
ش��روع کنی��م و ه��رکاری که 

می توانیم انجام دهیم. 
7- حمایت

انس��ان های برتر به درستی از 
این نکت��ه باخبرند که موفقیت 
نیس��ت.  انف��رادی  مس��ئله ای 
انس��ان های برتر تیم��ی از افراد 
ب��ا اعتماد به نف��س همراه خود 
دارند و از کس��انی که در مسیر 
همراه شان هستند  زندگی  سفر 
حمایت و پش��تیبانی می کنند. 
ای��ن حمایت ه��ا از ویژگی های 
بنیادین انس��ان های برتر است. 
انس��ان های برت��ر تنه��ا برت��ر 
نیس��تند، آنها هم بارها و بارها 
امیدش��ان را از دس��ت داده اند، 
کرده ان��د،  گ��م  را  مسیرش��ان 
شکس��ت خورده اند و دوباره سر 
پا ایس��تاده اند. همی��ن افرادی 
ک��ه مورد حمایت و پش��تیبانی 
بوده ان��د در  برت��ر  انس��ان های 
کمک ش��ان  ب��ه  س��ختی ها 
ش��تافته اند. ب��رای رس��یدن به 
برت��ری، بای��د حامی��ان خود را 
پی��دا کنیم. به ح��رف دل آنان 
گوش دهیم، به ایش��ان محبت 
کنیم و ق��دردان آنان باش��یم. 
همه ما برای مقابله با غارتگران 
اضط��راب،  چ��ون  بدس��یمایی 
ترس، افس��ردگی و ناامیدی به 
درک و پش��تیبانی دیگران نیاز 

داریم. 
8- خوش بینی

ارزش  برت��ر  انس��ان های 
را  بودن  انکارناپذی��ر خوش بین 
دریافته اند. خوش بینی به ایشان 
ایمان��ی می بخش��د ک��ه ب��رای 
دس��تیابی به تمامی اهداف شان 
بدان نیاز دارن��د. آنان می دانند 
که ب��دون امی��د و اعتم��اد به 
هی��چ یک از خواسته های ش��ان 
نخواهند رسید. به همین خاطر 
انس��ان های برتر همیشه لبخند 
ب��ر لب دارند، نیم��ه پر لیوان را 
می بینند و با مثبت اندیش��ی از 
حامیان خود قدردانی می کنند. 
اگ��ر می خواهیم انس��ان برتری 
باشیم باید مثبت اندیش باشیم. 
باید آنقدرعاشق کاری که انجام 
می دهیم باش��یم تا این عش��ق 
همه اطرافی��ان ما را لبریز کند. 
در این دنیا چی��زی قدرتمند تر 
از انگیزه بخش��یدن و تش��ویق 
دیگ��ران نیس��ت. خوش بین��ی 
اس��ت که می خواهیم  فرهنگی 
ایج��اد کنیم تا هدفی که دنبال 
می کنیم ش��انس بیشتری برای 
تحقق و تداوم داشته باشد. اگر 
دیگران ما را تحقیر و س��رزنش 
کردند یا از ما انتقاد کردند، باید 
به خودمان ایمان داشته باشیم 
و منفی بافی ه��ا را به برداش��تی 
مثب��ت ب��دل کنی��م. م��ا  زاده 
شده ایم تا موفق شویم، اما برای 
موفقیت باید برنامه ریزی کنیم، 
ب��رای موفقیت آماده ش��ویم و 

انتظار موفقیت داشته باشیم. 
entrepreneur :منبع

8 ویژگی انسان های موفق کارآفرینی سالمندان؛ در هر سنی 
می توانید به موفقیت برسید

رسانه ها اس��تارتاپ ها را به گونه ای تحت پوشش 
ق��رار می  دهن��د ک��ه ب��ه نظ��ر می رس��د هم��ه 
بنیان گذاران شان افرادی جوان یا نوجوان هستند. 
ام��ا واقعا این طور نیس��ت. کارآفرین��ان زیادی با 
گذش��ت س��ال ها -حتی در دوران س��المندی- 
توانسته اند ایده های بزرگ خود را کشف وکسب و 
کارش��ان را  راه  اندازی کنند. در ادامه، کارآفرینان 
س��المند و موفق��ی را معرف��ی می کنی��م که در 
سنین باال کارشان را شروع کردند و نشان دادند 

موفقیت در هر سنی امکان پذیر است: 
1. هارلند دیوید ساندرز، مرغ سوخاری 

 :)KFC( کنتاکی
 »س��اندرز« در کودک��ی پ��درش را از دس��ت 
داد و از چندین ش��غل اخراج ش��د. حتی سمت 
وکالتش را نیز از دست داد. با این حال او مصمم 
بود و هرگز تس��لیم نش��د. در نهایت سماجت و 
پش��تکارش او را ب��ه موفقیت رس��اند. زمانی که 
س��اندرز در ایس��تگاهی خدماتی کار می کرد به 
خاطر دس��تور غذای مرغ لذی��ذش به محبوبیت 
محلی دست یافت. چندی بعد ایستگاه خدماتی 
در حادثه آتش س��وزی سوخت. اما ساندرز دوباره 
آنجا را بازس��ازی و به رستورانی با ١٤٠ صندلی 
تبدیل کرد. در سال ١٩5٢، وقتی برای اولین بار 
حق اس��تفاده از امتیاز مرغ سوخاری کنتاکی را 
 KFC دریافت کرد، ٦٢ سال سن داشت. امروزه
دارای بیش از ١٨٨٠٠ فروش��گاه در ١١٨ کشور 

جهان است. 
 :GEICO 2. لئوگودوین، شرکت بیمه

 ،)GEICO( ش��رکت بیمه کارکنان دولت��ی
شرکتی مشهور اس��ت که در زمینه بیمه خودرو 
فعالی��ت می کن��د. تأس��یس GEICO ایده لئو 
گودوین بود. زمانی که او در س��مت یک حسابدار 
کار می کرد متوجه ش��د، حوزه بیمه به بازسازی 
اساس��ی نیاز دارد. با خودش گفت چرا شرکت ها 
مستقیما با مشتریان شان سر و کار ندارند و تمام 
پول��ی را که ب��ه جیب دالل ها م��ی رود پس انداز 

نمی کنند؟ 
در س��ال ١٩3٦ و در س��ن 5٠ سالگی شرکت 
GEICO را در واش��نگتن تأس��یس ک��رد. او و 
همس��رش مدیریت ش��رکت را به دست گرفتند. 
این ش��رکت در انتهای همان س��ال ١٢ کارمند 
و 37٠٠ بیمه نام��ه داش��ت. ولی ام��روز بیش از 
٢7٠٠٠ نف��ر را اس��تخدام ک��رده و بیش از ١٤ 

میلیون بیمه گذار دارد. 
3. رابرت نویس، اینتل: 

 »راب��رت نویس« بع��د از اخذ مدرک دکترا در 
رشته فیزیک از دانشگاهMIT، به عنوان مهندس 
تحقیقات کار مشغول به کار شد. در سال ١٩57، 
او و هف��ت نف��ر دیگ��ر ش��رکت Fairchild را 
تأس��یس کردند. با اینکه او از کارش لذت می برد 
ول��ی در نهایت با »گوردون مور« ش��رکت را رها 
کردند. او در س��ن ٤١ س��الگی با کمک گوردون 

مور »اینتل« را تأسیس کرد. 
 »نوی��س« کارکنان��ش را مث��ل خان��واده اش 
می دانس��ت و از پذیرش مزای��ای زیادی که اکثر 
مدیران دریافت می کردند س��ر ب��از می زد. او به 
جای اینکه ش��رکت را درگیر فرآیندهای رسمی 
و بوروکراتی��ک کند، ترجی��ح  داد کارکنانش در 
فضایی راحت و دوستانه فعالیت کنند. نویس در 
اینتل، سرپرس��ت بخش اختراع ریزپردازنده بود. 

این نوآوری دنیای کامپیوتر را متحول کرد. 
 :LinkedIn ،4. رید هافمن

حتم��ا فکر می کنید ش��رکتی مث��ل لینکداین 
که ش��بکه اجتماعی بزرگی اس��ت توس��ط یک 
نوجوان تأسیس شده است. اصال این طور نیست! 
»رید هافمن« بع��د از فارغ التحصیلی تصمیم به 
راه اندازی کس��ب وکار گرفت. او پیش از تأسیس 
شرکتش با تفکری استراتژیک، برنامه ای از آنچه 
که باید یاد می گرف��ت را تهیه کرد. در آغاز کار، 
سایت ش��بکه ای به نام »Socialnet«  تأسیس 
کرد. هافمن معتقد بود که این س��ایت، با داشتن 
الگوریتم های خوبش حتما موفق می ش��ود، ولی 
این اتفاق نیفتاد. برای ایده او جاذبه و کششی از 
س��وی جامعه وجود نداشت. در نهایت او ایده اش 
را ره��ا کرد و در س��ن 35 س��الگی لینکداین را 
تأس��یس کرد. وقتی که این شرکت رونق یافت، 

هافمن ٤3 ساله بود. 
 :Denali Flavors ،5. والی بلوم

والی بلوم در س��ال ١٩٩5 و در س��ن 55 سالگی 
شرکت بس��تنی خود با نام Denali Flavors را 
تأسیس کرد. شرکت دنالی بیش از ٤٠ طعم بستنی 
تولید می کند و بلوم کارآفرین س��المندی است که 
در سن 7٠ سالگی همچنان با قدرت پیش می رود. 
واقعا معلوم نیست در چه سنی و از کجا ایده ای 
ب��زرگ برای راه اندازی کس��ب وکار ب��ه ذهن تان 
خواهد رس��ید. راه اندازی کسب وکار، کار ساده ای 
نیس��ت. برای رسیدن به موفقیت به سختکوشی، 
نظم و انضباط نیاز دارید. ش��اید برای کارآفرینی 
به جرات و جسارت های دوران جوانی نیاز داشته 
باش��یم،  اما به نظر می رس��د کارآفرینان سالمند 
ب��ه دلیل تجربه و پختگی ش��ان بهتر بتوانند این 
مسیر پر پیچ و خم را طی کنند. خودتان را دست 
کم نگیرید، اصال مهم نیس��ت چند س��ال دارید، 
موفقیت در هر زمانی برای هر کسی ممکن است. 
entrepreneur/modirinfo :منبع

دیدگاه کارآفرینی

مترجم: طاهره منیری شریف
MBAکارشناس ارشد 

به قلم شری کمپل
مترجم: سعیده کریمی

به قلم سوزان گیلوری
مترجم: نسیم حسینی
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اصفهان - قاسم اسد - روابط عمومي هاي مناطق، مديريت ها، 
معاونت ها و ســازمان هاي وابسته شهرداري اصفهان به مناسبت روز 
جهاني ارتباطات و روابط عمومي،  گردهم آمدند.  در اين گردهمايي 
ابتدا پنل آموزشي در حوزه رسانه و ارتباطات ارائه شد.  سپس مديرکل 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان ضمن تبريک فرا رسيدن 
ماه مبارک رمضان و روز ارتباطات و روابط عمومي گفت: بايد با همدلي 

و تــاش همه روابط عمومي ها تعلق مــردم به اصفهان افزايش يابد؛ 
بنابراين اســتفاده از روش هاي بهبود ارتباط با شهروندان و مردم اين 
زمينه ضروري اســت.  ايمان حجتي بر افزايش خاقيت و نوآوري در 
حــوزه روابط عمومی ها تأکيد و تصريح کــرد: روابط عمومی کارآمد 
و پويا به خاقيت و نوآوری وابســته اســت و اين مهم بايد در روابط 
عمومي بخش هاي مختلف شــهرداري مد نظر قرار گيرد.   در ادامه 

مدير عامل ســازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان توصيه 
هاي کارشناسي با موضوع صرفه جويي در مصرف آب و با هدف اطاع 
مديران روابط عمومي حوزه هاي مختلف از وضعيت بحران آب را مطرح 
کرد.  فروغ مرتضايي ن   ژاد با تشريح آخرين وضعيت آب و چالش هاي 
شهرداري اصفهان در اين خصوص گفت: روابط عمومي ها مي توانند 
تأثير بسيار مهمي در آموزش شهروندان در اين خصوص داشته باشند. 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسام قجر، رئيس 
ستاد اقامه نماز شهرداري قزوين گفت: با عنايت به فرارسيدن ماه 
مبارک رمضان امســال نيز همچون سنوات گذشته نماز جماعت 
مغرب و عشــاء در هفت بوستان شهر قزوين برپا مي شود. حجت 
االســام عباداله قجر با اعام اين خبر افزود: نماز جماعت مغرب 
و عشــاء در بوستان های شــهر قزوين که شــامل بوستان های 

»نرگس )بانوان(«،»پامچال در ناحيه مينودر«،»ارکيده در خيابان 
نوروزيان«،»ماخليا در بلوار جمهوري اســامي«،»ميرداماد در 
خيابان شهيد نواب صفوی«،»آينده سازان در پونک« و »بوستان 
باراجين« است يک ساعت بعد از افطار توسط روحانيون قم که از 
گروه تبليغی شــهر قم هستند،برپا مي شود. وي افزود: همچنين 
در اين بوستان ها نماز جماعت مغرب و عشاء در طول تابستان تا 

15 شــهريور ماه ســال جاری به طور منظم برگزار مي شود و به 
سوواالت شرعي نمازگزاران نيز پاسخ داده شده و شبهات آنان در 
اين موارد برطرف خواهد شد. حجت االسام قجر ترويج و توسعه 
فرهنگ نماز اول وقت به صورت جماعت را از جمله اهداف برپايی 
در جامعه برشمرد و گفت:نهادينه کردن فرهنگ نماز به ويژه نماز 

جماعت نقش بسزايی در  کاهش ناهنجاري هاي اجتماعی دارد. 
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اخبار

 تبریز – اســد فالح: نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و 
امام جمعه تبريز گفت: با توجه به افزايش تحرکات دشمنان و هجمه 
های فرهنگی آنان عليه ملت ايران بايد اجرای فعاليت های فرهنگی 
افزايش يابد و ماک ارزيابی دستگاه های متولی هم ميزان اثرگذاری 
اين فعاليت ها باشد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز به نقل از روابط 
عمومی دفتر نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی، حجت االسام 
والمســلمين سيد محمدعلی آل هاشم در ديدار مسئوالن فرهنگی 
شهرداری تبريز با بيان اينکه برای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمن 
بايد تاش فعلی افزايش برابری داشته باشد، افزود: ميزان اثرگذاری 
فعاليت های فرهنگی، بايد ماک ارزيابی دستگاه های متولی باشد و 
به هزينه ها بايد به چشم سرمايه گذاری نگاه کرد. امام جمعه تبريز با 
اشاره به بيانات رهبر معظم انقاب در خصوص لزوم اثرگذاری برنامه 
های فرهنگی، تصريح کرد: برنامه های فرهنگی بايد با معيار اثرگذاری 
ســنجيده شود و برنامه هايی تدوين شــود که تاثير زيادی در بين 

مردم داشته باشد. وی با تاکيد بر حضور مستمر روحانيت در برنامه 
های فرهنگی گفت: روحانيت برای جذب حداکثری جوانان و ترويج 
آموزه های فرهنگ اســامی در بين آنان در فضای عمومی و اماکن 
تفريحی حضوری مستمر داشته باشند. حجت االسام والمسلمين 
آل هاشم با بيان اينکه اقدام های فرهنگی شهرداری تبريز مطلوب 

است، گفت: طرح “شــهر خدا، شهر مهربانی” که در سطح بوستان 
های کانشهر تبريز برگزار می شود قابل تقدير است و حضور و نقش 
آفرينی روحانيان و مبلغان در آن ها اثرگذار است. نماينده ولی فقيه در 
آذربايجان شرقی با بيان اينکه هدف اصلی همه برنامه ها بايد توجه به 
کودکان و نوجوانان باشد، گفت: ممانعت برخی از متوليان مساجد به 
حضور کودکان و نوجوانان در اين اماکن مقدس باعث دور شدن آن 
ها از سنگرهای انقاب ميشود، در حالی که اصل فعاليت مساجد بايد 
بر روی کودکان و نوجوانان متمرکز شود. امام جمعه تبريز خاطرنشان 
کرد: هزينه کردن به کارهای فرهنگی نوعی سرمايه گذاری است و 
بايد همه مســؤوالن با اين تفکر امورات جاری را پيگيری کنند. امام 
جمعه تبريز با اشــاره به حلول ماه بندگی و ميهمانی خدا گفت: ماه 
رمضان ماه تطهير جسم و روح و سوزاندن گناهان است که در کنار 
امساک و تحمل گرسنگی و تشنگی انســان بايد خود را به خلق و 

خويی الهی و اسامی در خانواده و اجتماع مزين سازد.

ساری - دهقان - مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری گفت : به مناسبت هفته روابط 
عمومی و روز ملی ارتباطات از تاشــگران اين عرصه تقدير شد . 
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی ، عباس خليل 
پور مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری در مصاحبه با خبر نگار روابط عمومی با تشکر از 
تاشهای کارکنان روابط عمومی منطقه ساری در به ثمر رسيدن و 
کسب سه دوره رتبه اول ارزيابی عملکرد روابط عمومی های شرکت 
ملی پخش فرآورده هــای نفتی ايران ،  بيان کرد : روابط عمومی 
منطقه ســاری در مراسمی که به مناسبت هفته روابط عمومی و 
۲۷ ارديبهشــت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی در استانداری 
مازندران برگزار شــد به پاس تاشــهای بی دريغ لوح تقديری از 

استاندار دريافت کرد . عباس خليل پور گفت : برای بهبود کيفی 
روابط عمومی ها ، انتقال دانش و تعامل روابط عمومی ها می تواند 
يکی از راهکارهای ارتقاء و مديريت دانش باشــد و روابط عمومی 

منطقه ســاری با بهره گيری از  مديريت دانش توانسته سه دوره 
حائز رتبه اول درسطح مناطق ۳۷ گانه شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ايران شود . خليل پور اظهار کرد : روابط عمومی منطقه 
ساری با بهره گيری از کارشناسان متخصص خود در اين عرصه و 
انجام کار تيمی در دو سال گذشته با طرح ايده های جديد و بروز 
و اجرای آنها در سطح مناطق ، استان و کشور ، همچنين مشاوره 
با اساتيد دانشگاهی و ارتباط نزديک با رسانه ها و مشتريان توانست 
منطقه ساری را به اهداف خود برساند. مسئول روابط عمومی منطقه 
ساری تاکيد کرد : در حال حاضر اين روابط عمومی با بهره گيری 
از فناوری روز اين رشــته و برنامه ريزی کوتاه مدت و ميان مدت ، 
ارتقاء سطح کيفی کار کرد واحدهای مختلف شرکت را در دستور 

کار پژوهشی خود دارد . 

اهواز- شبنم قجاوند- به مناسبت ســالروز فوران و اکتشاف 
نفت از نخستين چاه نفت خاورميانه و ايران ، مديرعامل شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدســليمان پيام تبريکی صادر نمود . وی که 
شــرکت متبوعش ميراث دار تاريخ 110 ساله صنعت نفت است در 
پيام خود آورده اســت : برگ هاي تقويم به ســرعت ورق مي خورد 
و دوبــاره 5 خرداد که روزي شــکوهمند و به يــاد ماندني در تاريخ 
پر فراز و نشــيب اين مملکت است فرا می رســد . 5 خرداد 1۲8۷ 
روزي است که براي نخستين بار در تاريخ ايران و خاورميانه و پس از 
مدت ها تاش و در حالي که اميد تيم اکتشافي به نا اميدي گراييده 
بود مته حفاري ســنگ بستر ميدان » نفتون « را شکافت و نفت با 
جهشــي چند ده متري از دکل چاه شــماره يک فوران کرد . با اين 
اتفاق مهم ، نفت بعنوان کليد توسعه و سنگ بناي صنعتي شدن و 
دروازه ورود مدرنيته به ايران گشت .  در ادامه ی پيام مهندس قباد 

ناصری آمده اســت : در حاليکه 110 سال از آن روزگار مي گذرد ، 
همچنان نفت محور و شاکله ي اصلي توسعه اقتصادي و منبع عمده 
تأمين نيازهاي ارزي کشور است به گونه ايکه از آن بعنوان لوکوموتيو 
توســعه و شتاب اقتصادي کشور ياد مي شود . در اين تاريخ پر فراز 

و نشيب اتفاقات بســياري رخ داده ولي مهمترين آن را مي توان در 
ملي شدن صنعت نفت و قطع دست بيگانگان در مديريت و تصميم 
گيري صنعت نخست کشورمان برشمرد . به يمن اين اتفاق مبارک و 
متعاقب آن پيروزي انقاب شکوهمند اسامي ، کليه ي امور صنعت 
نفت از اکتشــاف و حفاري تا بهره بــرداري و پااليش و صادرات در 
اختيار نيروهاي توانمند ايراني است . مديرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسليمان در انتهای پيام خود می افزايد : با پاسداشت 
زحمات و خدمات همه تاشگران صديق اين عرصه و گرامي داشت 
ياد و نام شهداي گرانقدر صنعت نفت ، فرا رسيدن يکصد و دهمين 
سالروز فوران و اکتشاف نفت و روز مسجدسليمان را گرامي داشته و 
اين مناسبت را به کارکنان پرتاش شرکت ملي نفت ايران و هموطنان 
و هم استاني ها و همشهريان گرامي ام تبريک و تهنيت عرض نموده و 

برای همگان سربلندی و موفقيت را آرزومندم .

کرمان- خبرنگار فرصت امروز- رئيس بنياد ملی نخبگان استان 
کرمان و نماينده رسمی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری در 
اســتان، امروز اول خردادماه تنديس جشنواره منطقه ای رويش به 
همراه لوح تقدير را در نشست هيات رئيسه دانشگاه به رئيس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان اهدا کرد. به گزارش پايگاه اطاع رسانی دانشگاه 
علوم پزشــکی کرمان، اهدای اين تنديس و تقدير از رئيس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان بواسطه همکاری خوب اين دانشگاه در برگزاری 
جشــنواره منطقه ای رويش خاوران بود. دکتر سعيدی رئيس بنياد 
ملی نخبگان استان کرمان در اين نشست ضمن قدردانی از عملکرد 
و همراهی خوب دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برگزاری جشنواره 

منطقه ای رويش و اولين جشنواره فناوری های حوزه سامت گفت: 
بنياد ملی نخبگان استان جزو بنيادهايی در کشور به شمار می رود که 

با دانشگاه علوم پزشکی مادر آن استان ارتباط خوبی دارد. وی ادامه 
داد: اين ارتباط خوب به دليل طرز تفکر حاکم بر دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان اســت که فناوری و توليد دانش و نوآوری و اختراع را هم در 
کارها و فعاليت های خود قرار داده است.  جشنواره منطقه ای رويش 
خاوران و اولين جشنواره فناوری های حوزه سامت مهرماه سال 96به 
ميزبانی استان کرمان و با حضور پنج استان سيستان و بلوچستان، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کرمان برگزار شد.  
در جشنواره منطقه ای ملی رويش 1۲8 طرح به دبيرخانه ارسال شد 
که ۷1 طرح تاييد و در جشنواره فناوری های حوزه سامت ۷۳ طرح 

به دبيرخانه ارسال و 5۳ طرح مورد تاييد قرار گرفت.

تبریز - اسد فالح- جلسه شورای هماهنگی مديريت بحران 
شهرســتان تبريز با حضور اعضای کارگروه بحران به رياست عليار 
راســتگو برگزار شــد. به گزارش خبرنگار ما در تبريــز، فرماندار 
شهرســتان  تبريز در اين جلسه با اشــاره به اينکه تبريز بعنوان 
پايگاه مرکزی اســتان در مواقع بحران بايد آمادگی کافی داشــته 
باشــد، گفت: دستگاههای اجرائی مرتبط با مباحث بحران و بحث 
پدافند غيرعامل بايد برای پيشــگيری از حــوادث اقدامات الزم را 
انجام دهند. عليار راســتگو افزود: دستگاههای مربوطه برنامه های 
خود را در راســتای مقابله با حوادث احتمالی در مواقع بحرانی به 
فرمانداری ارائه داده و تمامی کارگروه های شورای هماهنگی بحران 
بايد فعال شــوند. وی با بيان اينکه پيشگيری مقدم بر اقدام است، 

گفت: با فرا رســيدن فصل گرما وبرای پيشگيری از موارد بحرانی 
مثل آتش سوزی های احتمالی، منابع طبيعی شهرستان اقدامات 
پيشگيرانه خود را شناسايی و به موقع انجام دهند. راستگو همچنين 

با اشــاره به ضرورت اتمام کانال خيابان شهيد رضا نژاد نيز گفت: 
دستگاههای اجرائی شهرستان تمامی ماشين آالت را برای اليروبی 
مسيل های شهرستان در اختيار شورای هماهنگی مديريت بحران 
قرار دهند. رئيس شورای هماهنگی مديريت بحران شهرستان بحث 
بيمه کشــاورزان را ضروری دانست و افزود: استفاده از علم نوين در 
بحث کشاورزی برای جلوگيری از خسارات احتمالی و افزايش توليد 
بسيار موثر می باشد و مسئولين جهاد کشاورزی برای اطاع رسانی 
و توجيه کشــاورزان اقدامات الزم را انجام دهند. شايان ذکر است 
کاهش دما در اوايل ارديبهشت ماه امسال در شهرستان تبريز به يک 
هزار و 8۳۲ هکتار از باغات و مزارع کشاورزی  به مبلغ ۷1 ميليارد و  

400 ميليون تومان خسارت وارد کرده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

میزان اثرگذاری فعالیت های فرهنگی باید مالک ارزیابی دستگاه های متولی باشد

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

تقدیر استاندار از روابط عمومی منطقه ساری

 پیام مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
به مناسبت فرا رسیدن یكصد و دهمین سالروز فوران و اکتشاف نفت

اهدای تندیس جشنواره منطقه ای رویش خاوران به دانشگاه علوم پزشكی کرمان

فرماندار شهرستان  تبریز:

دستگاههای اجرائی شهرستان قبل از وقوع بحران اقدامات پیشگیرانه خود را به موقع انجام دهند

تاکید بر خالقیت در گردهمایي مدیران روابط عمومي هاي شهرداري اصفهان

اقامه نماز جماعت در هفت بوستان شهر قزوین

حضور دکتر علی الریجانی در مراسم افطاری با جمعی از ایتام تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره (

قم - محدثه حیدری : رئيس مجلس شورای اسامی ، شب گذشته در کنار ايتام کميته امداد 
استان قم افطار نمودند ؛ ايشان در اين مراسم ضمن قبولی طاعات و عبادات اين ايام افزودند : نعمتی که 
خداوند در ماه رمضان به ما عطا نموده اين است که در اين ماه از حال هم با خبر شويم ، دل هايمان به 
هم نزديک تر و درک شرايط برای همگان ساده تر شود. وی در ادامه افزود : شما افتخار کشور هستيد 
و بنده از کميته امداد برای زحماتی که برای پيشرفتتان انجام داده است تشکر ميکنم ؛ همه شما نور 

چشم من هستيد و بايد زمينه های کار و تحصيل برای شما فراهم شود.

شرکت فوالد  هرمزگان  گام اول را در سال 97 محكم برداشت
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با تاش و کوشش کارکنان سخت کوش فوالد هرمزگان رکوردهای افتخار آميزی در 
فروردين ماه 9۷ بدست آمد  معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان گفت: کارکنان سختکوش اين شرکت در ادامه موفقيت های 
توليدی خود با افزايش بهره وری و استفاده بهينه از تجهيزات، با شکستن رکوردهای توليد تختال و آهن اسفنجی در فروردين ماه، 
شروع خوبی را در سال جديد رقم زدند. مهندس محمد جعفر پارسی افزود: توليد تختال در فروردين ماه امسال به 1۳5هزار و 1۳۲ 
تن رسيد که رکورد قبلی آن 1۳0 هزار و 4۷5 تن در دی ماه سال پيش بود. وی همچنين از ثبت رکورد تعداد ذوب تخليه شده از 
کوره ها به ميزان  1 هزار و 156 خبر داد و گفت: آخرين رکورد مربوط به دی ماه سال96  و به ميزان 1 هزار و 105 ذوب بوده است.  
مهندس پارسی در ادامه به ثبت رکوردی ديگر در فروردين سال جديد توسط کارکنان تاشگر واحد احيا مستقيم اشاره کرد و گفت:  
در واحد احيا مستقيم  رکورد توليد آهن اسفنجی در مدول B  به ميزان ۷۷ هزار و 860 تن رقم خورد که رکورد قبلی به ميزان ۷6 
هزار و 961 تن درخرداد ماه 9۲ بدست آمده بود. وی بيان داشت: کسب اين موفقيت ها  با تاش همه جانبه کارکنان شرکت در بخش 
هاي مختلف حاصل شده است و  بار ديگر موفقيت بی سابقه ای درکسب رکورد ماهانه توليد تختال و آهن اسفنجی به دست آمده 
است . پارسی خاطرنشان کرد: فوالد هرمزگان در حالی روزهای آغازين سال 9۷ را با رکوردشکنی های تازه خود پشت سر می گذارد 

که کارنامه موفقيت های اين شرکت در توليد حاوی ارقام و رکوردهای افتخار آفرينی بوده است..

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی درگازگلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با هدف افزايش ســطح آگاهی و اطاع کارکنان گازگلســتان ،دوره آموزشی ايمنی و آتش 
نشانی عمومی برای کارکنان گاز گلستان به مدت ۲ روز درمحل مرکز آموزش شرکت برگزار گرديد.به گزارش روابط عمومی،در اين 
دوره آموزشی دکترسجاد رحيمی استاد دوره پيرامون اهتمام به مقوله ايمنی و حوادث و وقايع احتمالی درحين انجام کار و اقدمات 
پيشگيرانه،سبک زندگی سالم،نظم و ترتيب در محيط کار، مديريت تغيير،وسايل حفاظت فردی، رفتارهاي مناسب فردي وگروهي 
هنگام وقوع حادثه، مديريت بحران ، بازآموزی HSE ، تعريف آتش وعوامل موثر در ايجاد آن،انواع حريق وروشهای اطفاء آن، انواع 
کپسول   و چگونگی کاربرد آن، آشنايی با سيستم های هشداردهنده،نقاط خطر،مجوز انجام کار،ايمنی کار در شب و ... مباحثی را 

ارائه نمود. گفتنی است در پايان دوره آموزشی از مباحث ارائه شده ، آزمونی بصورت کتبی از شرکت کنندگان  دردوره گرفته شد.

برگزاری مراسم گردهمایی همكاران بنیاد مسكن استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنياد مسکن انقاب اسامی استان گلستان، گردهمايی باشکوه 
همکاران بنياد مسکن استان با حضور مديرکل محترم ، معاونين، مديران شعب و کليه همکاران بنياد مسکن استان برگزار گرديد.در 
ابتدای اين مراسم و بعد از تاوت قرآن کريم توسط مهندس عسگری، مديرعامل انجمن خيرين مسکن ساز استان، مهندس زمانی 
نژاد ، مديرکل محترم بنياد مسکن استان با تبريک حلول ماه مبارک رمضان و با بيان آيات و روايات مختلف،  از همکاران خواستند تا 
از فيوضات معنوی اين ماه پرخير و برکت استفاده کافی را ببرند و روح و روان خود را از معنويات اين ماه سرشار سازند و در خدمت به 
مردم و تسهيل امور مردم بکوشند.مهندس زمانی نژاد در ادامه با تشريح سياستهای بنياد مسکن استان بويژه در بحث شعبه محوری 
و تحقق بودجه 9۷ که در سال جديد با جديت دنبال می شود، کار و کوشش را جوهره انسان دانستند و از همکاران عزيز خواستند از 
همه فرصت ها برای خدمت به مردم بويژه روستائيان عزيز و تعالی بنياد مسکن استان استفاده کنند.آقای حسينی، معاون پشتيبانی 
بنياد مسکن استان نيز در اين مراسم به تشريح فعاليها و اقدامات صورت گرفته در حوزه  معاونت پشتيبانی پرداختند. ايشان با ابراز 
اينکه نيروی انسانی هر سازمان، بازو و بال های آن سازمان هستند، اختصاص امکانات و مزايای رفاهی همکاران منجمله اختصاص 
تسهيات ارزان قيمت از محل بانک قرض الحسنه رسالت، عقد قرارداد با فروشگاهها، رستورانها و توليدی های بزرگ با بازپرداخت 
طوالنی مدت، عقد قرارداد با بيمارستانها جهت پايش سامت همکاران و خانواده های آنان، اختصاص بن سبد کاال در مناسبت ها و 
اعياد و … را از جمله اقدامات رفاهی برای همکاران دانستند و از سری جديد اين خدمات رفاهی در آينده نزديک خبر دادند.آقای 
حسينی همچنين از عقد قرارداد با تعدادی از دستگاههای اجرايی استان جهت اجرای پروژه های عمرانی آنان در آينده نزديک خبر 
دادند.ايشان در ادامه به اقدامات و فعاليتهای شورای هماهنگی و برنامه ريزی اقتصادی معاونت پشتيبانی بنياد مسکن استان پرداختند 
و سال 9۷ را سال کار و خدمت مضاعف همکاران بنياد مسکن استان ناميدند.در ادامه اين گردهمايی و طبق برنامه ريزی از قبل انجام 
شده ، همکاران بنياد مسکن استان نسبت به برگزاری اولين مجمع عمومی کارکنان بنياد مسکن استان و انتخاب هيات مديره سرمايه 
گذاری کارکنان اقدام نمودند و آقايان مهندس مهرگانفر، مهندس شعبانی، مهندس جندقی، مهندس دودانگی و مهندس فاتحی 

بعنوان هيات مديره و آقای علی قربانی فر بعنوان بازرس انتخاب شدند.

نماینده مردم مشهد و کالت: 
رفتار مسئوالن به نحوی باشد که غربی ها برایمان شرط تعیین نكنند

مشهد - صابر ابراهیم بای -  نصراله پژمان فر نماينده مردم مشهد و کات در واکنش به شروط 
پمپئو وزير خارجه آمريکا درباره توافق جديد با ايران، اظهار کرد: آنان دشمن ما هستند و طبيعی است 
که هر از چند گاهی چنين اراجيفی را بيان کنند. نايب رئيس کميسيون فرهنگی با تاکيد بر اينکه 
در اين ميان مهم آن است که در داخل ما چه عکس العملی به آنان نشان دهيم، ادامه داد: متاسفانه 
مسئوالن ما در مقابل اين حرف های کاما بی منطق واکنش مناسبی نشان نمی دهند. نماينده مردم 
مشهد و کات تصريح کرد: متاسفانه دستگاه ديپلماسی ما بيش از حد به مقامات غرب و آمريکا رو 
داده است که آنان به راحتی درباره کشورمان اظهارنظر منفی می کنند. پژمان فر در پايان خاطرنشان کرد: انتظار مردم اين است که 
رفتار مسئوالن به گونه ای باشد که مقامات غربی به خود جرات ندهند که برای ما شرط و شروط بگذارند و به کشورمان توهين کنند.

آغاز طرح نظارت بر مواد غذایی پرمصرف رمضان در استان ایالم
ایالم- هدی منصوری- مديرکل استاندارد گفت: طرح بازرسی، نظارت و کنترل کاالهای پر مصرف در ماه مبارک رمضان در 
مراکز عرضه و توزيع کاال اين استان از سوی استاندارد آغاز شده است. مهناز همتی اظهار کرد: با آغاز ماه مبارک رمضان و بدليل 
حساسيت مصرف کاالها به خصوص در حوزه صنايع غذايی، طرح بازرسی و کنترل بازار حالت ويژه و ضربتی پيدا می کند. وی افزود: 
با اجرای اين طرح از طريق آزمون ها و کنترل  هايی که بر روی کاالهای مصرفی و مورد نياز شهروندان صورت می گيرد از رسيدن 
مواد غذايی، سالم بهداشتی و با کيفيت به دست روزه  داران اطمينان حاصل می شود. مديرکل استاندارد ايام تاکيد کرد: در اجرای 
اين طرح انواع کاالهای پرمصرف از جمله شکر، قند، برنج، شير پاستوريزه، پنير، زعفران، خرما، کشک، آرد گندم از سوی تيم های 
نظارتی استاندارد مورد بازرسی قرار می گيرند. همتی با اشاره به افزايش ميزان مصرف زولبيا و باميه در اين ماه ضمن هشدار نسبت 
به توليد غيراستاندارد اين محصول، گفت: توليد کنندگان موظف هستند برای توليد اين محصول از روغن های خوراکی دارای نشان 
استاندارد و مخصوص سرخ کردن که در مقابل حرارت دارای مقاومت بااليی است، استفاده کنند.وی از بازرسی مستمر ترازوهای مورد 
استفاده اصناف در اين استان نيز خبر داد و يادآور شد: به دليل توليد و عرضه بيشتر کاالهای مصرفی، کنترل و آزمون ترازوهای مورد 
استفاده در مراکز عرضه و فروش اين کاالها با جديت بيشتری در دستور کار اين اداره کل قرار دارد و به طور دوره ای و مستمر اين 

مراکز مورد پايش و سنجش قرار می گيرند.

اطالعیه شرکت گاز استان گیالن در خصوص گازبهای مشترکین خانگی 
رشــت- زینب قلیپور - در پی انتشار مطالبی در برخی از ســايت ها و پايگاه های خبری در خصوص گازبها و مقايسه 
صورتحسابها در دوره های زمانی مختلف در يک سال، پيرو اطاعيه های قبلی باستحضار کليه مشترکين گرامی می رساند 
نرخ کازبها در شرکت ملی گاز ايران از سال 94 تغييری نکرده است.شرکت ملی گاز برای محاسبه گازبها شهرهای کشور را در 
5 بخش  اقليم بندی نموده که شهرهای گيان در ۳ اقليم قرار دارند و نيز يک سال را به دو فصل گرم و سرد تقسيم نموده 
است. در فصل گرم که از 16 فروردين تا 15آبان می باشد، نرخ گاز برای هر متر مکعب بصورت پلکانی از 1081 ريال تا 4۳01 
ريال محاسبه می شود ولی در فصل سرد که از 16 آبان تا 15 فروردين سال بعد را شامل می شود، قيمت هر متر مکعب گاز 
بصورت پلکانی بر اساس ميزان مصرف تعيين می شود که حداقل آن از 414 ريال برای دامنه کم مصرف شروع و برای دامنه 
مصرفی باالی  1۲00 متر مکعب قيمت به 48۳0 ريال می رســد. همچنين در فصل گرم با مصرف بيش از  190متر مکعب 
گاز در يک ماه، مبلغ گازبها به ازای هر متر مکعب 1500 ريال محاسبه می گردد.الزم به ذکر است که اقليم بندی شهرهای 
کشور بر اساس هماهنگی امور تعرفه ها و قراردادهای شرکت ملی گاز با سازمان هواشناسی بعمل می آيد. از اين رو و با توجه 
به اختاف قيمت فصول گرم و سرد و قرار گرفتن شهرها در اقليم های مختلف، يک ميزان مشخص مصرف گاز در فصل های 
سرد و فصل گرم، گازبهای متفاوتی خواهد داشت.همچنين مشترکين گرامی می توانند با مراجعه به سايت اينترنتی شرکت 

گاز به آدرس www.nigc-gl.ir کليه تعرفه ها و نحوه محاسبه گازبها را مشاهده نمايند. 
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 سامسونگ می خواهد هوش مصنوعی
تا سال 2020 در همه محصوالتش باشد

اس��پیکر هوشمند سامس��ونگ که بیکسبی اساس آن 
را تش��کیل می دهد قرار اس��ت در نیمه دوم سال جاری 
میالدی وارد بازار ش��ود. به رغم ای��ن اتفاق، مدیر بخش 
محصوالت سامس��ونگ طرح��ی را ارائه کرده که اهمیت 

اسپیکر هوشمند شرکت را کم اهمیت جلوه می دهد. 
به گ��زارش دیجیات��و، هی��ون س��وک می گوید همه 
دس��تگاه های س��اخته شده توسط سامس��ونگ از جمله 
ماشین لباسش��ویی، خش��ک کننده، تلویزیون و یخچال 
همگی یک اس��پیکر هوشمند بالقوه هستند. او می گوید: 
»از عم��ق وجودم تعجب می کنم ک��ه چرا همه در مورد 

اسپیکرهای هوشمند حرف می زنند.«

گفته های او در راس��تای تالش سامسونگ برای مجهز 
ک��ردن همه دس��تگاه های نام برده ب��ه اینترنت و هوش 
مصنوعی اس��ت آن ه��م تا س��ال ٢٠٢٠. محض اطالع، 
ت��ا س��ال ٢٠٢٠ فقط دو س��ال باقی مان��ده و تا آن روز 
سامس��ونگ انتظار دارد که دس��ت کم ه��زار مهندس و 

پژوهشگر در زمینه هوش مصنوعی استخدام کند. 
بر اس��اس داده های منتش��ر شده توس��ط پژوهشکده 
ABI، س��ال گذش��ته 5٢میلیون خانه در ایاالت متحده 
به اس��پیکر هوشمند مجهز ش��د و این رقم قرار است تا 
س��ال ٢٠٢٢ به ٢٨٠ میلیون برس��د. سامس��ونگ قصد 
ن��دارد که از ای��ن میزان فروش بکاه��د، بلکه می خواهد 
همه محصوالتش یکپارچه ش��ده و پاسخگوی نیاز کاربر 
باشند و این مهم از طریق بیسکبی امکان پذیر می شود. 
بیکس��بی که در ابتدا خیزشی نه چندان موفقیت آمیز 
داش��ت قرار اس��ت همزمان با ارائه گلکس��ی نوت ٩ به 
ورژن ٢.٠ آپدی��ت ش��ود یعن��ی تقریبا ت��ا دو ماه دیگر. 
بیکس��بی آپدیت شده قادر اس��ت تفاوت میان ١٠ نوع 
صدا را تشخیص داده و با توسعه دهندگان شخص ثالث 

بیشتری ارتباط برقرار کند. 
بیکسبی در حال حاضر با 5٠٠ شریک تجاری همکاری 
می کند، ولی سامسونگ امید دارد که این رقم را به ده ها 
هزار برس��اند. سامسونگ معتقد است که یکپارچه سازی 
محصوالتش به وس��یله بیکسبی منجر به تقاضای بیشتر 
مشتریان برای خرید محصوالت این شرکت خواهد شد. 

رس��انه ها و وب س��ایت های اطالع رس��انی همواره 
به موج ثابت��ی از اخبار و اطالعات نیازمند هس��تند. 
این رس��انه ها عالوه بر محتوای تولیدی که در داخل 
مجموعه خودش��ان صورت می گیرد، تش��نه محتوای 
بیشتر برای اطالع رسانی به مردم، سرگرم کردن آنها 
و به روز بودن کسب وکارش��ان در مقابل رقبای ش��ان 

هستند. 
بدیهی است اگر یک کسب وکار بتواند از این فرصت 
به درستی در راستای اهداف مارکتینگ خود استفاده 
کند، به بهترین نتایج دس��ت خواهد یافت، اما چگونه 
می توان تبدیل به منبعی برای رسانه ها شد؟ در ادامه 
به تکنیک هایی اش��اره خواهیم کرد که با رعایت آنها 
به راحت��ی می توانید به یک منبع رس��انه ای قدرتمند 

تبدیل و از مزایای آن بهره مند شوید: 
- متخصص باشید: برای تبدیل شدن به یک منبع 
رس��انه ای در ح��وزه فعالی��ت خود ب��ه متخصص آن 
حوزه تبدیل ش��وید. برای مثال اگر کس��ب وکار شما 
در ح��وزه مد اس��ت، باید برای ش��ماره یک بودن در 
ارتباط با رس��انه ها تالش کنید. اطالع رسانی هایی در 
مورد روند آت��ی این حوزه، ارائه گزارش های دوره ای، 

ارائه تحلیل ه��ای مرتبط و انتقال مس��ائل مربوط به 
حوزه مد، وضعیت افراد شاغل و نقش این صنعت در 
درآمد سرانه ملی و از این  دست موارد از ضروری ترین 

مواردی است که باید به آنها پرداخته شود. 
- همیش��ه آماده باش��ید: همیش��ه آم��اده هرگونه 
تماس از س��وی رس��انه ها باشید، س��عی کنید زمان 
مراجعه رس��انه ها را پیش بینی کرده و برای آن آماده 
شوید. عناوین و نقل قول های حوزه کسب وکار خود را 
رصد کرده و در ش��بکه های اجتماعی و بالگ خود به 

اظهارنظر در مورد آنها بپردازید. 
- ارائه محتوای بی نقص: یکی از موارد پراهمیت در 
تبدیل شدن به یک منبع برای رسانه ها، ارائه مستمر 
اطالعات کامل در زمان مناس��ب اس��ت. صحت همه 
منابع خود را بر اس��اس تحقیقات تأیید کنید. محتوا 
را برای رابطین رسانه ها آماده کنید، طوری که آنها با 
بیش��ترین آزادی عمل در استفاده از منابع و کمترین 
زحمت در ویرایش و ویراستاری به انتشار مطالب تان 
بپردازن��د. از عناوین جذاب و مرتبط اس��تفاده کنید، 
تصاوی��ر و ویدئوه��ای باکیفیت بفرس��تید، مدیا را با 

فرمت های مناسب ارائه دهید. 

- نیازس��نجی کنید: از رابطین رس��انه ها بپرس��ید 
ک��ه روی چ��ه مواردی در حال کار هس��تند و به چه 
اطالعاتی در آن مورد نیاز دارند. سعی کنید ارتباطات 
و محتوای مورد نیازش��ان را تأمی��ن کرده و یا آنها را 
به منابع مورد نیازش��ان ارجاع دهی��د. با این رویکرد 
می توانید خود را به رس��انه ها نزدیک کرده و شرایط 
همکاری مش��ترکی در جهت ارتقای دو طرف صورت 

پذیرد. 
- خ��ود را به عنوان منبعی برای رس��انه ها باور کنید: 
در ح��وزه کس��ب وکارتان در صورت نی��از اطالعیه های 
رسمی منتش��ر و در موارد ضروری موضع گیری کنید. 
در م��ورد روش ه��ای ارائ��ه محصوالت خود و ش��رایط 
وی��ژه اطالع رس��انی کنی��د. در پایان ه��ر دوره به ارائه 
گزارش های کسب وکارتان بپردازید. فرصت های شغلی 
و شرایط همکاری را در رسانه ها اطالع رسانی کنید. اگر 
رویدادهای خاصی برای مش��تریان تان در نظر گرفته اید 
آنها را در رسانه ها پوشش دهید. درصورتی که وارد حوزه 
جدیدی ش��ده اید یا برند جدی��دی را به مجموعه خود 

اضافه کرده اید، رسانه ها را آگاه کنید. 
 hormond :منبع

چگونه به منبعی برای رسانه ها تبدیل شویم؟ 

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 976 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پرسـش کارشـناس: امروزه استراتژیست ها در 
سازمان ها نقش کلیدی ایفا می کنند. استراتژیست ها 
طرح هایی را که رهبران کسب وکار تدوین کرده اند،  
ب��ه برنامه های عملیاتی تبدی��ل می کنند. به عبارت 
دیگ��ر،  ای��ن اف��راد گزینه های موجود را مش��خص 
می کنن��د،  آنه��ا را ارزیابی کرده و بهترین س��ناریو 
را برای نیل به اهداف درازمدت پیش��نهاد می کنند. 
اما در بس��یاری موارد ویژگی ها و مشخصه هایی که 
باعث موفقیت این گروه می ش��ود چندان ش��ناخته 

ش��ده نیس��ت. یکی از ملزومات تدوین اس��تراتژی،  
آینده نگری اس��ت. برای این کار،  استراتژیس��ت ها 
باید کارهایی را که در گذش��ته انجام ش��ده به دقت 
بررسی و بر این اساس برنامه ای منسجم برای آینده 
تدوین  کنند. هرچه فرد آینده نگری بیشتری داشته 
باش��د،  گزینه بهتری برای ق��رار گرفتن در منصب 
استراتژیس��ت است.  مورد دیگر اخالق مداری است. 
صداقت،  درس��تی و حمایت از رفتار اخالقی فرد که 
با دانس��تن پیش��ینه وی حاصل می ش��ود،  از نکات 

ضروری در استخدام استراتژیست است.
 همچنی��ن ارتباط عمومی باال ه��م دیگر ویژگی 

ش��خصیتی استراتژیس��ت های موف��ق اس��ت. اگ��ر 
استراتژیس��ت سبک روشنی برای برقراری ارتباط با 
دیگران نداشته باشد،  قطعاً مخاطبان تلقی درستی 
نس��بت به او نخواهند داش��ت. ارتب��اط ناکارآمد و 
غیرموثر میان استراتژیست و سایرکارکنان سازمان،  
خس��ارت های مالی و منابع انس��انی به ب��ار خواهد 
آورد. استراتژیس��ت ها نقش کلیدی در تبدیل شدن 
ی��ک کس��ب وکار خوب ب��ه یک کس��ب وکار عالی 
دارن��د،  پ��س هن��گام مصاحبه و قبل از اس��تخدام 
آنها،  ویژگی های شخصیتی ش��ان را به دقت بررسی 

و تحلیل کنید. 

استخدام استراتژیست 

پرسـش: صاحب کسب وکاری هستم که می خواهم برنامه استراتژیکی برای شرکتم بنویسم و درصددم این کار را 
به یک استراتژیست خبره بسپارم. در هنگام استخدام او باید به چه ویژگی های شخصیتی توجه کنم؟   کلینیک کسب و کار

چگونه در سخنرانی یک مبحث مشابه 
را برای مخاطبان مختلف شرح دهیم؟ 
بسیاری از کارشناسان برای سخنرانی در مورد مباحث 
یکس��ان به جلس��ات مختلف دعوت می ش��وند. چگونه 
می توان پویایی و تأثیر مباحث همیشگی را افزایش داد؟ 
اگر برای س��خنرانی در یک کنفرانس یا رویداد دعوت 
ش��دید،  احتماال به این دلیل اس��ت که تخصص خود را 
در یک زمینه خاص اثبات کرده اید. در این صورت ش��ما 
روی موضوعی که س��ازمان دهندگان مراسم درخواست 
کرده اند متمرکز می ش��وید تا تجرب��ه فوق العاده  ای برای 
حضار فراهم کنید. مش��کل از جایی ش��روع می شود که 
در رویدادهای مختلف، س��وژه س��خنرانی یکس��ان باقی 
بماند. ازیک طرف ش��ما در ارائه مطالب مهارت بیشتری 
پیدا می کنید، اما درعین حال ممکن اس��ت موضوعات و 
مطالب��ی که بیان می کنید، برای افرادی که پیش  از این 
اظهارات شما را شنیده اند، تکراری و خسته کننده به نظر 
برس��د. پس چگونه می توانید در مورد یک س��وژه ثابت، 
در جمع های مختلف س��خنرانی مؤثری داش��ته باشید؟ 
دوری کالرک از دانش��گاه هاروارد که س��االنه 3٠ تا 5٠ 
س��خنرانی مهم را می پذیرد، س��ه اس��تراتژی خود را در 
این زمینه به اش��تراک گذاشته است. این استراتژی ها به 
شما کمک می کند سخنرانی موفقیت آمیزی در جلسات 

مختلف داشته باشید: 
اولین نکته، این اس��ت که برخی از بخش های صحبت 
ش��ما »ماژول« محسوب می شود، یعنی می توانید آنها را 
تغییر دهید و مجددا س��ازمان دهی کنید. به عنوان  مثال 
زمانی که دوری کالرک به عنوان ی��ک کارمند ارتباطات 
س��طوح ب��اال در کمپی��ن انتخاباتی ریاس��ت جمهوری 
کار می ک��رد، متوجه ش��د ک��ه کاندیدای م��ورد نظر از 
»بخش های استانداردی« در سخنرانی های خود استفاده 
می کند؛ مخصوصا مونولوگ هایی که در مورد موضوعات 
خاص نظیر کاهش هزینه تحصیالت عالی یا طرح اصالح 

بیمه درمانی داشت. 
باگذش��ت زمان، او راحت تر و حرفه ای تر این ماژول ها 
را تکرار می کرد و زمانی که به س��ؤاالت پاس��خ می گفت، 
می توانست روی این مطالب مانور دهد. به عالوه بسته به 
درخواست های هر جمع، این مطالب را در شکل و ظاهر 
جدیدی ارائه می کرد. این امر باعث می ش��د باوجود پنج 
یا ش��ش سخنرانی در روز، هرگز مطالب خسته کننده ای 
به زبان نیاورد. راهکار ش��ما این است که سخنرانی خود 

را به عنوان یک کل تغییرناپذیر نبینید؛ بلکه آن را به ١٢ 
تا ١5 بخش تقس��یم کنید و هر بار، ترتیب این بخش ها 
را تغیی��ر دهید و آنها را به ش��یوه ای جدی��د به یکدیگر 

متصل کنید. 
نکته دوم این اس��ت که پیش از هر س��خنرانی، درک 
کاملی از مخاطبان داشته باشید. می توانید از طریق تلفن 
یا ایمیل، اطالعات مورد نیاز را از برگزارکنندگان جلسه 
دریافت کنید. اگر اطالعات دموگرافیک و روان شناختی 
جمعیت حاضر را بیابید، می توانید ماژول هایی را انتخاب 
کنید که با وضعیت زندگی مخاطبان، بهتر ارتباط برقرار 
می کند. به عنوان  مثال اگر بدانید برای کارمندان جوانی 
که به تازگی از دانش��گاه فارغ التحصیل شده اند سخنرانی 
خواهی��د کرد ی��ا برای مدی��ران عام��ل زن، بخش های 

مختلف اظهارات تان را بهتر جهت دهی می کنید. 
فرض کنید مخاطبان ش��ما در یک جلس��ه، مدیرانی 
باش��ند ک��ه به تازگی ترفی��ع گرفته ان��د. در این صورت 
می توانید نکاتی از داس��تان را با ش��رایط فعلی شغلی و 

روحی این افراد همخوانی دارد، برجسته کنید. 
درنهای��ت یک��ی از مهم تری��ن عواملی که ب��ه اصالح 
س��خنرانی ش��ما کمک می کند، خروجی و نتیجه گیری 
مطلوب مخاطبان ش��ما اس��ت. برگزارکنندگان مراسم، 
ش��ما را به این دلیل استخدام نمی کنند که ٦٠ دقیقه از 
وقت آزاد مخاطبان را پر کنید؛ چراکه راه های ارزان تری 
ب��رای این مقص��ود وجود دارد! آنها معم��وال می خواهند 
ب��ه نتیجه خاصی برس��ند؛ مثال مهارت ه��ای کارآفرینی 
کارکنان خود را افزایش دهند یا رهبران ارش��د سازمان 
را ب��ا کاربردهای هوش مصنوعی آش��نا کنن��د. اگر این 
اه��داف را مدنظر قرار دهید، متوجه می ش��وید که باید 
از کدام ماژول های اس��تاندارد خود بیشتر استفاده کنید. 
همچنین اگر سخنرانی ش��ما به نکات تکمیلی بیشتری 
نی��از دارد، این م��وارد را نیز با ظرافت به س��خنان خود 

اضافه کنید. 
زمانی ک��ه از ش��ما دعوت می ش��ود در ی��ک مجمع یا 
رویداد س��خنرانی کنید، باید با کمک تجارب و دانش��ی 
که در طول س��ال ها به دس��ت آورده اید، پیام استاندارد 
مرتبط��ی را ب��ه مخاطب��ان عرض��ه کنی��د. درعین حال 
بای��د اظهارات خود را بس��ته به ش��رایط و مش��خصات 
شرکت کنندگان، تعدیل کنید. شما با استفاده از این سه 
اس��تراتژی می توانید اطالعات ارزشمند و متعادلی را به 
ش��نوندگان ارائه دهید که در عین جذابی��ت، آنها را به 

خروجی مطلوب نیز هدایت می کند. 
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