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احتمال دالر ۵7۰۰ تومانی و نفت ۵۴ دالری در بودجه 9۸

 ارقام کلیدی
در الیحه بودجه 98

فرصت امروز: »آذر، ماه آخر پاییز« تنها نام کتابی داستانی نیست و این ماه برای دولت ها در ایران یادآور حساب 
و کتاب بودجه سال آینده کشور است. ابتدای هفته بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، کلیات 
بودجه س��ال 98 را با تاکید بر توجه به نیازهای مردم و به ویژه قش��رهای کم درآمد بررس��ی کرد. در این نشست، 
مباحث مرتبط با بودجه سال آینده با سه رویکرد اطمینان از تامین کاالهای اساسی مردم با ارز دولتی، اصالح و 
افزایش حقوق شاغالن و بازنشستگان و حمایت از تولید و اشتغال و تکمیل طرح های نیمه تمام با مشارکت مردم...

 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
در همایش بانکداری شرکتی اعالم کرد

 ۴ استراتژی توسعه
بانکداری شرکتی
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رئیس سازمان بورس از تامین مالی ۴۵۰۰ میلیارد تومانی بورس با انتشار اوراق خبر داد

ثبات مالی محصول هارمونی بورس و بانک

9 تصور اشتباه در مورد امنیت حریم شخصی آنالین
نکات مدیریتی فیلم روز عضوگیری

انگیزش مخاطره پذیری
خلق کمپین بازاریابی تاثیرگذار در اینستاگرام

۵ قانون جدید موفقیت در بازاریابی ویدئویی
تبلیغات دیجیتال آمریکا، ۵1درصد از کل درآمد تبلیغات

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل
از دالیل شکست استارتاپ ها می گوید

7

نهایـی  و تصمیم گیـری  بررسـی  وزارت صمـت در حـال 
درخصـوص قیمت جدید خودروهاسـت از ایـن رو هر گونه 

اظهارنظر در مورد قیمت خودرو در شرایط فعلی از 
سوی نمایندگان مجلس به صالح فضای عمومی...

قیمت جدید خودرو با نگاه به حقوق 
مصرف کنندگان باید اعالم شود

یادداشت
انتظار برای کانال مالی ایران و 

اروپا تا 1۵ دسامبر

کانال مالی ای��ران و اروپا در 
آینده ای نزدی��ک و به احتمال 
قریب به یقین در کش��ورهای 
آلمان یا فرانس��ه پ��ا می گیرد. 
ای��ن دو از کش��ورهای اروپایی 
ب��ه ش��مار می آین��د ک��ه ت��ا 
ح��دودی می توانند فش��ارهای 
مال��ی آمری��کا را تحمل کنند. 
از س��وی دیگ��ر س��وییس به 
دنب��ال راه اندازی کان��ال مالی 
اختصاص��ی خود اس��ت تا در 
حوزه س��المت و غالت با ایران 
تج��ارت کن��د. مذاک��ره برای 
راه ان��دازی این کان��ال مالی به 
جریان افتاده ت��ا هرچه زودتر 
ش��ده  دریافت  الزم  مجوزهای 
و امکان اس��تفاده از این کانال 

برای طرفین فراهم شود.
چگونگی  به  مربوط  جزییات 
فعالیت کانال مالی ایران و اروپا 
باید تا 15دس��امبر سال جاری 
می��الدی اعالم ش��ود. ت��ا این 
تاریخ دس��ت کم باید س��اختار 
اولیه و مکان اس��تقرار این نهاد 
مالی مشخص شود چراکه پس 
از آن تعطیالت کریس��مس در 
کشورهای غربی آغاز می شود و 

نو  تعطیالت سال  بعد 
۴در ایران آغاز خواهد...

 شریف
نظام مافی

 رئیس اتاق مشترک 
ایران و سوییس
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رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که »مجلس دهم تاکنون 1۲8 قانون تصویب کرده 
است«، گفت که نگاه مجلس شورای اسالمی بیشتر حل چالش ها بوده تا قانونگذاری.

علی الریجانی دیروز در نشس��تی خبری که به مناسبت روز مجلس در محل تاالر مشروطه 
مجلس ش��ورای اس��المی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار ش��د، با اشاره به برخی 
چالش های مهم کش��ور گفت: وجود دولت پهن پیکر که هزینه زیادی برای کش��ور دارد یکی 
از چالش های عمده اس��ت. این حجم از گس��تردگی در دولت باعث می ش��ود کش��ور منابع را 
در خودش هضم کند البته گام اولیه در برنامه شش��م برداش��ته ش��د و دولت موظف است تا 
پای��ان برنامه 15درصد از حجم خود را کم کند. او با اش��اره به قدیمی بودن نظام بودجه ریزی 
در کش��ور تصریح کرد: بودجه ریزی باید براساس عملکرد باشد و سنجش واقعی صورت گیرد. 
دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها کار مستمری را برای نظام بودجه ریزی آماده کردند که در 

کمیسیون بودجه مطرح است.
الریجانی وضعیت نقدینگی را از دیگر معضالت عنوان و خاطرنشان کرد: این مساله پیش از 
حوادث اخیر ارز هویدا بود. متاسفانه خیلی حرکت مطلوبی در این زمینه نشده اخیرا در شورای 
هماهنگی س��ه قوه اختیاراتی داده ش��د که اگر در این مسیر قدم برداشته شود، باعث آبادانی 
خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت بانک ها و با بیان اینکه نرخ باالی 
س��ود بانکی مخل تولید است، گفت: از سال 1۳9۴مرکز پژوهش ها در این زمینه هشدار داد و 
تحقیقات مفصلی کردند. معلوم است که باید چه کاری انجام شود. نرخ سود بانکی آنقدر باالست 
که مخل تولید است. این موضوع بین سه قوه در دستور قرار گرفته و باید حل شود. در مساله  
کاسپین مشکل ایجاد شد و چند میلیون مردم را درگیر کرد و این مساله با زحمت جمع شد 

این چیز ساده ای نیست و بیشتر باید روی آن کار کرد.
الریجان��ی درخصوص وضعی��ت صندوق های بازنشس��تگی نیز بیان ک��رد: کاری که مرکز 
پژوهش ها انجام داد مش��خص اس��ت ما در بودجه امس��ال اختیاراتی به دولت دادیم تا بدهی 
صندوق را بدهد البته تحرکی در این زمینه ندیدم. اگر این گام را به درستی بر می داشتیم سال 

بعد می توانستیم گام بعدی را برداریم تا صندوق ها سرپا شوند.
از اصالح تا تنقیح قوانین در مجلس

به گزارش ایس��نا، وی درخصوص موضوع آب نیز گفت: این مساله احتیاج به همکاری قوای 
مختلف دارد. در واقع این جنس موضوعات مجلس شورای اسالمی را درگیر کرده بود که برخی 
به قانونگذاری منجر شد و برخی باید در جلسات مشترک سه قوه سامان یابد. ما 1۲8 قانون در 
این مجلس شورای اسالمی تصویب کردیم که برخی اصالح قوانین دیگر است. یک کار زیربنایی 
دیگر که در مجلس انجام شده تنقیح قوانین است، ما قوانین زیادی داریم که برخی منسوخ شده 
و باید معلوم شود فقد ما در قانون کجاست که این کار در معاونت قوانین در حال انجام است و 

دستگاه های مختلف در این زمینه همکاری دارند.
وی ادامه داد: یکی از قوانین مهم ما اش��تغال پایدار در روستاها بود. از رهبری اجازه گرفتیم 
1.5 میلیارد دالر از صندوق توسعه و به اندازه همین مبلغ از بانک ها برای ارائه  تسهیالت با سود 
پایین به کسانی پرداخت شود که اطراف روستاها سرمایه گذاری می کنند تا جوانان را در روستاها 

نگه داریم تا آنها مجبور به مهاجرت نشوند.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه گفت: قانون مهم دیگر نظام جامع فنی و حرفه ای 
بود. هرم نیروی انسانی تخصصی دچار اشکال بوده و به جای این که افراد متخصص جمع شوند 
جابه جا شده لذا باید این بخش را حمایت کرد. البته قانون مدیریت مصرف سوخت، احکام دائمی 
برنامه های توسعه، قانون استاندارد و قانون برنامه ششم، قانون صدور چک، قانون حقوق کودک 
و نوجوان، کاهش حکم اعدام، حمایت از حقوق معلوالن، قوانین بودجه ساالنه، ثبت اختراعات 
طرح های صنعتی، الیحه هوای پاک، حفاظت از خاک و ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نیز 

از دیگر مواردی بود که در مجلس شورای اسالمی بررسی شد.
الریجانی با اش��اره به قوانین مربوط به صندوق مکانیزه، ارزش افزوده، بانک مرکزی و قانون 
بانکداری که در دستور کار مجلس است، یادآور شد: قانون تجارت هم تقریبا کارش تمام شده، 
البته کار بزرگی اس��ت و 1۲۰۰ ماده دارد و بهتر بود به صورت اصل 85 در کمیسیون بررسی 

می شد.

تالطم بازار ارز بر دیگر مسائل تاثیر گذاشت
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این که مجلس ۲8 جلسه برای پیگیری امور برگزار 
کرده است، گفت: برخی مسائل به جلسه مشترک بین دولت و مجلس برای حل موضوع نیاز 
داشت که از جمله آن موضوع فضای مجازی بود که جلسه ای بالغ بر سه ساعت زمان برد. جلسه  
دیگری درباره  بحران آب در کش��ور، سرمایه گذاری، مشکالت و آسیب های اجتماعی، وضعیت 
بازار نفت و گاز، موضوع ریزگردها، صندوق های بازنشستگی، وضعیت مناطق زلزله زده، بازار ارز 

و وضعیت بانک ها نیز برگزار شد تا به راه حلی برای مشکالت برسیم.
وی افزود: در بخش نظارت نیز دیوان محاس��بات بررس��ی های مستمری داشت که ۷ هزار و 
۶۰۰گزارش در س��طح ملی و استانی ارائه کرد. دیوان محاسبات گزارش مهمی درباره  صندوق 
ذخی��ره فرهنگیان و قان��ون هدفمندی یارانه ها نیز ارائه کرد. ۲ ه��زار و ۷۰۰ پرونده در دیوان 
محاسبات تشکیل شد که از آن هزار و 1۰۰ پرونده در محکمه رای داده شد و منابع به خزانه 

برگشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که تالطم در بازار ارز تاثیری بر روی دیگر مسائل 
گذاشت، گفت: زمانی قیمت دالر تا ۲۰ هزار تومان هم رسید طبیعتا ما باید برای حل مشکل 
وقت زیادی می گذاشتیم. کمیسیون اقتصادی جلساتی را برگزار کرد مجلس هم درگیر بود، در 
نهایت در شورای همفکری سه قوه به تصمیماتی در 1۲ بند رسیدیم که اجرای آن تاثیری بر 

روی قیمت ارز و ایجاد ثبات نسبی گذاشت، لذا باید به ظرفیت زمانی توجه جدی شود.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص جنبه  قانونگذاری ندارد

در ادامه خبرنگار ایرنا این س��وال را از الریجانی پرس��ید که اخیرا انتقاداتی نسبت به هیات 
عالی نظارت مجمع تشخیص به خصوص درباره  لوایح مرتبط با FATF مطرح می شود برخی 
معتقدند که این هیات وارد حیطه قانونگذاری شده است نظر شما چیست؟ رئیس مجلس در 
پاس��خ گفت: مجمع تش��خیص دو وظیفه مهم دارد. یک وظیفه مربوط به به رفع اختالف بین 
مجلس و شورای نگهبان است که مجمع نظر مصلحتی می دهد. در زمان امام راحل، این رابطه 
وجود داش��ت که اگر مجلس در موردی دو س��وم رای دهد مش��خص می شود که آن  موضوع 
مصلحت داش��ته و احتیاج به رعایت نظر ش��ورا نبود. بعد از آن با تغییر قانون اساس��ی مجمع 

تشخیص مصلحت شکل گرفت.
وی افزود: وظیفه دیگر مجمع جنبه مشورتی به مقام معظم رهبری است، رهبری سیاست های 
کلی نظام را بعد از مش��ورت با مجمع تش��خیص ابالغ می کند لذا ابتدا مواد خام تدوین شده و 
در مجمع بررس��ی می ش��ود و سپس رهبری آن را بررس��ی کرده و در نهایت با صالح دیدشان 

ابالغ می نماید.
الریجانی ادامه داد: مجمع تشخیص وظایف جانبی هم دارد در زمان مرحوم آیت اهلل هاشمی 
مقام معظم رهبری نظارت بر اجرای سیاس��ت های کلی که از وظایف ایش��ان بود را به مجمع 
تشخیص واگذار کرد. این موضوع در قانون برنامه هم تعریف شد. مقام معظم رهبری هیاتی را 
در مجمع انتخاب کرد که آن هیات بر اجرای سیاست های کلی نظارت داشته باشد. تا اینجای 
کار روال قانونی طی شده است منتها اشکال در روش اجراست که ایهام به وجود آورده است. به 
طوری که لفظ مجلس سنا را به کار بردند. قطعا هیات نظارت نمی تواند نقش قانونگذاری داشته 
باش��د. هیات نظارت در مواردی که نگرانی درخصوص اجرای سیاس��ت های کلی وجود داشته 

می تواند ورود کرده و بررسی های الزم را انجام دهد.
فعال بحثی برای افزایش قیمت بنزین نداریم

رئیس قوه مقننه درباره قیمت حامل های انرژی و احیای کارت س��وخت نیز گفت : برداشتم 
این اس��ت که فعال بحثی به عنوان باال بردن قیمت بنزی��ن و حامل های انرژی نداریم و کارت 
سوخت نیز نباید ایهام ایجاد کند. این امر می تواند از قاچاق جلوگیری کند. این که ما در مورد 
برق، انرژی و یا سوخت های دیگر روشی ایجاد کنیم که جلوی قاچاق را بگیرد و به مردم فشار 
وارد نکند نیازمند پیش بینی ها و راه حل هایی است. اقتصادانان در این باره پیشنهاداتی داشتند و 
مرکز پژوهش ها روی این مساله کار کرده است. ما باید میزان مصرف بنزین و انرژی را کاهش 
دهیم و جلوی قاچاق را بگیریم و فشاری به مردم وارد نشود. این نیازمند مدلی است که البته 

نباید به تورم دامن بزند. در مجموع بعید می دانم در شرایط امسال تغییری را شاهد باشیم. 

رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست خبری به مناسبت روز مجلس:

مجمع تشخیص نمی تواند قانونگذاری کند
تحلیل بلومبرگ از پیامدهای اقتصادی اعتراضات اخیر در فرانسه

جنبش جلیقه زردها؛ اقتصاد فرانسه در وضعیت هشدار
اعتراضات تحت رهبری جنبش موسوم به جلیقه زردها در فرانسه به کسب وکار خرده فروش های این کشور لطمه زده و شاخص 
اعتماد مصرف کننده را کاهش داده است. اینک بیم آن می رود که با تداوم اعتراضات، اثرات سوء شدیدتری در انتظار اقتصاد فرانسه 

باشد.
به گزارش بلومبرگ، این اعتراضات که اکنون دو هفته از آغازشان می گذرد، مسدود شدن گاه و بیگاه جاده ها، پایانه های نفتی و 
انبارهای ذخیره سوخت را به دنبال داشته است. برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نیز ضمن هشدار دادن در مورد آثار اقتصادی 

شدید اعتراضات اخیر، آن را تهدیدی برای وجهه بین المللی فرانسه خوانده است.
فیلیپه ویچتر، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت سرمایه گذاری اوستروم در پاریس نیز نظری مشابه با وزیر دارایی کشورش دارد. 
وی درخصوص اعتراضات اخیر که به رهبری جلیقه زردها همچنان در جریان است، می گوید: »اگر اعتراضات همین فردا پایان یابند، 
اثر منفی آنها بر رش��د اقتصادی فرانس��ه صفر خواهد بود، اما اگر به هفته های بعد کشیده شوند، باید منتظر پیامدهای جدی تری 
باشیم. با توجه به برخورداری این اعتراضات از حمایت عمومی، به نظر می رسد در روزهای آینده نیز معترضان به حضور خود در 

صحنه ادامه دهند.«
پس از آن که اقتصاد فرانسه در سال ۲۰1۷ روزهای خوبی را پشت سر گذاشت، در سه ماهه اول امسال شرایط بد آب و هوایی 
)برف و بوران شدید و فراگیر( به کند شدن روند رشد اقتصادی این کشور انجامید و در سه ماهه دوم نیز برگزاری چندین تظاهرات 
اعتراضی بزرگ علیه سیاست های اقتصادی دولت امانوئل مکرون مزید بر علت شد تا اقتصاد فرانسه باز هم نتواند رشد قابل قبولی را 
تجربه کند. در سه ماهه سوم اما اوضاع کمی بهبود یافت و حاال نیز در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان سال ۲۰18 بار دیگر وضعیت 
فرانس��ه بحرانی شده اس��ت. بانک مرکزی فرانسه )وابسته به بانک مرکزی اروپا( پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی این 
کشور در سال جاری میالدی 1.۶درصد خواهد بود که در قیاس با رقم ۲.۳درصدی سال گذشته کاهش محسوسی نشان می دهد.
آمارهای فدراسیون بازرگانی و خرده فروشی فرانسه نشان می دهد که درآمد فروشگاه های زنجیره ای این کشور در اولین و دومین 
شنبه از اعتراضات اخیر به ترتیب 18 و ۳5درصد نسبت به روز مشابه هفته قبل کاهش یافته است که در نوع خود کاهش بسیار 
ش��دیدی محسوب می شود. ژاک کریسل، رئیس فدراسیون بازرگانی و خرده فروشی فرانسه روز سه شنبه گذشته در دیدار با وزیر 

دارایی این کشور از زیان چندین میلیارد دالری فروشگاه های زنجیره ای طی اعتراضات اخیر سخن گفت.
فرانسوا کابائو، اقتصاددان بانک انگلیسی بارکلیز، می گوید اقدامات معترضان باعث ایجاد اختالل در زنجیره تأمین کاالها و خدمات 
در فرانسه شده و تداوم این وضعیت می تواند مصرف خانوارها را آن هم در دوره حساسی همچون فصل خرید کریسمس به شدت 

تحت تأثیر قرار دهد.
جولین مانسو، اقتصاددان بانک آلمانی INGنیز با اشاره به اینکه شرکت های خرده فروشی فرانسه حتی قبل از آغاز این اعتراضات 
نیز عملکرد ضعیفی در زمینه ایجاد شغل های جدید از خود نشان داده اند، خاطرنشان می سازد: »اگر قرار باشد این بخش شغل های 

بیشتری ایجاد کند، الزم است که مصرف کنندگان به جای حضور در خیابان ها جهت اعتراض، به فروشگاه ها بیایند.«
به گفته ژاک کریسل، رئیس فدراسیون بازرگانی و خرده فروشی فرانسه، در تعطیالت آخر هفته گذشته، مسیر دسترسی به حدود 
1۰۰ فروشگاه مسدود شده و تعداد دیگری از فروشگاه ها نیز به دلیل ناتوانی در تأمین کاال بر اثر بروز اختالل در پایانه های باربری 

نتوانسته اند عملکرد مناسبی داشته باشند.
انتشار آمارهای مربوط به مخارج مصرفی در ماه نوامبر حداقل تا پایان ماه جاری به طول خواهد انجامید اما نتایج بررسی های 
مربوط با ش��اخص اعتماد مصرف کننده در فرانس��ه از کاهش چشمگیر این شاخص در ماه نوامبر حکایت دارد. این وضعیت دقیقاً 
به همان اتفاقات بدی منجر خواهد ش��د که معترضان از آنها ناراضی هس��تند: رشد سریع تر تورم، کاهش استانداردهای زندگی و 

افزایش نرخ بیکاری.
هدف اولیه تظاهرات جلیقه زردها اعتراض به افزایش نرخ مالیات بر فروش بنزین بود، اما در بس��یاری از ش��اخه های محلی این 
جنبش، موارد دیگری همچون افزایش مستمری بازنشستگان، لغو برخی مالیات ها، احیای مالیات بر ثروت و حتی کاهش حقوق و 

مزایای دولتمردان نیز به خواسته های معترضان اضافه شده است.
برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانس��ه، می گوید دولت این کشور اقداماتی از قبیل تمدید مهلت پرداخت مالیات، فعال سازی 
برخی برنامه های موقت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش زمان مجاز فعالیت فروش��گاه ها در روزهای یکش��نبه )به منظور جبران 

درآمدهای از دست رفته آنها طی اعتراضات اخیر( را در دست بررسی دارد.
اما فیلیپه ویچتر، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت سرمایه گذاری اوستروم در پاریس، این اقدامات را مؤثر نمی داند و خاطرنشان 
می سازد: »دولت می تواند همین فردا مالیات بر فروش بنزین را حذف کند اما اعتراضات همچنان ادامه خواهد یافت. این اعتراضات 

اکنون دیگر بیشتر سیاسی هستند تا اقتصادی.«
گفتنی است جرقه اولیه اعتراضات اخیر به رهبری گروه موسوم به جلیقه زردها پس از آن زده شد که دولت فرانسه اعالم کرد قصد 
دارد از ابتدای سال ۲۰19 به منظور کاهش مصرف سوخت های فسیلی، مالیات ثابت بر هر لیتر بنزین و گازوئیل را به ترتیب ۲.9 
و ۶.5 سنت افزایش دهد. براساس قانون فرانسه که در سال ۲۰۰8 تصویب شد. در تمام خودروهای این کشور باید یک جلیقه زرد 
وجود داشته باشد تا اگر مشکل و خرابی برای آن خودرو پیش آمد راننده با پوشیدن این جلیقه منتظر کمک بماند. خودروهای 

فاقد این جلیقه 15۳ دالر جریمه می شوند.
 



بررسی های صورت گرفته توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی نشان 
می ده��د که با توجه به اینکه GDP مبتنی بر ارزش خریداری ش��ده 
کاالها و خدمات اس��ت، اما محصوالت رای��گان به طور طبیعی موجب 
کاهش GDP می ش��وند؛ یکی از نمونه ها در این رابطه، ویکی پدیاست 
ک��ه ظهورش موج��ب کاهش خرید محصول دایره المع��ارف بریتانیا با 
قیم��ت مش��خص دالری و در نتیج��ه، کاهش تولی��د ناخالص داخلی 
این کش��ور شده است. به گزارش ایس��نا، پژوهشکده سیاست پژوهی و 
مطالعات راهبردی ف��اوا در تازه ترین گزارش خود الزامات برنامه ریزی 
و توس��عه موف��ق دیجیتالی در دو بخ��ش مقررات و نظ��ام ارزیابی بر 
راهبردهای توس��عه اقتصاد دیجیتال در اقتصادهای نوظهور را منتشر 

کرده است.
 Global براساس این گزارش، تقریبا ۶۰درصد شرکت ها در فهرست
challengers س��ال ۲۰18، یا در فضای دیجیتالی شکل  گرفته اند یا 
به صورت قابل توجهی از فناوری دیجیتالی بهره برداری می کنند که این 

رقم در مقایسه با 1۷درصد سال ۲۰1۲ بسیار معنادار است.
2.2 میلیارد مصرف کننده آنالین در دنیا

همچنی��ن براس��اس گزارش ه��ای Forrester و eMarketer و 
تحلیل ه��ای اولی��ه مرکز تحقیقاتی بوس��تون، در س��ال ۲۰1۶ بیش از 
۲.۲ میلیارد مصرف کننده آنالین در بازارهای نوظهور وجود داش��ته که 
55۰ میلی��ون نفر آن ها حداقل یک خرید آنالین را تجربه کرده اند. این 
در حالی اس��ت که آمارها نش��ان می دهد درصد خری��داران آنالین در 
اقتصادهای نوظهور نس��بت به گذش��ته با نرخ بیشتری در حال افزایش 
اس��ت. به عنوان نمونه در برزیل، مصرف کنندگان ب��ه میزان 5۶درصد، 
حداق��ل یک بار ب��رای خریدهای خ��ود از اینترنت اس��تفاده کرده اند و 
۷۰درص��د مصرف کنن��دگان هندی از طریق اینترنت، نس��بت به خرید 

تصمیم گیری می کنند.
در ادامه این گزارش آمده اس��ت: هوآوی به عنوان یک شرکت برتر در 
س��طح جهان از سال ۲۰1۲ تا ۲۰1۶ س��االنه ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ اختراع 
منحصربه فرد ثبت کرده اس��ت. تمرکز بر تحقیق و توس��عه توسط این 
ش��رکت طی پنج س��ال اخیر عالوه بر  تغییر موقعی��ت از دنبال کننده 
ب��ه رهبری در ح��وزه تجهی��زات مخابراتی موجب افزای��ش دو برابری 
درآمد و س��هم ب��ازار این ش��رکت در جهان ش��ده اس��ت. بزرگ ترین 
شرکت س��اختمانی ترکیه  Koc Holding با اس��تفاده از ظرفیت ها 
و توانمندی ه��ای دیجیتالی، در حال حاضر ب��ه یکی از رهبران فناوری 

Industry ۴.۰ تبدیل شده است.
این گزارش به این موضوع اش��اره دارد که نقطه اتکا، تمرکز و قدرت 
اقتصاد دیجیتال��ی، »کاربر« بوده و »داده« به عنوان منبع اس��تراتژیک 

اقتصاد جدید وابسته به کاربر است.
براساس این گزارش، توسعه اقتصاد دیجیتالی در مرحله نخست و آغاز 
فرآیند دیجیتالی سازی با توس��عه بازار ICT در بخش های زیرساختی 
و خدمات موجب ایجاد هزاران ش��غل جدید، دس��تاوردهای قابل توجه 
ب��رای بنگاه های خصوصی و دولتی و بهره مندی جامعه از مزایای رش��د 

اقتصادی شده است.
 ،ICT نکته قابل توجه این است که امروزه مدیریت و نظارت بر حوزه
نیازمند مجموعه ای از چارچوب های قانونی مکمل اس��ت که موضوعات 
مهمی مانند حفاظت از کاربر، امنیت س��ایبری، مالکیت فکری و حریم 
خصوص��ی و نیازمندی ه��ای خاص برخ��ی صنایع را پوش��ش دهد. بر 
همین اس��اس قانون مل��ی ICT به عنوان مهم ترین مؤلفه، بخش��ی از 
چارچ��وب قانونی موردنظر اس��ت. از طرفی مقررات گ��ذاری باید منافع 
مصرف کنن��دگان، ارائه دهن��دگان خدمات و دول��ت را به صورت مؤثر و 
متوازن مدنظر قرار داده و تصمیم سازی مبتنی بر باالترین استانداردهای 
استقالل، کارایی، شفافیت و عدم تبعیض الزمه توانمندسازی بازیگران و 

ذی نفعان فضای جدید است.
وضعیت اقتصاد دیجیتال در منطقه منا

براس��اس گزارش پژوهش��کده سیاس��ت پژوهی و مطالع��ات فاوا، در 
میان 1۷ کش��ور مورد بررس��ی منطقه MENA  - خاورمیانه و شمال 
آفریقا - فقط کش��ور قطر همه پیش نیازه��ای مقررات گذاری برای یک 

دیجیتالی سازی تأثیرپذیر را داراست.
بخ��ش دیگر این گزارش به این موضوع می پ��ردازد که امروزه برخی 

از کاربردی تری��ن خدم��ات اینترنتی رایگان هس��تند، ام��ا این خدمات 
دیجیتالی رایگان، ارزش��مند هس��تند و بس��یاری از افراد حاضرند برای 

استفاده از آن ها هزینه پرداخت کنند.
نتای��ج پژوه��ش نش��ان می ده��د ارزش خدم��ات اینترنت��ی ب��رای 
مصرف کنندگان قابل توجه است. براساس مقادیر استخراج شده، استفاده 
س��الیانه یک فرد از ایمیل رایگان 8۴۰۰ دالر، نقشه های دیجیتالی برابر 
۳۶۰۰ دالر و س��ایت های تجارت الکترونیکی مانند آمازون حدود 8۴۰ 
دالر ارزش دارد. به نظر می رس��د موتورهای جست وجو ارزش بیش تری 
دارند. به طوری که مصرف کنندگان موردبررسی حاضرند 1۷5۰۰ دالر به 

آن ها پرداخت ش��ود تا از مصرف این خدمت برای یک س��ال صرف نظر 
کنند.

توسعه اقتصاد دیجیتال فراتر از تغییرات ایجادشده در الگوهای رشد، 
بازاره��ای کار، س��ازماندهی و مدل های کس��ب وکار و تأثیرات فردی- 
اجتماعی، نظام و چارچوب های قانونی ناظر به این حوزه را دچار تحول 
کرده اس��ت. اهمیت این مسئله در حالی است که براساس گزارش اخیر 
شاخص نوآوری جهانی سال  ۲۰18 با وجود بهبود رتبه ایران، وضعیت 
نهادی ش��امل وضعیت سیاس��ی، تنظیم مقررات و محیط کسب وکار و 

تعامالت بین المللی از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. 

ویکی پدیا عامل کاهش تولید ناخالص داخلی شد

سمت و سوی اقتصاد دیجیتال
نگـــاه

بازنگري در راهبردهاي حوزه معدن و صنایع معدني از نگاه 
مرکز پژوهش ها

رکود در صنایع معدنی ادامه دارد
فرصت امروز: حاال که تحریم های آمریکا علیه ایران اعمال ش��ده است، 
معدن چقدر می تواند به پیشرفت و اقتصاد کشور کمک کند؟ این پرسشی 
اس��ت که مرکز پژوهش های مجلس تالش کرده در گزارشی به آن پاسخ 
داده و تحوالت داخلی و بین المللي در حوزه صنایع معدني در س��ه ماهه 

دوم امسال را بررسی کند.
طب��ق این گ��زارش، حوزه مع��ادن و صنایع معدني در س��ه ماهه دوم 
س��ال 1۳9۷ در س��طح بین المللي و داخلي تحوالت متع��ددي را تجربه 
کرده اس��ت. در س��طح جهاني، جنگ اقتصادي می��ان قدرت هاي بزرگ 
دنیا موجب ایجاد تنش و تالطم در بازار محصوالت معدني و فلزي ش��ده 
است. اعمال تعرفه بر روي کاالهاي وارداتي ازسوي ایاالت متحده آمریکا و 
اقدام هاي تالفي جویانه سایر کشورها به ویژه چین موجب شده تا عواملي 
به جز مکانیسم هاي عرضه و تقاضا بر بازارهاي بین المللي تأثیرگذار شده، 
تمایل به س��رمایه گذاري کاهش یافته و قیمت محصوالت معدني و فلزي 
روندي غیرقابل پیش بیني داشته باشند. در هفته هاي پایاني فصل تابستان، 
مذاک��رات صورت گرفته میان قدرت هاي ب��زرگ اقتصادي دنیا و تصمیم 
دولت چین مبني بر اتخاذ سیاس��ت هاي اقتصادي انبساطي و آزادسازي 
منابع براي رونق تولید و س��رمایه گذاري، س��یگنال هاي مثبتي را به بازار 
محصوالت معدني و فلزي ارس��ال کرده اس��ت. براس��اس آمار و اطالعات 
در هفته ه��اي منتهي به مهرماه 1۳9۷ قیم��ت فلزاتي چون مس، روي و 
آلومینیوم به دلیل بازگشت بازار به مکانیسم هاي عرضه و تقاضا و فروکش 
کردن نسبي جنگ تعرفه ها میان آمریکا و چین، روند رو به رشدي را تجربه 
کردند و موجودي انبارهاي دنیا عموماً روند کاهش��ي داش��ته است. سایر 
رویدادها ازجمله حوادث طبیعي، اعتصاب معدنکاران در بزرگ ترین معدن 
مس دنیا در شیلي و همچنین سیاست هاي دولت چین در کاهش ظرفیت 
واحدهاي فوالدي و توجه جدي به مسائل زیست محیطي ازجمله عوامل 
مؤث��ر بر بازار کامودیتي ها بودند. قیمت آلومینا به عنوان ماده اولیه اصلي 
فرآیند تولید آلومینیوم همچنان روند جهشي خود را حفظ کرد و عمدتاً به 
دلیل رشد تولید فوالد در چین، زغال سنگ ککشو و سنگ آهن با عیار باال 

نیز رشد قیمتي را در سه ماهه دوم سال تجربه کردند.
وضعیت بازار داخلی چطور است؟

بازار داخلي محصوالت معدني و فلزي نیز عمدتا تحت تأثیر بازگش��ت 
تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا و سیاس��ت هاي ارزي دولت بوده اس��ت. 
چالش تأمین نیازهاي ارزي تولیدکنندگان و صنایع پایین دستي در حوزه 
مع��ادن و صنایع معدني، ابالغ دس��تورالعمل هاي متعدد و بعضا متناقض 
ازس��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار، برهم خوردن 
قواع��د عرضه و تقاضا در بورس کاالي ای��ران با دخالت دولت، جلوگیري 
از ص��ادرات واحدهایي که اقدام ب��ه عرضه محصوالت خود در بورس کاال 
نکردند و همچنین مشکالت مربوط به مبادالت مالي و حمل ونقل دریایي 
محصوالت معدني صادراتي، گریبانگیر فعاالن حوزه معادن و صنایع معدني 
کش��ور بوده است و به طور کلي مجموعه عوامل خارجي و داخلي موجب 
شده است تا هزینه هاي تولید محصوالت معدني و فلزي در کشور افزایش 
قابل توجهي داشته باشد. معادن و صنایع معدني مرتبط با بخش ساختمان 
نیز به دالیل رکود ایجادشده در این حوزه با مشکالت جدي در زمینه بازار 
داخ��ل و صادرات مواجه ش��ده اند. این گزارش در توصیف وضعیت معدن 
توضی��ح می دهد: »دولت به منظور کنترل قیمت ه��ا و تأمین نیاز داخل 
اقدام به ابالغ دس��تورالعمل هاي متعددي کرد که در این ابالغیه ها ضمن 
الزام بخشي از تولیدکنندگان محصوالت معدني و فلزي به عرضه محصوالت 
خ��ود در بورس کاال، قیمت پایه این محصوالت براس��اس دالر رس��مي ) 
۴۲.۰۰۰ ریالي( تعیین شد. دخالت دولت براي تنظیم بازار موجب دونرخي 
شدن محصوالت معدني و فلزي، ایجاد رانت گسترده و رونق واسطه گري 
شد. همچنین تولیدکنندگاني که محصوالت خود را در بورس کاال عرضه 
نمي کردند، مجوز صادرات محصوالت ش��ان توسط دولت باطل شد که با 
بررسي آمار تجارت خارجي در سه ماهه دوم سال این مسئله مشهود است. 
بنابرای��ن همزمان با اعالم دور اول تحریم هاي آمریکا در مردادماه 1۳9۷، 
سیاس��ت هاي ارزي دولت به همراه دس��تورالعمل هاي تنظیم بازار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت موجب شد تا نه تنها قیمت ها در بازار آزاد کنترل 
نشدند و مصرف کنندگان نهایي کاالها را با قیمت هاي باال خریداري کردند، 
بلکه تولیدکنندگان نیز با چالش هاي جدي در زمینه تأمین ارز مورد نیاز 

واردات و همچنین صادرات محصوالت خود روبه رو شدند.«
راهکارها و پیشنهادها

مرکز پژوهش های مجلس همینطور می نویسد: »اصالح دستورالعمل هاي 
تنظیم بازار محصوالت معدني و فلزي و مش��ورت با تولیدکنندگان اجازه 
خواهد داد تا بازار براساس مکانیسم هاي عرضه و تقاضا پیشرفته و کشف 
قیمت بر این اس��اس صورت گیرد، همچنین نظر به بازگشت تحریم هاي 
ای��االت متحده آمریکا، محدودیت هاي ایجادش��ده در زمین��ه صادرات و 
مبادالت مالي، تأمین انرژي و مشکالت ایجادشده در تأمین ارز واحدهاي 
تولیدي، بهترین فرصت براي توجه به مزیت هاي کشور و بازنگري جدي در 
راهبردهاي حوزه معدن و صنایع معدني ایجادشده است. گسترش ارتباط 
هدفمند با دانشگاه ها و مراکز پژوهشي به منظور تعریف پروژه هایي براي 
دس��تیابي به دانش فني تولید مواد اولی��ه، مصرفي و تجهیزات مورد نیاز 
تولیدکنندگان نیز از الزامات کنوني کشور است. وابستگي صنایع معدني به 
واردات اقالمي چون زغالسنگ ککشو، پودر آلومینا، الکترودهاي گرافیتي 
صنعت فوالد و ماده اولیه آندهاي تولید آلومینیوم، مواد نس��وز، تجهیزات 
الکتریکي و کنترلي، تجهیزات و ماشین آالت معدنکاري زیرزمیني )به ویژه 
زغال س��نگ( و ماش��ین آالت و تجهیزات معدني )در حوزه هاي اکتشاف و 
اس��تخراج( موج��ب ایجاد چالش ه��اي متعدد در زمین��ه واردات و حتي 
تأمین ارز مورد نیاز واردات این اقالم در ش��رایط تحریم مي ش��ود که باید 
با برنامه ریزي چابک و تا حد امکان نس��بت به بومي س��ازي فناوري تولید 
این اقالم اقدام شود تا واحدهاي معدني و صنایع معدني کشور در شرایط 

تحریم کمترین آسیب را متحمل شوند.«
بازوی پژوهشی مجلس در پایان این گزارش پیشنهاد می دهد: »با توجه 
به اثرگذاري تحریم ها در زمینه حمل ونقل دریایي، مبادالت مالي و صادرات 
محصوالت معدني و فلزي، سیاس��تگذاري در زمینه استفاده از روش هاي 
نوی��ن مبادالت مالي مانند ارزهاي دیجیتال و فناوري بالک چین ضروري 
اس��ت و باید به عنوان یکي از دغدغه هاي مش��ترک میان وزارتخانه هاي 
مربوط��ه و بان��ک مرکزي قرار گیرد و قوانین و مق��ررات مربوط به آن در 
مجلس ش��وراي اسالمي به تصویب برسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز با کمک به واحدهاي تولیدي به ویژه معادن و صنایع معدني کوچک و 
متوسط، آنها را در زمینه آشنایي با روش هاي تجارت بین الملل در شرایط 
تحری��م یاري کرده و با برنامه ریزي کوتاه مدت و میان مدت، تس��هیالت و 

معافیت هاي تشویقي براي زنده نگه داشتن تولید در کشور اعطا کند.« 

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: »آذر، ماه آخر پاییز« تنها نام کتابی داس��تانی نیست و 
این ماه برای دولت ها در ایران یادآور حساب و کتاب بودجه سال آینده 
کشور است. ابتدای هفته بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
س��ه قوه، کلیات بودجه سال 98 را با تاکید بر توجه به نیازهای مردم و 
به ویژه قش��رهای کم درآمد بررسی کرد. در این نشست، مباحث مرتبط 
با بودجه س��ال آینده با س��ه رویکرد اطمینان از تامین کاالهای اساسی 
مردم با ارز دولتی، اصالح و افزایش حقوق ش��اغالن و بازنشس��تگان و 
حمای��ت از تولید و اش��تغال و تکمیل طرح های نیمه تمام با مش��ارکت 

مردم و بخش خصوصی بحث و پیگیری شد.
روز بعد نیز پایگاه اطالع رس��انی دولت اعالم کرد که جلسه فوق العاده 
هیات وزیران صبح و عصر یکشنبه با موضوع بررسی الیحه بودجه سال 
98 تشکیل شد و در نهایت، الیحه بودجه سال 1۳98 به تصویب هیات 

دولت رسید.
روز دوش��نبه هم رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از ارائه بودجه سال 
98 به مجلس در 15 آذرماه خبر داد. به گفته محمدباقر نوبخت، الیحه 
بودجه سال آینده پنجش��نبه همین هفته به مجلس ارائه خواهد شد و 
چه مجلس تش��کیل جلسه بدهد یا نه، در هر صورت، الیحه همان روز 

به مجلس ارسال می شود.
همچنین س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس شورای اس��المی نیز روز 
گذش��ته از احتم��ال دالر 5۷۰۰تومانی و نف��ت 5۴ دالری برای بودجه 
س��ال 98 خبر داد. آنطور که بهروز نعمتی درباره تصویب کلیات الیحه 
بودجه سال آینده اعالم کرده، براساس شنیده ها، دولت در الیحه بودجه 
س��ال آینده قیمت 5۴ دالر را برای هر بش��که نفت در نظر گرفته است 
و پیش بینی می شود روزانه یک میلیون و 5۰۰هزار بشکه نفت در سال 

98 فروخته شود.
ب��ه گفته نعمتی، احتم��االً قیمت دالر در بودجه س��ال آینده نیز در 

حدود 5۷۰۰ تومان در نظر گرفته می شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در عین حال با اشاره به مهلت قانونی 

ارائ��ه بودج��ه به مجلس گفت که با توجه به س��فر رئی��س جموری به 
س��منان در روز چهارش��نبه، احتمال دارد وی نتواند الیحه را در موعد 
مقرر به مجلس تقدیم کند، اما هیات رئیس��ه مجلس تصمیم گرفته اگر 
نظر دولت برای این باشد که پنجشنبه پانزدهم آذر، الیحه بودجه را به 

مجلس ارائه کند، جلسه علنی مجلس در این روز تشکیل شود.
کلیات دخل و خرج دولت در سال آینده

اما نگاهی به وضعیت دخل و خرج دولت در سال آینده نشان می دهد 
تحریم هایی که امس��ال بر اقتصاد ایران تحمیل شده، تا اندازه ای شرایط 
بودجه ریزی سال 98 را پیچیده کرده است. بر این اساس، الیحه بودجه 
1۳98 بر پایه ش��رایط تحریمی و آنچه در سال آینده پیش روی دولت 

قرار دارد، آماده و ارقام کالن به طور خاص پیش بینی شده است.
به گزارش ایس��نا، تحریم هایی که در سال جاری به کشورمان تحمیل 
شد شرایط را به سمتی پیش برد که پیش بینی های مالی در بخش های 
مختلف بودجه س��االنه سخت تر از گذشته باش��د. به هر حال وابستگی 
همیشگی بودجه به نفت و تامین حداقل یک سوم از منابع از این بخش 
موجب شده با اعمال تحریم های نفتی، بانکی و ارزی تامین منابع از این 
بخش با مش��کالتی مواجه شود که مهمترین آن میزان صادرات نفت با 

توجه به امکان فروش است.
مناب��ع عمومی دول��ت به عنوان بودجه اصلی س��االنه از س��ه بخش 
درآمدهای نفتی، درآمدها و واگذاری اوراق تش��کیل می ش��ود که نفت 
بیش از یک س��وم آن را تامین می کند؛ به طوری که برای امسال حدود 
۳8۶ ه��زار میلیارد تومان منابع عمومی پیش بینی ش��ده که 1۰۷ هزار 

میلیارد تومان آن برای نفت و فرآورده های نفتی است.
این در حالی است که منابع نفتی امسال در بودجه با میزان صادرات 
حدود ۲میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز و قیمت هر بشکه 55 دالر و 
همچنی��ن نرخ ۳5۰۰ تومانی برای تبدیل منابع نفت به ریال پیش بینی 
ش��ده بود، اما با توجه به افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و همچنین 
افزایش نرخ تس��عیر ارز در بودجه که از ۳5۰۰ به ۴۲۰۰ تومان افزایش 

پیدا کرد اوضاع درآمدی دولت در این بخش را در مس��یر رو به رش��د و 
بیش از حد پیش بینی شده قرار داد.

عملکرد بودجه نش��ان داد که در هشت ماه ابتدایی سال متوسط نرخ 
فروش نفت در هر بشکه حدود ۷۰ دالر بوده است. در عین حال که در 
نیمه اول سال با وجود پیش بینی تحقق حدود 55 هزار میلیارد تومانی 

حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان کسب درآمد شده است.
گرچه چند روزی تا ارائه الیحه بودجه به مجلس مانده و هر تغییری 
در بندها و تبصره های آن بعید نیس��ت، اما اعداد و ارقامی که تاکنون از 
سوی برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس اعالم شده، قابل تامل است.  
دولت در الیحه بودجه برای درآمدهای نفتی این گونه پیش بینی کرده 
است تا فروش نفت بین یک تا یک میلیون و 5۰۰ هزار بشکه و با قیمت 
5۴دالر باشد، در عین حال که منابع نفتی با نرخ میانگین حدود 58۰۰ 
تومان تبدیل به ریال ش��ود. ارقام مورد نظر در قیاس با بودجه س��االنه 
نشان از کاهش حداقل یک میلیون بشکه ای صادرات نفت و حدود یک 
دالری قیمت فروش دارد، اما نرخ تس��عیر ارز برای س��ال بعد نسبت به 

۴۲۰۰ تومان فعلی حدود 1۶۰۰ تومان رشد دارد.
ام��ا با وجود افزایش نرخ ارز در بودجه نس��بت به س��ال جاری، قابل 
توجه است که طبق اعالم اخیر رئیس جمهور قرار است تمامی کاالهای 
اساس��ی مورد نیاز مردم با دالر ۴۲۰۰ تومانی همچنان تامین شود. در 
این حالت هر اندازه منابع ارزی برای واردات کاالهای اساسی الزم باشد 
ب��ا ۴۲۰۰ تومان فروش رفته و مابقی با میانگین 5۷۰۰ مورد محاس��به 

قرار خواهد گرفت.
بحث درآمدهای مالیاتی نیز در بودجه س��ال بعد مورد توجه است که 
امسال حدود 1۴۲ هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود اما تاکنون تحقق 
کامل نداشته و نسبت به گذشته عدم تحقق دارد. این در حالی است که 
در نیمه اول سال باید ۷۲ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب 
می ش��ده که آمار از تحقق 5۰ هزار میلی��اردی خبر می دهد و این رقم 
تا حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد که قابل توجه است.

بخش درآمدهای مالیاتی با توجه به ش��رایط خ��اص درآمد نفتی در 
س��ال آینده، از اهمیت قاب��ل مالحظه ای برخوردار اس��ت و باید بتواند 
ضمن جبران کس��ری و عدم تحقق ارقام پیش بینی شده در سال جاری 
ت��ا حدی منبع قابل اتکایی برای دولت باش��د. این در حالی اس��ت که 
همچنان معضل دریافت مالیات از تمامی گروه های مش��مول و به نوعی 
ف��رار مالیاتی پی��ش روی دولت ق��رار دارد. آخرین آماری که در س��ال 
گذش��ته نوبخت - رئیس س��ازمان برنامه و بودجه - اعالم کرد نشان از 

۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد.
بخش عمده هزینه های دولت را هزینه های جاری تشکیل می دهد که 
برای امسال حدود ۲9۰ هزار میلیارد تومان بوده که عمده آن حقوق و 
دستمزد است. برای سال آینده با توجه به تورم فعلی و آنچه برای آینده 
پیش بینی ش��ده افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان در دستور کار قرار 
دارد. حقوق کارکنان برای امس��ال تا حداکثر ۲۰درصد پیش بینی شده 

بود و به طور پلکانی اختصاص  پیدا کرد.
ب��رای بخش عمرانی هم که در س��ال جاری ۶۲ ه��زار میلیارد تومان 
مصوب ش��د و با وج��ود صرفه جویی که باید در هزینه ها وجود داش��ته 
باش��د، از این بخش رقمی کم نش��ده ولی میزان رش��د آن قابل توجه 

نیست و به کمتر از 1۰درصد برای سال 1۳98 می رسد.
کلی��ت بودجه س��ال آینده نش��ان از روزهای س��خت دول��ت دارد و 
همانطور که مسئوالن دولتی تاکنون اعالم کرده اند تدوین الیحه 1۳98 

از سخت ترین لوایح بودجه در سال های اخیر بوده است.
به هر حال الیحه بودجه س��ال 1۳98 روز پنجش��نبه همزمان با 15 
آذرماه ب��ه مجلس می رود و رئیس جمهور برنامه مالی دولت خود برای 
دخ��ل و خرج س��االنه را ارائه خواهد کرد؛ بودج��ه ای که بر پایه تثبیت 
اشتغال، ثبات سازی اقتصاد کالن و کاهش تورم، تامین عدالت اجتماعی 

و بهبود توزیع عادالنه درآمدها تدوین شده است. 

احتمال دالر ۵7۰۰ تومانی و نفت ۵۴ دالری در بودجه 9۸

ارقام کلیدی در الیحه بودجه 98
مسکن

تسهیالت 2۰درصد هزینه  ساخت مسکن را پوشش می دهد
دالر با بازار مسکن چه کرد؟

هرچند قیمت ها دائما در حال تغییر هس��تند اما برآوردها نش��ان 
می دهد هزینه س��اخت مسکن افزایش قابل توجهی نسبت به سال 
گذش��ته داش��ته اس��ت؛ برای نمونه، اگر بخواهیم در یک روس��تا 
1۰۰متر مربع زیر بنا، س��اخت و س��از انجام دهی��م با هزینه امروز 

حدود ۳۰۰ میلیون تومان هزینه تولید مسکن خواهد بود.
این برآوردی است که فرشید حاجت پور، دبیر انجمن انبوه سازان 
درب��اره وضعی��ت بازار مس��کن ارائه ک��رده و معتقد اس��ت: هزینه 
تسهیالت مسکن در مقابل هزینه ساخت، عدد بسیار پایینی است و 

۲۰درصد هزینه ساخت مشمول پرداخت تسهیالت می شود.
از س��وی دیگر، آمار افزایش ۳۴درصدی پروانه های ساختمانی در 
مقاب��ل کاهش 5۴درصدی معامالت پایتخت، نش��ان می دهد که با 
وجود ۴9۰ هزار واحد مس��کونی خالی در  ش��هر تهران، احتماال تا 

پایان امسال  تعداد خانه های خالی بیشتر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با وجودی که آخرین آمار از افزایش ۳۴درصدی 
صدور پروانه های س��اختمانی نس��بت به زمان مشابه سال قبل خبر 
می ده��د، تورم مصال��ح س��اختمانی و افت 5۴ درص��دی معامالت 
احتم��اال اثر منفی در تولید مس��کن خواهد داش��ت. بانک مرکزی 
مهرماه امسال گزارش داد که طی شش ماهه ابتدای سال ۳۲ هزار 
پروانه ساختمانی در کشور و ۳ هزار پروانه در شهر تهران صادر شده 
که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۷.5 و ۳۴درصدی 

را نشان می دهد.
با اینکه صدور پروانه های س��اختمانی در ماه های مختلف از روند 
ثابتی برخوردار نیس��ت، اگر میانگین ۶.۲ واحد مس��کونی برای هر 
ی��ک از ۳ ه��زار پروانه صادر ش��ده در تهران را م��الک قرار دهیم 
تا پایان امس��ال حدود ۳۷ هزار واحد مس��کونی تولید می ش��ود. با 
احتس��اب نصف ش��دن تعداد معامالت احتماال نیمی از این واحدها 
روی دس��ت صاحبان ش��ان می ماند و به ۴9۰ ه��زار واحد خالی از 

سکنه تهران اضافه خواهد شد. 

همچنین به دنبال نوس��انات نرخ ارز، اغلب مصالح س��اختمانی با 
رش��د قیمت مواجه ش��ده که می تواند اثر منف��ی در تولید و عرضه 
مس��کن بگ��ذارد. افزای��ش تا 151درص��دی قیمت برخ��ی مصالح 
س��اختمانی در حالی رق��م خورده که عمده ای��ن مصالح در داخل 
تولید می شود و نمی تواند تاثیرپذیری از جهش نرخ ارز داشته باشد.

ب��ا وجودی که آمار از رکود تورمی بازار مس��کن حکایت می کند 
بررس��ی ها نشان می دهد فروش��ندگان واحدهای نوساز، قیمت های 
پیش��نهادی را مرتب باال می برند. در ماه های اخیر در تهران ش��اهد 
تورم ماهیانه بوده ایم و این رش��د در واحدهای کلیدنخورده بیش��تر 
بوده اس��ت. حت��ی واحدهایی که چهار پنج س��ال از س��اخت آنها 
می گذرد، تنها با توجیه کلیدنخورده بودن با نرخ واحدهای نوساز به 
فروش می رسد. با این حال پیش بینی می شود سرعت رشد ماهیانه 

قیمت مسکن شهر تهران در ماه های آینده کاهش می یابد.
بررس��ی ها نش��ان می دهد با فروکش کردن الته��اب بازارهای ارز 
و طال، س��رمایه گذاران این بازارها به بخش مس��کن شیفت شده اند 
و عم��ده خرید و ف��روش ملک در بخش تقاضای س��وداگرانه انجام 
می ش��ود. پارادوکس موجود از افت ش��دید معامالت در برابر رشد 
قیمت ها به این مفهوم اس��ت که فروشندگان حرفه ای تورم ماهیانه 
مس��کن را رق��م می زنند. مع��دود متقاضیان مصرف��ی نیز به خرید 
آپارتمان های 1۶ س��ال به باال روی آورده اند که سهم معامالت این 
گروه از کل معامالت را نس��بت به زمان مش��ابه سال قبل ۴درصد 
افزایش داده اند. براساس رفتار معمول بازار مسکن طی ادوار گذشته 
این بازار پس از یک دوره رکود 1۰ تا 1۲ فصلی وارد رونق می شود. 
محاس��به ورود به دوره رکود از زمان ثبات قیمت ها صورت می گیرد 
و زم��ان ورود به دوره رونق بازار مس��کن به ط��ول رکود غیرتورمی 

بستگی دارد. 
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یادداشت

فرص��ت امروز: رئیس پژوهش��کده پول��ی و بانکی، توس��عه بانکداری 
ش��رکتی را برای رش��د ارائه خدم��ات بانکی ضروری دانس��ت و چهار 
اس��تراتژی بانک ها را برای ادامه فعالیت کس��ب وکار خود برش��مرد. به 
گفته علی دیوان��دری، بانکداری اختصاصی، بانکداری مش��تریان ُخرد، 
بانکداری مش��تریان متوسط و بانکداری مشتریان بزرگ، چهار مجموعه 
خدم��ات بانکداری اس��ت و با وجود محدودیت ه��ای قانونی و مقرراتی، 
بانک ها تاکنون خدمات خوبی در زمینه بانکداری شرکتی ارائه داده اند.

رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی در همایش بانکداری شرکتی که روز 
دوش��نبه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، ابتدا گریزی به 
تعریف بانکداری شرکتی زد و گفت: بانکداری شرکتی یعنی بانک ها در 
ارتباط با صنعت و کس��ب و کار حرفه ای عم��ل کنند. با توجه به اینکه 
عمده خدمات بانک ها بر پایه نیازهای اشخاص حقیقی طراحی می شود و 
معموال هم تمرکز صرف بر بازار پول دارند، پیچیدگی نیازهای مشتریان 
حقوق��ی بزرگ در راهکارهایی که بانک ها باید برای رفع چالش های این 
مشتریان داشته باشند، دیده نمی شود. بنابراین بانکداری شرکتی سعی 
می کند با ایجاد عمق بیش��تر در دانش یک بانک نسبت به کسب و کار 
مشتری و طراحی راه حل های متناسب با ویژگی های مشتری و زنجیره 

تامین آن، پاسخگوی نیازهای کسب و کارهای بزرگ باشد.
او با اش��اره به نقش کسب و کارها و ش��رکت ها در اقتصاد، ادامه داد: 
سرش��اخه های تحول اقتصادی در ش��رکت ها نهفته است و شرکت ها به 
اقتصاد کش��ور هویت می دهند، بنابراین وظیفه حاکمیت  این اس��ت که 

از ش��رکت ها حمایت کند و اگر نمی تواند حداقل مزاحم کسب و کارها 
نباشد.

به گفته رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی، در حوزه بازار پول، صنعت 
بانک��داری باید در خدمت کس��ب و کارها باش��د و بانک ها ب��رای ارائه 
خدمات منحصر به فرد مشخص شده و متناسب با نیاز شرکت ها تجهیز 
ش��وند، لذا نمی توان با خدمات س��اده و ابتدایی به ش��رکت های بزرگ 
خدم��ات ارائه ک��رد و بانک ها باید حرفه ای عمل کنن��د تا نیازهای این 

شرکت ها برآورده شود.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، دیواندری با بیان اینکه بیشترین 
نارضایتی در بین مش��تریان بانک ها مربوط به مش��تریان شرکتی است، 
افزود: بیش��تر شرکت های کش��ور مش��کالت تامین مالی و ارزی دارند 
که اگر بانکی مش��کالت آنها را به خوبی درک نکند نمی تواند س��رویس 
مناس��ب ارائه دهد. گرچه خدمات بانکداری شرکتی مدتی است که در 
نظام بانکی آغاز شده اما نیاز است که بیشتر در این زمینه صحبت شود.
وی ادامه داد: س��تون فقرات خدمات بانکداری ش��رکتی، تأمین مالی 
است و خدماتی مانند پذیره نویسی ها، تسهیالت بانکی، ضمانت نامه ها و 

سایر خدمات ارزی و ریالی در زیرمجموعه آن قرار می گیرد.
دیوان��دری ب��ا بی��ان اینکه ب��ه دلیل وج��ود این مش��کالت و فقدان 
تکنولوژی مالی شرکت ها لطمات سنگینی خورده اند و هزینه های گزافی 
را متحمل ش��ده اند که حیات اقتصادی آنها را به خطر انداخته اس��ت، 
گفت: وقتی از بانکداری ش��رکتی صحبت می کنیم، بانک ها باید تجهیز 

شوند تا به مشتریان بزرگ خدمات متناسب ارائه کنند.
او بانکداری اختصاصی، بانکداری مش��تریان ُخرد، بانکداری مش��تریان 
متوس��ط و بانکداری مش��تریان بزرگ را چهار مجموعه خدمات بانکداری 
برش��مرد و با بیان اینکه بانک ها چهار استراتژی دارند، تصریح کرد: برخی 
بانک ها ترجیح می دهند مدل س��نتی را ادامه دهند و کاری انجام ندهند و 
برخی بانک ها ترجیح می دهند به مکانی برای ارائه خدمت به موسسات مالی 

و فین تک ها تبدیل شوند که این دو استراتژی توصیه نمی شود.
وی ادامه داد: اما دو اس��تراتژی توصیه ش��ده وج��ود دارد؛ یکی اینکه 

بانک ها تبدیل به یک س��وپرمارکت مالی ش��ده و به س��ایر شرکت های 
بیمه و غیره متصل ش��وند تا بتوانند انواع خدمات را ارائه کنند که این 
نوع بانک ها زیرس��اخت های الزم را برای بانکداری ش��رکتی دارند و اگر 
بانکی بدون ایجاد زیرساخت ها به سمت بانکداری شرکتی برود حاصلی 

نخواهد داشت.
رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی خاطرنش��ان کرد: اس��تراتژی دیگر 
تبدیل شدن بانک ها به پلتفرمی برای ارتباط مشتریان به طیف وسیعی 
از خدمات اس��ت که بس��یاری از بانک ها زیرس��اخت های سنتی مانند 
اعتماد مش��تریان، دسترسی به س��پرده های ارزان قیمت و دسترسی به 
اطالعات مش��تری را حفظ می کنند، ولی با تکیه بر این توانمندی ها به 
بقیه اتصال پیدا می کنند و برای مش��تریان بزرگ سرویس هایی را ارائه 

می دهند که از خدمات سایر دستگاه ها بی نیاز باشند.
دیوان��دری یادآور ش��د: بین ۴۰ ت��ا 5۰درصد درآم��د بانک های دنیا 
از بانکداری ش��رکتی حاصل می ش��ود و این در حالی اس��ت که توسعه 
خدمات بانک های ما به س��مت توس��عه بانکداری شرکتی نیست و باید 

درک کنند که مشتریان بزرگ بانک، به خدمات متفاوتی نیاز دارند.
وی ادامه داد: با پیشرفت حوزه فناوری اطالعات، بسیاری از نیروهای 
بانک ه��ا در حوزه پرداخت بیکار می ش��وند و بانک ها باید این نیروها را 
آموزش دهند تا وارد حوزه بانکداری ش��رکتی ش��وند و برای شرکت ها 
راهکار ارائه دهند. چهره شعب بانک ها در دنیا عوض شده و شعبه ها به 
مکانی برای فعالیت های پیچیده بانکی تبدیل ش��ده اند و حیف است که 
ش��عب بانک های ایرانی به  جایی تبدیل ش��ود که درآمدی از آنها برای 

بانک ایجاد نشود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان با بیان اینکه شعب بانک باید 
به جایی تبدیل شود که راه حل برای اقتصاد ارائه دهد، گفت: کشورهای 
پیش��رفته ای مانند ژاپن و آلمان به واس��طه شرکت های بزرگ پیشرفت 
کردن��د و م��ا نیز باید خود را ب��رای تقویت فعالیت ش��رکت های بزرگ 
تجهیز کنیم، چرا که نجات اقتصاد ایران در دست شرکت ها است و اگر 

شرکت ها تقویت شوند، بسیاری از مشکالت حل می شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در همایش بانکداری شرکتی اعالم کرد

4 استراتژی توسعه بانکداری شرکتی
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شریف نظام مافی
 رئیس اتاق مشترک ایران و سوییس

 انتظار برای کانال مالی ایران و اروپا
تا 1۵ دسامبر

کانال مالی ایران و اروپا در آینده ای نزدیک و به احتمال قریب به 
یقین در کشورهای آلمان یا فرانسه پا می گیرد. این دو از کشورهای 
اروپایی به ش��مار می آیند که تا حدودی می توانند فش��ارهای مالی 
آمریکا را تحمل کنند. از س��وی دیگر س��وییس به دنبال راه اندازی 
کانال مالی اختصاصی خود است تا در حوزه سالمت و غالت با ایران 
تجارت کند. مذاکره برای راه اندازی این کانال مالی به جریان افتاده 
تا هرچه زودتر مجوزهای الزم دریافت شده و امکان استفاده از این 

کانال برای طرفین فراهم شود.
جزیی��ات مربوط به چگونگی فعالیت کانال مالی ایران و اروپا باید 
تا 15دسامبر سال جاری میالدی اعالم شود. تا این تاریخ دست کم 
باید س��اختار اولیه و مکان اس��تقرار این نهاد مالی مش��خص شود 
چراک��ه پس از آن تعطیالت کریس��مس در کش��ورهای غربی آغاز 
می شود و بعد تعطیالت سال نو در ایران آغاز خواهد شد و در عمل 
راه اندازی این کانال به س��ال آینده میالدی و خورش��یدی موکول 

می شود.

ش��واهد کنونی نش��ان می دهد که بدون اشاره مس��تقیم به این 
مس��ئله، ایران به س��مت نفت در برابر غ��ذا و دارو حرکت می کند. 
به نظر نمی رس��د که تا دو سال آینده تجارت در حوزه های مختلف 
از جمله تکنولوژی های روز مثل هواپیما و ماش��ین آالت برای ایران 
ممکن ش��ود یا دست کم به راحتی انجام ش��ود. فکر می کنم در دو 
سال پیش رو بیشتر تمرکز طرف های خارجی برای تجارت با ایران 
در حوزه غالت و س��المت است و این فعالیت ها هم باید با دریافت 
مجوزه��ای الزم از جمله اوفک و دیگر نهاده��ای بین المللی انجام 

شود.
در ای��ن بی��ن ایران باید از فرصت تجارت با کش��ورهای ش��رقی 
اس��تفاده کند. هرچند تجارت با کش��وری مثل چین برای ایرانیان 
خوش سابقه نیست، اما نباید فراموش کرد که این کشور چین سابق 
نیست و در عرصه فناوری های روز بومی سازی و سرمایه گذاری های 
قابل توجهی را انجام داده اس��ت. بدسابقه بودن چین در تجارت با 
ای��ران بی��ش از طرف خارجی به عوامل داخلی ب��از می گردد که به 
دنبال واردات کاالی بی کیفیت و با فناوری های پایین از کشورهای 

شرقی بودند.
در پای��ان باید دید ق��درت مالی بخش خصوصی در اس��تفاده از 
فرصت های تجارت با هر یک از کش��ورها به چه اندازه است و البته 
در شرایط کنونی باید از هر فرصتی به بهترین شکل ممکن استفاده 

کرد.
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واکنش بازار ارز به حضور سرزده رئیس کل بانک مرکزی
دالر از سکه می افتد؟

فرصت امروز: به دنبال حضور س��رزده رئیس کل بانک مرکزی در 
ب��ازار ارز، قیمت ها دیروز کاهش یافت و روند نزولی به خود گرفت. 
روز دوش��نبه عبدالناصر همتی بدون اعالم قبل��ی به مرکز تجارت 
جهانی فردوسی که این روزها یکی از بازارهای عمده خرید و فروش 
ارز در ش��هر تهران است، رفت و پای صحبت صرافی ها و خریداران 
در بازار ارز نشس��ت تا مش��کالت و چالش های پیش روی بازار ارز 
را از نزدیک مش��اهده کند. اما اینکه این بازدید سرزده چه تاثیری 
بر بازار ارز گذاش��ت، سوالی اس��ت که بسیاری از فعاالن بازار به آن 
پاس��خ مثبت داده اند. فعاالن بازار ارز می گوین��د این اقدام تاثیری 
قابل توجه در بازار به جا گذاشت و قیمت دالر را در بازار نزولی کرد.
 بر این اساس برخی خبرگزاری ها حتی از کمتر شدن قیمت ارز آزاد 
از ارز بازارس��از خبر دادند به طوری که خبرگزاری تس��نیم اعالم کرد: 
هم اکنون دالر نقدی در تهران 11 هزار و 55۰ تومان از سوی صراف ها 
اعالم شده اس��ت آن هم درحالی که دالر تزریقی از سوی بازارساز 11 
هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورده اس��ت. گفته می ش��ود ریزش قیمت 
ناشی از فضایی است که تحت تاثیر حضور همتی در بازار شکل گرفته 
است. همچنین برخی فعاالن بازار، حضور همتی را نشانه اتخاذ سیاست 
جدی��د بانک مرکزی در بازار ارز می دانند و معتقدند ش��اید خبر ارزی 
جدیدی در راه اس��ت، چراکه بانک مرکزی پیش��تر مج��وز الزم برای 

مدیریت بازار ارز را از سران سه قوه دریافت کرده است.

فرصت جدید بورس تهران برای ارتقای 
WFE عضویت در

بورس اوراق بهادار تهران مکاتبات الزم را با فدراسیون جهانی بورس ها 
)WFE( ب��ه منظور ارتقای عضویت در این نه��اد بین المللی انجام داد. 
به گزارش س��نا، علی صحرائی، مدیرعامل ب��ورس اوراق بهادار تهران با 
اش��اره به این مطلب و ضمن تبریک به دکتر محمدی ریاس��ت محترم 
سازمان بورس و اوراق بهادار، امور بین الملل سازمان بورس و فعاالن بازار 
س��رمایه کشور بابت عضویت کامل س��ازمان بورس در IOSCO گفت: 
این موفقیت به واسطه تالش مستمر و بی وقفه در سازمان بورس و اوراق 
بهادار میسر شده اس��ت و این فرآیند بی تردید به ارتقای استانداردهای 
پذیرش، درج و زیرس��اخت های معامالتی در بورس های کشور و انطباق 
قوانین با معیارهای جهانی بیش از پیش خواهد انجامید. وی اظهار داشت: 
عضویت کامل سازمان بورس در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق 
به��ادار )IOSCO(، فرصت جدیدی برای بورس  های کش��ور به منظور 
توسعه روابط بین المللی و کسب عضویت وابسته در این نهاد بین المللی 
را فراهم آورده است. صحرائی در ادامه تصریح کرد: بورس تهران از سال 
199۲ می��الدی عضو فدراس��یون جهانی بورس  ها )WFE( اس��ت و با 

تحوالت اخیر، امکان خواهد یافت به عضو کامل WFE تبدیل شود.

نماگربازارسهام

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار دیروز در نخس��تین همایش 
بانکداری شرکتی  با اشاره به اینکه تا دو دهه اخیر همه تصور می کردند 
ک��ه متغیرهای اس��می مانند حجم پول خنثی اس��ت و اث��ر حقیقی بر 
اقتصاد نخواهد داش��ت، گفت متغیرهایی مانند دستمزد و حجم پول به 

نوعی متغیرهای نامینال شناخته می شوند.
به گزارش سنا و به گفته شاپور محمدی، این در حالی است که بحران 
۲۰۰8 نش��ان داد که اگر اتفاقاتی در بخش واقعی اقتصاد رخ دهد، این 
متغیره��ا می تواند بخش واقعی را تحت تاثی��ر قرار دهند، بنابراین الزم 

است که توجه ویژه ای به بخش مالی صورت گیرد.
او با بیان اینکه در ادبیات مالی درخصوص بانک پایه و بازار پایه زیاد 
صحبت ش��ده اس��ت، ادامه داد: اخیرا بحث های قانون پایه بودن بازارها 
مطرح شده اس��ت و انتظار می رود هر بخشی که ارزان تر تامین مالی را 

انجام دهد، مورد توجه قرار بگیرد.
دبیر ش��ورای عالی بورس ب��ا بیان اینکه بانک و بازار س��رمایه هر دو 
مهم هس��تند، گفت: هر بازاری که بتواند تامین مالی ارزان تری را برای 
ش��رکت ها انجام دهد، باید در آن مقطع خ��اص مورد توجه قرار بگیرد. 
بنابرای��ن ممکن اس��ت این محوری��ت در زمان دیگ��ری تغییر کرده و 

اولویت ها عوض شود.
محمدی ادامه داد: بازار س��رمایه در سال های اخیر تالش زیادی برای 
تامین مالی از طریق انتش��ار اوراق کرده اس��ت. امس��ال ۴ هزار و 5۰۰ 
میلیارد تومان تامین مالی از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه صورت 

گرفته که این رقم بدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه ها است.
همکاری مشترک بورسی و بانکی

رئیس س��ازمان بورس با تاکید بر اینکه بازار سرمایه شفاف ترین بازار 
در اقتصاد کشور به شمار می رود، تصریح کرد: تمامی اطالعات شرکت ها 

در تابلوهای بورس��ی منتشر می شود و نقدشوندگی در بازارها از کیفیت 
بسیار باالیی برخوردار است.

وی با اش��اره به پتانس��یل های بورس کاال برای تامین مالی نیز گفت: 
ب��ورس کاال ه��م در بخش تامی��ن مالی می تواند فعالیت بس��یار خوبی 
داشته باشد. این بازار از طریق پیش فروش اوراق کاالیی می تواند تامین 

مالی های خوبی انجام دهد.
محمدی با بیان اینکه بازار س��رمایه و بازار پول در کنار هم می توانند 
خ��وب کار کنند، تصریح ک��رد:  عمدتا بحث ثبات مال��ی ناظر بر بحث 
ریس��ک فراگیر است و این بازارها باید بتوانند ریسک فراگیر را مدیریت 
کنند. از همین رو س��ه نهاد بازار س��رمایه و بانک و بیمه باید کنار هم 

باشند.
به گفته او، بانکداری ش��رکتی و تامین مالی شرکت ها از بازار سرمایه 

دو رویکردی هستند که از بازار پول و بازار سرمایه تامین می شود.
وی با اشاره همکاری بازار سرمایه و بازار پول افزود: یکی از بحث هایی 
که همواره مطرح بوده بحث ثبات مالی است که بازار پول، بازار سرمایه 
و بازار بیمه باید با یکدیگر در راستای دستیابی به ثبات مالی کار کنند.

لزوم کاهش هزینه تامین مالی
محمدی با تاکید بر اینکه مهم ترین نیاز کش��ور کاهش هزینه تامین 
مالی است، گفت: اگر بازار سرمایه اوراقی منتشر کند که نرخ آن با نرخ 
سود سپرده ها هماهنگ نباش��د، اثرگذار نخواهد بود. بانکداری شرکتی 
در حوزه این تعامالت می تواند معنا پیدا کند. برای مثال، تامین سرمایه 
در گردش به عهده بانک ها گذاشته شده، اما بازار سرمایه از طریق انتشار 
اوراق مرابح��ه و اوراق اج��اره تامین نقدینگی می تواند به این مس��ئله 

کمک کند.
رئیس س��ازمان بورس اضافه کرد: شرکت ها معموال آشنایی زیادی با 

تامی��ن مالی ندارند و باید در این زمینه فرهنگ س��ازی مناس��بی انجام 
ش��ود تا جایگاه تامین مالی ش��رکت ها از طریق بازار سرمایه ارتقا یابد. 
در عین حال باید زمینه ای فراهم ش��ود تا شرکت ها با حق انتخاب های 

متعدد روبه رو باشند.
هماهنگی در قوانین بازارها

س��خنگوی س��ازمان بورس ادامه داد: بحث یکسان سازی مقررات در 
بازارهای مالی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. باید بین بازار سرمایه 
و بازار مالی هماهنگی و یکسان س��ازی انجام ش��ود. سهل گیری بیش از 
حد یعنی ریسک و سخت گیری بیش از حد، امکان تامین مالی آسان را 

از بین می برد، از این جهت باید یک توازن خوبی برقرار کرد.
او ب��ا تاکی��د بر اینکه در تامین مالی چه از طری��ق بازار مالی و چه از 
طریق بازار س��رمایه، مساله نرخ بس��یار با اهمیت است، افزود: باید بین 

نرخ تامین مالی و نرخ بخش واقعی اقتصاد هارمونی ایجاد شود.
کاهش زمان افزایش سرمایه

محم��دی در پایان یادآور ش��د: یکی از تنگناهایی که بازار س��رمایه 
را درگیر خود کرده اس��ت، محدودیت ه��ای قانون تجارت برای افزایش 
س��رمایه اس��ت. برای افزایش س��رمایه زمان های ۶۰ و ۳۰ روزه در نظر 
گرفته شده است و اگر ۳۰ روز هم امور اجرایی به طول بینجامد، فرآیند 
افزایش سرمایه را طوالنی می کند، بنابراین باید این فرآیند کوتاه سازی 

شود.
او اف��زود: اخیرا مکاتباتی با مقامات دولتی برای امتیازگیری به لحاظ 
امکان��ات مالیاتی برای ش��رکت های بورس��ی صورت گرفته اس��ت. این 
ش��رکت ها شفاف ترین شرکت های کشور هس��تند که بخش عمده ای از 
ارزش اف��زوده کش��ور را تولید می کنند و بخش عمده ای از اش��تغال را 

بر دوش دارند.

رئیس سازمان بورس از تامین مالی ۴۵۰۰ میلیارد تومانی بورس با انتشار اوراق خبر داد

ثبات مالی محصول هارمونی بورس و بانک
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تولید خرما به یک میلیون و 1۵۰ هزارتن 
می رسد

رئی��س انجمن ملی خرم��ا گفت علی رغم ش��وری آب در برخی 
مناطق، تولید خرما در سال جاری همانند مدت مشابه سال قبل به 
یک میلیون و 15۰ هزار تن می رس��د. محس��ن رشیدفرخی، رئیس 
انجمن ملی خرما در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخری��ن وضعیت تولید خرما در س��ال جاری اظه��ار کرد: علی رغم 
شوری آب در برخی مناطق خوزس��تان و سایر استان ها، اما میزان 
تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته است.

وی میزان تولید خرما در س��ال جاری را همانند س��ال گذشته یک 
میلیون و 15۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: پیش بینی می ش��ود که ۲۰ 
تا ۲5درصد این میزان به بازارهای هدف صادر ش��ود. رش��ید فرخی با 
انتق��اد از مداخله دولت در بحث قیمت گ��ذاری محصوالت بیان کرد: 
بخش خصوصی همیش��ه نگران مداخله دولت در امر قیمت گذاری و 
خرید توافقی محصول اس��ت چراکه دولتم��ردان کار اصلی خود را که 
سیاس��ت گذاری در امر تولید و اجرای الگوی کشت است، به فراموشی 
س��پردند. رئی��س انجمن ملی خرم��ا ادامه داد: علی رغ��م محدودیت 
منابع آبی، دولت سیاس��تی در زمینه تخصیص الگوی کشت ندارد در 
حالی که این امر به سبب کشت محصوالت آب بر می تواند ضربه مهلکی 
به س��فره های زیرزمینی وارد کند. وی در پایان با اش��اره به مشکالت 
و چالش ه��ای پیش روی صادرات خرما بیان ک��رد: با توجه به اعمال 
تحریم های جدید و نوس��ان نرخ ارز با افزایش ۳ تا 5برابری هزینه های 
حمل و نقل کشتیرانی و آیین نامه های متعدد در بخش صادرات روبه رو 
هستیم که برای خروج صادرکنندگان از سردرگمی، اصالح قیمت پایه 
گمرکی، مدت زمان برگش��ت ارز حاصل از صادرات و همچنین شرایط 

بازگشت ارز به کشور  امری ضروری است.

گوجه فرنگی و ممنوعیتی که نتوانست ترمز 
گرانی اش را بکشد

گوجه فرنگی یکی از محصوالت کش��اورزی پرمصرف اس��ت که از 
س��ویی دومین محصول صادراتی کشاورزی به شمار رفته و از سوی 
دیگر قیمت آن هر روز گران تر می ش��ود. به نظر می رسد محدودیت 
و ممنوعی��ت صادرات ای��ن محصول هم نتوانس��ته ترمز گرانی آن  
را بکش��د. به دنبال نوس��انات ارزی ماه های اخیر، گوجه فرنگی هم 
همچون دیگر محصوالت کش��اورزی با افزایش قابل توجه صادرات 
مواجه ش��د و کار به جایی رس��ید که در پی کمبود در بازار داخلی 
و گران��ی بی��ش از حد آن که تا کیلویی ح��دود ۷۰۰۰ هم در بازار 
فروخت��ه می ش��د، دولت مصوبه ای اب��الغ کرد که ت��ا اطالع ثانوی 
صادرات گوجه فرنگی تولید شده در فضای باز را ممنوع اعالم کرد.

در ای��ن رابطه غالمرضا تقوی، مدیرکل دفت��ر امور گلخانه، گیاهان 
داروی��ی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کش��اورزی به ایس��نا، گفت: در 
حال حاضر س��االنه 5میلیون و ۴۰۰ ه��زار تن گوجه فرنگی در فضای 
باز و حدود ۲۲۰ هزار تن در فضای گلخانه ای تولید می شود و با توجه 
به این که در ش��ش ماهه نخست امسال افزایش س��ه برابری صادرات 
گوجه فرنگی نس��بت به نیمه نخست سال گذشته را داشتیم و همین 
عامل س��بب افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار داخلی ش��ده است، 
صادرات آن تا اطالع ثانوی ممنوع ش��د که با توجه به تبصره های آن 
یکی از بهترین ابالغیه های دولت در این زمینه بوده است. وی افزود: با 
توجه به این که نباید بازار خارجی هیچ محصولی با مخاطره مواجه شود، 
در این ابالغیه نیز به این نکته توجه شده و صادرات تولیدات گلخانه ای 
که رقم چندانی نس��بت به تولیدات این محصول در فضای باز نیست، 
آزاد اعالم ش��ده است که از سویی به تضمین بازارهای خارجی کمک 
می کند، از سوی دیگر نیز کشاورزان و بهره برداران را به کشت و تولید 
گوجه فرنگی و دیگر محصوالت س��بزی و سیفی در فضای گلخانه ای 
ترغیب کرده و نهایتا توس��عه گلخانه ها در کش��ور را تسریع می کند. 
در این ش��رایط نگاهی به آخرین آمارهای رس��می نشان می دهد که 
این ممنوعیت هم نتوانست التیامی برای آرامش بازار و کاهش قیمت 
گوجه فرنگی باش��د چرا که با وج��ود ارزانی مقطعی، دوباره قیمت این 
محصول باال رفته اس��ت. آخرین آمار بانک مرکزی از متوس��ط قیمت 
خرده فروش��ی اقالم خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به 
دوم آذرماه امسال نشان می دهد که هر کیلوگرم گوجه فرنگی به صورت 
میانگین ۶1۰۲تومان فروخته شده است که نسبت به هفته قبل از این 
بررسی 1۴.۲درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۳۷.۳درصد و نسبت 
به هفته مشابه سال قبل نیز 5۳.۲درصد افزایش قیمت داشته است و 
این اعداد و ارقام و درصدها گویای این مس��ئله اس��ت که هنوز نه تنها 
تغییری در قیمت این محصول ایجاد نشده بلکه گوجه فرنگی همچنان 

روند گرانی و افزایش قیمت خود را ادامه می دهد.

صادرات سیمان 1۰درصد افزایش یافت
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، گفت در هفت ماهه امسال، 
صادرات س��یمان با افزایش 1۰درصدی نس��بت به سال گذشته به ۷ 
میلی��ون و ۶۴۳ هزار تومان رس��ید. عبدالرضا ش��یخان، دبیر انجمن 
کارفرمایان صنعت س��یمان در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
درب��اره وضعیت صادرات س��یمان اظهار کرد: در هفت ماهه امس��ال، 
صادرات س��یمان کلینکر به ۷ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان رس��ید که 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 1۰درصد افزایش داشته است. وی 
ادامه داد: در هفت ماهه امسال، ۳میلیون و 8۴1 هزار تن کلینکر و ۳ 
میلیون و 8۰۲ هزار تن سیان صادر شده است که در مجموع صادرات، 
نس��بت به دوره مشابه سال گذش��ته، به ۷ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان 
رس��یده که توانسته افزایش 1۰درصدی داشته باشد. شیخان، افزایش 
هزینه های حمل ونقل دریایی را عامل کاهش به کش��ور های همسایه 
دانس��ت و اظهار کرد: معامالت اقتصادی با کشور های همسایه معموال 
با ریال انجام می شود و تعهد ارزی باعث محدود شدن صادرات به این 
کشور ها شده است. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، با اشاره به 
پیش بینی وضعیت صادرات در پنج ماهه دوم س��ال گفت: صادرات در 
پنج ماهه دوم س��ال روند کاهشی خواهد داشت مگر آنکه تصمیمات 

دیگری برای تحوالت ارزی صورت گیرد.
ش��یخان در پایان گفت: محدودیت های ارزی ناش��ی از تحریم ها 
و افزای��ش هزینه حمل ونقل داخلی و بین المللی موجب اُفت میزان 

صادرات در ماه آبان شده است.

اخبـــار

برخی کارشناسان و فعاالن بازار با اعتقاد به این که تعداد گوشی هایی 
که توقیف شده، آنچنان نیست که بخواهد بر خواسته های بازار تاثیرگذار 
باشد، می گویند: این گوشی ها باید با شرایط معمول وارد بازار شوند که 

تبعیضی برای هیچ یک از خریداران اتفاق نیفتد.
به گزارش ایس��نا، قیمت گوش��ی در ماه های اخیر با افزایش نرخ ارز، 
رون��دی صعودی را در پیش گرف��ت و البته دالیلی مانن��د دریافت ارز 
دولتی توس��ط واردکنندگان و عرضه گوش��ی با قیمت آزاد هم موجب 
افزایش قیمت ش��د، اما در ش��رایطی که نرخ ارز روند کاهش��ی گرفت، 
همچنان قیمت گوش��ی ها باالس��ت و البته مس��ئوالن روش هایی مانند 
عرضه گوش��ی های توقیفی را راه حلی برای کاهش قیمت گوشی عنوان 
می کنند و باید منتظر ماند که پس از وارد شدن گوشی های توقیف شده 

چه تاثیری در بازار ایجاد خواهد شد.
در این باره افش��ار فروتن در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا بیان این که برای 
تثبیت قیمت در بازار گوش��ی چند فاکتور نیاز اس��ت، اظهار کرد: یک 
بحث ارز اختصاصی به واردات گوش��ی اس��ت. بعد از اتفاقاتی که افتاد 
و سوءاس��تفاده ای که برخی از ش��رکت ها در بخش واردات انجام داده و 
خیانت��ی که به بخش اقتصادی این ح��وزه کردند، این موضوع دامنگیر 
همه ش��د و اختصاص ارز و مش��خصا واردات گوش��ی، متوق��ف ماند تا 

تصمیماتی گرفته ش��ود. این فعال حوزه واردات گوش��ی ادامه داد: اگر 
بخواهی��م به طور کلی به قضی��ه نگاه کنیم، اولین نی��از بحث واردات، 
اختصاص ارز مربوطه اس��ت و این که آیا واردکننده قانونی باید ارز آزاد 
تهیه و نسبت به واردات اقدام کند؟ در این صورت با مشاهده نوسان در 
نرخ ارز، در بحث قیمت گوش��ی هم نوسان خواهیم داشت، اما اگر یک 
قیمت مشخصی برای واردات گوشی اختصاص پیدا کند، در آن صورت 

می توان شاهد بود که قیمت گوشی ها تثبیت شده باقی بماند.
او در پاس��خ به اینکه چرا علی رغم کاهش قیمت ارز، قیمت گوش��ی 
کاهش پیدا نکرد، توضیح داد: گوشی هایی که اکنون وارد بازار می شوند، 
زمانی وارد شده بودند که قیمت ارز باال بود و مقداری طول می کشد که 
تاثیرات کاهش نرخ ارز را در بازار گوشی شاهد باشیم. متاسفانه افرادی 
که سوءاس��تفاده گرانه به این قضیه نگاه می کردند، در زمان افزایش نرخ 
ارز به محض روند افزایش��ی، به صورت لحظه ای، نرخ گوشی تلفن همراه 

را افزایش می دادند، در صورتی که این موضوع از پایه ایراد داشت.
فروت��ن ادامه داد: در ش��رایطی که آن ها گوش��ی ها را ب��ا ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وارد کرده بودند، نباید قیمت را تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار 
می دادن��د. این تاثیرها و اینگونه اقدام ه��ا، ذهنیتی ایجاد کرده و اکنون 
تص��ور خریدار این اس��ت که همان طور که قیمت ها ب��ا افزایش نرخ ارز 

به صورت لحظه ای افزایش پی��دا کرد، درصورت کاهش لحظه ای قیمت 
ارز هم باید قیمت ها کاه��ش لحظه ای پیدا کند؛ درصورتی که این طور 
نیس��ت. البته اگر این کاهش تثبیت پیدا کند، قطعا در بحث بازار تلفن 

همراه هم بی تاثیر نیست.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور با اشاره به عرضه  
گوشی های توقیفی بیان کرد: آنچه مسلم است، قطعا در مقطعی که این 
گوش��ی ها وارد بازار شوند، تاثیر لحظه ای می گذارد اما این تاثیر مستمر 
و ادامه دار نیست. درواقع نوسانی در یک مقطع ایجاد می شود و کاهش 
قیمت اتفاق می افتد اما به صورت مستمر ادامه نخواهد داشت و قیمت ها 

به حالت اول برمی گردد.
وی درباره  نحوه  توزیع گوش��ی ها اظهار کرد: باید مش��خص شود که 
چه مکانیزمی برای توزیع گوشی ها وجود دارد و اینطور نباشد که مانند 
موارد مشابه قبلی خریدار در صف های خرید منتظر بمانند. البته درباره 
چگونگ��ی توزیع فعال نمی ت��وان نظر داد اما قطعا بای��د جوانب موضوع 
س��نجیده و با افراد آگاه و مسلط به وضعیت بازار مشورت شود تا احیانا 
ش��رایطی که قبال ایجاد ش��ده بود، مجددا تکرار و مکانیزم توزیع دچار 
مش��کل شود، بلکه این گوش��ی ها باید با شرایط معمول وارد بازار شوند 

که تبعیضی برای هیچ یک از خریداران اتفاق نیفتد.

عرضه گوشی های توقیفی چه تاثیری در بازار دارد؟

یکی از شهرهای اصلی تولیدکننده زعفران در استان خراسان رضوی، 
کاشمر اس��ت، اما به دلیل برخی مشکالت از جمله نداشتن بسته بندی 

استاندارد، محصول این شهر مناسب برای صادرات نیست.
به گزارش ایسنا، س��ود اصلی این محصول پرارزش نصیب کشاورزان 
منطق��ه نمی ش��ود بلکه س��ود اصلی را کش��ورهای خارج��ی می برند؛ 
شهرس��تان کاش��مر با دارا بودن بیش از ۷۰۰۰ هکتار سطح زیرکشت 
زعفران و عملکرد متوس��ط ۳ کیلوگرم از مزارع ب��ارور، قابلیت تولید و 
اس��تحصال بیش از ۲۰ تن س��ر گل زعفران را دارد ک��ه می تواند تأثیر 

بسیار زیادی در اقتصاد جامعه روستایی داشته باشد.

رئی��س اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کش��اورزی کاش��مر در 
گفت وگو با ایسنا، عنوان کرد: کاهش شدید بارندگی در طول دوره رشد 
گیاه)پاییز و زمس��تان( اساسی ترین مش��کل کاهش عملکرد در مرحله 

داشِت مزارع است که با انجام آبیاری های مکمل جبران می شود.
احمدرض��ا محمودی مقدم اظهار ک��رد: زعفران به عل��ت محدودیت 
در کش��ت و عرض��ه، افزایش روزافزون تقاضا و قیمت بس��یار گران آن، 
همواره موضوعی جذاب برای اعمال تقلب بوده است؛ رنگ کردن خامه 
زعفران با رنگ استخراج شده از کالله و یا رنگ های طبیعی یا مصنوعی 
دیگر و مخلوط کردن آن با زعفران، س��نگین کردن وزن زعفران با قرار 

دادن و انب��ار نم��ودن زعفران در محل های مرطوب و یا اس��پری کردن 
ذرات ری��زآب به داخل زعف��ران و افزودن عطر زعفران به آن، همچنین 
افزودن مواد معدنی، قند، عس��ل و رشته های گوشت قرمز، مواد گیاهی 
و… از جمله موارد انواع تقلب در فروش زعفران اس��ت. وی اظهار کرد: 
سال هاست که کوچ این گیاه زیبا و ارزشمند از نواحی خراسان جنوبی و 
حتی جنوب خراسان رضوی به سوی مناطق با آب و هوای سردتر شروع 
ش��ده است و خشکس��الی های پی درپی باعث شده تا این روند همچنان 
ادامه یابد به نحوی که زعفران در مس��یر تغییر زیس��تگاه خود به سایر 

استان های کشور و گاه خارج از مرزها نیز مهاجرت کرده است.

ی��ک مقام مس��ئول گفت صادرات انواع آبزیان فرآوری ش��ده کش��ور 
در ش��ش ماهه نخست س��ال جاری نسبت به س��ال گذشته نزدیک به 
۳9درصد رش��د نش��ان می دهد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
عیس��ی گلش��اهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توس��عه بازار 
آبزیان سازمان شیالت ایران اظهار کرد: امسال در هر یک از ردیف های 

کاال های صادراتی آبزیان حداقل 18درصد رشد صادرات داشته ایم.
وی افزود: سال گذشته، سهم صادرات آبزیان فرآوری شده در اشکال 
مختلف مانند کنس��رو، ناگت، برگر، ماهی ریز خشک ش��ده و فیله شده 
نسبت به مجموع صادرات محصوالت شیالتی حدود 8درصد بوده است.

گلش��اهی با اش��اره به تولی��د 1.۲ میلیون تن انواع آبزی��ان دریایی و 
پرورش��ی در کش��ور بیان کرد: از این میزان تولید، قریب به ۳5۰ هزار 
تن آبزی در کشور فرآوری می شود. این مقام مسئول ادامه داد: از ۳5۰ 
ه��زار تن آبزی فرآوری ش��ده 18۰ تا 19۰ هزار ت��ن فقط مربوط به تن 

ماهیان صنعتی اس��ت که در صنایع کنس��رو اس��تفاده می شود، بخشی 
مربوط به ماهیان ریز شمال و جنوب کشور مانند کیلکا و ساردین است 
که قس��متی از آن به صورت کنس��رو در اختیار مص��رف کنندگان قرار 
می گیرد و سایر آن هم به صورت ساده، خشک شده و یا برای تولید پودر 
ماهی اس��تفاده می شود. به گفته وی در بخش ماهیان تجاری، برخی از 
ماهیان کم حجم صید مش��خص دارند مانند ماهیان ش��یر، انواع حلوا، 
ش��وریده و س��لطان ابراهیم در چرخه فرآوری ق��رار گرفته و به صورت 

فیله، قطعه بندی شده و بسته بندی شده در بازار عرضه می شود.
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توس��عه بازار آبزیان س��ازمان 
شیالت ایران اظهار کرد: امسال برای نخستین بار، ماهیان گرمابی مانند 
کپ��ور نقره ای و کپور معمولی و ق��زل آال که عمدتا به صورت تازه خوری 

مصرف می شدند در چرخه فرآوری قرار گرفتند.
وی گف��ت: برآورد ها نش��ان می دهد با افزایش تولی��د داخل، واردات 

آبزیان کاهش و گرایش واحد های فرآوری به ماهیان تولید داخل بیشتر 
شده اس��ت. گلش��اهی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ واحد فرآوری 
آبزیان در کش��ور داریم، تصریح کرد: از این تعداد 1۲8 واحد در زمینه 
فرآوری آبزیان به صورت استخوان گیری شده، استیک شده، قطعه بندی 

و بسته بندی شده فعالیت می کنند.
وی ارزش افزوده در حوزه آبزیان را بسته به نوع فرآورده و تعداد کاال 
بی��ن ۲8 تا 1۴۰ درصد اعالم ک��رد و افزود: در گروه آبزیان، محصوالت 
فرآوری ش��ده ارزش افزوده خوبی ایجاد می کند و ضمانت کننده س��ود 
زنجیره تولید هس��تند. گلش��اهی در پایان تصریح ک��رد: با این حال در 
تمام دنیا، مردم تا زمانی که به آبزیان تازه با کیفیت دسترس��ی داش��ته 
باشند کمتر به سمت آبزیان منجمد و یا فرآوری شده می روند و اگر به 
س��مت فرآوری شده ها بروند، محصوالتی را انتخاب می کنند که ویژگی 

سهولت در مصرف را داشته باشند.

سود زعفران ایرانی به کام اسپانیایی ها

صادرات آبزیان 39درصد رشد کرد

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

بررسی مسیرهای جبران قیمت گذاری دستوری خودرو
 هزینه سرکوب قیمت در خودروسازی، با 

کیست؟
با وجود کش��ف قیم��ت خودروهای داخلی در س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ارس��ال لیست مربوطه به ستاد 
تنظیم ب��ازار، دولت همچنان از ابالغ آن خودداری می کند و به نظر 
می رسد این تعلل، ریش��ه در بیم دولت از تبعات اجتماعی افزایش 
قیمت خودرو دارد. به عبارت بهتر، دولت اگرچه به رش��د هزینه های 
تولی��د در صنعت خودرو )به واس��طه صعود قیمت ارز و مواد اولیه( 
واقف اس��ت، با این حال هنوز جس��ارت الزم برای ابالغ قیمت های 
جدی��د را پیدا نک��رده و از همین رو، به نوعی در این ماجرا دس��ت 
دست می کند. حال پرسش اینجاست که هزینه این سرکوب قیمت 

در خودروسازی، با کیست؟ 
 ازآنجاکه زنجیره خودروس��ازی کش��ور طی چند وقت اخیر بارها 
نسبت به توقف تولید و تعدیل نیروی انسانی هشدار داده اند، دولت 
هم اکنون بر س��ر دوراهی قرار گرفته و از یکس��و با تبعات اجتماعی 
و نارضایت��ی عمومی در صورت اع��الم افزایش قیمت خودرو مواجه 
اس��ت و از س��وی دیگر با احتمال بیکاری بزرگ و خوابیدن خطوط 
تولید خودروس��ازی و قطعه س��ازی. هرچند خودروسازان معتقد به 
آزادس��ازی قیمت هس��تند و اخباری نیز مبنی ب��ر موافقت وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت با تعیین قیمت در حاش��یه بازار منتش��ر 
شد، اما تعلل دولت به نوعی نشان می دهد احتمال آزادسازی یا شبه 
آزادسازی بسیار پایین است. در این اوضاع و احوال، به نظر می رسد 
س��ناریوی محتمل همان طور که رض��ا رحمانی وزیر صنعت، معدن 

و تجارت نیز اخیرا تاکید کرده، »افزایش قیمتی معقوالنه« است. 
 جدا از اینکه این س��ناریو احتماال کمک خاصی به نزولی ش��دن 
نم��ودار قیمت ها در بازار نک��رده و حتی ام��کان دارد به صعود آن 
بینجامد، مس��اله دیگر، جبران فش��ار وارده به مش��تریان )از ناحیه 
افزایش قیمت( و خودروس��ازان )از حیث عدم آزادس��ازی( است. در 
واقع به نظر می رس��د حاال که دولت نمی خواهد زیر بار آزادس��ازی 
قیمت خودرو برود و به دنبال افزایش چند درصدی قیمت ها اس��ت، 
بهتر اس��ت خ��ود فکری به حال جب��ران ضرر و زیان مش��تریان و 

خودروسازان بکند. 
 اگر ف��رض کنیم دولت در نهایت با افزایش چند درصدی قیمت 
خودروه��ای داخلی )مثال 1۰درص��د( موافقت کند، حداقل افزایش 
قیمتی ک��ه دامان مش��تریان را خواهد گرفت ح��دود ۲ میلیون و 
5۰۰هزار تومان است و طبعا برای خودروهای گران تر، ارقام باالتری 
به ثبت خواهد رس��ید. از آن س��و، افزایش قیمت مثال 1۰درصدی، 
ظاه��را ب��رای خودروس��ازانی ک��ه به دنبال آزادس��ازی هس��تند، 
رضایت بخش نبوده و بعید به نظر می رس��د آنها را قانع کند. در این 
شرایط، نه مشتریان راضی خواهند بود نه خودروسازان، ضمن آنکه 
به احتمال فراوان قیمت ها در بازار نیز به همان نس��بت اضافه ش��ده 
)مث��ال 1۰درصد(، باال خواه��د رفت. در واقع دولت در یک س��وی 
ماجرا با مشتریانی روبه رو است که از سطح کیفی خودروها رضایت 
نداش��ته و قیمت های فعلی را نیز اجح��اف در حق خود می دانند و 
طبع��ا وقتی قیمت باالتر برود و احتماال بهبود کیفی خاصی نیز رخ 
ندهد، حس نارضایتی و مورد ظلم واقع شدن در آنها تقویت خواهد 
ش��د. در سوی دیگر ماجرا، خودروسازانی هستند که تحریم شده و 
هزینه تولیدشان به شدت باال رفته و امکان افزایش بهره وری را نیز 
با توجه به مس��ائل خاص کارگری در ای��ران ندارند، بنابراین یا باید 
از س��طح کمی و کیفی محصوالت خود در راستای کاهش هزینه ها 

بزنند یا قیمت ها را باال ببرند. 

قیمت جدید خودرو با نگاه به حقوق 
مصرف کنندگان باید اعالم شود

وزارت صم��ت در حال بررس��ی و تصمیم گیری نهایی درخصوص 
قیمت جدید خودروهاس��ت از این رو هر گون��ه اظهارنظر در مورد 
قیمت خودرو در ش��رایط فعلی از سوی نمایندگان مجلس به صالح 
فضای عمومی جامعه نخواهد بود. نایب رئیس کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اس��المی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین 
خودرو، با اعالم این خبر گفت: در یکی دو روز آینده با وزیر صنعت، 
معدن و تجارت جلس��ه ای خواهیم داش��ت و نسبت به وضع کنونی 

قیمت ها و اعالم نرخ های جدید مسائلی را مطرح خواهیم کرد.
رضا علیزاده با تاکید بر اینکه در وضعیت کنونی حمایت از مردم 
بای��د در اولویت برنامه ها قرار گیرد، تصریح کرد: دولت در ابتدا باید 
ش��رایطی را فراهم کند تا توان خرید مردم را که طی ماه های اخیر 
به ش��دت کاهش یافته تقویت کند و سپس به دنبال راهکاری برای 

حل مشکل خودروسازان باشد.
وی افزود: در دو س��ه سال اخیر خودروس��ازان به اندازه کافی به 
مردم فشار وارد کردند و بیش از این نباید اجازه یکه تازی به آنها داد 
اما نباید شرایط را نیز به سمتی برد که تولید خودرو متوقف شود.

علیزاده متذکر شد: در این وضعیت با نگاه به حقوق مصرف کنندگان 
بای��د قیمت های جدید تعیین ش��ود تا خودروس��ازان امکان ادامه 
حیات و تولید داش��ته باشند هرچند همزمان خودروسازان هم باید 
با تالش و مدیریت بهتر قیمت تمام ش��ده تولید را با حفظ و ارتقای 

کیفیت کنترل و مانع از افزایش قیمت ها شوند.
 این عضو کمیسیون صنایع در ادامه با انتقاد از اینکه خودروسازان 
در برخورد با مشکالت همواره کوتاه ترین راه را انتخاب کردند، افزود: 
متاسفانه خودروس��ازان با افزایش قیمت معموال سهل الوصول ترین 
راه ح��ل را در برخ��ورد با مش��کالت دنبال کردن��د و هرگز در پی 
راهکاره��ای مدیریت برای کنترل هزینه ها و قیمت و ارتقای کیفی 
تولیدات نبودند، هرچند نیازی هم به حرکت در این مسیر نداشتند 
چرا که همواره بازار انحصاری را در اختیار داشته و بدون دغدغه هر 

خودروی کم کیفیتی را در بازار به فروش رساندند.
علی��زاده همچنین با اش��اره ب��ه لزوم کنترل و نظارت بیش��تر بر 
خودروس��ازان بیان کرد: شرایط فعلی خودروس��ازان باید مدیریت 
و کنت��رل ش��ود و همزم��ان بای��د ش��رایط ب��رای رقابت پذیری و 

خصوصی سازی در این صنعت فراهم شود.
وی در پای��ان تاکید کرد: مجلس و نمایندگان ملت برای هرگونه 
اظهارنظر درخصوص ش��رایط فعلی خودروسازان و قیمت ها منتظر 

جمع بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی معتقد است 
ب��ا توجه به تحریم ها و وضعیت فعلی صنعت خودرو، باید این صنعت را 
حفظ کرد و الزم است با یک کار کارشناسانه و دقیق، نسبت به اعطای 

تسهیالت ۳۰ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اقدام کرد.
به گزارش خبرخودرو، کاشناس��ان صنعت خ��ودرو معتقدند به دلیل 
افزای��ش قیم��ت ارز و مواد اولیه و دیگر ش��رایطی که بر صنعت خودرو 
تحمیل شده است، چنانچه دولت تسهیالت ۳۰ هزار میلیارد تومانی در 
اختیار این بخش نگذارد، صنعت خودروس��ازی به س��مت ورشکستگی 
کام��ل خواهد رف��ت. در این زمینه عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی معتقد اس��ت با توجه به تحریم ها و وضعیت 
فعلی صنعت خودرو، باید این صنعت را حفظ کرد و الزم اس��ت با یک 
کار کارشناس��انه و دقیق، نسبت به اعطای تس��هیالت ۳۰هزار میلیارد 

تومانی به خودروسازان اقدام کرد.
عب��داهلل رضیان در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو درخصوص لزوم 
تامین تس��هیالت ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به منظور تداوم 
تولی��د و توس��عه محصوالت آینده گف��ت: اعطای تس��هیالت ۳۰ هزار 
میلیارد تومانی به خودروس��ازان باید همراه با رفع نیاز خودروس��ازان و 
چالش های موجود در صنعت خودرو بوده و خروجی و پاس��خ مناس��بی 

داشته باشد.

نماینده مردم قائم ش��هر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی 
اف��زود: با توجه به تحریم ها و مس��ائلی که در صنع��ت خودرو به وجود 
آمده باید این صنعت را حفظ کنیم. اعطای تسهیالت باید همراه با کار 
کارشناس��ی باشد و الزم اس��ت پس از انجام کار کارشناسی و اطمینان 
از حصول نتیجه، این تس��هیالت به خودروس��ازان اعطا ش��ود. اگر این 
کمک ها صورت نگیرد، قطعا صنعت قطعه سازی و خودروسازی به سمت 

ورشکستگی کامل خواهد رفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در این مقطع اگر قصد 
کمک ۳۰ هزار میلیارد تومانی به خودروس��ازان را داش��ته باش��یم باید 
خروجی این تس��هیالت برای مردم واضح باشد. ما باید پاسخگوی مردم 
نیز باشیم که سرانجام، این کمک ها و تسهیالت دولتی به خودروسازان 
برای مردم چه نتایجی به همراه داش��ته است؟ آیا هر زمان که مردم به 

خودرو نیاز داشته و متقاضی بوده اند در اختیارشان قرار گرفته است؟
وی افزود: بنابراین یک طرف اعطای تس��هیالت اس��ت و طرف دیگر 
مس��ائل اینچنینی و پاس��خگویی به مردم مطرح اس��ت. ما مس��ئله را 
دوطرفه می بینیم و حافظ منافع خودروسازان و یا حافظ منافع مردم به 
تنهایی و به ش��کل صرف و 1۰۰درصد نیستیم بلکه حافظ منافع هر دو 
طرف هستیم و نگاه ما چنین است که بایستی هر دو طرف را به خوبی 

ببینیم و مصلحت کشور در نظر گرفته شود.

نماینده مردم  قائم ش��هر، سواد وه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی 
افزود: بنابراین اگر اعطای تسهیالت پاسخ و نتیجه مناسبی را به همراه 
داش��ته باشد امری خوب و مناسب اس��ت ولی اگر نتیجه این باشد که 
تس��هیالت اعطا شود و چند سال بعد اتفاق دیگری افتد و خودروسازان 
مجددا درخواس��ت کمک دوباره ای با همین کیفیت داش��ته باشند این 

رویه درست نیست زیرا ما باید در مقابل مردم پاسخگو باشیم.
وی اف��زود: مجلس همواره از خودروس��ازان حمای��ت کرده و در کنار 
خودروس��ازان بوده و اگر خودروسازان تا به امروز حفظ شده اند به دلیل 
کمک و حمایت زیاد مجلس بوده و اگر نگاه مجلس و خصوصا کمیسیون 
صنای��ع و مع��ادن این بود که به گونه ای رفتار کند که خودروس��ازان با 

چالش مواجه شوند به راحتی این اتفاق می افتاد.
رضی��ان افزود: در حال حاضر هر روز م��ردم به ما گالیه می کنند که 
برای دریافت خودرو ثبت نام کرده ان��د ولی خودرو را تحویل نگرفته اند. 
این مس��ائل به عالوه قیمت های دوگانه بین کارخانه و بازار، مقداری ما 
را در اف��کار عمومی با چالش مواجه کرده اس��ت. بای��د مصالح مردم و 
مصرف کننده حتما در نظر گرفته شود ولی از سوی دیگر آنچه که مهم 
اس��ت حفظ و بقای صنعت مهم خودرو در کش��ور اس��ت که در شرایط 
بحران��ی کنونی نیازمن��د کمک و حمایت همه جانبه از س��وی مردم و 

دولت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید کرد

ضرورت حفظ صنعت خودروسازی

رئیس کمیس��یون حمل و نقل و عمران ش��ورای شهر تهران با اشاره 
ب��ه اینکه حذف محدوده زوج و فرد قطعی نیس��ت، گفت موضوع طرح 
ترافیک و زوج و فرد مواردی است که براساس قانون باید شورای عالی 

ترافیک تهران تصمیم گیری کند.
به گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو«، محمد علیخانی درباره اجرای 
حذف محدوده زوج و فرد از سال آینده در تهران گفت: این موضوع را 
بنده در رس��انه ها دیدم و هن��وز طرحی مبنی بر حذف محدوده زوج و 
فرد و افزایش محدوده طرح ترافیک به کمیسیون حمل و نقل و عمران 

شورای شهر تهران نیامده است.
وی  ادامه داد: بهتر اس��ت معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
تهران قبل از طرح و اعالم عمومی، اقدامات کارشناس��ی را انجام دهد 
و در کمیسیون ها این موضوع مطرح شود و سپس درباره آن اظهارنظر 
کنن��د. تاکن��ون بنده و همکارانم در کمیس��یون حمل و نقل ش��ورای 
ش��هر تهران از طریق رسانه ها این موضوع را متوجه شده ایم و هنوز به 

کمیسیون ارجاع نشده است.
علیخانی افزود: معتقدم هرگونه طرحی در شهر تهران باید مطالعات 
کارشناس��ی آن انجام ش��ود و پس از آن مراحل قانونی آن طی ش��ود. 

موضوع طرح ترافیک و زوج و فرد مواردی است که براساس قانون باید 
ش��ورای ترافیک تهران تصمیم گیری کند و ش��ورای شهر فقط میزان 

عوارض و نرخ آن را تعیین می کند.
رئیس کمیس��یون حمل و نقل و عمران ش��ورای ش��هر تهران اظهار 
داشت: حذف محدوده زوج و فرد هنوز مصوب نشده است و اگر چنین 
طرحی مصوب ش��ده است، بهتر اس��ت آن را اطالع رسانی کنند. قطعا 
اجرایی شدن این طرح نیاز به مصوبه قانونی دارد که تاکنون ما اطالعی 

از آن نداریم.
وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه نظ��رات در مورد حذف 
این محدوده چیس��ت، گفت: م��ا نمی توانیم پی��ش داوری کنیم، ابتدا 
باید مطالعات و کار کارشناس��ی آن انجام ش��ود و پس از آن اظهارنظر 
می کن��م. اینکه ب��دون مطالعات اعالم کنیم موافق یا مخالف هس��تیم 

درست نیست.
تکلیف موتورسیکلت ها در طرح کاهش هنوز مشخص نشده است

علیخانی در پاس��خ به پرس��ش دیگ��ری مبنی بر اینک��ه آیا »طرح 
کاهش« در ش��هر تهران موفق بوده اس��ت، گف��ت: این گونه طرح های 
ترافیک��ی بدون همکاری پلی��س قطعا به نتیجه نمی رس��د و هنوز در 

طرح کاهش تکلیف موتورسیکلت ها مشخص نشده است و خودروهای 
نظامی س��خت زیر بار معاینه می روند. اگ��ر تعامل الزم با پلیس برقرار 

باشد، می تواند به نتیجه برسد.
وی در پاس��خ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا پلیس نسبت به 
جریمه خودروهای بدون معاینه فنی اقدام نکرده است، گفت: نمی دانم 
به چه دلیل این مش��کالت اتفاق افتاده اس��ت و یکی از مشکالت این 
اس��ت که از ش��ورا کمک نمی خواهند. هر کجا اش��کالی پیش می آید 
می توانند از شورا بخواهند مسئوالن مربوطه را دعوت کنند تا دیدگاه ها 

به هم نزدیک تر شوند و مشکالت را زودتر رفع کنیم.
علیخان��ی ادامه کرد: بعضا ای��ن طرح ها را یکباره اع��الم می کنند و 
پلیس هم اعالم می کند قبول ندارد و نهایتا به نتیجه نمی رس��د و این 
نیاز هست که تعامل بیشتر باشد، وقتی معاونت حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری با ش��ورا تعامل ندارد نمی دانم با پلیس چه تعاملی می تواند 

داشته باشد.
رئیس کمیس��یون حمل و نقل و عمران ش��ورای ش��هر تهران اظهار 
داش��ت: اصال ش��هرداری حق ندارد بگوید که پلیس از کی خودروها را 

جریمه می کند و پلیس باید در این خصوص اظهارنظر کند.

یک کارش��ناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه فاصله قیمت کارخانه 
تا بازار باید به اندازه ای باشد که ایجاد جذابیت کند، گفت این جذابیت 
باید به گونه ای باش��د که نه تنها خرید کارخانه ای را از بین نمی برد بلکه 

در عین حال جذابیت داللی را نیز از بین ببرد.
حس��ن کریمی سنجری در گفت و گو با پایگاه خبری »عصر خودرو« 
اف��زود: فاصل��ه قیمتی باید به اندازه ای باش��د تا م��ردم تمایل به خرید 
خودروی خود از کارخانه داشته باشند و در عین حال این اقدام با هدف 

کسب سود و سوداگری در بازار نباشد.
این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه پیش��نهاد تعیین قیمت 
خ��ودرو 5درصد پایین تر از قیمت بازار نزدیک به این ویژگی ها اس��ت، 
تصریح کرد: با وجود اینکه قیمت از حاش��یه بازار پایین تر اس��ت اما با 
توجه به دشواری و زمانی که طی می شود تا پول واریز، خودرو دریافت 
و در نهایت در بازار به فروش برسد، این 5درصد چندان صرفه اقتصادی 

برای دالل ندارد.
کریمی س��نجری یادآور ش��د: ضمن آنکه خریدار خودرو را دست اول 
از ش��رکت تحویل می گیرد بنابراین انگیزه مشتری از خرید کارخانه ای 

افزای��ش می یابد، اما این فرمول زمانی ج��واب خواهد داد که عرضه به 
خوبی مدیریت ش��ود. زیرا به بازی و قاعده درس��ت عرضه و تقاضا تن 
داده اید و زمانی این مکانیزم جواب می دهد که یک طرف این معامله از 
حالت کنترلی خارج ش��ود اما در مقابل نباید طرف دیگر از این معادله 

مورد کنترل قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه با آزاد گذاش��تن تقاضا ش��اهد کاهش قیمت ها 
خواهید بود، تصریح کرد: مدیریت تقاضا منجر به افزایش تصنعی ش��ده 
و در نهایت قیمت ها را افزایش می دهد و همزمان با این اتفاق، تقاضا در 
نقطه تعادلی می ایس��تد، بنابراین باید مراقب باش��ید که عرضه از حالت 
تعادل خارج نشود که راهکار اطمینان از این شرایط، این است که اجازه 
داده نش��ود شرکت های خودروس��از روند عرضه را سینوسی کنند بلکه 
خودروساز موظف است متناسب با نیاز بازار نسبت به حفظ عرضه اقدام 

کند در غیر این صورت شیب قیمت افزایشی خواهد بود.
این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: موضوع آزادس��ازی قیمت و 
تعیین آن در حاشیه بازار با اختالف 5درصد که فاصله به نسبت خوبی 
اس��ت باید از سوی دولت، خودروس��از و نهادهای نظارتی مورد توجه و 

نظ��ارت قرار گیرد و این اطمینان حاصل ش��ود که خودروس��از قادر به 
تحویل و عرضه به موقع همه س��گمنت ها اس��ت و در عین حال نیز بر 

این موضوع نظارت شود تا خودرویی به صورت تصنعی کنترل نشود.
وی با بیان اینکه برای کنت��رل اوضاع می توان با اقدامات متعددی از 
جمله جرایم تاخیر و نظارت بر قیمت و همچنین تولید در ش��رکت های 
خودروس��از نس��بت به کنترل اوضاع اقدام کرد، گفت: از آنجا که عرضه 
خودرو در کش��ور به دلیل محدود بودن تعداد خودروس��ازان در کشور 
رقابتی نیس��ت کنت��رل عرضه پس از حذف قیمت گذاری دس��توری به 

راحتی امکان پذیر خواهد بود.
کریمی س��نجری در پاس��خ به اینکه آیا در ش��رایط موجود که توان 
عرض��ه به میزان تقاض��ا وجود ندارد، روش پیش��نهاد موثر خواهد بود، 
تصری��ح کرد: هم اکنون در مورد یک مکانیزم اقتصادی دوطرفه صحبت 
می کنی��م ک��ه دولت در حال کنترل یک بخش ب��وده و بخش دوم  نیز 
تحت تاثیر س��مت مقابل عالوه بر تحریم ها و تورم باعث کاهش عرضه 
ش��ده بنابراین یک مکانیزم زنده بوده و براس��اس شرایط تحریمی مورد 

بررسی قرار نمی گیرد. 

حذف محدوده زوج و فرد قطعی نیست

موتورسیکلت ها در طرح کاهش تعیین تکلیف می شوند

ضرورت تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار با کنترل عرضه
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نبود آموزش های درس��ت و جدی نگرفتن مقوله کارآفرینی در کنار 
مشکالت گوناگون سبب شده است تا کارآفرینی به حلقه مفقوده اقتصاد 
کش��ور بدل ش��ود. کارآفرینی فرآیند یا مفهومی اس��ت که در آن فرد 

کارآفرین با ایده های نو، خالق و شناس��ایی 
فرصت های جدید با بس��یج منابع، به ایجاد 
کس��ب وکار و ش��رکت های نو، سازمان های 
جدید و نوآور رشد یابنده مبادرت می ورزد؛ 
ای��ن امر ت��وام با پذی��رش خطرات اس��ت. 
انگیزه های مختلفی در کارآفرین شدن مؤثر 
است که از جمله آنها نیاز به موفقیت، نیاز به 
کسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت 
و مهم تر از همه نیازمندی به احساس مفید 
بودن و اس��تقالل طلبی را می ت��وان نام برد. 
خبرگزاری جمهوری اسالمی استان اصفهان 
با توج��ه به ش��رایط اقتصادی، سیاس��ی و 
اجتماعی کش��ور، چالش های کارآفرینی را 

با حضور کارشناس��ان و اس��اتید دانشگاهی مورد بررس��ی قرار داد. در 
این میزگ��رد، امیرمحمودزاده رئیس انجمن آمایش س��رزمین ایران و 
استاد دانش��گاه و کارآفرین برتر سال 95، الهام سهامی استاد دانشگاه 

و مدیر رصدخانه علم و فناوری ش��اخص پژوه، حمیدرضا بهرامی عضو 
هیات علمی دانش��گاه آزاد اس��المی اصفهان و س��ودابه ادیب از بانوان 
کارآفرین اتاق بازرگانی استان اصفهان حضور داشتند. این کارشناسان 
اصالح نظام آموزش��ی، نب��ود زمینه برای 
شکوفایی استعدادهای کارآفرینی، دخالت 
دولت، نبود نگاه درس��ت به سرمایه گذاری 
در زمینه کارآفرین��ی، نبود خالقیت، نبود 
معلم کارآفرین، نب��ود تفکر کارآفرینی در 
جامع��ه، وج��ود قوانین و مقررات دس��ت 
و پاگیر، نداش��تن برنامه مش��خص و نبود 
وجود مدیریت درس��ت، حمایت نکردن از 
بخش خصوصی از جمل��ه مهم ترین موانع 
کارآفرین��ی در ایران برش��مردند. اس��تاد 
دانش��گاه و مدیر رصد خانه علم و فناوری 
ش��اخص پژوه در این باره اظهارداشت: در 
شرایط فعلی که بحران اقتصادی و بیکاری 
بیش از هر چالش دیگری فضای جامعه را آزرده خاطر ونا امید ساخته 
، نیاز به تقویت فرهنگ کارآفرینی و تش��ویق برای مهارت آموزی بیش 

از پیش اهمیت و مورد توجه یافته است. 

تفاهم نامه همکاری هفت جانبه به منظور توس��عه کس��ب و کارهای 
دیجیتالی در حوزه س��المت الکترونیک با هدف همکاری، هماهنگی و 
هم افزایی قابلیت و ظرفیت س��ازی در توسعه این نوع از کسب و کارها 

امضا شد.
عموم��ی  رواب��ط  مرک��ز  گ��زارش  ب��ه 
و  تع��اون،کار  وزارت  اطالع رس��انی  و 
رف��اه اجتماع��ی ای��ن نشس��ت دی��روز با 
حضور»ابوالحسن فیروزآبادی« رئیس مرکز 
ملی و دبیر ش��ورای عالی فض��ای مجازی، 
عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و 
اش��تغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
محمدهادی ای��ازی معاون اجتماعی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، حمید 
فرهنگ مدیرعامل همراه اول و نمایندگانی 
ریاس��ت  فن��اوری  و  علم��ی  معاون��ت  از 
جمهوری، سازمان فناوری اطالعات و مرکز 

توس��عه رس��انه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همراه 
اول برگزار شد. 

گفتنی است در این تفاهم نامه، شورای عالی فضای مجازی، معاونت 

توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی، هم��راه اول، معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، سازمان فناوری و اطالعات و مرکز توسعه 
رس��انه های دیجیتال وزارت ارشاد هر یک 
با توجه ب��ه فعالیت ه��ای تخصصی حوزه 

خود در این تفاهم نامه سهیم شدند.
ش��ایان ذکر اس��ت همراه اول به عنوان 
اپراتور پیش��رو در امر حمایت از کس��ب و 
کاره��ای نوپ��ا در معرفی اس��تارتاپ ها با 
بهره مندی از ظرفیت سامانه های هوشمند 
در اختی��ار، متعه��د ش��د در ش��تابدهی 
رس��انه ای کس��ب و کارهای نوین حمایت 

کند. 
همچنین براس��اس این تفاهم نامه قرار 
بر این ش��د که همراه اول سهمیه تبلیغی 
صدا و سیما به اس��تارتاپ ها را با استفاده 
از ظرفیت مرکز توس��عه کس��ب و کارهای ایران )توس��کا(  به عنوان 
شتاب دهنده رسانه ای کسب و کارهای کوچک بر بستر دیجیتال انجام 

دهد.

امضای تفاهم نامه هفت جانبه توسعه کسب و کارهای دیجیتالی پرورش نسل کارآفرین حلقه مفقوده اقتصاد کشور است

راه پیش��رفت در کسب و کار سخت است، اما همیشه پیچیده نیست. 
گاهی در زمان درست، فقط باید تصمیم درستی بگیرید.

داستان شرکت Spartan Armor از آنجایی شروع شد که جرمی 
تِِپر )Jeremy Tepper( در س��ال ۲۰1۲ به تنهایی در گاراژ خانه اش 
زره هایی از جنس اس��تیل تولید می ک��رد و در Ebay می فروخت. او 
راه��ی پیدا کرده بود که مقاومت زره ها را با اس��پری رنگی که در کف 
اتاق بار وانت ها از آن اس��تفاده می ش��د، با کمترین هزینه تمام ش��ده 

می توانست افزایش دهد.
جرمی افس��ر گش��ت مرزبانی بود که در س��ال ۲۰15، از پِس شغل 
جانب��ی اش، یعن��ی تولید زره نتوانس��ت بربیای��د. در آن زمان بود که 
Spartan Armor را ت��اد میک��س )Todd Meeks( و کوی��ن 

Kevin Strna - )سسترناتکا 
ادام��ه  در  خریدن��د.   )ka
می خوانی��د چگونه تاد میکس 
توانست این شرکت را در رتبه  
1۲۰1 از 5۰۰۰ تج��ارت برتر 
 Cameron طب��ق گ��زارش
Albert-Deitch قرار دهد.

آن  در  ک��ه  تِِپ��ر  جرم��ی 
زمان افس��ر گشت مرزی بود، 
تولیدوفروش زره ها را به عنوان 
کار پاره وقت در گاراژ خانه اش 
بااین ح��ال،  م��ی داد.  انج��ام 
وقت��ی تع��داد س��فارش های 
ش��د،  زی��اد  دریافت��ی اش 
نتوانس��ت دوام بیاورد؛ چراکه 

او از ش��ش صبح تا دو بعدازظهر باید شغل اصلی اش را انجام می داد و 
بعدازظهرها س��فارش ها را آماده می کرد. سپس صبح روز بعد، آن ها را 

تحویل اداره  پست می داد و به محل کارش می رفت.
 بخش های بعدی این مقاله را از زبان تاد میکس می خوانید:

در آن زم��ان، من دالل تج��اری بودم و کوین اس��ترناتکا، همکار و 
هم اتاقی س��ابق من، مدیر یکی از نمایندگی ه��ای فروش محلی رنگ 
کفپ��وش اتاق بار وانت در آریزون��ا بود. روزی او پیش من آمد و گفت: 
»این مرد )جرمی( را می شناسم. تمام این صفحه های استیل را برایش 

اسپری کردم.« پرسیدم: »صفحه؟ مگر چه کاری انجام می دهد؟«
پس از اندک��ی صحبت، فهمیدیم میزان فروش جرمی بس��یار زیاد 
اس��ت. این را از روی دفاتر خرید و تعداد زیاد صفحات رنگ شده  پشت 
وانت جرمی می ش��د فهمید. تعداد دقیق صفحات را جرمی می دانست. 
پس متوجه ش��دیم دقیقا ارزش آن ها چقدر و فرصتی عالی مقابل مان 
ق��رار دارد؛ چراکه فروش هزار صفح��ه در ماه، یعنی 1٫۲میلیون دالر 

آن هم در سال ۲۰1۴ درآمد درخورتوجهی بود.
م��ن و کوین در س��پتامبر۲۰15، ش��رکت را از جرم��ی خریدیم و 
تجهی��زات جرمی را به دفتر کوین انتق��ال دادیم. پس از مدتی، آن ها 
را ب��ه انب��ار هزارمتری بردیم. البته، من س��هم کوی��ن را هم در ژوئن 

گذشته خریدم.
 اولین هدف ما، بهبود خدمات به مش��تریان بود که تا آن زمان اصال 
وجود نداش��ت. ش��ما اگر با رقبای ما تماس می گرفتی��د، آن ها حتی 
جواب تلفن ش��ما را هم نمی دادند. در مرحله  بعدی، وبگاه خودمان را 
ب��ه روز کردیم. جرمی در ابتدا محصوالت خود را در eBay می فروخت 
و وبگاه وردپرس��ی بسیار قدیمی داشت. چند نفر را استخدام کردیم تا 
س��فارش ها را از طریق وبگاه پیگیری کنند و تلفن ها را پاس��خ دهند و 

درواقع کارهای الزم برای تجارت واقعی را انجام دهند.
بنابراین، هزینه زیادی برای توس��عه کس��ب وکارمان در س��ه س��ال 
گذش��ته پرداخت کرده ایم. اگر درآمدهای تان را صرف توس��عه  تجارت 
کنی��د و برندت��ان را گس��ترش دهی��د و فرآیندهایی برای س��فارش 
محصوالت با باالترین سطح کیفیت ممکن در نظر بگیرید، تجارت تان 

همواره به رشد ادامه خواهد داد.
اولی��ن مش��تریان ما مهاج��ران و بیش��تر خالفکارها بودن��د، اما از 
دی��دگاه من، کس��ب وکارمان 
را بیش��تر به سمت جلب توجه 
قانون  مج��ری  س��ازمان های 
اکنون،  باید س��وق می دادیم. 
بی��ش از نیمی از فروش ما به 
عالوه  است.  سازمان ها  همین 
این، س��ازمان های کوچک   بر 
۲5 ت��ا 5۰نفری ه��دف دوم 
ما محسوب می ش��ود؛ هدفی 
که س��ایر رقبا ب��ه آن توجهی 

نمی کنند.
وقت��ی افراد ش��اغل در این 
س��ازمان ها ب��ه م��ا مراجع��ه 
می کنند، برخالف تصوری که 
درباره  آن ها وجود دارد، بسیار 
گ��رم و مؤدبانه برخورد می کنند و از آنچه برای ش��ان انجام می دهیم، 

قدردانی می کنند. 
وقت��ی حادثه  تیراندازی رخ می دهد که به این محل نزدیک اس��ت، 
تغییری محس��وس در فروش را شاهد هس��تیم و این مسئله دردناک 
اس��ت. به عنوان نمونه، پس از تیراندازی در اورالندو و س��ن برناردینو و 
الس وگاس، تعداد سفارش های ما به شدت افزایش یافت. البته، این طور 
به نظر می رسد که مردم به اهمیت محصوالت مان توجهی ندارند و فقط 

در زمان وقوع حادثه به فکر تأمین امنیت شان می افتند.
 شایان ذکر است تغییر تعرفه های استیل که از زمان ریاست جمهوری 
ترامپ ایجاد ش��د، بر کس��ب وکار ما تأثیری مس��تقیم گذاشته است. 
م��ا اس��تیل ها را از پنس��یلوانیا و اورگان تهیه می کردی��م، ولی بازهم 
مش��مول این تعرفه ها شدیم. به نظر می رسد بس��یاری از کارخانه های 
استیل سازی می دانند اگر کشورهای دیگر مجبور به پرداخت ۲5درصد 
تعرفه باش��ند، ما، به عنوان تولیدکنندگان داخل��ی، هم باید ۲5درصد 
بهای بیش��تری برای محص��والت بپردازیم. اتفاقی که یک ش��به افتاد؛ 
به همین دلی��ل، امس��ال ناچار ش��دیم قیمت های محصوالت اس��تیل 

بالستیک خودمان را 1۰درصد افزایش دهیم.
INC/zoomit: منبع

اریک اشمیت در سخنرانی در رویداد کارآفرینی لندن، عوامل اصلی شکست های استارتاپی 
را بیان کرد که باعث کاهش سرعت رشد اکوسیستم کارآفرینی می شوند.

به گزارش زومیت، مدیرعامل سابق گوگل، اریک اشمیت، عوامل اصلی شکست استارتاپ ها 
را در یکی از سـخنرانی هایش برشمرد. او این عوامل را عواملی جهانی دانست که در سرتاسر 

اکوسیستم کارآفرینی درحال  وقوع هستند.
رویداد Center for Entrepreneurs با تمرکز بر اکوسیسـتم کارآفرینی در لندن برگزار 
شـد و اریک اشمیت یکی از سخنرانان آن بود. وب سـایت BusinessInsider خالصه ای از 
سخنرانی و جلسات پرسش وپاسخ بعدی او را در قالب مقاله ای منتشر کرد. در ادامه، سه دلیل 

اصلی را بررسی می کنیم که از نگاه اشمیت عوامل شکست استارتاپ ها محسوب می شوند.
1. افراد فقط با آشنایان خود همکاری می کنند

اشمیت در خالصه  سخنرانی اش درباره  این موضوع گفته بود:
اغلـب بـا افرادی کار می کنیم که بیشـتر می شناسـیم. این افراد در زمینه ها و شـاخه های 

محدودی فعالیت می کنند.
مدیرعامل سابق گوگل در صحبت هایش به این نکته اشاره کرد که نیاز به تنوع و دخیل کردن 
افراد متنوع، در شـرکت ها و گروه ها حس می شـود. او اعتقاد دارد شـرکت ها باید از افراد با 

پیش زمینه های متنوع و حتی کشورها و زبان های گوناگون در مجموعه شان استفاده کنند.
اشـمیت معتقد اسـت اگر گروه ها فقط به مؤسسـه های آموزشـی محدود و جنسـیت ها و 
نژادهای خاص برای اسـتخدام اکتفا کنند، کارآفرینی آن ها شـکوفا نخواهد شد. او در جلسه  
پرسش وپاسـخ به صورت ویژه به نابرابری جنسـی در فضای فناوری اشـاره کـرد. البته، او به 

آینده  این صنعت و ازبین رفتن این نابرابری در نسل های آینده ابراز امیدواری کرد.
2. تمرکز بیش ازحد بر محصول به جای پلتفرم

نکتـه  بعدی درخور توجه این اسـت که به دلیل دشـواری در کسـب درآمـد از پلتفرم های 
تکنولوژیکی برای حل مشکالت اجتماعی،  گروه ها عموما به ساخت محصول محدود می شوند. 
به عنوان مثال، اشـمیت به تعداد زیاد اپلیکیشـن های تجارت الکترونیک اشاره می کند. این 
در حالی  اسـت که پلتفرم های امن برای مقاصدی همچون اطالع رسانی درباره  بی خانمان ها یا 

آوارگان یا تغییرات آب وهوایی به ندرت یافت می شوند.
اشـمیت در ادامه به ظرفیت فراوان پلتفرم های شـبکه ای اشاره کرد. از دیدگاه او، این بازار 

رقبای کمی دارد و استارتاپ ها با اطمینان خاطر بیشتری می توانند به آن وارد شوند.
3. تعلل در شراکت

در دنیای پیشـرفته و پر از ارتباطات  و اتصاالت آسان، همکاری نکردن شرکت ها با یکدیگر 
مشـکل بزرگی محسـوب می شود. اشـمیت این نکته را با جدیت در سخنرانی اش مطرح و به 
این نکته اشـاره کرد که با محدودکردن فعالیت و همکاری نکردن با گروه های مشـابه، فعالیت 

استارتاپ ها محدود خواهد بود.
این مدیر اجرایی باسـابقه در صنعـت فناوری در ادامه  صحبت هایـش در این بخش، مثالی 
از گروه هـای توسـعه  روبات هـای خانه دار بیـان کرد. از دیدگاه اشـمیت، این بـازار آینده ای 
بسـیار روشـن دارد، اما قطعا موفقیت در آن نیازمند همکاری زودهنگام گروه ها خواهد بود. 
به بیان دیگـر، سـاختن چنین محصوالتی بـه گروه های متعدد نیـاز دارد و نمی توان با امید به 

گروهی کوچک، استارتاپی موفق در این  زمینه داشت.
اریک اشـمیت در پایان صحبت هایش به عنـوان راهکاری برای بهبود وضعیت کنونی فضای 
استارتاپی، دوران رنسانس را در اروپا مثال زد. به اعتقاد او، ورود مردم و متخصصان آن زمان 
بـه همه  زمینه ها از علم تا هنر و کسـب وکار و یادگیری این علـوم و فعالیت در این زمینه ها، 
موفقیت آن دوران را زمینه سـاز شـد. به عبارت دیگر، اشـمیت الزام تنوع در اسـتارتاپ ها و 

زمینه های فعالیت آن ها را عامل موفقیت این اکوسیستم می داند.
 

Spartan Armor؛ استارتاپ جلیقه  ضدگلوله که از درون 
گاراژ به تجارتی ۴.۵ میلیون دالری تبدیل شد

 اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل
از دالیل شکست استارتاپ ها می گوید

دریچــه

اینتل پتنت جدیدی را به ثبت رس��انده ک��ه می تواند میزان انرژی مصرفی 
و هزین��ه  اس��تخراج بیت کوین را کاهش دهد. به گ��زارش زومیت، این روزها 
اس��تخراج ارزهای دیجیتال به دلیل باال بودن انرژی الزم برای انجام این کار و 
افزایش دشواری آن، کم  کم رو به افول می رود که این امر استخراج این ارزها 
را بیش از پیش غیربازده می کند. در واقع، استخراج ارزهای دیجیتال دیگر به 
زحمتش نمی ارزد. ولی اینتل معتقد اس��ت که با پتنت جدید خود می تواند با 

مصرف باالی انرژی و در نتیجه هزینه   سرسام  آور این کار مبارزه کند.
این ش��رکت اخی��راً پتنتی را ب��رای پردازنده ای جدید به ثبت رس��انده که 
ادعا می کند قادر به اس��تخراج بیت  کوین به ص��ورت بهینه و با مصرف انرژی 

مناسب است.

اینتل، استخراج بیت کوین را 
کم هزینه و بهینه می کند

محمدرضا محمدی
کارشناس کسب و کار

سه شنبه
13 آذر 1397
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نماینده مردم ساوه در مجلس بیکاری را موجب ناامیدی و خمودگی و 
تولید، اشتغال پایدار و صادرات را بسترساز امید و نشاط جامعه دانست. به 
گزارش ایس��نا، محمدرضا منصوری بر لزوم ایجاد امید و نشاط در جامعه 

تاکید کرد و گفت: ش��اید تصور این باشد که 
ایجاد امید و نش��اط صرف��ا از طریق تفریح و 
ب��ازی حادث می ش��ود، اما طب��ق آموزه های 
دینی، بزرگترین تفریح و نش��اط »کار« است 
و اگر کس��ی عاش��ق »کار« و »تالش« باشد 
باالترین ل��ذت را از زندگی می برد. این عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس »بیکاری« 
را از اصلی ترین دالیل ناامیدی و بی نش��اطی 
جوان��ان به ویژه فارغ التحصیالن دانش��گاهی 
دانس��ت و اف��زود: جوان��ان  ما از دانش��گاه ها 
فارغ التحصیل می ش��وند اما چون دانشگاه ها 
سنخیتی با بازار کار ندارند و دانشجویان نوعا 
فاقد هر مهارتی هستند نمی توانند جذب بازار 

کار شوند این مسئله موجب تحت الشعاع قرار گرفتن امید و نشاط در آنان 
می شود، وقتی این جوانان نمی توانند امید و نشاط را از طریق یافتن یک 
ش��غل مناسب تجربه کنند به ناچار به س��رگرمی های کاذب رو می آورند 

و به تدریج گرفتار انواع آس��یب های اجتماعی می ش��وند. وی تاکید کرد: 
ضعف دانشگاه ها در آموزش مهارت های شغلی و همخوانی نداشتن با انواع 
نیازهای بازار کار حلقه مفقوده نظام آموزش عالی کش��ور است. کار باید 
از نظ��ام آموزش و پ��رورش و نظام آموزش 
عالی اصالح ش��ود به این منظور گروه های 
کارشناسی و متخصص باید با آسیب شناسی 
مکانیزم آم��وزش در کش��ور راه های ایجاد 
پیوند بین ب��ازار کار و نظ��ام آموزش عالی 
را شناس��ایی و ب��رای پیاده س��ازی آن در 
س��اختارهای دولت��ی و غیردولتی، مکانیزم 
اص��الح نظام ه��ای معیوب را ب��ه مدیران و 
کارگزاران کش��ور پیش��نهاد و پیگیر تحقق 
آنها شوند. نماینده مردم ساوه در مجلس به 
تاثیر تولید، اشتغال پایدار و صادرات در امید 
و نش��اط سرمایه های اجتماعی اشاره کرد و 
افزود: ملتی حق خوب زندگی کردن دارد که 
تولید، صادرات و درآمد داشته باشد. خیلی طبیعی است وقتی ملتی درآمد 
و صادرات نداش��ته باشد وضع زندگیش بدتر می شود و گرفتار خمودی و 

ناامیدی می شود. 

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد سازمان بسیج اساتید 
کشور می تواند نقش تأثیرگذاری در توسعه اکوسیستم و زیست بوم نوآوری 
در منطقه داشته باشد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، 

سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری؛ در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اس��المی ای��ران و در مراس��م انعقاد 
تفاهم نامه مشترک »ستاد فرهنگسازی اقتصاد 
دانش بنیان معاونت علمی« با »سازمان بسیج 
اساتید کش��ور«، با تاکید بر اهمیت توسعه و 
ارتقای مبانی نظریه پردازی در حوزه های علم 
و فناوری در کش��ور بیان کرد: موضوع جدی 
در روابط ایجادش��ده با سازمان بسیج اساتید 
کش��ور، به کارگی��ری و گس��ترش ایده های 
فناوران��ه در حوزه دانش بنیان و دانش��گاهی 
اس��ت، که خوشبختانه با وقوع اتفاقات مثبت 
و ارائه مدل های کارآمد توانسته ایم، در تبدیل 

دانش به اقتصاد و به کارگیری ایده های نوین و فناورانه جوانان بستر خوبی 
به منظور توسعه اکوسیستم و زیس��ت بوم نوآوری و فناوری کشور فراهم 
کنیم. ستاری با اشاره به مطرح بودن موضوع اقتصاد متکی بر نفت بیان 

کرد: موضوعات مطرح همیشگی درخصوص اقتصاد نفتی یقیناً به خاطر 
ماهیت پول نفت است، چراکه دریافت پول بی زحمت و ورود آن به اقتصاد 
مس��بب رانت و مشکالت بی شماری در کشور می ش��ود. معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری، با اشاره به تولیدات 
کشور در زمینه فوالد گفت: از طرفی افتخار 
می کنیم ک��ه در حوزه فوالد تولیدات داریم 
ولی عماًل صادرات انرژی را تجربه می کنیم 
و این معضل کش��ورهای متک��ی بر اقتصاد 
نفتی اس��ت، که اقتصاد آن بیمارگونه است.  
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان 
با اشاره به تفکر موجود در اقتصاد نفتی بیان 
کرد: تفکر قدرت ب��ر پایه ثروت نفت، تفکر 
غلط و اش��تباهی اس��ت که با فرهنگسازی 
صحیح  باید مرتفع ش��ود. س��تاری با اشاره 
به همکاری های ایجادشده معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری  باسازمان  بسیج 
اساتید کشور بیان کرد: ایجاد بستر مناسب به منظور بهره مندی از ایده های 
نوین و فعالیت جوانان فعال و همچنین تزریق آنان به اقتصاد هدفی است 

که این معاونت با همکاری بسیج اساتید کشور به دنبال آن است. 

بزرگ ترین و منحصر به فردترین زیست بوم نوآوری را در منطقه داریمایران راحت ترین نقطه دنیا برای کارآفرین شدن

پول چیز خوبی اس��ت و حقوق و دس��تمزد، بخش مهمی از زندگی 
حرفه ای محس��وب می ش��ود، ولی اگ��ر کاری که انج��ام می دهید در 
یادگیری مهارت های جدید کمک تان نمی کند، س��عی کنید در حرفه  
خود رشد کنید تا در نهایت در بازار حرف بیشتری برای گفتن داشته 
باشید. واقعیت جدید: مدت های زیادی بود که »معامله  کار برای پول« 
بسیار ساده بود. شما در قبال وقت و زمانی که برای کار می گذاشتید، 
حقوق دریافت می کردید تا وقتی که بازنشس��ته ش��وید، ولی همه ما 
می دانیم که این مدل کار کردن منسوخ شده است: کارمندان از شغلی 
به ش��غل دیگر می روند، ش��رکت ها موقعیت ها را ح��ذف می کنند و از 
نیروه��ای کار قراردادی یا برون س��پاری اس��تفاده می کنند و وفاداری 
دیگر وجود ندارد. در پاسخ به این مدل جدید کار، فقط کافی است که 

به جایی یا چیزی وابسته نباشیم.
در گاراژ خود یک استارتاپ راه بیندازید.

 پلتفرم خود را بسازید.
مشاوره را آغاز کنید.

روش جایگزین هم این است که در شرکتی که کار می کنید، از طرز 
فکر کارآفرینانه اس��تفاده کنید. کارآفرینی در ابتدایی ترین شکل خود 
در مورد طراحی، راه اندازی و اجرای کسب و کار است. استفاده از این 
ط��رز فکر در محل کار بدین معنی اس��ت که حرف��ه  خود را به همان 

صورتی اداره کنید که یک کس��ب و کار نوپا را اداره می کنید. یعنی از 
ابهام و ریسک استقبال کنید.

 این بدین معنا نیس��ت که به بهای رش��د بلندمدت، بیش از حد بر 
درآمد در کوتاه مدت تمرکز داش��ته باش��ید. شما هنوز هم یک رئیس 
دارید، ولی دیگر فقط بر گرفتن حقوق و رس��ید آن تمرکز نمی کنید، 
بلکه دائما سعی می کنید مطمئن شوید کاری که انجام می دهید برای 
ش��رکت ارزش افزوده ایجاد می کند و در عین حال س��ودش به شما و 
رزومه تان نیز می رس��د. شما با اس��تفاده از طرز فکر کارآفرینی، برای 
کس��ب و کاری که حرفه  شماس��ت خلق ارزش می کنی��د و از این رو 

همواره از شما به خوبی محافظت می شود.
ای��ن دی��دگاه در مورد کار، ب��رای همه  افراد قابل درک اس��ت، ولی 
احتماال هم��ه کارفرمایان با این امر موافق��ت نخواهند کرد. البته این 

مشکل خود آنهاست.
کارمندی که به طور جدی شبکه س��ازی می کند، پروفایل لینکدین 
خود را همیش��ه ب��ه روز و آپدیت نگه می دارد، دیگ��ر لزومی نمی بیند 
که در مورد س��ایر فرصت ها فکر کند. درواقع ش��رکت شما بیش از هر 

چیزی به افرادی با نگاه رو به جلو، برون گرا و کارآفرین نیاز دارد.
به عبارت دیگر اگر ش��ما جایی کار می کنی��د که روحیه  کارآفرینی 
ش��ما را درک نمی کنند، به احتمال زیاد بای��د آنجا را ترک کنید. اگر 
واقعا کار برجس��ته  و قابل توجهی انجام داده ای��د به راحتی می توانید 

جای دیگری را برای کار کردن پیدا کنید.
medium.modirinfo:  منبع

از کودکی تکرار مکررات را دوست نداشتم. درعوض شیفته چیزهای 
منحصرب��ه فرد ب��ودم. دلم می خواس��ت آنچه را ک��ه در تخیلم نقش 
می بن��دد، به گون��ه ای متفاوت خل��ق کنم. گاهی خالقیت��م در کالبد 
مجس��مه های گل��ی خودنمایی می کرد. گاهی تصوی��ری متفاوت را از 
طبیعت نقاش��ی می کردم. گاهی به کمک مادرم قالیچه ای می بافتم و 

خالقیتم را در نقش و نگارش نمایان می کردم.
تفک��ر منحصر به فرد بودن با من بزرگ ش��د؛ تا آنجا که خواس��تم از 
هنر دستم کسب درآمد کنم.  دیگر نقش قالی زدن، زنگ تفریح روزهای 
پرمشغله ام بود. تصمیم گرفتم وارد بازار تابلوفرش و قالیچه های دست بافت 
شوم. نمی دانستم از کجا شروع کنم. سرمایه ام ناچیز بود. دست تنها بودم و 
در بازار فرش رقبای سرسختی داشتم. از بازاری های قدیمی شنیده بودم، 
گاهی اوقات در فضای کس��ب و کار شرایطی غیر قابل پیش بینی به وجود 
می آید؛ شرایطی که با یک تصمیم اشتباه ممکن است کسب و کار منهدم 
شود. ممکن است اشتباهی کنی و مجبور شوی از سرمایه ات ضرر بدهی. 

آن وقت است که بهترین راه، تعطیلی کسب و کارت است.
این حرف  ها در شروع راه برایم بسیار ترسناک بود!

می خواس��تم طرح منحصر به فرد تابلوفرش هایم را در بازار عرضه کنم. 
شاید این تنها وجه تمایز محصولم با رقبا بود، اما نگرانی من از این بود که 

آیا طرح متفاوت محصولم، باب س��لیقه مشتریان هست؟ آیا این جذابیت 
آنقدر هس��ت که حاضر شوند بابت کارم، پولی بپردازند؟  ناگهان این فکر 
ذهنم را به خود مش��غول کرد. اگر مشتری طرح و نقش کارم را پسندید 
و پول نداش��ت چطور؟ آن وق��ت فرصتی برای رقیب اصلی ام یعنی فرش 
ماشینی فراهم می شود. می تواند مشابه فرش های من را با قیمتی کمتر، 
به مش��تری هایم عرضه کند. پ��س باید محصولم را با قیمت تمام ش��ده 
کمت��ری تولید کنم، اما با این مواد اولیه گران قیمت چه کار کنم؟ چطور 
تامین کننده هایی پیدا کنم که مواد اولیه و تجهیزات را با قیمت کمتر به 

دستم برسانند؟ شاید هم به شرکایی نیاز داشته باشم. 
خالصه پر شدم از کلی سوال بی جواب. 

اما خوب می دانس��تم که راه اندازی کس��ب و کار، نظارت و مدیریت 
می خواه��د. مدیریت به معن��ای تصمیم گیری اس��ت؛ انتخاب بهترین 
گزینه از میان گزینه های موجود. انتخاب بهترین گزینه، نیاز به داشتن 
اطالعات مربوط، دقیق و به موقع دارد. اکنون می دانم که نه به مشتری، 
نه به تامین کننده و نه به ش��ریک احتیاج دارم. در حال حاضر بهترین 
گزینه مش��ورت است. مش��ورت برای بهره گیری از اطالعات به موقع و 
صحیح راهنمایی باتجربه. کسی که سال ها مسافر مسیری است که من 
می خواهم امروز آن را آغاز کنم. دانش و اطالعات به روز مشاور، من را 
در تصمیم گیری بهتر یاری خواهد کرد. می خواهم با حداقل ها ش��روع 
کنم و تا رسیدن به ایده آل های کسب و کارم قدم های درست بردارم.
modirinfo:  منبع

فقط به خاطر پول درآوردن کار نکنید!

اولین قدم برای شروع کسب و کار

یادداشـت

رویداد digital Marketer با حمایت ش��رکت پرداخت الکترونیک سداد 
در مجموعه کارمان برگزار ش��د. به گزارش اخب��ار نوین، در این رویداد که با 
حضور فعاالن حوزه دیجیتال مارکتینگ برگزار ش��د، مدیران ارش��د شرکت 
پرداخت الکترونیک سداد و همچنین مدیران شرکت هایی چون بیمیتو، کافه 
بازار، آژانس تبلیغاتی دارت، مستر بلیط، پی پنگ، فالیتو و ... سایر شرکت های 
تاثیرگ��ذار حوزه دیجیتال برگزار ش��د، میهمانان به تب��ادل نظر و همچنین 

بررسی راه های همکاری پرداختند.
ش��رکت پرداخت الکترونیک س��داد در این مراس��م ضم��ن معرفی درگاه 
پرداخ��ت اینترنتی این ش��رکت برای حضار از تفاهم نام��ه جدید خود با نماد 

الکترونیکی رونمایی کرد.

سداد میزبان بازاریابان دیجیتالی

طاهره منیری شریف 
MBAکارشناس ارشد

نویسنده: نازنین توکلی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی



آیا ش��ما قادر به ارائه عددی دقیق پیرامون میزان تاثیرگذاری فرمت 
ویدئو بر روی کمپین بازاریابی تان هس��تید؟ بسیاری از پاسخ ها  در این 
زمینه منفی است. اگر شما تا به حال از اهمیت فرمت ویدئو در فرآیند 
بازاریاب��ی و تبلیغاتی بی خب��ر بوده اید، در حال از دس��ت دادن فرصت 

طالیی هستید.
بازاریاب��ی ویدئوی��ی به دو دوره پیش از یوتیوب و پس از آن تقس��یم 
می شود. پیش از معرفی یوتیوب بسیاری از برندها به درستی نسبت به 
بازاریاب��ی ویدئویی، به ویژه در اینترن��ت، بی توجه بودند. در هر صورت 
هیچ پلتفرم میزبانی در آن زمان برای فعالیت بازاریاب ها وجود نداشت. 
ب��ا این ح��ال پس از معرف��ی یوتیوب همه چی��ز تغییر ک��رد. به خاطر 
صرفه جویی در بودجه، جلب رضایت مش��تریان و البته بازگشت سرمایه 

برندمان باید به مقوله بازاریابی ویدئویی توجه بیشتری داشته باشیم.
اجازه دهید اندکی صحبت خود را روشن سازم. در اینجا من پیرامون 
کمیت، شیوه ها و کیفیت بازاریابی ویدئویی بحث چندانی نخواهم کرد. 
تمرک��ز من بر روی بحثی پایه ای تر خواهد ب��ود. نکته مورد نظر من در 
زمین��ه نمایش هرچ��ه بهتر ویدئوی م��ان کاربرد دارد. به عالوه ش��یوه 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب نیز از جمل��ه دغدغه های اصلی در مقاله 
حاضر اس��ت. به عبارت س��اده، مقاله من پیرامون بازبینی مجدد الگوی 

بازاریابی ویدئویی است.
من ب��ه عنوان صاحب یک آژانس س��اخت ویدئ��وی بازاریابی تجربه 
طوالن��ی در زمینه مش��اهده ویدئوهای مختل��ف دارم. اغلب ویدئوهای 
فعلی بر اساس الگویی قدیمی و سنتی ساخته می شوند. نکت جالب در 

مورد الگوی قدیمی ساخت ویدئو ضرر و ناکارآمدی آن است.
الگوی قدیمی بازاریابی ویدئویی

ب��ه طور معمول یک برند برای توس��عه فرآیند بازاریابی اش به س��راغ 
تولید ویدئو می رود. اگر برند داستان ما ظرفیت درونی برای تولید ویدئو 
را نداش��ته باشد، باید به س��راغ آژانس های حرفه ای در این زمینه رود. 
پلتفرم میزبان اغلب برندها برای نمایش ویدئوی شان نیز یوتیوب است. 
در ه��ر صورت این پلتفرم در زمینه محتوای ویدئویی بیش��ترین میزان 

کاربر را در اختیار دارد.
پ��س از تولید محت��وا نوبت ب��ه بازاریابی و جلب مخاط��ب برای آن 
می رس��د. در این زمینه تبلیغات درون پلتفرم��ی )در داخل یوتیوب( و 
ارس��ال ایمیل تبلیغاتی از جمله نخستین راهکارها هستند. با این حال 
بس��یاری از ویدئوها بدون صرف هزینه جانبی از سوی برندها در فضای 

یوتیوب بارگذاری می شوند.
مدل قدیمی چگونه شکست می خورد؟

اجازه دهید نگاهی دقیق به ناکارآمدی های مدل قدیمی داشته باشیم. 
در خالل این بررسی دیدگاه ما نسبت به الگوی سنتی کامل خواهد شد.

رویکرد بدون استراتژی
در روش قدیمی هیچ س��از و کار از پیش تعبیه ش��ده ای برای هدایت 
کاربران به س��وی مش��اهده ویدئوی برند وجود ن��دارد. در حقیقت یک 
اس��تراتژی کامل در زمینه بازاریابی باید ب��رای جلب نگاه مخاطب هم 
برنامه دقیقی داش��ته باشد. در غیر این صورت تالش های ما برای جلب 

نگاه مخاطب بی نتیجه خواهد ماند. 
مفاهیمی نظیر »آم��وزش به مخاطب« و »افزایش آگاهی« در الگوی 
س��نتی جای��گاه وی��ژه ای دارد. با این ح��ال کمب��ود خاص بودگی ارائه 
محتوا کار را برای برندها دش��وار می س��ازد. در هر صورت اگر ما توانایی 
اندازه گیری و محاسبه دقیق نتیجه کارمان را نداشته باشیم، در پایان با 

شکست مواجه خواهیم شد.
اتکای بیش از حد به یوتیوب

یک��ی دیگر از ایرادهای الگوی س��نتی بازاریابی ویدئویی اتکای بیش 
از حد به یوتیوب اس��ت. در زمینه بازاریاب��ی ویدئویی محیط بارگذاری 
مطل��ب اهمی��ت باالیی دارد. وقت��ی در یوتیوب ویدئوی��ی را بارگذاری 
می کنیم، شانس دسترسی به مخاطب هدف کاهش چشمگیری خواهد 

یافت. 
یکی از نقاط ضعف همیشگی یوتیوب ناتوانی کاربر در خرید مستقیم 
محصول برندمان اس��ت. به این ترتیب مخاطب پس از مش��اهده ویدئو 
باید به س��ایت ما مراجعه کرده، س��پس س��فارش خری��د دهد. به طور 
معم��ول هیچ کاربری این زحمت را ب��ه خود نمی دهد بنابراین ما بدون 

هیچ گونه دستاوردی فضای یوتیوب را ترک می کنیم.
براس��اس آمارهای رس��می موسس��ه بازاریابی محتوایی، هر ویدئوی 
بازاریابی در یوتیوب فقط ۳۰درصد مراجعه به س��ایت برند مورد نظر را 
در پی دارد. به این ترتیب باید فکری اساسی برای ترغیب هرچه بیشتر 

مخاطب به خرید محصوالت مان کنیم. 
توسعه ناکافی محتوا

در الگوی س��نتی بازاریاب��ی ویدئویی محتوا بدون هیچ گونه تالش��ی 
برای توس��عه بارگذاری می ش��ود. این کار محتوای ما را بدون دسترسی 

مس��تقیم به مخاط��ب عالقه مند در فضایی ناش��ناخته رها خواهد کرد. 
مزیت اصلی فعالیت در ش��بکه های اجتماعی امکان توسعه مطالب و به 
تب��ع آن ارائه مطلب به کاربران عالقه مند اس��ت. این هدف با پرداخت 

مبلغ اندکی به تیم فنی پلتفرم مدنظر به سادگی قابل انجام است. 
وقتی از توسعه محتوا صحبت می کنم، فقط پلتفرم یوتیوب را مد نظر 
ندارم. امروزه توییتر، فیس بوک و اینستاگرام نیز امکان توسعه محتوا را 

برای برندها و کارآفرینان فراهم کرده اند.
ناتوانی در ساخت تحلیل عادی

ش��یوه س��نتی بازاریابی ویدئویی اهمیت چندانی ب��رای تحلیل نحوه 
عملکرد محتوا در شبکه های اجتماعی یا هر پلتفرم میزبان دیگری قائل 
نیست. بر این اساس نحوه اطالع تیم فنی یا مدیر برند از کیفیت محتوا 
به صورت نس��بی خواهد بود. در بهترین حالت یک تقویم س��اده میزان 

بازدید کاربران در طول ماه را به اطالع برند ما می رساند.
اگرچه دسترس��ی به اطالعات کمی پیرامون میزان بازدید کاربران از 
محتوای ویدئویی برندمان بس��یار باارزش است. با این حال تمام برنامه 
ما نباید به این امر محدود ش��ود. نکته مهم در اینجا میزان دسترس��ی 
مخاط��ب هدف یا کارب��ران عالقه مند به محتوای ماس��ت. تنها در این 
صورت تماش��ای ویدئو در مخاطب تاثیر مس��تقیم خواهد گذاشت. در 
بقیه موارد مخاطب صرفا به دنبال مشاهده ویدئو برای سرگرمی است.

نکته مهم این بخش تاکی��د بر روی معیارهای ارزیابی دقیق عملکرد 
محتوای مان است. منظور من از تاثیرگذاری ویدئو صرفا میزان مشاهده 
نیس��ت. میزان ترغیب مخاطب به خرید یا تعامل بیش��تر با برندمان در 

این بخش هدف اصلی را شکل می دهد. 
معیارهای��ی نظیر میزان تعام��ل و جذب مخاطب ب��رای اندازه گیری 
میزان موفقیت کمپین ما بسیار کاربردی تر از میزان الیک است. به این 
ترتی��ب نحوه آگاهی ما از تاثیرگ��ذاری واقعی محتوای ویدئویی بر روی 

مخاطب هدف بیشتر می شود.
پنج قانون جدید برای موفقیت در بازاریابی ویدئویی

پس از آنکه به شیوه های عملکرد تحت تاثیر الگوی سنتی پرداختیم، 
باید به س��راغ راهکار جایگزینی برای رفع کاستی های آن برویم. در هر 
صورت پس از انتقاد از الگوی س��نتی بدون راهکار مناسب امکان ادامه 

فعالیت نخواهد بود.
در انتخاب یا خلق الگویی تازه برای بازاریابی ویدئویی هدف اصلی ما 
باید رفع کاس��تی های شیوه سنتی باش��د. به این ترتیب ما نقطه شروع 
مطمئنی خواهیم داشت. توجه داشته باشید پیش از اعمال روش سنتی 
باید از نتیجه  بخشی س��رمایه  گذاری مان به صورت نسبی اطمینان پیدا 

کنیم.
1. استفاده از تفکر طراحی

تفکر طراحی فرآیندی اس��ت که ط��ی آن برند ما با مخاطب هدفش 
آش��نا می ش��ود. همچنین ش��یوه تعامل با مخاطب ه��دف نیز طی این 
فرآیند روش��ن خواهد ش��د. بهترین راهکار برای دریافت اطالعات مهم 
در روش جدید پاس��خگویی به چند پرسش کوتاه اما مهم است. بر این 

اساس به سه پرسش ذیل هم پاسخ دهید.
این فرآیند برای کیست؟

در اینجا باید نس��بت به هدف اصلی برندمان از س��اخت یک ویدئوی 
تبلیغاتی پاس��خگو باش��یم. در اینج��ا هرگز بر روی پاس��خ هایی نظیر 
»افزای��ش آگاهی مخاطب« تکیه نکنید. این پاس��خ ها متعلق به ش��یوه 
س��نتی اس��ت. بهترین هدف ها در الگوی جدید عبارتند از گفت وگوی 
بیش��تر پیرامون محصوالت مان، افزایش ترافیک سایت رسمی شرکت، 
افزایش جس��ت وجوی نام برندمان در موتورهای جس��ت وجو و افزایش 

فروش آنالین.
شاید پاسخ شما با آنچه در این بخش ذکر شد، تفاوت داشته باشد. در 
این صورت به یاد داش��ته باشید که پاسخ به این پرسش مرحله آغازین 

برای شروع فرآیند نوین بازاریابی ویدئویی است.
این ویدئو برای کیست؟

در پاسخ به این پرسش استفاده از اینفوگرافی ها اهمیت خاصی دارد. 
در اینج��ا ما باید مخاطب هدف مان را مش��خص کنی��م. این کار بدون 
مطالعه و پژوهش امکان پذیر نیست. به همین خاطر باید نهایت دقت را 
به کار بریم. به یاد داشته باشید که حتی بهترین ویدئوها نیز در صورت 

عدم ارائه به مخاطب هدف تاثیر چندانی به بار نخواهند آورد. 
در زمین��ه تعیین مخاطب هدف باید کامال جدی و دقیق عمل کنیم. 
بر این اس��اس بهترین راهکار مش��اهده نحوه فعالیت مشتریان فعلی در 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. در هر صورت مخاطب های آینده شما نیز 
باید حداقل ش��باهت هایی را به مشتریان فعلی تان داشته باشند. با این 

کار فرآیند یافتن ویژگی های مخاطب هدف بسیار ساده تر می شود.
چگونه از تاثیرگذاری ویدئوی مان مطمئن شویم؟

کمپین های بازاریابی موفقیت  آمیز همراه با ایجاد تغییرات هستند. بر 
این اساس یک ویدئوی موفق باعث وقوع تغییرات مشخصی در ساختار 
برند ما یا فعالیت مش��تریان می شود. پاسخ مناسب به این پرسش فقط 
در صورتی ممکن خواهد بود که از قبل هدفی مش��خص را دنبال کنیم. 

در غیر این صورت معیار اصلی ما برای ارزیابی کمپین با توجه به نتیجه 
انتخاب می شود. 

2. اهمیت تجزیه و تحلیل محتوای ویدئویی
تجزی��ه و تحلیل محت��وای ویدئویی به ما در زمین��ه ایجاد تفاوت در 
حوزه بازاریابی برندمان کمک خواهد کرد. توجه داشته باشید که تفاوت 
مفهوم اساسی در موفقیت یک ویدئو است. در حقیقت مخاطب به دنبال 
محتوای متفاوت و جذاب در ش��بکه های اجتماعی است. اگر برند ما به 
این نیاز مخاطب به خوبی پاسخ دهد، شانسش برای جلب توجه آنها تا 

حد زیادی افزایش می یابد.
ب��ه منظور تجزی��ه و تحلیل محتوای ویدئویی برندمان باید به س��راغ 
ترندهای برتر برویم. به ط��ور کلی، ترندهای برتر عبارتند از گونه مورد 
عالق��ه محتوا از س��وی کاربران. خوش��بختانه اکنون اغلب ش��بکه های 
اجتماع��ی ترندهای برتر را در فواصل زمانی معین منتش��ر می کنند. با 
تاکید بر این ترندها در ویدئوهای  خود احتمال موفقیت برندمان افزایش 

چشمگیری خواهد یافت.
3. استفاده از متن درست

اکنون که ویدئوی ش��ما با توجه به ترنده��ای برتر و المان های مورد 
عالقه کاربران ساخته شده، نوبت به تاثیرگذاری حداکثری آن می رسد. 
نکت��ه مهم در اینجا انتخاب متن مناس��ب برای ویدئوی مان اس��ت. در 
حقیقت بس��یاری از برندها پ��س از تولید محت��وای ویدئویی کمترین 
توجه��ی به متن همراه آن ندارند. در نظ��ر آنها صرف تولید ویدئو برای 
موفقی��ت کافی اس��ت. با این ح��ال چگونه بدون توضی��ح کافی باید از 
مخاطب انتظار اختصاص زمان و مش��اهده ویدئوی مان را داشته باشیم. 
اغلب کاربران پیش از مشاهده یک ویدئو به صورت آنالین به توضیحات 
آن توج��ه می کنن��د. اگر آن توضیحات جذاب باش��د، کاربر به س��وی 
مش��اهده آن ویدئ��و می رود. در غیر این صورت حتی زحمت مش��اهده 

بخشی از محتوای ما را نیز به خود نمی دهد. 
پی��ش از این در مورد ضررهای اتکا بی��ش از حد به یوتیوب صحبت 
کردم. نکته مهم درخصوص یوتی��وب ناتوانی برندها در درج توضیحات 
تکمیلی برای ویدئوی ش��ان اس��ت. به این ترتیب مخاط��ب با کمترین 

اطالعات ممکن اقدام به مشاهده یا عبور از محتوای ما خواهد کرد .
راهکار مناس��ب در اینجا اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی به عنوان 
میزب��ان اصلی ویدئوهای مان اس��ت. به این ترتیب لین��ک ویدئوی مان 
در یوتی��وب را پ��س از درج توضیحات تکمیلی در کنار پس��ت مان قرار 
خواهی��م داد. مخاطب نیز فقط پس از مطالعه متن تکمیلی، در صورت 

تمایل، اقدام به مشاهده ویدئوی مان خواهد کرد.
۴. کمپین ها

خب، اکنون ویدئوی ش��ما تولید و متن مطلوب نیز بدان افزوده شده 
است. دیگر چه کاری باقی مانده؟

م��ن پیش از فعالیت به عن��وان بازاریاب در صنعت فیلم س��ازی کار 
می کردم. در آن کس��ب وکار یک نکته عمیقا مهم وجود دارد: راه اندازی 
کمپین برای موفقیت فیلم. اگر یک فیلک بدون کمپین خاصی ش��کل 
بگیرد، همه کارش��ناس ها ش��انس موفقیت اش را پایین ارزیابی خواهند 

کرد. این امر به دلیل تاثیر کمپین  بر روی دیده شدن فیلم هاست. 
توجه داش��ته باشید که محتوای اصلی کمپین ش��ما باید با توجه به 
ویدئوی برندتان س��اخته شود. تفاوت ویدئوی اصلی با محتوای کمپین 

ما به هیچ وجه نشانه خوبی نخواهد بود. 
ه��دف اصلی از تولید کمپین برای ویدئ��وی بازاریابی افزایش آگاهی 
مخاط��ب از فعالیت برندمان اس��ت. توجه داش��ته باش��ید که محتوای 
کمپین ما فقط ویدئویی نیس��ت، بلکه فرمت عکس، متن و پادکست را 
نیز شامل می شود. به این ترتیب ما از تمام توان خود برای موفقیت در 

بازاریابی ویدئویی استفاده خواهیم کرد.
۵. بهینه سازی عملکرد ویدئوی مان

بی ش��ک همه مخاطب های ما سلیقه ای یکسان ندارند. در بسیاری از 
مواق��ع همین نکته موجب واکنش مثبت طیف وس��یعی از کاربران در 
کنار بی عالقگی سایرین می شود. به منظور پرهیز از چنین واکنش هایی 
بهترین راهکار انتش��ار نس��خه های مختلف از ویدئوی مان است. بر این 
اس��اس حتی ایجاد تفاوت در هر نس��خه نی��ز گام مطلوبی خواهد بود. 
به ای��ن ترتیب مخاطب های مختلف انواع گوناگون��ی از ویدئوهای ما را 
تماش��ا خواند کرد. البته منظور من از انتش��ار انواع مختلف ویدئو صرف 
هزینه های گزاف برای این کار نیس��ت. به نظر انتش��ار دو یا س��ه نمونه 
جانب��ی کافی خواه��د بود.  توصیه: ب��ه طور معم��ول اطالعات جانبی 
ش��بکه های اجتماعی به ش��ما در زمین��ه فهم می��زان تاثیرگذاری هر 
بخ��ش از ویدئوی تان کمک چندان��ی نخواهد کرد. با این حال ابزارهای 
جانبی نظیر ویستیا، برایتکو و ویدیارد این کار را به بهترین شکل انجام 

می دهند. نکته منفی در مورد این ابزارها نیاز به خریدشان است. 
اهمیت بهینه س��ازی عملکرد ویدئوی مان حذف بخش های زائد است. 
به این ترتیب هرجا کمترین میزان مشاهده را از سوی کاربران را داشت، 

در ویدئوهای بعدی باید حذف شود.
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تبلیغات دیجیتال در آمریکا، دارای سهم 
۵1درصدی از کل درآمد تبلیغات

موسس��ه Magna اخی��را یک فای��ل ارزیاب��ی و پیش بینی 
صع��ودی در م��ورد درآمده��ای تبلیغاتی آمریکا در س��ال های 
۲۰18 و ۲۰19 منتش��ر ک��رده اس��ت. در این گ��زارش تمامی 
کانال های بزرگ تبلیغات شامل تبلیغات دیجیتال و رسانه های 

سنتی وجود دارند.
Ma - شررآمد تبلیغات به ش��دت صعودی است. براساس گزار
na، امس��ال درآمد تبلیغات با رشد ۶.9درصد به ۲۰۷ میلیارد دالر 
خواهد رس��ید که بیش��ترین مقدار در طول تاریخ تبلیغات اس��ت. 
همچنی��ن برای اولین بار درآمد تبلیغات دیجیتال س��همی بیش از 

5۰درصد از این مقدار را در آمریکا تصرف خواهد کرد.
براساس پیش بینی ها درآمد تبلیغات دیجیتال در سال ۲۰18 به 
1۰۶ میلیارد دالر خواهد رس��ید که 51.5درصد از مبلغ کل درآمد 

تبلیغات است.
جالب اس��ت بدانید ک��ه تبلیغات دیجیت��ال در موبایل در حدود 
دو س��وم از کل درآمد تبلیغ��ات دیجیتال را در بر می گیرد که طی 
 Magna یک س��ال ۳۰درصد رشد داشته است. براساس اطالعات
موبای��ل هم اکنون از تلویزیون نیز فرات��ر رفته و درآمد تبلیغات آن 
دو برابر دس��کتاب desktop است. هرچند پیش بینی می شود که 
درآمد تبلیغات موبایل به دلیل کاهش استفاده و تکنولوژی مسدود 
کردن تبلیغات ad Blocking در حدود ۴درصد کاهش پیدا کند.
در میان فرمت های مختلف تبلیغات دیجیتال، سرچ با 18درصد، 
ش��بکه های اجتماع��ی با ۳8درص��د و تبلیغات آنالی��ن ویدئویی با 
۲۷درصد بیشترین رشد را داشته اند. تلویزیون های اینترنتی نیز به 
عنوان زیرمجموعه ای از ویدئوها، رش��د درآمدی ۴۰درصدی داشته 

و به مبلغ ۲ میلیارد دالر رسیده اند.
بیشتر تبلیغات س��نتی مانند تلویزیون، تبلیغات چاپی و رادیو با 
کاه��ش درآمد تبلیغات مواجه هس��تند، اما در ای��ن میان تبلیغات 
محیطی همچنان رش��د می کنند. تبلیغات س��ینمایی 1۲درصد و 

سایر تبلیغات محیطی ۳ درصد رشد می کنند.
رش��د درآمد تبلیغات به واس��طه بس��یاری از صنایع رخ داده 
اس��ت، اما براس��اس گزارش Magna بیش��ترین هزینه توسط 
کمپانی های مالی، دارویی و تکنولوژی صورت گرفته اس��ت. در 
مقایس��ه با رش��د ۶درصدی درآمد تبلیغات در ش��ش ماهه اول 
سال، این صنایع بودجه تبلیغات خود را از 15درصد به ۲۰درصد 

افزایش داده اند.
Magna پیش بینی می کند که درآمد تبلیغات در س��ال ۲۰19، 

۴درصد رشد خواهد داشت.
شبکه اجتماعی لینکدین به روایت آمار و ارقام

 ش��بکه اجتماع��ی لینکدین در س��ال ۲۰۰۳ توس��ط جف واینر 
راه اندازی ش��د و در حال حاضر 8۷۰۰کارمند دارد. شبکه اجتماعی 
لینکدین در حاضر بیش از 5۶۲ میلیون کاربر دارد که 1۴۶میلیون 
نفر از آن ها در ایاالت متحده هس��تند. این ش��بکه اجتماعی ماهانه 
۲۶۰ میلیون کاربر فعال دارد. از نظر کارشناس��ان بازاریابی، شبکه 
اجتماعی لینکدین بهترین پلتفرم برای بازاریابی B۲B است. از این 

رو در ادامه از دریچه آمار نگاهی به لینکدین انداخته ایم.
بررسی جمعیت شناختی کاربران لینکدین

۷۰درص��د کارب��ران لینکدین خ��ارج از ایاالت متح��ده زندگی 
می کنند.

۶1 میلی��ون کاربر لینکدین افراد تأثیرگذار در رده های باال و ۴۰ 
میلیون کابر نیز در رده های تصمیم گیر هستند.

۴۰ میلی��ون کاربر لینکدین به تازگی از دانش��گاه فارغ التحصیل 
شده اند.

5۶درصد کاربران لینکدین را مردان تشکیل می دهند.
8۷ میلیون نفر از نس��ل Y )افراد 15 تا ۳۴ ساله( عضو لینکدین 
هس��تند که 11 میلیون نفر از آن ها در پس��ت های تصمیم گیر قرار 

دارند.
۴۴درص��د کابران لینکدین س��االنه بی��ش از ۷5۰۰۰دالر درآمد 

دارند.
بازاریابی محتوا در لینکدین

9۴درصد کارشناس��ان بازاریاب��ی B۲B در آمریکای ش��مالی از 
لینکدین برای انتشار محتوا استفاده می کنند.

فق��ط ۳ میلیون کاربر به صورت هفتگ��ی در لینکدین مطلب به 
اشتراک می گذارند.

تنها یک میلیون نفر از کاربران تاکنون اقدام به انتش��ار مقاله در 
لینکدین کرده اند.

مقاله های��ی که عن��وان آن ها ۴۰ ت��ا ۴9 کاراکت��ر دارد، بهترین 
عملکرد را در لینکدین دارند.

مقاله هایی که ویدئو ندارند در لینکدین عملکرد بهتری نسبت به 
مقاله هایی دارند که ویدئو دارند.

آمار و ارقام مالی شبکه اجتماعی لینکدین
مایکروس��افت در سال ۲۰1۶ مبلغ ۲۶.۲ میلیارد دالر برای خرید 

لینکدین هزینه کرد.
درآمد لینکدین در سه ماهه اول سال ۲۰18 معادل 9۷۶ میلیون 

دالر بود.
درآمد لینکدین در سه ماهه دوم سال ۲۰18 با رشد ۳۷درصدی 

مواجه شد و به رقم 1.۴ میلیارد دالر رسید.
آمار و اطالعات جالب در مورد شبکه اجتماعی لینکدین

در ح��ال حاضر بی��ش از ۲۶ میلیون ش��رکت در لینکدین فعال 
هستند.

ه��ر کاربر ماهانه به طور متوس��ط 1۷ دقیقه در لینکدین فعالیت 
می کند.

کلم��ه motivated در س��ال های ۲۰1۴ و ۲۰15 بیش تری��ن 
فراوانی را بین کلمات استفاده شده در لینکدین داشت.

تحلیل آماری و داده کاوی بیشترین فراوانی را در بین مهارت های 
ثبت شده در لینکدین دارند.

59درص��د کاربران لینکدین هرگز در ش��رکتی ب��ا بیش از ۲۰۰ 
کارمند کار نکرده اند.

هر مدیرعامل در لینکدین به طور متوس��ط با 9۳۰نفر در ارتباط 
است.

اسالیدش��ر SlideShare لینکدین ماهانه بی��ش از ۷۰ میلیون 
کاربر فعال دارد.
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اکنون ش��ما ایده های بس��یار زیادی را در اختیار داری��د. با این حال 
ایده مناس��ب فقط استراتژی مطلوب پشت کمپین است، بنابراین هنوز 
هم راه زیادی تا موفقیت در عرصه بازاریابی باقی مانده اس��ت. در اینجا 
ما به بررس��ی و ارائه برخی از ایده های مناسب برای راه اندازی کمپینی 

موفقیت آمیز در اینستاگرام خواهیم پرداخت.
1. تعیین اهداف هوشمندانه

هنگام��ی که نوبت به طراحی و برنامه ری��زی پیرامون اهداف برندمان 
می رس��د، هم��ه ما تمایل باالیی ب��ه خلق اثری منحصر ب��ه فرد داریم. 
ویژگی ه��ای هدفی مناس��ب در این میان عبارت اس��ت از خاص بودن، 

قابل اندازه گیری، واقع گرا و مبتنی بر زمان.
به عنوان مثال، اجازه دهید افزایش ش��مار فالوورها را به عنوان هدف 
کمپین م��ان مد نظر قرار دهیم. با این حس��اب بای��د هدف مذکور را به 

بخش های ذیل تقسیم کنیم:
• ویژگی: ش��ما قصد دس��تیابی به چه چیزی را دارید؟ دوست دارید 
مخاط��ب چ��ه کاری را انجام دهد؟ ش��ما باید به منظور دس��تیابی به 
اهداف تان ابتدا تعریف روش��نی از هدف یا مجموعه اهداف تان به دست 
آوری��د. در غیر این صورت تمام اهداف ش��ما برای مخاطب غیرواقعی و 

نامشخص تصویر خواهد شد.
• امکان اندازه گیری: معیار ش��ما برای اندازه گیری میزان موفقیت تان 
چیس��ت؟ کمپین ه��ای حرف��ه ای معم��وال معیارهای مش��خصی برای 
اندازه گی��ری میزان پیش��رفت یا عدم موفقیت ش��ان دارن��د. در صورت 
بی توجهی به این معیار جمع بندی نهایی کمپین شما هیچ گونه بازنمایی 

مشخصی از عملکردتان نخواهد داشت. 
• قابل دس��تیابی: آیا هدف شما واقع گرایانه اس��ت؟ به عبارت ساده، 
هدف ش��ما باید حداقل قابل دس��تیابی باش��د. برخی از اهداف بس��یار 
بزرگ ب��ا واقعیت های موجود ش��رکت ما هماهنگ��ی ندارند. به همین 
دلیل ه��ر چقدر هم که تالش کنیم، بازهم در دس��تیابی به آن اهداف 
ناتوان خواهیم بود. به هن��گام تعیین اهداف کمپین مان باید به توانایی 
ش��رکت مان توجه داش��ته باش��یم. در غی��ر این صورت دسترس��ی به 

هدف مان بسیار دشوار خواهد شد.
• واقع گرای��ی: ای��ن بخش باید مبتنی بر بودجه برندتان باش��د. پیش 
از اجرای کمپین تحقیقات خود را ش��کل دهید. سپس به سراغ اجرای 
کمپین تان بروید. به عنوان مثال تالش برای دستیابی به 1۰هزار فالوور 
جدید در عرض یک هفته، صرف نظر از میزان اعتبار و توانایی برندمان، 
کامال غیرممکن است. مگر اینکه به تمام فالوورهای مان یک سفر رایگان 

به هاوایی را پیشنهاد دهیم.
• زمان بندی: مدت زمان اجرای کمپی��ن ما باید مبتنی بر اهداف مان 
باش��د. ه��ر بازاریابی درک واضحی از مدت زمان مورد نیاز برای کس��ب 
اه��داف بازاریابی پروژه اش دارد. اگر در این بخش ناموفق عمل کنیم یا 
در مدت زمان طوالنی به هدف می رس��یم یا اینکه پیش از دس��تیابی به 

آن اهداف کار کمپین مان را تمام خواهیم کرد. 
2. برنامه ریزی برای محتوای کمپین

پس از آنکه اهداف مان را مش��خص کردیم، باید برنامه ای خاص برای 
ه��ر کدام از پس��ت های کمپین مان طراحی کنی��م. در اینجا تهیه یک 
نقش��ه راه برای هر روز از کمپین مان بس��یار راهگشا خواهد بود. به این 
ترتی��ب در ه��ر لحظه به خوبی از کارهای ض��روری مطلع خواهیم بود. 
بس��یاری از برندها در زمینه اجرای کمپین بازاریابی با چنین مش��کلی 
رو به رو هس��تند. به همین خاطر همیش��ه برای برداش��تن گام بعدی 
دچار س��رگیجه و بی هدفی هستند. با طراحی یک برنامه مدون و دقیق 

بسیاری از این مشکالت رفع خواهد شد. 
در یک کمپین تمام پست ها باید یک معنای مشخص را تداعی کنند. 
در ای��ن میان هر پس��ت وظیفه ای ویژه را برعهده خواهد داش��ت. پیام 
جزئی هر پس��ت عالوه بر اینکه در راس��تای پی��ام و هدف کلی کمپین 
اس��ت، باید به نوع خاصی مخاطب را با برندمان درگیر سازد. همچنین 

هی��چ گاه نباید جلوه س��رگرمی را از نظر دور داش��ت. ای��ن جلوه به ما 
برای داشتن مخاطبی شاد کمک خواهد کرد. صادقانه بگویم، هیچ کدام 
از م��ا عالقه ای به مش��اهده و توجه ب��ه مطلب تبلیغات��ی که جذاب و 

سرگرم کننده نیست، نشان نمی دهد.
مدیریت یک کمپین کار بس��یار زیادی را نی��از دارد. به همین دلیل 
ش��ما به عنوان برند مجری آن حتما قصد دس��تیابی به اهداف تان پس 
از طی مراحل دش��وار آن را خواهید داش��ت. اگر برنامه ریزی درس��تی 
برای کمپین مان صورت ندهیم، در نهایت فقط بودجه ای کالن را بدون 

هیچ گونه دستاورد ارزشمندی صرف کرده ایم.
3. استفاده مناسب از استوری ها

اگر ش��ما فقط تبلیغات خود را در س��رویس پس��ت های اینستاگرام 
نمای��ش می دهی��د، در حال از دس��ت دادن فرصت های بس��یار بزرگی 
هس��تید. مردم به طور روزانه ۴۰۰ میلیون استوری مختلف را مشاهده 
می کنند. با این حال فقط 5۰درصد از کس��ب وکارها در حال استفاده از 

این سرویس مفید هستند.
اس��توری س��رویس مناس��بی برای انتش��ار پیش نمایش مطالب مان 
یا انتقال مس��تقیم مطالب فیس بوکی به اینس��تاگرام اس��ت. به عنوان 
مثال برند نش��نال جئوگرافیک برای نمایش جلوه های زیبای طبیعی از 
سرویس اینستاگرام در کنار پست های معمولی اش استفاده می کند. در 
حقیقت چون این برند در پس��ت های خود متن بس��یار بلندی را تهیه 
می کند، اس��توری فرصتی برای نمایش تصاویر جذاب بدون نیاز به درج 

متن طوالنی است. 
۴. استفاده از آزمایش های هوشمند

آی��ا به دنب��ال بهره برداری حداکث��ری از کمپین تان هس��تید؟ خب، 
بس��یاری از برندهای دیگر نیز دقیقا مانند ش��ما هس��تند. با استفاده از 
آزمایش موس��وم به A/B به راحتی از فرص��ت حدس و گمانه زنی های 
بی هدف در ابتدای کمپین مان جلوگیری به عمل خواهد آمد. با استفاده 
از این ش��یوه شما اقدام به چندرسانه ای س��ازی محتوای تبلیغاتی خود 
خواهید کرد. مزیت اصلی این روش امکان دستیابی به طیف وسیع تری 
از مخاطب هاس��ت. این امر یکی از مشکالت اصلی بسیاری از کمپین ها 
به حساب می آید. با تولید چندگانه یک تبلیغ فرصت ما برای جلب نظر 

مخاطب های گوناگون افزایش چشمگیری خواهد یافت.
اس��تفاده از آزمایش A/B تقریب��ا در مورد هم��ه المان های کمپین 
ممکن اس��ت. از تصاویر و فیلم ها گرفته تا متن و پوس��ترهای مختلف، 
همگ��ی توانایی اعمال تغیی��رات جزئی برای هماهنگی با س��لیقه های 
مختلف را دارند. به عالوه پس از انتشار نسخه های گوناگون شما امکان 
دریاف��ت اطالعات مفی��دی در زمینه طیف غال��ب مخاطب تان خواهید 
داش��ت. چنین اطالعات��ی در م��ورد طراحی کمپی��ن بعدی مان کامال 

کاربردی خواهد بود. 
۵. ایجاد زیبایی واحد

کمپین ما باید با ظاهر عادی برندمان نیز هماهنگی داش��ته باشد. 
در غیر این صورت مخاطب ارتباط مناسبی با آن برقرار نخواهد کرد. 
برخ��الف یک تبلیغ واحد که در آن تالش برندها نمایش صحنه های 
جذاب اس��ت، در یک کمپین دقت بیش��تری باید خرج کرد. بر این 
اس��اس باید به س��ایر المان های تاثیرگذار نیز توجه کرد. یکی از این 
المان ه��ای عنصر زیبایی اس��ت. در تعریف زیبای��ی دو فاکتور بیش 
از همه اهمیت دارد. نخس��ت قابلیت شناس��ایی از س��وی مخاطب و 
س��پس به یادسپاری. در مورد شناسایی باید صادقانه بگویم که بدون 
ش��ناخت کمپین مان از سوی مخاطب هیچ پیشرفتی روی نمی دهد. 
در اینج��ا بازهم هماهنگ��ی ارزش باالیی پیدا می کن��د. اگر قصد ما 
ایجاد هماهنگی واحد برای برندمان نباشد، در ایجاد قابلیت شناسایی 
راحت از سوی مخاطب موفقیت چندانی کسب نخواهیم کرد. در هر 
ص��ورت مخاطب با نگاهی س��طحی به کمپین ما بای��د هویت آن را 
تش��خیص دهد. به عنوان مثالی واض��ح کمپین »فقط انجامش بده« 
برن��د نایک را در نظ��ر بگیرید. بدون هیچ گون��ه پیش زمینه ای از آن 
اغلب افراد توانایی ش��ناخت برن��د نایک به عنوان مجری این کمپین 
را دارند. نکت��ه جالب اینکه تقریبا همه ما آن را متعلق به برند نایک 

می دانیم. در حالی که ح��وزه ورزش برندهای دیگری نظیر آدیداس 
نی��ز دارد. نکت��ه مهم در م��ورد کار نایک ایجاد تمای��ز میان خود و 
دیگر برندهاس��ت. به این ترتیب به راحتی محتوای ویژه اش از سوی 

مخاطب مورد شناسایی قرار می گیرد.
6. استفاده از معیارهای مهم

در ابت��دای این بخش در مورد برخ��ی از معیارهای مهم در کمپین ها 
صحبت کردیم. بی شک به هنگام اجرای یک کمپین توصیه های زیادی 
در م��ورد توجه به آمارهای مختلف می ش��نویم. نکته مهم در این میان 
توجه صرف به مهم ترین توصیه هاست. به این ترتیب باید ابتدا شیوه ای 
برای ش��ناخت مهم ترین معیارها پیدا کنی��م. در این زمینه توصیه من 
کامال س��اده اس��ت: فقط به معیارهایی که تاثیر واقعی و قطعی بر روی 

کمپین مان دارند، توجه کنید. 
به عنوان توصیه آخر این بخش باید ویژگی منحصر به فرد هر کمپین 
را نیز مد نظر داش��ته باش��ید. به عنوان مث��ال در کمپین های رونمایی 
از محص��والت نمی ت��وان مانند کمپین های اطالع رس��انی عمل کرد. به 
همی��ن خاطر معیارهای ه��ر کدام از این کمپین ها تفاوت آش��کاری با 

دیگری دارد.
7. همکاری با افراد تاثیرگذار

افراد تاثیرگذار به کاربرانی اطالق می شود که فالوورهای زیادی دارند. 
به طور مش��خص، منظور من از فالوور باال در اینجا میزان فالوور واقعی 
اس��ت. برخی از کاربران با خرید فالوور تقلبی فقط بر روی کاغذ خود را 
فردی تاثیرگذار عنوان می کنند. مزیت اصلی همکاری با افراد تاثیرگذار 
امکان انتقال اطالعات مورد نظرمان از زبان آنهاست. توجه داشته باشید 
ک��ه کاربران ب��ه طور معمول حرف ه��ای افراد تاثیرگ��ذار را بهتر قبول 
می کنن��د. به همین خاطر هم بس��یاری از برندها به س��وی همکاری با 

آنها گرایش می یابند.
ب��ه هنگام همکاری ب��ا افراد تاثیرگذار اجازه دهید آنها ش��خصا اقدام 
ب��ه تولید محتوا کنند. در حقیقت محتوای یک ش��رکت به س��ادگی از 
سوی مخاطب مورد شناس��ایی قرار می گیرد. با این حال در مورد افراد 
تاثیرگ��ذار ماجرا ب��ه گونه دیگری خواهد ب��ود. همچنین ارائه اطالعات 
مناسب به فرد مورد نظر به منظور پاسخگویی به مخاطب ضروری است.

۸. اهمیت بودجه در موفقیت
بح��ث بودجه نکته مورد عالقه همه ما در زمینه اس��تراتژی بازاریابی 
اس��ت. در هر صورت هم��ه برندها باید فکری برای ای��ن بخش بکنند، 
بنابرای��ن اجازه دهید فکری اساس��ی برای این بخ��ش کنیم. به هنگام 
اختص��اص بودجه ابتدا باید بخش های اساس��ی را م��د نظر قرار دهیم. 
به عنوان مثال کیفیت تولید محتوا باید در درجه اول باش��د. س��پس به 
سراغ اعداد پست های تولیدی خواهیم رفت. الزم به ذکر است که همه 
ما توصیه های مربوط به ارجحیت کیفیت بر کمیت را بارها ش��نیده ایم. 

در اینجا فقط به ذکر اهمیت رعایت آن اکتفا خواهم کرد. 
در ی��ک دنیای ای��ده آل ما بودجه نامحدودی ب��رای برندمان خواهیم 
داش��ت. با این ح��ال دنیای واقعی محدودیت های خ��اص خود را دارد. 
به این ترتیب بودجه محدود همیش��ه انتخاب می��ان گزینه های دارای 
اولیت را مطرح می س��ازد. توصیه من به شما شناسایی بخش های مهم 
کسب وکارتان پیش از اقدام برای اجرای یک کمپین است. به این ترتیب 
در میانه راه با مش��کالت مالی و در برخی از موارد ضرورت لغو کمپین 

مواجه نخواهید شد.
9. تامل پیرامون تجربه درج لینک در اینستاگرام

ب��ا توجه به اهداف ش��ما در زمین��ه راه اندازی کمپی��ن بازاریابی در 
اینس��تاگرام، شاید شما برخی از کاربران را با لینک های جانبی به سوی 
س��ایت یا آدرس��ی خارج از اینس��تاگرام هدایت کنید. به عنوان آخرین 
توصی��ه این مقاله باید به ضرورت اس��تفاده از لینک های جانبی اش��اره 
کنم. اینس��تاگرام ب��رای مدت ها امکان اس��تفاده از لینک های جانبی را 
مح��دود ک��رده بود. با این حال اخی��را کاربران فرصت اس��تفاده از این 
س��رویس جذاب را به دست آورده اند. یک سایت قوی برای کمپین مان 

همیشه کاربران زیادی را از اینستاگرام به خود جلب خواهد کرد.
hootsuite: منبع

چگونه اکانت اینستاگرام خود را برای 
موتورهای جست وجو بهینه سازی کنیم؟

اینستاگرام یک پلتفرم بصری بس��یار قدرتمند برای بازاریابان است که این 
گروه می توانند برای رشد کسب و کار و معرفی برند خود به سراغ آن بروند. به 
صورت طبیعی، هر کسی که در دستی بر آتش استراتژی بازاریابی چند کاناله 
دارد می داند که باید پروفایل اینس��تاگرام خود را خارج از فضای اینس��تاگرام 
نیز تبلیغ کند. موتور جست وجوی گوگل از جمله جاهایی است که می توانید 
اکانت اینستاگرام خود را برای آن بهینه سازی کنید. البته بهینه سازی حساب 
کاربری اینس��تاگرام برای گوگل چندان کار س��اده ای هم نیست. از یک طرف 
خود کاربران اینستاگرام عالقه ای به دیده شدن از طریق گوگل ندارند و از طرف 
دیگر نیز خود اینستاگرام اجازه ایندکس کردن تصاویر و ویدئوها را به موتورهای 
جس��ت وجو نمی دهد. خود پروفایل ها امکان ایندکس شدن دارند، اما محتوای 
صفح��ات خیر. این موارد به عن��وان دو چالش اصلی بازاریابانی که می خواهند 
از طریق گوگل برای حس��اب کاربری خود بازدیدکننده جذب کنند شناخته 
شده اند. اما هر چیزی یک راه حلی دارد و شما به عنوان یک بازاریاب می توانید 

اکانت اینستاگرام خود را برای موتورهای جست وجو بهینه سازی کنید. 
قدم اول: مطمئن شوید پروفایل تان در حالت پابلیک 

)PUBLIC( قرار دارد
حس��اب های کاربری اینستاگرام به صورت پیش فرض در حالت پابلیک قرار 
دارند، به این معنا که هر کس می تواند به پروفایل شما و محتواهای درون آن 
دسترس��ی داشته باش��د. به عنوان یک بازاریاب، این دقیقا چیزی است که به 
دنبالش هس��تید. البته از آنجایی که کار هرگز از محکم کاری عیب نمی کند، 
بهتر است در بخش تنظیمات نگاهی به وضعیت پروفایل بیندازید تا از پابلیک 

بودن آن مطمئن شوید.
قدم دوم: راه اندازی SCHEMA شبکه های اجتماعی برای 

اینستاگرام
گوگل به ش��ما اجازه می دهد تا از  schema.org اس��تفاده کنید و به این 
موتور جست وجو بگوید که کدام پروفایل در چه شبکه اجتماعی متعلق به شما 
است. اگر برند شما یک بخش در Knowledge Graph صفحه جست وجو 
داشته باشد، آدرس پروفایل  شبکه های اجتماعی برند شما در آنجا ظاهر خواهد 

شد. چیزی همانند شکل زیر:
قدم سوم: مهم ترین کلمات کلیدی خود را در نام حساب 

کاربری اینستاگرام خود بگنجانید
تایتل تگ برای اینس��تاگرام شما به صورت اتوماتیک با استفاده از اطالعات 

پروفایل ایجاد می شود. به این صورت:
My Name )@username( • Instagram photos and videos

ق��رار دادن مهم ترین کلمات کلیدی خود زیر ن��ام پروفایل تنها روش برای 
گنجاندن این کلمات در تایتل تگ اینس��تاگرام اس��ت. البته در مورد استفاده 
بیش از حد کلمات کلیدی در اینجا به شما هشدار می دهیم. هرچند یک روش 
مناسب این کار برای برندها وجود دارد و به سادگی تغییر نام است. مثال به جای 
نام »آیالن« از نام »زیورآالت آیالن« اس��تفاده شود. برای تغییر نام اینستاگرام 

خود به بخش Edit Profile بروید و فیلد نام را تغییر دهید.
قدم چهارم: یک بیوی خاص بنویسید و در آن از کلمات 

کلیدی استفاده کنید
هنگام ادیت پروفایل خود همچنین باید مطمئن شوید که بخش بیو نیز برای 
نتایج جست وجو بهینه سازی شده است. شما فضای زیادی برای نوشتن بیو در 
اختیار ندارید و فضایی در حدود 15۰کارکتر برای این کار در اختیار شما قرار 
دارد. نوشتن بیو چیزی همانند نوشتن متا دیسکریپشن است. خوشبختانه در 
بخش بیو منعی برای استفاده از کلمات کلیدی به تعداد زیاد وجود ندارد و حتی 
می توانید کلمات کلیدی خود را به صورت هشتگ نیز به کار ببرید. هشتگ های 
اینستاگرام لینک هایی کلیک پذیر هستند که کاربر با کلیک کردن روی آن ها 
می تواند لیستی از پست هایی که هشتگ مشابه دارند را ببیند، بنابراین بسیار 
ب��رای کاربران مفید خواهد بود. اگر یک یا چند حس��اب کاربری دیگر دارید، 
می توانید یوزرنیم آن ها را نیز در بخش بیو ذکر کنید تا کاربران با آن ها نیز آشنا 
شوند. موتورهای جست وجو می توانند بیوهای اینستاگرام را خزش کنند و این 
متن تنها متنی از اکانت اینستاگرام است که قابل خزش شدن را دارد. بنابراین 
باید روی آن حس��اب ویژه ای باز کرده و به بهترین صورت آن را بهینه س��ازی 
کنی��د. برای پیدا ک��ردن مرتبط ترین و بهترین هش��تگ ها و کلمات کلیدی 
 Google Keyword و TagBlender می توانید به س��راغ ابزارهایی مانند
Planner بروید. به دلیل فضای محدودی که برای نوشتن بیو در اختیار دارید، 
س��عی کنید مستقیم به سر اصل مطلب بروید و از گفتن مطالب اضافه پرهیز 
کنید. باید به صورت کامال ش��فاف خ��ود را معرفی کنید و هیچ گونه اطالعات 
اضافه ای نیز نباید در اینجا ذکر شود. نکته دیگری که باید مدنظر داشته باشید 
این اس��ت که هنگام ادیت پروفایل باید مطمئن شوید که آدرس سایت تان به 

درستی در فیلد مختص به خود قرار گرفته است. 
قدم پنجم: با کپشن های تصاویر و ویدئوهای خود مانند یک 
تایتل تگ رفتار کنید- زیرا واقعا یک تایتل تگ نیز هستند

بیشتر بازاریان فکر می کنند که کپشن های اکانت اینستاگرام بیشتر شبیه به 
متا دیسکریپشن هستند، اما کپشن هایی که برای پست های خود می نویسید 
بیشتر به تایتل تگ شباهت دارند. زیرا وقتی اینستاگرام صفحه ای را برای پست 

شما ایجاد می کند، تایتل تگ شامل کپشن نیز می شود. مانند:
»My name on instagram: «this is my image caption

در اینجا مجددا می بینیم که فیلد نام )Name( چقدر اهمیت دارد چراکه قبل 
از هر چیزی نشان داده می شود، اما باقیمانده تایتل تگ ممکن است توسط کپشن 
تصویر اش��غال ش��ود. اگر این اتفاق رخ دهد، تایتل تگ های شما به صورت ناقص و 
به هم ریخته دیده می ش��وند. این شرایط در صورت استفاده از اموجی نیز می تواند 
بدتر شود. البته توصیه نمی کنیم که برای ظاهر شدن بهتر تایتل تگ ها، کپشن های 
تصاویر خود را خیلی کوتاه بنویس��ید. می توانید بررسی کنید تا ببینید تایتل تگ 
معموال در کجاها قطع می شود و همچنین مطمئن شوید که مهم ترین اطالعات در 
ابتدای کپشن و قبل از منقطع شدن تایتل تگ آورده شده است. همانند بیو، باید 
در بخش کپشن های پست های خود نیز از کلمات کلیدی استفاده کنید، اما در نظر 
داشته باشید که این مورد مانند یک CTA از نتایج جست وجو عمل خواهد کرد. 
قدم ششم: مستقیما به پست های اینستاگرام خود لینک دهید

لینک دادن مستقیم به پس��ت های اینستاگرام درواقع مهم ترین کار در فرآیند 
بهینه س��ازی برای موتورهای جست وجو است. اپلیکیش��ن وب اینستاگرام بر پایه 
جاوا اسکریپت است، بنابراین لینک های پست های اینستاگرام از دیدگاه گوگل به 
عنوان لینک های واقعی محسوب نمی شوند. به همین دلیل، تقریبا تمام پست های 
اینس��تاگرام امکان ایندکس ش��دن در گوگل را ندارند. در چنین ش��رایطی، اگر 
می خواهید س��ایر افراد پست های ش��ما را در نتایج جست وجو پیدا کنند باید در 
سایر کانال های خود به آن ها لینک بدهید. پست های اینستاگرام امکان کپی کردن 
لینک را دارند. برای دریافت لینک باید روی آیکون گوشه سمت راست پست کلیک 
کرده و گزینه Copy Link را انتخاب کنید. بعد از کپی کردن لینک، باید آن را 
به صورتی طبیعی در پست های خود در سایر شبکه های اجتماعی انتشار دهید تا 
 daartagency :بتواند ایندکس شود.                                           منبع

ایستگاهبازاریابی چگونه در اینستاگرام کمپین موفقی داشته باشیم؟)2(

9 توصیه برای خلق کمپین بازاریابی تاثیرگذار در اینستاگرام
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فرآیندهای انگیزشی سازمان: پرخاشگری، قدرت و 
مخاطره پذیری)6(

انگیزش مخاطره پذیری

در مثال زیر کدام گزینه انتخاب می شود:
این دو مورد را در نظر بگیرید. اول، ش��خصی دو ش��ق الف و ب 
دارد. بنابر شق الف 5۰درصد احتمال می رود که 1۰۰۰ دالر ببرد و 
5۰درصد احتمال باخت همان 1۰۰۰ دالر. بنابر  ش��ق ب ۲5درصد 
احتمال وجود دارد ک��ه 1۲۰۰ دالر ببرد و ۷5درصد که ۳۰۰ دالر 
ببازد. چون با محاس��بات ریاضی به آس��انی می توان نش��ان داد که 
شخصی مستمرا شق الف را بر می گزیند هیچ عایدش نمی شود، در 
حالی که ش��خصی که پیوسته ش��ق ب را انتخاب می کند سرانجام 
۷5 دالر نصیبش می گردد، بدیهی اس��ت که باید ش��ق ب برگزیده 
ش��ود. پرسش این اس��ت که آیا وی چنین  می کند؟ دوم، شخصی 
دو ش��ق الف و ب دارد. ش��ق الف عینا مثل ش��قی است که در باال 
ش��رح داده شد، در صورتی که شق ب مش��تمل است بر 5۰درصد 
احتمال ب��ردن 1۰۰۰۰ دالر و 5۰درصد احتم��ال باختن 1۰۰۰۰ 
دالر. با همان روش ریاضی، می توان دریافت که نتیجه نهایی هر دو 
شق، با توجه به مجموعه ای از انتخاب های مستمر، صفر خواهد بود. 
بنابراین، هر دو ش��ق باید هم اندازه انتخاب شوند. پرسش این است 
که آیا چنین اس��ت؟ پاس��خ به این پرسش ها، با توجه به الگویی که 
اظهار می دارد آدمی عاقل و خردمند اس��ت و در پی بیشینه کردن 
منافع خود پیش می رود، مثبت است. با این وجود، در زندگی واقعی 
سازمانی، اغلب این شق ها هم اندازه انتخاب نمی شوند. در نتیجه، در 
این مورد که عقل و خرد زیربنای این فرآیند اس��ت ش��ک و تردید 
جدی به بار می آی��د. بلکه، موقعیت چنین می نماید که مردم اغلب 
مخاطره ه��ای افراطی را در این انتخاب ها ترجیح می دهند و اگر بنا 
باش��د این علت چنین تصمیماتی را بفهمی��م، باید فرآیندی را که 
سبب ش��کل گیری رفتارهای مخاطره  پذیر می شود را بررسی کنیم. 
از جمله این عوامل، به نظر می رسد که داده های پژوهشی حاکی از 

صحت موارد زیر باشد:
1 – تفاوت های بارز جنسیتی در مخاطره پذیری وجود ندارند؛ هر 
دو جنس تحت شرایط مشخص مخاطره های بیشتری را می پذیرند.

۲ - مردم تمایل دارند که با باال رفتن سن از میزان مخاطره پذیری 
بکاهند) وروم و پوهل، 19۷1(

۳ - اف��رادی ک��ه اضطراب امتحان باالیی دارند )یعنی، نس��بت به 
موفقیت و شکس��ت حساسیت نشان می دهند( و بسیار عالقه مندند 
ک��ه تص��ور مطلوبی از خود به دیگران نش��ان بدهن��د، صرف نظر از 
جنبه های بخردان��ه موقعیت، در رفتار مخاطره پذیری خود بس��یار 
هماهن��گ عمل می کنن��د. اینکه درجه مخاطره پذی��ری آنها باال یا 
پایین باش��د بستگی به هنجارهای آن گروه اجتماعی دارد که با آن 

همانندسازی می کنند.
۴ - اف��رادی که تنه��ا یکی از این ویژگی ها را دارند و یا هیچ کدام 
را ندارند در تصمیم گیری خود خردمندانه ترند تا کس��انی که هر دو 
خصوصیت را دارند، بنابر این، از لحاظ مخاطره پذیری در میانه قرار 
گرفته ان��د،  به این معنا ک��ه رفتار خود را بنا به اقتضای موقعیت در 

جهت عقل و خرد تغییر می دهند.
5 - معم��وال هنگامی که مردم به ص��ورت گروهی عمل می کنند 
خطرپذیرت��ر رفتار می کنند تا هنگامی ک��ه تنها عمل می کنند. در 
عی��ن حال گاهی هم محافظه کارتر می ش��وند، بس��ته ب��ه اینکه در 
آن زم��ان انتخاب های محافظه کارانه از نظ��ر اجتماعی مطلوب تر و 
نفوذهای اجتماعی بارز باش��ند یا انتخاب های مخاطره آمیز. اساسا، 
مخاطره پذی��ری در گروه ها تابعی اس��ت از همرنگ��ی با هنجارهای 

جاری اجتماعی.
۶ - از جمله ویژگی های شخصی مربوط به مخاطره پذیری عبارتند 
از برون گرایی)مثبت(  نیاز پیش��رفت)عالقه بس��یار به مخاطره های 
متوسط( و ترس از شکست)حداکثر عالقه یا به مخاطره های افراطی 

و یا به هیچ گونه مخاطره(
ب��ا ای��ن حال در ی��ک دس��ته بندی کل��ی نظریه ه��ای انگیزش 
پرخاش��گری بر دو گونه اند. یک دس��ته از آنه��ا می تواند در امتداد 
ابعاد مربوط به نظریه های انگیزشی که در زمینه عملکرد و موفقیت 
کار اس��ت طبقه بندی شود. بدین سان، نظریه ناکامی- پرخاشگری، 
که این چارچوب بس��یار مشهور است و در اصل در آزمایشگاه های 
آزمایش��ی پدید آمد، نمون��ه ای از یک نظریه انتظار-ارزش اس��ت، 
بدین معنا که هنگامی برای حصول اهداف مطلوب به پرخاش��گری 
اقدام می ش��ود که احتمال موفقیت بس��یار باشد. نظریه هماهنگی 
هم در مطالعه پرخاش��گری مفید اس��ت، آنگونه که کار والس��ترها 
و برش��اید نشان می دهد. این پژوهش��گران همان چارچوب برابری 
را که ادمز در مطالعات موفقیت به کار برد، برای نش��ان دادن این 
نکت��ه به کار گرفته اند که ش��خص با تخفیف و تحقی��ر دیگران، با 
ابراز پرخاش��گری نسبت به آنها می تواند بازده های متوازن به دست 
آورد. گروه دوم نظریه های پرخاش��گری با دس��ته اول در این نکته 
متفاوتند که بیش��تر حول خود پرخاشگری، مستقل از سودمندی 
آن دور می زنن��د، از جمله آنها عبارتند از )1( نظریه زیمباردو و در 
مورد گمنامی و فردیت زدایی به عنوان عواملی که منجر به سس��ت 
شدن قیود جامعه علیه پرخاشگری می شوند و )۲( نظریه شخصیت 
س��لطه جو، فردی که نس��بت به دیگر افراد متفاوت خصمانه است 
و از اجتماعی ش��دن سلس��له مراتبی، مذکرگ��را و تنبیهی حاصل 
می شود. انگیزش قدرت در سال های اخیر به عنوان پدیداری مورد 
عالقه قرار گرفته اس��ت که هم از لح��اظ پیامدهای مثبت و هم از 
جهت پیامدهای منفی آن باید مطالعه و فهمیده ش��ود. مک کللند 
یک برنامه پژوهش��ی به راه انداخته اس��ت ک��ه پیرامون مفهوم دو 
چهره از قدرت دور می زند. یک چهره مثبت اس��ت، یعنی مستلزم 
س��وق دادن دیگران به سوی موفقیت اس��ت، در صورتی که چهره 
دوم منفی اس��ت بدین معنا که مس��تلزم مهار دیگران بدون توجه 
به بازده هاس��ت. کارهای نظری دیگری در رابطه با انگیزش قدرت 
توسط ماینر و راون مفاهیمی متفاوت  از این را به کار می برند، در 
عین حال آنان هم س��ازوکارهایی برای روش��ن ساختن نیاز قدرت 

پیشنهاد می کنند.
در آخ��ر: می ت��وان چنین گف��ت ک��ه انگی��زش مخاطره پذیری 
ظاهرا تابعی اس��ت از ش��ماری از فرآیندهای اساسی روانشناختی و 
جامعه ش��ناختی از قبیل )1( آرزوی فرد برای موفقیت و ترس او از 

شکست و )۲( هنجارهای اجتماعی مشخص در آن زمان.

رهبری
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این فیلم محصول س��ال ۲۰1۴ و با بازی بازیگر مطرح سینما، کوین 
کانس��تر اس��ت. داس��تان آن نیز در رابطه با 1۲ س��اعت از زندگی یک 
مربی درست قبل از شروع مسابقات فوتبال آمریکایی است. بدون شک 
اس��تخدام یک تیم مناسب از جمله مهم ترین چالش هایی است که یک 
مدیر می تواند با آن مواجه شود. با این حال در این فیلم به خوبی سایر 
عناصر قدرت نیز به تصویر کش��یده می ش��ود. ب��رای مثال هیات مدیره 
که به دنبال سیاس��تی متفاوت از تصمیمات مربی خود هستند. این امر 
ش��خصیت اصلی داس��تان را وارد یک جنگ چندجانبه می کند. اگرچه 
تیم کلیولند براونر 1۳ سال کارنامه کامال ناموفق را به ثبت رسانده است 
با این حال ش��خصیت سانی ویور جونیور)رئیس تیم( در تالش است تا 
در مدت زمانی بس��یار کوتاه، افرادی را به استخدام تیم خود درآورد که 
مطابق با سیاس��ت های مدنظر خود اس��ت. اگرچه در تیم باورها به این 
مربی در س��طح بسیار پایینی قرار دارد، با این حال وی در نهایت موفق 
به خلق یک ش��گفتی می ش��ود. بدون شک این فیلم ش��ما را به درکی 
واقعی از س��ختی های کار مدیریت خواهد رس��اند. همچنین با توجه به 
راهکارهای مربی برای خارج ش��دن از تمامی موانع و مش��کالت، بدون 
ش��ک نکات آموزشی درخش��انی در این فیلم وجود دارد که در ادامه به 

بررسی موارد منتخب آن خواهیم پرداخت.
1-به شخصیت افراد بیش تر از میزان توانایی و استعداد آن ها 

توجه داشته باشید 
در ط��ول 1۲ س��اعت، رئیس تی��م درگیر انتخابی س��خت برای یک 
ابرس��تاره اس��ت. اگرچه وی در ابتدا موافقت اولیه خود را با این انتقال 
اعالم می کند و همگان نیز از این تصمیم راضی هستند، با این حال وی 
خ��ود را به این مرحله محدود نکرده و در تالش برای کس��ب اطالعات 
کامل از بازیکن جدید اس��ت. همین امر نیز در نهایت باعث می ش��ود تا 
وی به نکات نه چندان جالب شخصیتی بو کاالهان)بازیکن جدید( برسد. 
درواقع این معامله باعث می ش��د تا بازیکن هم پس��ت این ستاره به نام  
برایان اندرو مجبور به ترک تیم شود. این امر در حالی است که وی پس 
از گذراندن دوره نقاهت خود، اکنون در شرایطی کامال آرمانی و بهترین 
فرم دوران بازی خود قرار دارد. در نهایت وی در سیاستی درست موفق 
می ش��ود تا به جای جذب یک س��تاره، س��ه بازیکن م��ورد نیاز خود را 
جذب کرده و تحس��ین همگان را برانگی��زد. اگرچه در ابتدا حتی مربی 
تیم نیز با نظرات وی مخالف هس��تند، با این حال وی به عنوان مسئول 
تیم، در آخر آن کاری را انجام داد که از نظر وی کامال درس��ت بوده و 
بهترین تصمیم ممکن محس��وب می شود. با جلو رفتن داستان نیز شما 
به شخصیت محکم وی پی خواهید برد که حتی در بدترین شرایط نیز 
از خواس��ته خود کنار نمی کش��د. به نظر وی انگیزه عاملی بسیار مهم تر 
از میزان توانایی و ش��هرت محسوب می شود. درواقع سه بازیکن مدنظر 
وی به نام های وانتی مک، برایان اندرو و ری جنینگز هر یک به دالیلی 
از باالترین س��طح انگیزه برخوردار هس��تند که ای��ن امر برای او مالک 
اصلی محس��وب می شود. وانتی مک به علت از دست دادن خواهر خود 
و مس��ئولیت بزرگ کردن خواهرزاده ها، نیازمند موقعیت شغلی در این 
تیم اس��ت که وی در یک صحنه از این فیلم ب��ا هدیه دادن توپ بازی 

به خواهر خود که در نهایت باعث اخراج وی ش��د، نش��ان داده است که 
تا چه حد نس��بت به خانواده خود عالقه دارد. بدون ش��ک وی با توجه 
ب��ه انگیزه ای که دارد، تالش بیش تری را به نس��بت بازیکن س��تاره )بو 
کاالهان( از خود نشان خواهد داد. برایان اندرو نیز پس از سپری کردن 
یک مصدومیت سنگین با توجه به عملکرد درخشان در تمرینات، نشان 
داده است که از انگیزه بسیار باالیی برای ماندن در تیمی که هشت سال 
در آن حضور داشته است، دارد. ری جنینگز نیز با توجه به این موضوع 
که پدر وی قبال در این تیم بازی کرده اس��ت، تمایل زیادی به حضور و 

تکرار درخشش های پدر خود در این تیم دارد.
نکته مدیریتی موجود:

یک مدیر باید همواره مس��ائل را از زوایای مختلف مورد بررس��ی قرار 
ده��د تا در نهای��ت بتواند بهترین تصمیم را اتخ��اذ کند. همچنین الزم 
اس��ت تا معیارهای استخدامی شما صرفا براساس شهرت و رزومه افراد 
نباش��د. در این رابطه س��تارگان بس��یاری را می توان نام برد که موفق 
نش��ده اند تا در شرکت جدید به تکرار موفقیت  و عملکرد درخشان خود 
بپردازند و در نهایت الزم اس��ت تا بر روی تصمیمات خود قاطع باش��ید 
و اجازه ندهید که اوضاع از کنترل ش��ما خارج ش��ود. برای مثال مربی 
همواره در برابر عملکرد نادرست و تحرکات احساسی افراد، کامال سریع 
و قاطع رفتار کرده اس��ت تا هیچ کس احساس نکند که با این اقدامات 

می تواند نظر وی را دستخوش تغییر کند.
2-به غریزه خود نیز در کنار قدرت فکر، توجه کنید

با نگاه عقالنی، بو کاالهان خریدی کامال مناسب تلقی می شود. با این 
حال تصمیم نهایی رئیس تیم، براس��اس توج��ه وی به غریزه مدیریتی 
بوده اس��ت. با این حال این امر به معن��ای عدم توجه به قدرت تفکر  و 
عقل نبوده و با مش��اهده فیلم نیز به ای��ن نکته پی خواهید برد که وی 
پس از گوش دادن به نظرات مختلف و تفکر در رابطه با شرایط موجود، 
در نهای��ت تردیدهای خود را با توجه به قوه غریزه از بین برد. به همین 
خاطر یک تصمیم درست زمانی شکل خواهد گرفت که به این دو منبع 
تصمیم گیری توجه کافی داشته باشید. برای مثال  سانی ویور جونیور به 
علت عدم شفافیت بازیکن جدید )بو کاالهان( در پاسخ دهی به سواالت، 
نس��بت به وی دچار یک حس بد شده است. این امر در حالی است که 
او از همان ابتدای فیلم نشان داده که اعتقاد خاصی به شخصیت وانتی 
مک دارد. توجه به این مس��ئله در نهایت باعث می شود تا وی تصمیمی 

فوق العاده را اتخاذ کند.
نکته مدیریتی موجود:

به غریزه خود که ناش��ی از تجربه اس��ت، در کنار ق��درت فکر توجه 
کافی نشان دهید. همچنین فراموش نکنید که شما به عنوان مدیر یک 
مجموعه، از قدرت دید به مراتب باالتری نس��بت به س��ایرین برخوردار 
هستید که این امر باعث می شود تا همگان نتوانند با شما موافق باشند. 
با این حال نباید اجازه دهید که این امر به مانعی در مس��یر ش��ما برای 

انجام کارهای درست تبدیل شود.
3-مسئولیت های خود را بشناسید  

اگرچه محوریت داس��تان در رابطه با نقش مدیریتی وی است، با این 
حال این ش��خصیت از نقش های دیگری نظیر یک همسر، فرزند و پدر 
نیز برخوردار اس��ت. س��انی ویور جونیور در تالش بوده است تا در همه 
آن ها درخش��ان ظاهر ش��ود. همچنین اهمیت انتخاب ش��ریک زندگی 

درس��ت و همس��و با اهداف، به خوبی در این فیلم نش��ان داده می شود. 
درواقع همس��ر وی که به عنوان مسئول امور مالی تیم فعالیت می کند، 
تنها فردی اس��ت که به درستی تصمیمات وی از همان ابتدا ایمان دارد 
و او را به عدم کنار کش��یدن از خواس��ته های خود س��وق می دهد. در 
نهایت وی همواره مس��ئولیت خود را به س��ایرین گوشزد کرده و همین 
امر باعث می ش��ود تا هیچ فردی نتواند خالف خواس��ت وی رفتار کند. 
درواقع وی همواره منفعت کل تیم را در نظر گرفته است همین امر نیز 
باعث می شود تا اهداف مالی سهامدار تیم و یا اهداف شخصی بازیکنان 

و مربی، معیار اصلی تصمیم گیری های وی نباشد. 
 نکته مدیریتی موجود:

نباید اجازه دهید که هیچ چیز باعث ش��ود تا ش��ما از زندگی شخصی 
خود غافل شوید. همچنین الزم است تا مسئولیت های خود را در تیم به 
خوبی شناخته و در مواقع الزم حضوری موثر را داشته باشید. در نهایت 
شما باید جوی را شکل دهید که می خواهید. در غیر این صورت امکان 
مدیریت درست و حفظ انگیزه های شما امری کامال دشوار خواهد بود.

۴-انعطاف پذیر باشید 
اگرچه در ابتدا به نظر می رس��د که سانی فردی کامال خودرای است، 
ب��ا ای��ن حال با جل��و رفتن داس��تان متوجه این امر می ش��وید که وی 
ف��ردی انعطاف پذیر ب��وده و تغییرات الزم را در ش��رایط مختلف اعمال 
می کند. نمونه آن را می  توان در تغییر رفتار با منشی جدید خود، تغییر 
تصمیمات مداوم و... مش��اهده کرد. درواقع ب��ا توجه به این امر که وی 
تنها 1۲ س��اعت را برای خلق یک ش��گفتی در اختیار داشته است، این 
امر که نتواند با ش��رایط جدید خود را س��ازگار کرده و تغییرات الزم را 
اعمال کند، بدون ش��ک می توانس��ت منجر به تصمیمی شود که مورد 

عالقه وی نبوده است.
نکته مدیریتی موجود:

ب��رای موفقیت الزم اس��ت تا ق��درت اعمال تغیی��رات در خود و تیم 
شرکت را داشته باشید. همچنین این امر که با فردی در شرکت برخورد 
خوبی نداشته اید، نباید باعث شود که به عادت رفتاری شما با وی تبدل 

شود. درواقع هیچ گاه برای تغییر هیچ چیز دیر نخواهد بود.
۵-فراموش نکنید که مهارت مذاکره ای شما عامل تعیین کننده 

میزان موفقیت خواهد بود 
شما به خوبی در این فیلم با سختی های یک مذاکرده مواجه خواهید 
ش��د. درواقع هر فرد در تالش اس��ت تا منافع خ��ود را تامین کرده و با 
قدرت کالم خود، دیگری را گمراه کند. در ابتدای فیلم نیز ش��ما شاهد 
این هس��تید که رئیس تیم حریف در تالش است تا سانی ویور جونیور 
را فری��ب ده��د و از وی امتیازات ویژه ای را بگیرد. با این حال در نهایت 
س��انتی موفق می شود تا این فریب را تالفی کرده و بر علیه خودشان از 
آن استفاده کند. به همین خاطر در صورتی که شما از مهارت باالیی در 

مذاکره برخوردار نباشید، بدون شک بازنده بازار خواهید بود.
نکته مدیریتی موجود: 

اگر نتوانید به خوبی برای منافع شرکت خود مذاکره کنید، بدون شک 
یک باخت را برای ش��رکت خود به دست خواهید آورد. به همین خاطر 
الزم است تا مقاالت، سخنرانی ها و تجربه های افراد خبره در این زمینه 

را مورد توجه جدی قرار دهید.
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9 تصور اشتباه در مورد امنیت حریم شخصی آنالین

با مقدار بس��یار زیادی از اطالعات که روزانه به اش��تراک می گذاریم 
حفظ حریم شخصی در محیط آنالین چندان هم آسان نیست. از سوی 
دیگر هکرها و س��ازمان ها هم در کاهش امنیت حریم شخصی بی تأثیر 
نیس��تند. حاال با اتفاقاتی نظیر احتمال تقلب در انتخابات س��ال ۲۰1۶ 
ایاالت متحده و مش��کالتی که در پی رس��وایی کمبریج آنالیتیکا برای 
فیس بوک پیش آمد باید بیش از هر زمان دیگری نگران حریم شخصی 

خود در محیط آنالین باشیم.
برای حفظ امنیت حریم ش��خصی آنالین راهکارهای متفاوت امنیتی 
ارائه می ش��ود، اما در این مطلب قصد داریم به 9 تصور اش��تباه درباره 

این موضوع بپردازیم.
اشتباه 1: هکرها تنها افراد ثروتمند و مهم را هدف قرار می دهند

هدف ه��ای ب��اارزش از گزینه های ج��ذاب برای هکرها هس��تند، اما 
بس��یاری از هکرها ترجیح می دهند به ج��ای تمرکز بر یک فرد خاص، 
بر تعداد بسیار بیشتری از افراد متمرکز شوند تا هر آنچه می خواهند را 

به دست آورند. این جامعه هدف هکرها شامل خود شما هم می شود.
برای اینکه درک کنید چرا ش��ما هم می توانید یک هدف ارزش��مند 
ب��رای هکرها باش��ید باید بدانید که هکرها و کالهبرداران همیش��ه هم 
به دنبال حس��اب های پر از پول بانکی نیستند. اگر آنها بتوانند به اسرار 
تجاری حس��اس در فایل های متعلق به یک کارمند میان رده دست پیدا 
کنن��د، آنگاه می توانند ش��رکت را تهدید به فروش اس��ناد به رقبا و در 

نتیجه باج خواهی کنند.
هکرها می توانند از هزاران کاربر با اس��تفاده از روبات ها سوء اس��تفاده 
کنن��د و از همین کاربران احتماالً بی خبر برای حمله محروم س��ازی از 
س��رویس به یک وب سایت بهره ببرند. به این ترتیب خدمات وب سایت 
از دس��ترس خارج می شود. می توانند حساب شبکه اجتماعی یک کاربر 
را دستکاری کنند و هزاران الیک تقلبی را به شرکت هایی که به دنبال 
این موضوع هستند بفروشند. حتی ممکن است برای حساب های تقلبی 

تعداد زیادی دوست جمع کنند تا طبیعی به نظر برسند.
هر کس��ی می تواند هدف هکرها باش��د و هنگامی ک��ه آنها به دنبال 
هرچ��ه بیش��تر کردن اف��راد جامعه هدف خود باش��ند آنگاه ش��ما هم 

می توانید در بین اهداف شان قرار بگیرید.
اشتباه 2: حالت ناشناس در مرورگر می تواند امکان مرورگری 

ناشناس را فراهم کند
بس��یاری از مرورگرهای اینترنت قابلیت مرورگری ناش��ناس را فراهم 
private mode« ،»Inco - »یی کنن��د این قابلیت گاهاً با اس��امی 
nito« و ... ه��م ش��ناخته می ش��ود. حفاظت کردن از حریم ش��خصی 
ب��ا اس��تفاده از این قابلیت خیالی بیش نیس��ت. اگر نگاهی به ش��رایط 
و مقررات اس��تفاده از آنها داش��ته باشید متوجه می ش��وید که در واقع 
آنقدرها ه��م که باید حریم تان حفظ نمی ش��ود، ام��ا بگذارید صادقانه 

بگوییم: کدام یک از ما این قوانین را می خواند؟ احتماالً هیچ کس.
به طور اساسی این حالِت مرورگرها از جمع آوری کوکی هایی که برای 
ردیابی ترافیک ش��ما توسط وب سایت ها اس��تفاده می شود، جلوگیری 
می کنند. این موضوع برای شروع خوب است اما اگر می خواهید ناشناس 
باقی بمانید )یا بهتر اس��ت بگوییم تا حد امکان ناش��ناس باشید(، کافی 
نیست. وب س��ایت ها همچنان می توانند اطالعاتی از کاربران خود جمع 

کنند و با استفاده از کش و آدرس آی پی کاربر، او را شناسایی کنند.
اما اگر از ابزارهای تغییردهنده IP مرتبط با مرورگر از جمله افزونه ها 
استفاده کنید چطور؟ باید گفت که باز هم این قابلیت کافی نیست چرا 
که بیشتر این افزونه ها رمزنگاری مناسبی ندارند و عمدتاً به کارکردهای 
داخل خود مرورگر محدود هس��تند. البته برخی از این ابزارها می توانند 
برای مخفی ک��ردن آدرس IP و جلوگیری از ردیابی از طریق کوکی  ها 

کاربرد داشته باشند.
یکی از بهترین گزینه ها برای مرورگری ناش��ناس استفاده از مرورگر 

Tor است که در مطلب جداگانه ای به آن پرداخته ایم.
اشتباه 3: اگر حساب فیس بوک تان خصوصی باشد تنها دوستان 

شما به اطالعات تان دسترسی دارند
فیس بوک تنظیمات امنیتی و حریم ش��خصی متعددی دارد که برای 
اینک��ه دریابید این ش��رکت چه کارهای��ی می تواند و چ��ه نمی تواند با 
اطالعات شما انجام دهد باید تک تک آنها را به خوبی درک کنید. برای 

نمونه باید موارد زیر را در نظر داشته باشید:
• نام ش��ما، تصویرهای پروفایل و کاور، جنسیت، شبکه ها، نام کاربری 

و شناسه کاربری شما همواره در دسترس عموم است.
• هر اپلیکیشنی که اضافه می کنید به لیست دوستان شما دسترسی 
دارد. البت��ه این مورد را می توانید در تنظیمات تغییر دهید اما در مورد 

شفافیت فیس بوک در این باره شک هایی مطرح شده است.
ب��ه عنوان نکته اول به یاد داش��ته باش��ید که فیس ب��وک تنظیمات 
بس��یاری را در اختیارتان می گ��ذارد که می توانید ب��ا تغییر آنها تا حد 
ممک��ن حس��اب کاربری خود را باز نگه داش��ته یا مح��دود کنید. مهم 
این اس��ت که این موارد را به خوبی درک کنید و بدانید که چگونه کار 
می کنند. در این صورت شاید تعجب کنید که چطور بعضی از تنظیمات 
پیش فرض فیس بوک که آنها را رها کرده اید تا این حد حریم ش��خصی 

شما را در معرض فاش شدن قرار می دهند.
اما نکته دوم بسیار مهم است: رسوایی کمبریج آنالیتیکا. این موضوع 
س��بب ش��د اطالعات میلیون ه��ا کارب��ر فیس بوک مورد سوء اس��تفاده 
ق��رار گی��رد و از طریق آنها ب��رای تحلیل نتایج انتخابات س��ال ۲۰1۶ 
ای��االت متحده بهره برده ش��ود. ح��اال با این وضعیت آی��ا می توانید به 
هر توس��عه دهنده اپلیکیش��ن اعتماد کنید؟ آیا می توان مطمئن بود که 

شرکت ها اطالعات شما را به دیگران نمی فروشند؟
اشتباه ۴: هر اتصال شبکه خصوصی مجازی می تواند شما را 

ناشناس و ترافیک تان را امن نگه دارد
باید همواره به یاد داش��ته باش��ید که اگر از سرویس های رایگان بهره 
می برید ش��ما در واقع مش��تری نیس��تید بلکه خوِد محصول هس��تید. 
س��رویس های رایگان ش��بکه خصوصی مجازی ممکن اس��ت اطالعات 
ب��ه دس��ت آم��ده از ترافیک ش��ما را به دیگ��ران بفروش��ند، تبلیغاتی 
به وب س��ایت های مشاهده ش��ده اضافه کنن��د یا در نهایت ش��ما را به 

سایت های مخرب دیگر هدایت کنند.
برخ��ی از ش��بکه های خصوصی مج��ازی ممکن اس��ت از رمزنگاری 
ضعیف��ی به��ره ببرند و حتی برخی دیگر هم ک��ه رمزنگاری قوی دارند 
شاید سرورهای شان در نگهداری از اطالعات رد و بدل شده شما چندان 

مورد اعتماد نباشند.

اشتباه ۵: گوشی هوشمند شما همواره امن ترین راه اتصال به 
اینترنت را انتخاب می کند

این موضوع به هیچ وجه درس��ت نیست. گوشی ش��ما همان راهی را 
برای اتصال بر می گزیند که شما به آن اجازه داده اید، به همین دلیل در 

انتخاب گزینه های خود دقت کافی به خرج دهید.
اتصال به هات اس��پات های وای فای عموم��ی و عمدتاً بدون رمز که 
معم��والً در محیط هایی از جمله هتل، رس��توران، کافی ش��اپ و مراکز 
خرید وجود دارند می توانند ریس��ک امنیتی بزرگی باش��ند. اگر گوشی 
خ��ود را به گون��ه ای تنظی��م کرده اید که ب��ه صورت خ��ودکار به این 
ش��بکه های هات اسپات بدون رمز متصل ش��ود باید هر چه زودتر این 

قابلیت را خاموش کنید.
در این صورت بهتر اس��ت از ش��بکه اینترنت نسل ۳ یا ۴ سیم کارت 
خود استفاده کنید که معموالً اطالعات را به طور رمزنگاری شده انتقال 
می دهد و نفوذ به آن هم از ش��بکه های وای فای ناامن بس��یار سخت تر 

است.
اشتباه 6: اگر دستگاه شما به اینترنت دسترسی نداشته باشد 

کاماًل امن است
متصل نبودن به ش��بکه و اینترنت یکی از بهترین راه ها برای امن نگه 
داشتن دستگاه ها اس��ت چرا که بیشتر هکرها در فضای آنالین فعالیت 
می کنند. البته این موضوع به این معنا نیس��ت که با عدم دسترس��ی به 

اینترنت می توانید کاماًل امن بمانید.
ویروس ها و بدافزارها می توانند به خوبی از طریق فضای ذخیره سازی 

فیزیکی هم منتقل شوند. 
ب��رای این موضوع باید اس��تاکس ن��ت را یادآوری کنی��م که تنها به 
واس��طه حافظه USB آلوده موجب از کار افتادن تأسیس��ات هسته ای 

کشورمان شد. 
حت��ی اگ��ر به اینترن��ت هم دسترس��ی نداری��د مطمئن ش��وید که 
دس��تگاه هایی از جمل��ه حافظه ه��ای USB و درایوه��ای CD ب��رای 

اطمینان از سالمت توسط نرم افزارهای ضد ویروس اسکن می شوند.
اشتباه 7: رمزنگاری ترافیک داده ها می تواند شما را کاماًل امن و 

ناشناس نگه دارد
رمزن��گاری ترافیک داده های ش��ما یک��ی از مهمتری��ن گام ها برای 
اطمین��ان از حفظ حریم ش��خصی اس��ت ام��ا فراموش نکنی��د که هر 
وب س��ایتی که اطالعات ش��ما را نگه می دارد می تواند یک نقطه ضعف 
برای داده های عمومی ش��ما به ش��مار برود. ممکن اس��ت به دلیل یک 
بی دقتی یا کینه توزی دیگران با ش��ما یا هر کاربر یا ش��رکتی، اطالعات 
به س��ادگی لو برود و دست هکرهایی افتد که هیچ مسئولیتی در قبال 

شما و اطالعات تان ندارند.
از س��وی دیگر ممکن اس��ت به طور دقیق ندانید ک��ه چه اطالعاتی 
را با ش��رکت هایی که به آنها اعتماد دارید به اش��تراک گذاش��ته اید. به 
عن��وان مثال گوگل میزان نگران کننده ای از اطالعات را از کاربران خود 
جم��ع می کند و از آنها برای هدف قرار دادن همین کاربران با تبلیغات 
بهره می برد. به همین دلیل باید در وب س��ایت هایی که از آنها خدمات 
دریاف��ت می کنید )از جمله فیس بوک( تنظیمات حریم ش��خصی را به 

دقت وارسی کنید.

در واق��ع اولین قدم برای اینکه حریم ش��خصی خود را تا حد ممکن 
حفظ کنید این اس��ت که هرگز اطالعات ش��خصی را با دنیا به اشتراک 

نگذارید.
اشتباه ۸: اگر به شبکه خصوصی مجازی وصل باشید و 

ضدویروس هم داشته باشید در امنیت هستید
مه��م نیس��ت که با چند اب��زار و نرم اف��زار امنیتی پیش��رفته از خود 
محافظت کنید، سیس��تم شما همیش��ه ضعف های امنیتی خود را دارد. 
مهندس��ی اجتماعی و کالهبرداری های متعددی که براساس آنها اتفاق 
می افتد یکی از قوی ترین راه ها برای نفوذ به سیس��تم ها اس��ت. به این 
روش هکرها کاری می کنند که سیس��تم ها بر علیه صاحبان ش��ان عمل 

کنند.
مه��م اس��ت که ایمیل های مش��کوک را ب��از نکنی��د و در عین حال 
روش هایی برای شناخت کالهبرداری هایی که ممکن است از شناسایی 
آنها عاجز باش��ید را بشناس��ید. به یاد داش��ته باش��ید که ویروس ها به 
گونه ای طراحی می شوند که ناشناس باقی بمانند. به همین دلیل ممکن 
است فردی که به او اعتماد دارید به طور ناخواسته ویروسی را برای تان 
ارس��ال کند. در نتیجه نباید به دلیل اعتم��اد به فرد، تمهیدات امنیتی 

را نادیده بگیرید.
یک نرم افزار ضد ویروس خوب می تواند بسیاری از تهدیدات را خنثی 
کن��د اما در هر حال برخی از آنها از چش��م همین نرم افزارهای امنیتی 
هم پنهان می مانند. شرکت های تولیدکننده نرم افزارهای امنیتی به طور 
مرتب به روز رسانی هایی برای شناسایی تهدیدهای جدید ارائه می دهند، 
اما در هر ح��ال نمی توانند تمامی تهدیدهای آت��ی را پیش بینی کنند. 
ب��ه عبارتی این ش��رکت ها در بازی موش و گرب��ه ای که با هکرها دارند 
همواره یک قدم عقب تر هستند. شاید شما یکی از اولین هدف های یک 

تهدید بعدی باشید.
اشتباه 9: جلوگیری از جمع آوری داده و ناشناس ماندن 

غیرممکن است
دس��تیابی به ناشناس��ی به معن��ای واقعی و کام��ل در فضای آنالین 
غیرممکن اس��ت. البته می توانید به این میزان ناشناسی نزدیک شوید، 
ام��ا این موضوع به قیم��ت قربانی کردن بس��یاری از قابلیت هایی تمام 
می شود که اینترنت را به ابزاری عالی بدل کرده اند. استفاده از ابزارهایی 
برای تغیی��ر آدرس یا بهره بردن از نرم افزاره��ای ضد ویروس می تواند 
بدون قربانی کردن بسیاری از این قابلیت ها شما را به هدف تان برساند.

در نهایت برای به حداقل رس��اندن می��زان داده ای که در اینترنت از 
خ��ود به جا می گذارید ع��ادات مرورگری خود را تغیی��ر دهید. البته از 
برخی جهات تنها اتفاقاتی هدفمند و بس��یار خاص می توانند داده های 

شخصی محرمانه شما را افشا کنند.
به خاطر داش��ته باش��ید که تالش برای حفاظت از حریم شخصی در 
فضای آنالین مش��ابه با نبرد در یک صخره در حالی اس��ت که چندین 
دش��من از جایگاهی باالتر با ش��ما نبرد می کنند. درس��ت از زمانی که 
ش��رکت هایی که خدماتی به ش��ما ارائه می دهند حریم ش��خصی شما 
را خواس��ته یا ناخواس��ته نقض کنند این نبرد بس��یار مشکل تر از پیش 

می شود.
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اخبار

اراک- مینو رستمی- مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
اس��تان مرکزی گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری در مقایسه با 
مدت مش��ابه ۲۳۰ هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان مرکزی 
کشف شد.  عبداهلل گیتی منش در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی 
و نظ��ارت ب��ر مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��تان مرک��زی عنوان کرد: 
اس��تان مرکزی یکی از مناطق ۳۷ گانه کشور است که شرکت پخش 
فرآورده های نفتی وظیفه تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآوده های نفتی 
مای��ع را بر عه��ده دارد و بخش دیگری از وظایف نیز مربوط به تامین 
سوخت دیگر استان هاست.  وی بیان کرد: استان مرکزی دارای ۴ ناحیه 
در شهرستان اراک، ساوه، خمین و دلیجان است که در سه راهی شازند 
انباری به مساحت 18۰ هکتار دارای ۳۶ مخزن و ظرفیت ذخیره سازی 
یک میلیارد لیتر اس��ت و ۷۰۰ دستگاه نفت کش نیز در اختیار است، 
همچنین 9۰ جایگاه عرضه س��وخت و ۶۲ جایگاه CNG در استان 
فعال اس��ت و با وجود امکانات ویژه در انبار نفت ش��هید آنجفی اراک 
امکان بارگیری ریلی نفت کوره و گاز مایع برای ش��رایط خاص میسر 
است.  گیتی منش با اشاره به طرح تخصیص گازوئییل براساس پیمایش 
که به خوبی در حال اجراست، گفت: در کل استان مرکزی از سال 9۶ 
نفت گاز و بنزین با استاندارد یورو چهار در حال توزیع است، همچنین 
طرح کهاب)کاهش و هدایت بخارات بنزین( اجرایی می شود که از نظر 
زیس��ت محیطی و اقتصادی طرح بس��یار قابل توجهی است.  وی در 

خصوص روند مصرف فرآورده های نفتی در کشور و استان مرکزی بیان 
کرد: از سال 85 تا سال 91 روند کاهش بنزین به ثبت رسیده است، اما 
این روند از سال 91 روند صعودی به خود گرفته است و حتی مصرف 
بنزین امس��ال در مقایسه با سال گذشته 1۰ درصد رشد یافته است، 
همچنین در مصرف نفت گاز از سال 9۲ روند کاهشی به واسطه اقدامات 
شاخص وزارت نفت حاصل شد به طوری که براساس افزایش تولید گاز 
در فازهای عسلویه سوخت مایع نیروگاه ها حذف و مصرف گاز جایگزین 
ش��د  گیتی منش با بیان اینکه در سال 9۲ حدود ۴۳ درصد سوخت 
نیرو گاه های کشور سوخت مایع بوده است که این رقم در حال حاضر 
به حدود 1۲ درصد رسیده است، در خصوص آمار مصرف فرآورده های 
نفتی در هفت ماهه نخست سال جاری در کشور عنوان کرد: مصرف 

بنزین نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 1۰ درصد افزایش یافته و 
همچنین مصرف نفت گاز نیز ۷.1 درصد رش��د داشته است و باتوجه 
به گازرس��انی در کشور مصرف نفت سفید و نفت کوره با کاهش روبرو 
اس��ت.  وی افزود: در هفت ماهه سال 9۷ بیشترین مصرف بنزین در 
زاهدان و چابهار به ثبت رس��یده اس��ت و مناطق مرکزی نیز براساس 
میانگین کشور)9.۶ درصد( مصرف دارند و در بحث مصرف نفت سفید 
استان مرکزی جز استان هایی با کاهش مصرف محسوس است چراکه 
گاز در اس��تان مرکزی به خوبی در اختیار مردم اس��ت، همچنین در 
مصرف نفت گاز اس��تان نزدیک به نرم کشوری )۷.۶ درصد( در حدود 
۷ درصد مصرف دارد.  گیتی منش عنوان کرد: کشور در حوزه مصرف 
CNG در س��ال گذشته چیزی معادل ۲1 میلیون مترمکعب در روز 
مصرف شده است، اما استان مرکزی در سال 9۶، ۴۷۰ هزار مترمکعب 
CNG مصرف داشته است که این میزان مصرف در استان نزدیک به 
۳۰ درصد ظرفیت ایجاد شده است و باید سیاست هایی جهت استفاده 
1۰۰ درصدی از این ظرفیت و کاهش مصرف بنزین تدوین شود.  وی 
در خصوص روند مصرف فرآورده های نفتی در استان مرکزی بیان کرد: 
اس��تان مرکزی در مصرف بنزین تنش باالیی ندارد، همچنین مصرف 
نفت گاز و نفت کوره کاهش یافته است چراکه گاز مورد نیاز نیروگاه ها 
تامین می شود و بس��یاری از کوره های آجرپزی نیز گازسوز شده اند و 

مصرف نفت سفید نیز با شیب مالیم به سمت صفر متمایل است.  

تبریز - ماهان فالح: معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
اس��تان آذربایجان ش��رقی گفت: از اوایل سالجاری تا 1۰ آذرماه 9۷ 
،نجاتگران جمعیت هالل احمر اس��تان آذربایجان شرقی به 119۷ 
مورد عملیات امدادی اعزام شده اند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مثنی حیاتی با اعالم این خبر اظهارکرد: نجاتگران پایگاههای امداد 
جاده ای جمعیت هالل احمر اس��تان آذربایجان شرقی مستقر در 
محورهای مواصالتی اس��تان از اوایل س��الجاری ت��ا 1۰ آذرماه 9۷، 
ب��ه 119۷ مورد عملیات امدادی اعزام وب��ه 5۷1۲ نفر حادثه دیده 
امدادرس��انی و 1۰۴1 ت��ن از مصدومان ح��وادث  را نجات داده اند. 
وی ادامه داد: از این 1۰۴1 تن مصدوم نجات یافته توسط نیروهای 
هالل احمر، ۳۰۳ نفر بصورت سرپایی مداوا و ۷۳8 نفر جهت ادامه 
درمان توسط آمبوالنس های هالل احمر به نزدیکترین مراکز درمانی 
انتقال داده شده اند. حیاتی به انواع حوادث امدادرسانی شده توسط 
نیروهای هالل احمر اش��اره کرد و افزود:  نجاتگران جمعیت هالل 
احمر اس��تان به بی��ش از 1۰ مورد انواع حادثه مانند آتش س��وزی 
جنگل و مراتع، برف و کوالک در اوائل سال،حوادث جاده ای ،حوادث 
دریایی و س��احلی )رودخانه ای (، ریزش آوار، حوادث ریلی، سیل و 
آبگرفتگی، طوفان، کوهستان،هوایی و مراجعات حضوری و خدمات 
مناسبتی  امدادرسانی کرده اند که در میان انواع حوادث امدادرسانی 
ش��ده توس��ط هالل احمر، کماکان، حوادث جاده ای با 85۲ مورد 

حادثه در صدر حوادث قرار گرفته  و حوادث  کوهستان با ۷۳ مورد 
وحوادث  سیل و آبگرفتگی  و غرق شدگی با 5۲ مورد در رده های 
بعدی قرار دارند. معاون امداد ونجات استان خاطر نشان کرد : عالوه 
بر فصل زمستان که  اسکان مسافران در راه مانده در دستور کار هالل 
احمر قرار می گیرد در س��ایر فصول نیز در ص��ورت نیاز و ضرورت 
امر ،مس��افران بین راهی  در راه مانده در اتاقهای اسکان پایگاههای  
امدادجاده ای اسکان داده می شوند  و در زمان وقوع حوادث از قبیل 
زلزله و  سیل و آبگرفتگی ،جمعیت هالل احمر با برپایی چادر نسبت 
به اسکان اضطراری افرادی که سرپناهشان دچار آسیب شده اقدام 
می نمایند که در این مدت نیز 1۰۰ نفر در حوادث سیل و آبگرفتگی   

توسط هالل احمر اسکان داده شده اند.

حیات��ی با اش��اره به مجهز ب��ودن پایگاههای امداد ج��اده ای به 
خودروهای نجات و س��ت های نجات افزود : در حوادث جاده ای بر 
اثر برخورد خودروها با همدیگر بسیار اتفاق می افتد که مجروحان و 
اجساد در البه الی آهن پاره ها گیر می کنند که نجات آنها در اسرع 
وقت مس��تلزم داشتن تجهیزات مناسب نجات است که این امر در 
جاده ها بیشتر توسط نجاتگران پایگاههای امداد جاده ای جمعیت 
هالل احمر با اس��تفاده از خودروهای نجات محقق می شود که در 
طول سالجاری نیز در محورهای مواصالتی استان 1۳1 مورد عملیات 
رها س��ازی توسط نجاتگران هالل احمر صورت گرفته است. وی به 
میانگین زمان حضور نجاتگران هالل احمردر صحنه حوادث ) از زمان 
اطالع به جمعیت تا حضور در صحنه ( اشاره کرد وگفت: نجاتگران 
جمعیت هالل احمر به محض دریافت وقوع حوادث از طریق شماره 
تلفن اضطراری 11۲ و یا مراجعه حضوری رهگذران و یا اعالم پلیس 
راه و اورژانس جهت امدادرسانی  به محل حادثه اعزام می شوند که 
میانگین زمان حضورنجاتگران در س��ر صحنه  در 8 ماه گذشته 1۰ 
دقیقه می باشد. معاون امداد ونجات جمعیت هالل احمر استان در 
پایان به شروع طرح امداد ونجات زمستانی اشاره کرد و افزود : از ۲۲ 
آذرماه ماه اکیپ های زمستانی ما در 9 پایگاه موقت و در ۲9 پایگاه 
ثابت  تا ۲۲ اس��فند در قالب طرح امداد ونجات زمس��تانی به ارائه  

خدمات امدادی خواهند پرداخت.

قم- خبرنگار فرصت امروز- معاون مهندسی و توسعه شرکت 
آب و فاضالب روستائی استان قم در گفتگویی اعالم داشت: از ابتدای 
سال جاری تا کنون بیش از 1۲ کیلومتر از شبکه های توزیع آب شرب 
روستائی در استان قم اصالح و یا احداث گردیده است.  مهندس سید 
احس��ان صائبی نیا، معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان قم گفت: عملیات ایجاد و اصالح شبکه های آبرسانی 
روستاهای استان قم در قالب 5  پروژه و با اعتباری بالغ بر 1۲ میلیارد 
و ۶8۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی انجام و به بهره برداری 
رسید.  مهندس صائبی نیا تصریح کرد: روستاهای صرم، لنگرود، اسالم 
آباد، دیزیجان، وش��نوه، قباد بزن، گیو و طینوج از جمله روستاهایی 

است که عملیات ایجاد و یا اصالح شبکه در آن انجام شده است. وی 
ادامه داد: ایجاد و یا اصالح شبکه توزیع آب 5 روستای دیگر به طول ۳ 

کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۶۰۰ میلیون ریال  نیز در حال اجرا بوده و 
امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد. معاون مهندسی و توسعه 
ش��رکت آبفار قم خاطر نشان کرد:  کاهش آمار و حوادث اتفاقات در 
شبکه توزیع، افزایش عمر تاسیسات آبرسانی روستایی و توزیع پایدار 
و عادالنه آب در روستاها از جمله پیامدهای اجرای این قبیل پروژه ها 
است. مهندس صائبی نیا در انتها با اشاره به  هزینه باالی پروژه های 
آبرسانی روستایی گفت: از تمامی مشترکین محترم روستایی تقاضا 
داریم نهایت دقت و سعی خود را در صرفه جویی و کاهش مصرف آب 
انجام دهند تا خادمین ایشان در شرکت آبفار بتوانند خدمات بیشتر و 

بهتری به ایشان ارائه نمایند.

سـاری – دهقان : رئیس HSE ش��رکت گاز استان مازندران 
گفت : اطمینان از سالمت کارکرد و استاندارد بودن دودکش و دقت 
در نصب اتصال های لوازم گازسوز، از راه های پیشگیری از خطر گاز 
منواکس��یدکربن است. " علیرضا حس��ین زاده گاون "در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه شهرس��تان بهشهر ، برودت دمای 
هوا در هفته جاری را منجر به افزایش میزان مصرف گاز در اس��تان 
اعالم کرد و از مش��ترکان خواست عالوه بر رعایت نکات ایمنی، گاز 
طبیع��ی را به صورت منطقی و بهینه مصرف کنند. وی به اهمیت 
کنترل دقیق وس��ایل گازسوز به منظور اطمینان از سالمت کارکرد 
آنها تاکید کرد و یادآورشد: قبل از نصب هر وسیله گازسوز بازرسی 
 H دقیق از باز بودن مس��یر دودکش ها صورت گرفته و از کالهک
در مبادی خروجی دودکش ها اس��تفاده ش��ود. حسین زاده با بیان 
اینکه نخستین نکته مهمی که باید به آن توجه داشت مطمئن بودن 
از درس��ت کارکردن وسایل گازسوز است، اظهار کرد: در منازلی که 

از بخاری به عنوان وس��یله گرم کننده استفاده می کنند، مطمئن 
بودن از باز بودن مس��یر دودکش بسیار مهم و ضروری است. رئیس 
HSE ش��رکت گاز اس��تان مازندران تصریح کرد: برای این کار، به 
وس��یله نخ یا طناب وزنه ای را از مس��یر دودکش به پایین هدایت 
کنند، اگر وزنه در محل ورودی دودکش در داخل اتاق مشاهده شد، 
مسیر باز اس��ت، در غیر این صورت مسیر مسدود بوده و باید آن را 

باز کرد. وی نصب صحیح لوله بخاری را از دیگر توصیه های مهم به 
مشترکان گاز خواند و خاطرنشان کرد: لوله بخاری باید فلزی باشد 
و نباید از لوله های فنری و آکاردئونی استفاده کرد و از محکم بودن 
لوله دودکش به وسیله گازسوز و دیوار باید مطمئن بود. حسین زاده، 
کنترل دقیق اتصال شیلنگ به وسیله گاز سوز را نیز مورد تاکید قرار 
داد و افزود: باید ش��یلنگ از نوع مخصوص گاز و حداکثر یک متر و 
۲۰ سانتی متر باشد و به حتم باید محل دو اتصال به وسیله بست 
محکم شود. وی با بیان اینکه در صورت استشمام بوی گاز، عالوه بر 
بستن شیر اصلی گاز، برق واحد مسکونی خود را در صورتی که کنتور 
آن خارج از محیط آلوده به گاز اس��ت قطع کرده، درب و پنجره ها 
را ب��از و با تکان دادن حوله مرطوب پنبه ای یا خیس، جریان هوا را 
تسریع کنید، گفت: برای تشخیص نشتی گاز هرگز از شعله کبریت 
و یا امثال آن استفاده نکنید و استفاده از کف صابون روش مناسب 

تشخیص نشت گاز است.

سـمنان- زیاری: رئیس امور پژوهش و فناوری ش��رکت گاز 
استان سمنان از برگزاری جلسه  طراحي و ساخت هیتر کاتالیستي 
در ایستگاه TBS با حضور  همکاران  واحدهاي مختلف و شرکت 
دانش بنیان به فراوران نوین آریا سرمد به عنوان مجري پروژه خبر 
داد. س��عید رستگار ضمن اعالم این خبر تشریح کرد: در راستای 
پیش��نهاد امور بهره برداري براي گرمایش تجهیزات در ایستگاه 
های TBS برای جلوگیری از یخ¬زدگی آن ها در فصول س��رد 
این پروژه پژوهش��ي انجام ش��د. با اس��تفاده از تابش مادون قرمز 
ایجاد شده در هیترهای تابشی کاتالیستی می توان در بسیاری از 
کاربردها، گرمایش موضعی تولید نمود. به دلیل انتقال گرما با روش 
تابش مادون قرمز، هیترهای تابشی کاتالیستی، امکان کاربرد در 

سخت ترین ش��رایط و قوانین زیست محیطی را دارا هستند. وی 
در ادامه افزود :جهت آش��نایي و بهره برداري دس��تاوردهاي این 
پروژه این جلسه برگزار گردید.    رستگار ادامه داد: در این جلسه 

ضم��ن پرداخت به اهمیت این دس��تگاه در صنعت گاز، توجه به 
اس��تفاده و بکارگیری سیستم های نوین با تکنولوژی های جدید 
به منظور کاه��ش میزان مصرف انرژی در کن��ار کاهش آالینده 
های زیست محیطی یادآور گردید.  رس��تگار ابراز امیدواری کرد: 
با اجرای فرآیند استفاده از تکنولوژی احتراق کاتالیستی به عنوان 
سیستم های جایگزین گرمایشی در ایستگاه¬های گازی شاهد 
نتایج مثبتی از جمله ایمنی بسیار باالتر به واسطه کاهش دمای 
احتراق و حذف شعله، کاهش میزان مصرف انرژی به دلیل راندمان 
باالی هیتر، کاهش آالینده ها، زمینه ساز توسعه پایدار و همچنین 
تداوم گازرساني به هم وطنان به طور شایسته در شرکت گاز استان 

سمنان باشیم.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی: 

230 هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان مرکزی کشف شد

معاون امداد و نجات هالل احمر آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

انجام 1197 عملیات امدادی توسط نجاتگران پایگاههای امدادی هالل احمر آذربایجان شرقی

با همت و تالش کارکنان آب و فاضالب روستائی استان قم انجام شد:

اصالح بیش از 12 کیلومتر از شبکه های توزیع آب شرب روستاهای استان قم

رئیس HSE شرکت گاز استان مازندران؛

رعایت اصول ایمنی شرط الزم برای استفاده از وسایل گازسوز است

برای اولین بار در کشور صورت گرفت:

 طراحی و ساخت گرمکن های کاتالیستی در ایستگاه های تقلیل فشار درون شهری شرکت گاز استان سمنان

تولید بیش از6/1میلیارد کیلووات برق در نیروگاه اصفهان
اصفهان - قاسـم اسد- نیروگاه حرارتي اصفهان در سال جاری بیش از یک میلیارد 
و۶۲۰میلیون کیلووات، انرژي الکتریکي تولید و  به شبکه سراسري برق کشور انتقال داد.   
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، واحدهای بخاری مولد برق 
نیروگاه حرارتی اصفهان تا پایان آبانماه سال جاری، یک میلیارد و۶۲۰ میلیون و ۲۷ هزار 
کیلووات ساعت، انرژي الکتریکي خالص تولیدي را به شبکه سراسري برق کشور تحویل داده 
است.  گفتنی است این نیروگاه از نوع حرارتی و دارای 5 واحد بخاری مولد برق با ظرفیت 

های متنوع و مجموع توان تولید نامی 8۳5 مگاوات برق میباشد.

حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد:
شایسته ساالری از خصوصیات حکومت حضرت مهدی )عج( است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد با اشاره به آغاز نبوت حضرت ولی عصر )عج(، بر لزوم شناخت 
امام زمان )عج( در جامعه تاکید و اظهار کرد: راه شناخت امام زمان از چند طریق امکان پذیر است و یکی از آن ها خود قرآن است؛ 
در بسیاری از آیات قرآنی آمدن یک مصلح و منجی به بشریت وعده داده شده است و طبق آنچه در روایات و احادیث از سوی پیامبر 
اکرم و ائمه اطهار نقل شده است حتی اگر یک روز به پایان دنیا باقی مانده باشد آن منجی ظهور خواهد کرد.وی افزود: علمای شیعه 
و سنی معتقدند روزی یک منجی برای نجات بشریت خواهد آمد با این تفاوت که اهل تشیع معتقدند منجی بشریت متولد شده و 
روزی ظهور خواهد کرد و اهل تسنن معتقدند منجی هنوز متولد نشده است اما بر این باورند که این منجی از فرزندان حضرت زهرا 
)س( است.حجت االسالم ولی نژاد گفت: عقل بشر حکم می کند در مسیر زندگی به یک نقطه ایده آل برسد که صلح جهانی، آرامش 
جهانی، تفاهم جهانی و.. . در آن رخ دهد و این ها جز به دست کسی که خودش دارای این محاسن باشد رخ نمی دهد و آن حضرت 
مهدی )عج( است.مدیرکل تبلیغات اسالمی گفت: ظهور امام زمان )عج( الزاماتی دارد و یکی از آن ها زمینه سازی و بستر سازی برای 
ظهور است، تنها با دعا کردن دست خالی نمی توان به انتظار ظهور نشست بلکه باید قیام کنیم و ایستاده آماده باشیم تا امام زمان 
)عج( ظهور کند.وی ادامه داد: برخی ها می پرسند آیا ما منتظر ظهور هستیم یا ظهور منتظر ماست، در پاسخ به این سوال باید گفت 
واژه ظهور را نمی توان این گونه معنا کرد چراکه این نیاز دو طرفه است و مانند رابطه عاشق و معشوقی است که شکل می گیرد، در 
این جا معشوق امام زمان )عج( و عاشق، یاران و وفاداران آن حضرت هستند؛ امام زمان منتظر یاران خاص خود هستند و یاران خاص 

هم منتظر امام زمان )عج( خود هستند.

12۰ جلسه سخنرانی به مناسبت هفته وحدت در کردکوی برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسالم غالمحسین محمودی،با اعالم این خبر افزود:۴۰ مبلغ و مبلغه در هفته وحدت 
امسال به مساجد،حسینیه هاو هیئات مذهبی شهری و روستایی این شهرستان اعزام شدند.رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان 
کردکوی درادامه خاطرنشان کرد:با توجه به بررسی های انجام شده و گزارش ها مبلغین اعزامی در هفته وحدت 1۲۰جلسه سخنرانی 
در مساجد وحسینیه ها وهیئات مذهبی شهر و روستاهای شهرستان کردکوی برگزار شده است.رئیس اداره تبلغیات اسالمی کردکوی 
در خاتمه با بیان این مطلب که خوشبختانه تمامی روحانیونی که در این هفته درشهرستان کردکوی فعالیت کردند کارنامه خوب 
و درخشانی داشته اند ،گفت:روحانیون و مبلغان اعزامی در این جلسات در خصوص سیره و شخصیت پیامبر اسالم و امام صادق )ع(
بیان اهمیت وحدت، یکپارچگی و همدلی بین عموم مردم، وحدت شیعه و سنی در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری، لزوم تبین 
جنگ نرم و راه های مقابله با آن و ترویج سبک زندگی اسالمی، بیان اهمیت مقابله با سبک زندگی غربی، احیای ارزش ها و سنت 

های حسنه اسالمی،ترغیب مردم برای تحکیم وحدت حول محور والیت فقیه سخنرانی کردند.

برگزاری همایش مدیریت مصرف برق در آبادان
اهواز- شبنم قجاوند- همایش مدیریت بهینه مصرف برق ویژه کارکنان و کارآموزان مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آبادان 
توسط مدیریت توزیع برق ناحیه جنوب برگزار شد. اکبر ناصری مدیریت توزیع برق ناحیه جنوب گفت؛ این همایش با هدف ارتقاء 
فرهنگ بهینه مصرف برق و با آموزش روش های صحیح مصرف در محیط کار و زندگی، با توجه به وظیفه ذاتی این مرکز  که آموزش 
و هدایت نیرو به بازار کار می باشد برگزار گردید. ناصری ضمن تشکر از همکاری  ریاست مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آبادان، از 
استقبال خوب و قابل توجه کارمندان و کارآموزان این اداره نیز تقدیر کرد. وی در ادامه افزود؛ صرفه جویی و مدیریت مصرف برق یک 
امر ضروری و اجتناب ناپذیر بوده که نیاز است تا به عنوان جزئی از فرهنگ جامعه قرار گیرد تا به دلیل تجدید ناپذیر بودن منابع و 

هزینه بر بودن تولید برق، استفاده از آن در دراز مدت و ذخیره بخشی از این منابع جهت آیندگان میسر گردد.

برداشت زعفران برای اولین بار در روستای تنگموعلیای استاژدین 
شهرستان مسجدسلیمان

اهواز- شـبنم قجاوند- مهندس مهدی حیدری کاهکش مجری طرح کش��ت  عنوان کرد در 
همین راستا زمینی در سطح ۴ هکتار  بعداز عملیات بسترسازی و آماده سازی جهت کشت محصول 
زعفران اختصاص داده ش��د که امسال به صورت آزمایشی و تحقیقاتی پس از استفاده از کشاورزان 
باتجربه و شرکتهای معتبر در کشت زعفران . ۲۳۰مترمربع از آن در روستای تنگموعلیای استاژدین 
مسجدس��یلمان زیر کشت پیازچه زعفران مرغوب قائنات قرار داده شد. حیدری عنوان نمود کشت 
زعفران راهی هموار برای اشتغالزایی و تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی 
ارگانیک اس��ت تا بتواند به زندگی کش��اورزان و روس��تائیان آن منطقه رونق بخشید. حیدری با بیان اینکه به دنبال  کشت برخی 
محصوالت داروهای گیاهی .زعفران و مرکبات در  روستا   هستیم افزود: در این راستا از محصوالتی که به صورت دیم و آب کمتری 
نیاز دارند  و در دستور کار دولت جهت حمایت از کشاورزان  هم قرار دارد باتفاق اهالی روستا و خیرین منطقه انشاهلل روستا را به قطب 
تولید زعفران ترویج خواهیم داد وی گفت: محصول زعفران آب بسیار کمی مصرف می کند و نیز دارای سود اقتصادی باالیی نسبت به 
دیگر تولیدات کشاورزی، نقش بسیار مهمی در اشتغالزایی و معیشت خانوار های روستایی و منطقه ایفا خواهد کرد که از این ظرفیت 

برای جهش اقتصادی و قرارگرفتن در مسیر توسعه بهره برد.

در هشت ماهه سال جاری؛
مردم بوشهر 2 میلیارد و 722 میلیون تومان صدقه دادند

بوشهر-  خبرنگار فرصت امروز  -  مردم استان بوشهر از ابتدای سال جاری تا کنون دو میلیارد 
و ۷۲۲ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند که همه این صدقات در زمینه ازدواج، مسکن، آموزش، 
بهداش��ت و درمان مددجویان تحت حمایت هزینه شده است. معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد استان بوشهر گزارشی از پرداخت صدقات مردمی این استان از ابتدای سال جاری تا کنون 
و هزینه کرد آن در جهت رفع مشکالت مددجویان تحت حمایت ارائه داد.   عبد الرضا واعظ، معاون 
توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه صدقات مردمی، نزد کمیته امداد 
وجوهات امانی و شرعی محسوب می شود اظهار کرد: شفاف سازی و ارائه گزارش عملکرد در کمیته امداد مهم ترین عامل برای اعتماد 
سازی مردمی است که باعث افزایش مشارکت عمومی برای کمک به نیازمندان و توانمند سازی خانوارهای تحت حمایت می شود. 
وی با اشاره به نیت خیر و خدا پسندانه مردم استان بوشهر در کمک به نیازمندان گفت: مردم نیک اندیش هم استانی در هشت ماهه 
سال جاری دو میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان صدقه از طریق صندوق های صدقات و روش های نوین پرداخت الکترونیکی به کمیته 
امداد پرداخت کردند که نسب به مشابه سال گذشته 1۴ درصد رشد داشته است. واعظ ضمن تقدیر از نیات خیر و خداپسندانه مردم 
هم استانی، در خصوص نحوه هزینه کرد صدقات توسط کمیته امداد نیز بیان کرد: صدقات جمع آوری شده بر اساس موازین شرعی 
و دستور العمل های الزم در سر فصل های کمک به درمان نیازمندان، کمک به تعمیر و ساخت مسکن نیازمندان، کمک به تأمین 
جهیزیه نو عروسان مورد حمایت، ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت و معیشت و رفع سوء 
تغذیه کودکان نیازمند هزینه می شود. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان بوشهر نیز در ادامه افزود: از این میزان 
صدقات مردم استان، ۳5 درصد صرف ازدواج جوانان مددجو و فعالیت های آموزشی و فرهنگی آنان، ۳۰ درصد صرف ساخت یا کمک 
به تعمییر و بازسازی مسکن مددجویان، 1۶ درصد سهم کمک به امور حمایتی و خوداتکایی نیازمندان و 19 درصد صرف کمک به 

خدمات بهداشتی و درمانی نیازمندان،، رفع سوء تغذیه کودکان و ارائه خدمات ویژه به سالمندان شده است.

تقدیر معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي 
صنعتي ایران از مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز

کرج-  خبرنگار فرصت امروز  -  معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتي ایران در پیامي از زحمات مدیرعامل و کارکنان شرکت شهرک هایی صنعتی استان البرز در 
برگزاری مناسب بزرگترین نمایشگاه توانمندی های تولیدی – صادراتی و فرصت های سرمایه گذاری 
صنایع کوچک و متوسط استان البرز قدردانی کرد. در متن پیام دکتر صالحي نیا آمده است: بدینوسیله 
از مجموعه فعالیت هاي آن مدیریت محترم و کلیه همکاران شرکت شهرک هاي صنعتي استان البرز 
که در برگزاري مناسب بزرگترین نمایشگاه توانمندي هاي تولیدي – صادراتي و فرصت هاي سرمایه گذاري صنایع کوچک و متوسط 
استان البرز نقش بارز و ارزشمندي ایفا نمودند و ظرفیت هاي بالقوه صنعتي و اقتصادي استان البرز را به معرض نمایش بازدیدکنندگان 

گذاشتند،تقدیر و تشکر نموده و از درگاه خداوند متعال براي جنابعالي و کلیه دست اندرکاران توفیق مسئلت مي نمایم.
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برای مدت های طوالنی، باور اکثر مردم این بود که افراد 
با سطح هوش مشخصی متولد می شوند. اگرچه این جمله 
تا حدی درست است، با این حال مطلق دانستن آن باوری 
کامال غلط اس��ت. درواقع ذهن نیز به مانند بدن فرد است 
که با تمرین و ورزش می تواند حالتی کامال متفاوت از قبل 
را پیدا کند. در این رابطه تحقیقات علمی نیز به این نتیجه 
رسیده اس��ت که امکان افزایش پتانس��یل و توانایی ذهن 
وج��ود دارد که در ادامه به بررس��ی هفت اقدام مورد قبول 

علم در این رابطه، خواهیم پرداخت. 
1-یادگیری نواختن یک ساز موسیقی

اگرچ��ه یادگیری به طور کل به تقویت ذهن افراد کمک 
می کن��د، با ای��ن حال در ای��ن رابطه موس��یقی از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است. علت این امر به این خاطر است که 
گ��وش دادن به آن نیز آرامش خاص��ی را به همراه خواهد 
داش��ت. به همین خاطر در صورتی که بتوانید نواختن یک 
ساز را یاد بگیرید، ضمن افزایش آرامش، به بهبود عملکرد 
مغر خ��ود نیز کمک خواهید کرد. در این رابطه س��ازها با 
یکدیگر تفاوتی نداشته و توصیه می شود تا به سراغ مواردی 

بروید که جذابیت باالتری را برای شما به همراه دارد. 
2-مطالعه داشته باشید 

مطالعه به خوبی ذهن شما را درگیر خواهد کرد. درواقع 
ش��ما باید از ذهن خود اس��تفاده کنید ت��ا آمادگی خود را 
حفظ کند. بدون شک حتی اگر تمام عمر خود را به مطالعه 
اختص��اص دهید، قادر به پایان ب��ردن همه آن ها نخواهید 
بود. به همین خاطر الزم اس��ت تا دس��ت به انتخاب بزنید. 

اگرچه توصیه می شود تا تمرکز خود را بر روی مواردی قرار 
دهید که با نوع حرفه و کسب وکار شما ارتباط بیشتری  را 
دارد و س��ودمندتر اس��ت، با این حال واقعیت این است که 
نوع کتاب، تفاوتی را در این زمینه و کمک به عملکرد ذهن 
ش��ما نخواهد داش��ت. در نهایت به علت آرامشی که کتاب 
به افراد منطقل می س��ازد، خود به عن��وان یکی از راه های 

کاهش استرس نیز معرفی می شود.
3-به طور منظم ورزش کنید 

ورزش تنها در صورتی که به صورت مداوم و با یک نظم 
زمانی خاصی باش��د، به تقویت نورون های مغز کمک کرده 
و عملک��رد حافظه ها را با بهبودی جدی مواجه می س��ازد. 
در این رابطه جالب اس��ت بدانید که نشستن های طوالنی 
نتیجه ای کامال عکس داش��ته و مانع کارکرد مناس��ب مغز 

می شود.
۴-در اندیشه یادگیری یک زبان جدید باشید 

دو زبانه بودن از جمله مهم ترین اقداماتی اس��ت که تاثیر 
بس��زایی در وضعیت ذهنی افراد خواهد داشت. با نگاهی به 
اف��رادی که به دو و یا چند زب��ان می توانند صحبت کنند، 
ب��ه این نکته پی خواهید برد که آن ها معموال در مقایس��ه 
با س��ایرین از س��رعت یادگیری باالتری برخوردار هستند. 
همچنین امروزه دو زبانه بودن از جمله مهارت هایی اس��ت 
که به بهبود کاری شما کمک شایانی خواهد کرد. به همین 
خاطر بهتر است تا جدول و پازل را کنار گذاشته و به دنبال 

یادگیری زبان دوم باشید.
۵-یادگیری کوتاه مدت را کنار بگذارید 

 درست به مانند زمان تحصیل، برخی از افراد همواره در 
روزهای پایانی امتحانات، اقدام به مطالعه دروس می کنند. 
این امر در حالی اس��ت که مان��دگاری مطالب در ذهن به 

ش��دت کاهش یافته و نمی ت��وان آن را اقدامی مثبت برای 
بهبود ذهن تلقی کرد. به همین خاطر توصیه می شود تا به 
دنبال یک یادگیری طوالنی  مدت و مداوم باشید تا ذهن به 

صورت مداوم درگیر شود.
6-ورزش های ذهنی را جدی بگیرید 

در رابط��ه با ورزش های مغزی می توان به موارد متعددی 
نظیر انواع بازی های فکری، اشاره کرد. توجه داشته باشید 
که این امر که ذهن ش��ما درگیر مسائل جدید شود، باعث 
خواهد ش��د تا ظرفیت و عملکرد آن با رشدی چشمگیر را 
داشته باشد. توجه داشته باشید که امروزه به اثبات رسیده 
اس��ت که افراد باهوش تر کمتر دچار اس��ترس و افسردگی 

می شوند. 
7-مدیتیشن را فراموش نکنید

به طور خالصه، مدیتیشن را می توان مجموعه روش های 
کنترل بر ذهن دانست. درواقع معتقدان به این روش بر این 
باور هستند که همه چیز از درون افرد سرچشمه می گیرد. 
به همین خاطر الزم است تا بر روی آن کنترل کافی داشته 
باش��ید. در غیر این صورت دیگر محیط بر شما تسلط پیدا 
خواهد کرد. جالب اس��ت بدانید که تکنیک های موجود در 
مدیتیش��ن تنها برای آرامش ذهن نبوده و در زمینه کسب 
ش��ادی و بهبود عملکرد مغز نیز تاثیرات شگفت انگیزی را 
ب��ه همراه دارد. در س��ال 199۲ داالیی الم��ا )رهبر دینی 
بودائیان( از  دانشمندی خواست تا بر روی تاثیر این روش 
بر روی افراد، تحقیقاتی را انجام دهد که نتیجه آن این بود 
که افراد با انجام مداوم این مدیتیشن قادر به کنترل امواج 
مغزی خود خواهند بود که این امر می تواند مس��یر زندگی 

هر فردی را تغییر دهد. 
entrepreneur: منبع

7 اقدامی که براساس تحقیقات علمی باعث افزایش بهره هوشی شما خواهد شد 

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

مترجم: نسیم حسینی
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3 راهبرد برای کمک به کارآفرینان در جذب سرمایه های خطر پذیر 

سرمایه پذیری خطرپذیر در سال ۲۰1۷ به باالترین سطح خود در 1۰ سال گذشته رسیده و هنوز از شتاب خود نکاسته است. 
تنها در سه ماهه اول سال ۲۰18، میزان سرمایه گذاری های خطر پذیر به ۲۲میلیارد دالر رسید. تعداد و اندازه معامالت سرمایه ای 
نیز برهمین  اساس باال رفت، به طوری که از آغاز سال تاکنون هفت شرکت در هر دور 5۰۰میلیون دالر سرمایه دریافت کرده اند. 
امروزه جذب میزان قابل توجه سرمایه دیگر حتی مایه شگفتی هم نیست. برای مثال استارتاپ »اسلک« )Slack( ۴۲۷ میلیون 
دالر از طریق سرمایه گذاری دریافت کرده و استارتاپ دیگری در سان فرانسیسکو به نام »گت اروند« )Getaround(  در سرِی 
»ِد« سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دالر سرمایه جذب کرده است. بااینکه جذب سرمایه هنوز هم برای بسیاری از کارآفرینان دشوار 
 ،)Bill Gurely(است، به نظر می رسد گرایش عمومی کنونی به سوی میزان جذب سرمایه در دارایی های ثابت باشد. بیل گرلی
یکی از شرکای مدیریتی در »بنچمارک کپیتال« )Benchmark Capital( در یک مقاله جامع که در نیویورک تایمز به چاپ 
رسیده است، می گوید: »اگر هنگامی که رقیب تان در حال جذب سرمایه 15۰ میلیون دالری است، محافظه کاری به خرج دهید 
و فقط ۲۰ میلیون دالر جذب کنید، نابود خواهید شد.« گرلی معتقد است کارآفرینی که امروز خواهان سرمایه پذیری خطرپذیر 
است، درصورتی که به دنبال جذب سرمایه جسورانه ای نباشد، آسیب خواهد دید. قبل از صحبت درباره میزان سرمایه موردنیاز 
و موردتقاضای خود، نخست باید سرمایه گذاران احتمالی را متقاعد کنید که محصول، خدمات یا پلتفرم شما کاماًل منحصربه فرد 
است و ارزش یک سرمایه گذاری چشمگیر را دارد. بهترین راه برای آماده سازی خود و کسب وکارتان برای نظارت شدیدی که بر 

روی تان اعمال خواهد شد این است که اول خودتان اقدامات الزم را انجام دهید. 
معامالت بزرگ کمیابند

س��رمایه گذاران خطرپذیر قبل از قبول تعهد یک معامله، همواره به توجیه دالیل س��رمایه گذاری های خود می پردازند. 
بس��یاری از ش��رکت های تازه کار در همان ماه های نخست جذب سرمایه هنگفت متالشی می ش��وند و برای بنیان گذاران 
چیز زیادی برای نشان دادن به سرمایه گذاران به منظور شروع شراکت باقی نمی گذارند.  برای مثال مورد شرکت »جابن« 
)jawbone( را در نظر بگیرید که توانست از طریق جذب سرمایه از سرمایه گذاران به مبلغی نزدیک به 9۳۰ میلیون دالر 
 Drugstore.com دست یابد، اما به سرعت سهام بازار خود را از دست داد و در سال ۲۰1۷ ناچار به تعطیلی شد. وب سایت
یکی دیگر از نمونه های عجیب شکست است، این شرکت پیش از تعطیلی، 15۷ میلیون دالر سرمایه از سرمایه گذارانی مثل 
»آم��ازون« و »کلینر پرکینز کافیلد اند بایرز« )Kleiner Perkins Caufield & Byers(  جمع آوری کرده بود. این ها 
تنها چند نمونه از استارتاپ های شکست خورده ای هستند که موجب ضرر چند صد میلیون دالری سرمایه گذاران شده اند. 
وقتی به عقب برمی گردیم و به مسائل نگاه می کنیم راحت تر می توانیم مسائل را ارزیابی کنیم، بنابراین وقتی شکست بزرگی 
رخ می دهد، همه خیلی سریع به اشتباهاتی اشاره می کنند که از همان ابتدای کار مشهود بوده اند. سرمایه گذاران در گزینش 
برندگان شایسته برای دریافت سرمایه کار مشکلی دارند و این یعنی شما نیز به عنوان یک کارآفرین در رساندن خود به 
جایگاه برنده و اثبات خود به عنوان کسب وکاری که لیاقت دریافت میلیون ها دالر سرمایه را برای پیگیری راهبردهایش دارد 
کار دشواری در پیش دارید. بدون یک تیم، فناوری یا پلتفرم فوق العاده و طرح کسب وکاری که چشم انداز شما از موفقیت را 
نشان دهد، سرمایه گذاران تمایلی به شروع کار نخواهند داشت. در زیر فهرستی از مواردی را می بینید که باید قبل از طرح 

ایده و درخواست معامالت بزرگ از سرمایه گذاران مدنظر قرار دهید:
1. بازار و رقبای خود را بشناسید

شما تا به اینجا محور اولیه یک گروه بااستعداد و باانگیزه، یک فناوری رقابتی و انحصاری و یک طرح کسب وکار قوی را 
پی ریزی کرده اید، اما گام بعدی چیست؟ باید در هر یک از این مؤلفه ها عمیق شوید. برای مثال، هیچ طرح کسب وکاری 
بدون یک تحلیل رقابتی جامع کامل نمی شود. اگر رقبا از قبل محصوالت یا خدمات مشابهی در بازار دارند، شما باید بتوانید 
با قدرت نشان دهید که نوآوری یا پلتفرم تان تا چه حد منحصربه فرد است و چه فرصت بزرگی را در اختیار سایرین می گذارد.

بای��د گزاره ه��ای ارزش رقبا و قابلیت های نوآوری خود برای کنار زدن آن ها را عمیقاً درک کنید. عالوه  بر این، به ویژه در 
صورتی که به دنبال سرمایه گذاری چند صد میلیون دالری هستید، باید قادر به تعیین این مسئله باشید که آیا بازار آنقدر 

بزرگ هست که یک سرمایه گذاری خطرپذیر با بازگشت سرمایه چشمگیر همراه باشد یا خیر.
2. سود خالص خود را ارتقا دهید

هنگامی که مدل کسب وکار استارتاپ خود را مرور می کنید، ممکن است حوزه هایی را شناسایی کنید که از سرمایه خود 
در آن ها به طور مؤثر بهره نمی گیرید. این مسئله ممکن است ناشی از بی تجربگی باشد، در این حالت چند درس ساده مالی 
می تواند نحوه صرف سرمایه تان را بهبود دهد. اما اگر به بهانه توسعه محصول، بازاریابی و جذب استعدادها پول تان را برای 
کاال یا خدمات غیرضروری هدر می دهید، این اولویت های ناهمگون ممکن اس��ت حاکی از مش��کالت عمیق تری باشند که 
سرمایه گذاران خطرپذیر را از سرمایه گذاری در کارتان بازدارند. خرج کردن پول دیگران آسان است و خرج کردن پول خودتان 
دشوار. بنابراین پول سرمایه گذار را پول خودتان بدانید و در دام َمَثل همیشگی بادآورده را باد می برد نیفتید. با دالرهای تان 

طوری برخورد کنید که گویی تک تک شان را خودتان جمع کرده اید و خرج کردن هر کدام شان یک ضرورت است.
3. راستی آزمایی کنید

ش��ما برای عمل سریع و به موقع همیشه تحت فش��ار هستید. با این زمان محدود، راستی آزمایِی کامل تقریباً غیرممکن 
است، اما نگران نباشید. می توانید برای ارزیابی پتانسیل بازار برای ایده کسب وکارتان و تکمیل تجزیه وتحلیل های داخلی خود 
از غربال گری های سریع، عینی و خارجی کمک بگیرید. برای ارزیابی فناوری انحصاری خود نیز می توانید از نظرات عینی و 
بی غرض بهره بگیرید. سرمایه گذاران خطرپذیر پیش از سرمایه گذاری روی نوآوری شما نیاز به اطمینان دوباره از منحصربه فرد 
بودن ایده شما دارند و یک غربالگری خارجی می تواند چشم انداز عینی درخواستی آن ها را فراهم کند. »مدرنا تراپیوتیکس« 
)Moderna Therapeutics(  یک استارتاپ واقع در شهر بوستون آمریکاست که داروهای مبتنی بر RNA تولید می کند 
و با جذب سرمایه ۶۲5 میلیون دالری به عنوان بزرگ ترین دریافت کننده سرمایه در شهر بوستون شناخته شده است. این 
استارتاپ با پلتفرم نوین خود یکی از معدود استارتاپ هایی است که سرمایه گذاران خطرپذیر مشتاق به سرمایه گذاری در آن 
هستند. »استاری« )Starry( استارتاپی واقع در بوستون و نیویورک است که به ارائه تجهیزات بی سیمی مشغول است که 
سرعت اینترنت را تا یک گیگابایت باال می برند. این سرعت توسط یک فناوری به نام »آرایه فازی فعال باند موج میلیمتری« 
که در نوع خود اولین است تأمین می شود. می خواهید بدانید این ایده بدیع تا به حال چه میزان سرمایه جذب کرده است؟ 
رقمی هنگفت معادل 1۶۳میلیون دالر.  اگر می خواهید از بدیع بودن یا نبودن نوآوری خود مطمئن شوید، اختصاص زمانی 
برای اعتبارس��نجی و اجرای راس��تی آزمایی بر روی آن ضروری است. برای تسهیل و تسریع این کار راه هایی وجود دارد. اگر 
تالش های تان برای ارزیابی داخلی را با یک تحلیل خارجی نیز همراه و تکمیل کنید، می توانید چشم انداز بهتری از نحوه ارائه 
نوآوری تان به بهترین شکل به دست بیاورید. در هر حال، راستی آزمایی در امور مالی یک اصل بنیادی است. سرمایه  گذاران 
برای حصول اطمینان از وجود پیشرفت از طریق برآورده ساختن همه شاخص ها بارها و بارها اوضاع را بررسی می کنند. خود 

را برای رفع تمامی انتظارات ممکن آماده کنید تا معامله ای که به دنبال آن هستید را ببرید.
مسیر موفقیت تان را شناسایی کنید

هیچ کدام از ما برای انجام کسب وکارمان چشم به گوی شیشه ای جادویی نمی دوزیم تا آینده را برای مان پیش بینی کند، 
بنابراین شناخت کیفیت و کمیت اطالعات موردنیاز برای مطلع کردن دیگران از راهبردهای تان به عنوان یک کارآفرین امری 
حیاتی است. جست وجو برای سرمایه گذاری قرار نیست آسان باشد، مخصوصاً وقتی به دنبال سرمایه گذاران بزرگ باشید. 
چه به دنبال سرمایه گذاران خطرپذیر باشید و چه سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی یا انفرادی، توانایی در تشخیص، تلخیص 
و انتقال مؤثر اطالعات پیرامون کس��ب وکار خود )به عبارت دیگر، بدیع یا انحصاری بودن کیفیت محصول تان یا پتانسیل 
بازار بسیار زیاد آن ( می تواند سرمایه گذاران را به پشتیبانی از نگرش شما ترغیب کند. کمک به سرمایه گذاران در مشاهده 
تصویری روشن و عینی از یک استارتاپ، آن ها را برای ارائه میلیون ها دالری که می توانند پرداختش را متعهد شوند مطمئن 

می کند و شما را به سوی تحقق داستان موفقیت بزرگ برندتان سوق می دهد.
entrepreneur: منبع
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