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 روز پنجشنبه در نشستی با حضور مدیران سازمان برنامه وبودجه
از بودجه سال آینده رونمایی شد

مهمترینهای
الیحهبودجه۹۸

فرص��ت امروز: روز پنجش��نبه ۱۵ آذرم��اه، موعد قانونی ارائه الیح��ه بودجه به مجلس بود و اگرچه هر س��اله 
رئیس جمهور در موعد مقرر الیحه بودجه را به مجلس ارائه کرده و با حضور در بهارستان از آن دفاع می کرد، اما 
امسال به دلیل تعطیلی مجلس، روال معمول ارائه الیحه انجام نشد. هرچند سازمان برنامه وبودجه روز پنجشنبه...

 با اینکه سيستان و بلوچستان باالترین نرخ فقر را دارد
اما بيشترین تعداد فقيران در تهران قرار دارند

جغرافيای خط فقر در ایران
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دالر، مسکن و سکه در یک سال چقدر گران شدند؟

روایت آماری از اعداد سرنوشت ساز اقتصاد ایران

چگونه با دوستان مان یک کسب وکار راه اندازی کنيم؟

حلقه ای برای تایيد ورود به حساب های کاربری

بسته های غيرمعمولی!

نبرد برای جلب توجه و وفاداری مصرف کنندگان

اپل گوشی فقرا در چين

عذرخواهی Dolce & Gabbana از مردم چين

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

سال آینده ميالدی شوک 
جدیدی به بازار ارز دیجيتال 

وارد می شود

7

 »قيمت جدید خودرو اوایل هفته اعالم می شود.« باتوجه به 
اصرار خودروسـازان و قطعه سازان در ماه های گذشته، بارها 

این خبر منتشـر شـد، با این حال هنوز نشـانی از 
اجرای آن دیده نمی شود. این بار اما خبر کمی...

قیمتجدیدخودرو
اوایلهفتهاعالممیشود

یادداشت
رأی گيری سياست های 

اقتصادی

آق��ای  قب��ل  چن��دی 
ب��ا  دی��دار  در  رئیس جمه��ور 
ش��کایت  ک��ه  اقتصاددانان��ی 
می کردن��د چ��را دول��ت یارانه 
هدفمند  را  ان��رژی  حامل های 
نمی کن��د، اظهار داش��تند که 
من ب��ه ش��خصه به ای��ن کار 
معتقدم ولی اعضای کابینه به 
آن رضای��ت نمی دهن��د. وقتی 
ک��ه ای��ن قضیه را به ش��خصه 
پیگیری کردم مش��خص ش��د 
که در آخری��ن رای گیری تنها 
۴ نف��ر از وزرا )ب��ا احتس��اب 
شخص رئیس جمهور( با اجرای 
موافقت  درس��ت  این سیاست 

کرده اند.
س��والی که بالفاصل��ه مطرح 
می ش��ود این اس��ت ک��ه اصال 
رای گی��ری در کابین��ه در این 
زمینه ه��ا ض��رورت دارد؟ همه 
می دانی��م که در قضی��ه برجام 
چون ش��خص رئیس جمهور به 
مس��ئله وارد ش��ده بودند و در 
مورد جزییات آن نظر داش��تند 
حاضر نبودن��د آن را گام به گام 
در کابینه به رای گیری بگذارند. 
ای کاش آق��ای رئیس جمه��ور 

همی��ن موض��ع را در 
2مورد اصالح قیمت...

علی سرزعيم
اقتصاددان
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فرصت امروز: آخرین اجالس اوپک در س��ال 20۱8 میالدی برگزار 
شد و آنطور که رویترز از نشست اوپک خبر داده است، ایران، ونزوئال و 

لیبی از کاهش تولید نفت معاف شده اند.
بازار جهانی نفت طی ۹ ماه گذش��ته روزهای پرالتهابی را پش��ت سر 
گذاش��ته اس��ت و اعمال نفوذ عربس��تان و عملکرد این کشور به همراه 
روس��یه و همچنین فش��ارهای آمریکا و اعمال تحری��م یک جانبه علیه 
ای��ران بی��ش از هر زمانی بازار نف��ت را با تنش مواجه کرده اس��ت. در 
ماه های گذش��ته قیمت نفت اوپک بعد از اوج گیری کم سابقه و رسیدن 
به قیمت 8۵ دالر ناگهان به دلیل معافیت آمریکا به هش��ت کشور برای 
خرید نفت ایران و همچنین افزایش تولید چند عضو اوپک و روس��یه با 
کاهش ش��دید مواجه شد و تا ۵۹ دالر س��قوط کرد. بعد از این کاهش 
ش��دید، عربستان اعالم کرد که حاضر اس��ت تا ۵00 هزار بشکه تولید 
خود را کاهش دهد و یکی از موضوعات جدی در جلس��ه اوپک بررسی 
همی��ن موضوع بود. همچنین چن��د روز پیش و به صورت ناگهانی وزیر 
ان��رژی قط��ر اعالم کرد که این کش��ور در پایان ژانوی��ه از اوپک خارج 
خواهد ش��د و به نظر می رس��د این موضوع و بحث های حاش��یه ای آن 
بر اجالس اوپک س��ایه انداخت��ه بود. بیژن زنگنه، وزی��ر نفت ایران در 
آس��تانه یکصدوهفتادوپنجمین اجالس اوپک درباره تصمیم قطر گفته 
بود: »بررس��ی دالیل خروج قطر از سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( ضروری اس��ت. قطر مانند برخی اعضا از یکه تازی و بدون تعهد 
ب��ودن »کمیته مش��ترک وزارتی نظ��ارت بر توافق اوپ��ک – غیراوپک 
)JMMC( ناراحت است، زیرا آنها موظف بودند هر نوع تغییر در تولید 
را ب��ا اطالع و اجماع اعضای اوپ��ک و احتماال با هماهنگی میان اعضای 
غیراوپ��ک اعمال کنند.« ب��ه گفته او، زیان تقریبی کش��ورهای عضو و 
غیرعضو از کاهش قیمت نفت در س��ه ماه گذش��ته ح��دود ۹ میلیارد 
دالر بوده اس��ت. با این همه، کش��ورهای عضو اوپک در جلس��ه ای ویژه 
و با حضور سران کش��ورهای عضو به بررسی مهم ترین مسائل روز بازار 
نفت از جمله خروج قطر از این مجمع، س��قوط آزاد قیمت جهانی نفت 
و کاهش تولید پرداختند و با کاهش تولید نفت موافقت کردند. براساس 
گ��زارش رویترز، ایران به همراه دو کش��ور ونزوئال و لیبی از این کاهش 

تولید معاف شده است.
به گزارش خبرآنالین، اجالس وزارتی اوپک این بار در شرایطی برگزار 
ش��د که بازار جهانی نفت کم کم مزه تحریم نفتی ایران را در کام خود 
احس��اس می کند. این تنها تحریم ایران نیست که کام بازار جهانی نفت 
را تلخ کرده است، دخالت آمریکا در اوپک موجودیت این سازمان که در 

میانسالی به سر می برد را با خطری جدی روبه رو کرده است .
 هرچند قطر اعالم کرده درخواس��ت جدایی اش از این سازمان ربطی 
به مسائل سیاسی ندارد و اتفاقا به دلیل آنکه حرفی برای گفتن در این 
سازمان ندارد، خواستار خداحافظی است اما تحرکات آمریکا و عربستان 
به خوبی نش��ان می دهد تداوم این روند موجودی��ت اوپک را با عالمت 

سوال بزرگی مواجه ساخته است.
 روزهای سخت تری در پيش است؟

اگر مساله اوپک در شرایط کنونی و بدون نگاه به آینده مبهم آن مورد 
بررسی قرار گیرد، آنچه رخ داد نفع ایران را به همراه داشته است. زنگنه 
در دو روز گذش��ته در مصاحبه با رس��انه های بین المللی تاکید کرد که 
کاهش تولید حتی یک بش��که نفت خط قرمز ایران است و حاال آنطور 

که رویترز اعالم کرده است خبری از کاهش برای ایران نخواهد بود.
نشست اوپک زیر سایه تحریم ایران و دخالت آمریکا

آمری��کا درب��اره هرگونه کاهش تولی��دی که از س��وی اعضای اوپک 
موافقت ش��ود نگ��ران بوده و از این واهمه دارد ک��ه این اقدام به همراه 
تحریم ه��ا علیه ایران، عرضه را محدود کرده و باعث افزایش قیمت های 

جهانی نفت و آسیب دیدن مصرف کنندگان آمریکایی شود.
دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با نش��ان دادن نگرانی ش��دید 
خ��ود برایان هوک، نماینده امور ای��ران در وزارت خارجه آمریکا را روز 
چهارش��نبه برای گفت وگو با خالد الفالح به وین فرس��تاد. با این حال 
اوپک بررس��ی کاهش تولید به میزان ۵00 تا یک میلیون و ۵00 هزار 
بش��که نفت را در دستور کار بررس��ی قرار داد و تاخیر در اعالم تصمیم 

قیمت جهانی نفت را نیز با کاهش مواجه کرد. 
آنگونه که خبرهای رسیده نشان می دهد کاهش تولید اتفاق می افتد 
و داس��تان تنها به اوپک محدود نمی ش��ود. عصر دیروز غیراوپکی ها به 
رهبری نواک، وزیر انرژی روس��یه با اوپکی ها مذاکره کردند تا روش��ن 
شود که میزان توافق چقدر است. نواک قبل از حضور در وین با پوتین، 
رایزنی کرده بود. حاال بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که اوپک 
ن��ه  در مع��رض آزمون برای چگونگ��ی رفتار با یک��ی از مهمترین اعضا 
و بنیانگ��ذاران، یعنی ای��ران که در معرض امتحان��ی در باب ماندگاری 

موجودیت یا تن دادن به عدم موجودیت است .
زنگنه: کاهش حتی یک بشکه نفت خط قرمز ایران است

اهمی��ت فوق العاده ایران در ب��ازار جهانی و موجودی��ت و ماندگاری 
اوپک از س��وی دیگر این اجالس را زیر ذره بین رس��انه ها و تحلیلگران 
بین الملل��ی قرار داد. ب��ا این همه بیژن زنگنه دیروز در پی انتش��ار خبر 

معافی��ت ایران از کاهش س��هم تولید اوپک گف��ت: »تا عصر صبر کنید 
که جلس��ات تمام شود. ایران نیازی به استثنا شدن و معافیت ندارد. ما 

سهمیه تولیدمان را کاهش نمی دهیم.«
ب��ه گزارش ایس��نا، بی��ژن زنگنه، وزی��ر نفت در گفت وگو با ش��بکه 
سی ان بی س��ی آمریکا افزود: کاهش تولید نفت و مش��ارکت در کاهش 
تولید جدید، خط قرمز ایران است. در ماه های اخیر ایران نفت بیشتری 

تولید نکرده و وظیفه ایران نیست که این وضعیت را مدیریت کند.
وی در ادام��ه تصری��ح کرد: این وظیفه کش��ورهایی اس��ت که نفت 
بیش��تری تولید کرده و بازار را با نفت بیش��تر و بیش��تر دچار فروپاشی 

کردند. ایران هیچ مسئولیتی در قبال این وضعیت ندارد.
زنگنه تأکید کرد که کاهش ندادن تولید نفت، خط قرمز ایران است و 

ایران باید از هرگونه تصمیمی در کاهش تولید معاف  شود.
اظهارات زنگنه در ش��رایطی مطرح شد که تولیدکنندگان نفت اوپک 
روز پنجش��نبه در وین اتریش به منظور مذاکره درباره استراتژی تولید 
خود در بحبوحه افت شدید قیمت های نفت دیدار کردند. تولیدکنندگان 
غیراوپک ش��امل روسیه روز جمعه نیز به مذاکرات درباره کاهش تولید 

نفت یا حفظ سطح تولید فعلی پرداختند.
قیمت نفت روز پنجش��نبه پ��س از این که خالد الفال��ح، وزیر انرژی 
عربس��تان س��عودی، اظهار کرد، کاهش یک میلیون بشکه در روز برای 
اوپک و متحدانش کافی خواهد بود، حدود ۴درصد کاهش یافت. بازارها 
کاهش تولید بیش��تری را پیش بینی می کردند اما روسیه اعالم کرده که 

مایل به کاهش تولید نیست.
مداخله آمریکا در مسائل اوپک

آمری��کا درب��اره هرگونه کاهش تولی��دی که از س��وی اعضای اوپک 
موافقت ش��ود نگ��ران بوده و از این واهمه دارد ک��ه این اقدام به همراه 
تحریم ه��ا علیه ایران، عرضه را محدود کرده و باعث افزایش قیمت های 

جهانی نفت و آسیب دیدن مصرف کنندگان آمریکایی شود.
دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با نش��ان دادن نگرانی ش��دید 
خ��ود برایان هوک، نماینده امور ای��ران در وزارت خارجه آمریکا را روز 

چهارشنبه برای گفت وگو با خالد الفالح به وین فرستاد.
ایران از حضور هوک در وین خشنود نبود و زنگنه در این باره واکنش 
نش��ان داد. وی گفت: اگر برایان هوک برای درخواست عضویت آمریکا 
در اوپ��ک به وین آمده اس��ت و ای��ن دلیل دیدار وی ب��ا اعضای اوپک 
اس��ت، درخواستش باید بررسی شود اما اگر اینطور نیست، یک رویکرد 
غیرحرفه ای و مداخله جویانه داش��ته اس��ت. اوپک یک سازمان مستقل 

اس��ت و بخش��ی از وزارت انرژی آمریکا نیس��ت که از واشنگتن دستور 
بگیرد.

قيمت جهانی نفت کاهش یافت
قیم��ت نفت روز جمعه هم تحت تاثیر به تاخیر افتادن تصمیم نهایی 
اوپک برای کاهش تولید و انتظار این گروه برای مش��ارکت روس��یه که 
ظاهرا تمایلی برای کاهش چن��دان تولید خود ندارد، کاهش پیدا کرد. 
بهای معامالت نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی اس��ت ۵۷ سنت یا 
یک درصد نس��بت به روز گذش��ته کاهش یافت و به پایین ۶0 دالر در 

هر بشکه سقوط کرد.
بهای معامالت آتی وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۵2 سنت یا یک 

درصد کاهش یافت و به ۵0.۹8دالر در هر بشکه رسید.
ای��ن کاهش قیمت پ��س از افت ح��دود 3درصدی قیم��ت نفت در 
معامالت روز گذشته روی داد. اوپک روز پنجشنبه بدون اعالم تصمیمی 
درب��اره کاهش تولید نفت، به دیدار رس��می خود در وی��ن پایان داد و 

مذاکرات درباره این موضوع را در روز جمعه ادامه داد.
خبرگزاری روس��ی ریا به نقل از منابع آگاه نوش��ت: روس��یه خواهان 
کاهش تولید خود حداکثر به میزان ۱۵0 هزار بش��که در روز برای سه 

ماهه نخست سال 20۱۹ است.
تحلیلگ��ران انتظار دارند اوپک کاهش تولید بیش��تری را از روس��یه 
بخواه��د. تولیدکنن��دگان نفت از کاه��ش 30درصدی قیم��ت نفت از 
اکتبر که به دنبال عرضه فزاینده و ضعیف ش��دن دورنمای تقاضا برای 
نف��ت در بحبوحه کندی اقتص��ادی جهانی روی داد، تحت فش��ار قرار 
گرفته اند. براس��اس گزارش رویترز، تولید نفت اوپک، روس��یه و آمریکا 
که س��ه تولیدکننده بزرگ جهان هستند از اواخر سال 20۱۷ به میزان 
3.3 میلیون بش��که در روز رشد کرده و به ۵۶.38میلیون بشکه در روز 
رس��یده که تقریبا ۶0درص��د از مصرف جهانی را تامی��ن می کند. این 
افزایش معادل تولید امارات متحده عربی است که یکی از اعضای بزرگ 

اوپک است. 

آیا تصميم اوپک به ثبات قيمت نفت منجر می شود؟

ایران، ونزوئال و ليبی از کاهش توليد نفت معاف شدند



فرص��ت امروز: تعیین خط فقر در ایران همیش��ه با چالش و حاش��یه 
همراه بوده اس��ت و چند سالی می ش��ود که تعیین خط فقر به صورت 
رسمی در کش��ور صورت نگرفته است. حاال بازوی پژوهشی مجلس در 
مطالعه ای، خط فقر سال ۹۵ را به کمک روش »هزینه نیازهای اساسی 

تکراری« محاسبه کرده است.
عددهای به دس��ت آمده در این مطالعه، نشان دهنده خط فقر مطلق 
اس��ت و بنابراین در تمامی قس��مت های این مطالعه منظور از فقر، فقر 
مطلق اس��ت. به تعبیر مرکز پژوهش های مجلس، فقر مطلق را می توان 
ناتوانی در کس��ب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد. فقر مطلق عدم 
دسترس��ی به حداقل های معیش��ت در جامعه را بررس��ی کرده و تحت 
تأثیر توزیع درآمد در جامعه نیست. فقر مطلق به موضوع تأمین حداقل 
نیازهای اساس��ی می پردازد، بنابراین در برخی از کش��ورهای پیشرفته 
حتی ممکن اس��ت فقیر مطلق وجود نداشته باشد اما در کشورهایی که 
دچار فقر مطلق هستند، یعنی بخشی از جامعه هنوز امکان دستیابی به 
حداقل های زندگی را ندارند، بررسی فقر نسبی در مقایسه با فقر مطلق 

چندان اهمیتی ندارد.
روش شناسی خط فقر

خ��ط فقر مطلق ب��رای س��ال ۱3۹۵ در این مطالعه براس��اس روش 
هزینه حداقل نیازهای اساس��ی تکراری محاس��به ش��ده است. در این 
روش ی��ک س��بد خوراکی به عنوان مرجع انتخاب می ش��ود که در این 
مطالعه سبد خوراکی تأمین کننده 2۱00 کیلوکالری انتخاب شده است. 
سپس هزینه دستیابی به این سبد برای فقرا براساس داده های موجود، 
اس��تخراج می شود. با مشخص ش��دن هزینه تأمین این سبد، خط فقر 
خوراکی به دس��ت می آید. سپس با استفاده از معکوس ضریب انگل در 
حول و حوش خط فقر )سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار( خط 
فقر کل تخمین زده می شود. منطق استفاده از ضریب انگل آن است که 
فرض می ش��ود شخصی که هزینه خوراکش در محدوده خط فقر است، 

سایر هزینه هایش نیز متناسب با آن است.
در ای��ن پژوهش، پس از دهک بندی خانوارهای کش��وری براس��اس 
هزینه س��رانه، از اطالعات بردارهای قیمت خوراکی و مسکن دو دهک 
اول برای خوش��ه بندی مناطق شهری و روستایی استفاده شد. سپس به 
کمک ش��اخص ساخته شده )براساس قیمت مسکن و اقالم خوراکی در 
اس��تان های کشور(، هزینه های س��رانه را حقیقی کرده و دو دهک اول 
کش��وری )جدید( ب��ه عنوان حدس اولیه )براس��اس نتایج پژوهش های 
اخیر در کش��ور( به عنوان فقرای اولیه در نظر گرفته ش��دند. در ادامه، 
هزین��ه معادل با دریاف��ت 2۱00کیلوکالری به ص��ورت روزانه برای هر 
خوش��ه تعیین و به کمک ضریب ان��گل خانوارهای حوالی آن، خط فقر 

نهایی در هر خوشه مشخص شدند.
نتایج حاصل از تعیین خط فقر نش��ان می دهد که نرخ سرش��مار فقر 

در مناطق ش��هری و روس��تایی به ترتیب برابر ب��ا ۱۴.۹ و ۱۱.۶درصد 
اس��ت. در مناطق ش��هری، بیش��ترین مقدار خط فقر مربوط به خوشه 
شهرس��تان تهران با خط فقر س��رانه معادل ماهیانه ح��دود ۷۷0 هزار 
تومان )نرخ فقر حدود ۱2 درصد( است. خوشه مربوط به دیگر شهرهای 
پرجمعیت کش��ور نیز دارای خط فقر سرانه معادل ماهیانه حدود ۵00 
ه��زار تومان )نرخ فقر حدود ۱۴.۵درصد( اس��ت. در مناطق روس��تایی، 
کمترین مقدار خط فقر در اس��تان های سیس��تان و بلوچستان، ایالم و 
کهگیلویه و بویراحمد با خط فقر سرانه معادل ماهیانه حدود 200 هزار 
تومان )نرخ فقر حدود ۱3.۵( و بیش��تری مقدار خط فقر در استان های 
تهران و البرز با خط فقر س��رانه معادل ماهیانه حدود ۴30 هزار تومان 

)نرخ فقر حدود ۱۴.۵درصد( است. 
مرک��ز پژوهش ها در توضی��ح این اعداد می نویس��د: درخصوص ارقام 
ذکرش��ده باید توجه داشت که این ارقام س��رانه بوده یعنی به ازای هر 
نفر اس��ت و دیگر آنکه برای تبدیل به خ��ط فقر برای خانوار چند نفره، 
باید از بعد معادل اس��تفاده شود، زیرا هزینه ها معادل سازی شده است. 
درخصوص نحوه معادل س��ازی در متن گزارش توضیح داده شده است. 
به طوری که براس��اس استاندارد مورد اس��تفاده، نفر اول در هر خانوار 
برابر یک، نفر دوم بزرگس��ال برابر 0.۷،و بچ��ه ها هر یک کدام 0.۵ در 
نظر گرفته می ش��وند. ازاین رو برای آنک��ه خط فقر مطلق ماهیانه برای 
یک خانوار چهار نفره در هر خوش��ه را محاس��به کنیم، باید ارقام سرانه 

را در 2.۷ ضرب کنیم.
محاسبه خط فقر

اصوال در مطالعات بس��یار، روش های متفاوتی برای محاسبه خط فقر 
در نظر گرفته می شود و به همین دلیل، نتایج متفاوتی درخصوص آمار 
خ��ط فقر وجود دارد. روش مورد اس��تفاده در این مطالعه، روش هزینه 
حداقل نیازهای اساس��ی تکراری )Cost of Basic Needs( است. در 
این روش یک س��بد خوراکی به عنوان مرجع انتخاب می شود که در این 
مطالعه س��بد خوراکی تامین کننده 2۱00 کیلو کالری انتخاب می شود. 
سپس هزینه دستیابی به این سبد برای فقرا براساس داده های موجود، 
استخراج می ش��ود. با مشخص ش��دن هزینه تامین این سبد، خط فقر 
خوراکی به دس��ت می آید. سپس با استفاده از معکوس ضریب اِنگل در 
حول و حوش خط فقر )سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار( خط 
فقر کل تخمین زده می شود. منطق استفاده از ضریب اِنگل آن است که 
فرض می ش��ود شخصی که هزینه خوراکش در محدوده خط فقر است، 

سایر هزینه هایش نیز متناسب با آن است.
مالحظات جغرافيایی در خط فقر

یکی از چالش های اساس��ی مرتبط با محاسبه خط فقر در یک کشور، 
لحاظ تفاوت ها در مناطق جغرافیایی مختلف در کشور است. به خصوص 
در کش��ورهایی که دارای تنوع اقلیمی هس��تند، محاسبه یک خط فقر 

کش��وری، نمی تواند معیار دقیقی به دست دهد. برای این منظور به طور 
معمول خط فقر ش��هری و روس��تایی به طور جداگانه محاسبه می شود، 
اما از آنجا که اس��تاندارد و هزینه های زندگی در ش��هرهای مختلف در 
کش��ورهایی که دارای تنوع اقلیمی هس��تند، تفاوت زیادی دارد، حتی 
محاس��به دو خط فقر جداگانه ش��هری و کش��وری نیز برآورد مناسبی 
نخواهد بود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که دارای تنوع زیادی به 
لحاظ س��طح قیمت های سبد کاالی مصرفی خوراکی و سایر هزینه های 
مصرفی اس��ت و از این رو نمی توان تنها یک خط فقر برای تمامی نقاط 

شهری یا روستایی در نظر گرفت.
در این پژوهش، به جای برآورد خط فقر کشوری )شهری و روستایی( 
۹ خط فقر )چهار خط فقر شهری و ۵ خط فقر روستایی( محاسبه شده 
اس��ت. به این منظور از روش هزینه نیازهای اساس��ی تکراری استفاده 
شده، با این تفاوت که نوآوری هایی که مرتبط با ویژگی های جغرافیایی 
ایران اس��ت، به کار بس��ته شده است. بر این اس��اس، استان های دارای 
بردار قیمتی مش��ابه در مواد غذایی و مس��کن را در یک گروه )خوشه( 
تعریف کرده و خط فقر برای هر خوش��ه به طور جداگانه محاس��به شده 
اس��ت. از جمله تفاوت های روش جدید فروش هزینه نیازهای اساس��ی 
تکراری نس��بت به روش متداول آن می توان به س��اخت شاخص قیمت 
برای حقیقی س��ازی قیمت ها به منظور مرتب س��ازی خانوارها در کشور 
و اس��تفاده از تک��رار مراح��ل مختلف برای رس��یدن ب��ه همگرایی در 
خط فقر اش��اره کرد. همچنین لحاظ قیمت مس��کن در بردار قیمت و 
روش خوش��ه بندی و حقیقی س��ازی هزینه های صورت گرفته، از جمله 

نوآوری های انجام شده در این مطالعه است.
هر استان چند نفر فقير دارد؟

طبق گزارش مرکز پژوهش ها با محاس��به ضریب انگل در هر خوش��ه 
و از ض��رب معکوس ضریب ان��گل در خط فقر خوراکی، خط فقر کل به 
دس��ت می آید. بیشترین خط فقر س��رانه معادل در شهرستان تهران به 
عنوان باالترین و در خوش��ه دوم به عنوان پایین ترین، حدود ۴00 هزار 
تومان اختالف وجود دارد. بیش��ترین نرخ فقر مربوط به خوش��ه دوم و 
کمترین نرخ فقر مربوط به خوشه چهارم است. بیشترین خط فقر سرانه 
معادل در خوش��ه اول شامل روستاهای تهران و البرز به عنوان باالترین 
و در خوشه پنجم به عنوان پایین ترین، حدود 230 هزار تومان اختالف 
وجود دارد. بیش��ترین نرخ فقر مربوط به خوشه اول و کمترین نرخ فقر 

مربوط به خوشه سوم است.
به عبارت بهتر، بیش��ترین نرخ فقر در استان سیستان و بلوچستان و 
کمترین نرخ فقر در اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��ت. همچنین با 
وجودی که اس��تان سیستان و بلوچس��تان باالترین نرخ فقر را داراست، 
اما بیشترین تعداد فقیر در شهرستان تهران قرار دارند و از سوی دیگر، 

استان کهگیلویه و بویراحمد نیز دارای کمترین تعداد فقیر است. 

با اینکه سيستان و بلوچستان باالترین نرخ فقر را دارد، اما بيشترین تعداد فقيران در تهران قرار دارند

جغرافیایخطفقردرایران

چندی قبل آقای رئیس جمهور در دیدار با اقتصاددانانی که ش��کایت 
می کردن��د چرا دولت یارانه حامل های انرژی را هدفمند نمی کند، اظهار 
داش��تند که من به ش��خصه به این کار معتقدم ول��ی اعضای کابینه به 
آن رضایت نمی دهند. وقتی که این قضیه را به ش��خصه پیگیری کردم 
مش��خص ش��د که در آخرین رای گیری تنها ۴ نفر از وزرا )با احتس��اب 

شخص رئیس جمهور( با اجرای این سیاست درست موافقت کرده اند.
سوالی که بالفاصله مطرح می شود این است که اصال رای گیری در کابینه 
در ای��ن زمینه ها ض��رورت دارد؟ همه می دانیم ک��ه در قضیه برجام چون 
شخص رئیس جمهور به مسئله وارد شده بودند و در مورد جزییات آن نظر 
داشتند حاضر نبودند آن را گام به گام در کابینه به رای گیری بگذارند. ای 
کاش آقای رئیس جمهور همین موضع را در مورد اصالح قیمت ارز و اصالح 
قیمت حامل های انرژی اتخاذ می کردند و با همان قوت که پشت مذاکرات 
برجام ایس��تادند و نامالیمات را به جان خریدند، پش��ت این سیاست های 
ض��روری ق��رار گیرند و برای اجرای آن حاضر ش��وند نامالیمات را به جان 

بخرند. نکته دوم این است که آیا صالح است سیاست های مختلف در درون 
کابینه به رای گذاش��ته شود؟ مثال آیا صالح است سیاست ها و تصمیمات 
امنیتی به رای گذاش��ته ش��ود تا وزیر اقتصاد در آن نظ��ر و رای دهد؟ به 
همین قیاس اصال صالح نیس��ت که سیاس��ت ها و تصمیمات اقتصادی به 
رای گذاش��ته شود تا وزیر اطالعات، کش��ور و دفاع در مورد آن نظر و رای 
دهند. دولت دارای کمیسیون های تخصصی است مثل کمیسیون اقتصاد و 
وقتی اعضای این کمیسیون که اعضای اقتصادی دولت هستند سیاستی را 
تایید کردند، کافی اس��ت تا آن  را سیاست دولت خواند. علت آن این است 
ک��ه وزرای تخصص��ی مثل وزیر آموزش و پرورش، وزی��ر دفاع و دیگر وزرا 
آموزش ه��ای اقتصادی الزم را ندیده اند تا بتوانند در مورد مس��ائل اقتصاد 
اظهارنظرهای دقیق و حساب شده بکنند. وزرای غیراقتصادی چون تخصص 
اقتصاد ندارند پیوسته نگران از تغییر سیاست های اقتصادی هستند و همین 

امر موجب می شود تا به تداوم سیاست های نامطلوب رای دهند.
مش��کل رای گیری سیاس��ت های اقتصادی تنها مس��ئله درون دولت 
نیس��ت بلکه مش��کل بزرگ نظام سیاس��ت گذاری در کل کش��ور است 
که بیش��ترین نمود آن در درون مجلس اس��ت. وقت��ی چنین حقی به 
نمایندگان داده می ش��ود که در جزییات همه تصمیمات و سیاس��ت ها 

مداخله کنند نتیجه آن می ش��ود که بس��یاری از سیاست های اقتصادی 
درست که به مجلس آورده می شود رای نمی آورد یا سیاست های غلطی 
به تصویب می رسد. دلیل آن روشن است و آن این است که هر نماینده 
مجلس در بهترین حالت تنها در یک حوزه شناخت و آگاهی و تخصص 
دارد و نمی تواند رای کارشناس��انه در همه زمینه ه��ا بدهد. حال وقتی 
نظام تصمیم گیری به ش��کلی باش��د که مصوبه مجلس ضروری باش��د 

نمی توان به نتیجه ای غیر از وضع موجود رسید!
راه ح��ل چیس��ت؟ راه حل این مس��ئله احاله ح��ق تصمیم گیری و 
سیاست گذاری به کمیسیون ها و کمیته های تخصصی است که در جای 
جای حکومت می تواند ش��کل گیرد. به عنوان مثال تنها ش��ورای پول و 
اعتبار می تواند در عرصه بانکی قانون گذاری کند یا تنها سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی می تواند در ح��وزه مخابرات قانون گذاری 
کن��د و این دو ح��وزه از مداخالت غیرکارشناس��انه مجلس تا حدودی 
خارج مانده اس��ت. مصلحت بلندمدت عرصه اقتصاد و همچنین مجلس 
آن اس��ت که تصمیمات تخصصی به شوراهای تخصصی واگذار گردد و 

تنها امور کلی مرتبط با امنیت ملی در مجلس مطرح شود.
منبع: ایسنا 

رأی گيری سياست های اقتصادی

یادداشت

چطور مدیران شرکت های بزرگ دست به پيش بينی  
بلندمدت می زنند؟

 پيش بينی آینده
به روایت »هاروارد بيزینس ریویو«

رهبران تجاری همیشه مشتاق دیدن آینده هستند. مشتری ها شش 
ماه بعد، یک س��ال ی��ا دو دهه بعد به چه ن��وع محصولی عالقه پیدا 
می کنن��د؟ چه عواملی فالن صنعت را تح��ت تاثیر قرار می دهد؟ چه 
تکنولوژی های��ی آن را تهدید خواهد کرد یا به جلو خواهد راند؟ اینها 
پرس��ش هایی اند که »هاروارد بیزینس ریویو« در گزارشی طرح کرده 
و معتقد اس��ت پاسخ درست یا غلط به آنها سرنوشت شرکت را تغییر 
خواهد داد، اما بی  ثباتی، پیچیدگی و ناپایدار بودن شرایط و همچنین 
قدرت ادراکی نامتوازن ما باعث شده تالش برای پیش بینی بلندمدت 
با مانع روبه رو ش��ود. اس��تیون جانسون، نویس��نده کتاب  »دوربینی: 
چطور مهم ترین تصمیم ه��ا را می گیریم؟« می گوید: »توانایی گرفتن 
تصمیم های فکرش��ده و بلندمدت یکی از ویژگی های واقعا منحصر به 
فرد نژاد بش��ر است« و تجربه نشان داده ما در حال بهتر شدن در این 
حوزه هس��تیم. می توان آینده نگری به شیوه »برنامه ریزی سناریو« را 
مثال زد. برنامه ریزی یا تفکر سناریو )Scenario planning( نوعی 
برنامه ریزی اس��تراتژیک است که در بعضی از زمان ها انجام می شود تا 
بتوانند برنامه های بلندمدت انعطاف پذیر داش��ته باشند. این شیوه در 
اصل نس��خه مدرن و تجاری  شده متدهای کالسیکی است که قبال در 
سازمان های اطالعاتی نظامی استفاده می شده. در این شیوه برآوردهای 
مشخص و مطمئن در مورد آینده مثل اطالعات جمعیتی، جغرافیایی، 
نظام��ی، سیاس��ی و صنعتی را ب��ا روندهای احتمال��ی در حوزه های 
اجتماعی، تکنیکی، محیطی و سیاسی ترکیب می کنند. اینجا با توجه 
به این روندهای احتمالی، چندین سناریو خواهیم داشت. سناریوها در 
اختیار سران ش��رکت  قرار می گیرد و آنها با این سناریوها شبیه بازی 
برخورد می کنند، یعنی در سناریوهای مختلف دست به بازی می زنند 
و رفتار رقبا را هم پیش بینی می کنند. طی بازی و تحلیل های مرتبط 
با هر س��ناریو، نکات مهمی در مورد نقاط ضعف ش��رکت و اشتباهات 
احتمالی آن مش��خص خواهد شد و سران ش��رکت بعدا با هر اتفاقی 
غافلگیر نخواهند ش��د چون قبال اکثر س��ناریوهای احتمالی را بازی 

کرده اند.
جانسون می گوید که سران شرکت ها باید دست کم سه شکل سناریو 
را برای هر مش��کل یا روند طراحی کنند: یک سناریوی خوش بینانه، 
یک سناریوی محافظه کارانه و یک سناریوی کامال اتفاقی. این تمرینی 
برای پیش بینی آینده نیست. این »تمرین آینده« است. یک اصل ساده 
هنگام پیش بینی این است که هرچه اطالعات و ورودی های شما بیشتر 
باشد پیش بینی تان بهتر است. تحقیقات فیلیپ تتالک، استاد دانشگاه 
وارتن نش��ان داده افرادی که چندین دیدگاه و نقطه نظر متفاوت را در 
پی��ش می گیرند نس��بت به افرادی که فقط یک ن��گاه به قضیه دارند 
پیش بینی های بهتری انجام می دهند. جانسون هم با نتیجه این تحقیق 
موافق است و توصیه می کند تصمیم گیرندگان صداهای متفاوت را در 
بین زیردستان و مشاوران ش��ان داشته باشند تا نقاط کور کمتری در 

تصمیم ها به وجود بیاید.
تفاوت دیدگاه میان مش��اوران ممکن اس��ت باعث چنددس��تگی 
شود اما برای پیش بینی بهتر آینده باید از چنین اختالف نظرهایی 
استقبال کنید. بث کامستاک، مدیرعامل سابق جنرال الکتریک در 
کتاب »تصور رو به جلو« افرادی را که تیم را به چالش می کش��ند 
ت��ا جور دیگری فکر کنند »اخگر آتش« نام گذاری کرده اس��ت. به 
نوش��ته کامس��تاک، مش��کل پیش بینی آینده برای غول هایی مثل 
جنرال الکتریک این است که آنها از ترس برداشتن قدم اشتباه، فلج 
می شوند چون اگر ببازند سنگین می بازند. »اخگرها« باعث زحمت 
روسای شرکت ها می شوند اما هم زمان آنها را از رخوت درمی آورند.
ترس از حرکت رو به جلو به س��مت ناشناخته ها نه فقط در اشخاص 
که در شرکت ها هم فراگیر اس��ت و کامستاک برای مقابله آن ابزاری 
دارد. او ک��ه در مرکز آموزش مدیریت جنرال الکتریک درس می دهد 
وقت��ی ش��اگردانش می گویند نمی توانن��د کاری انج��ام دهند چون 
ش��رکت  به آنها اج��ازه نمی دهد، به آنها ی��ک ورق اجازه نامه می دهد! 
او به دانش��جوها می گوید که این اجازه نامه را روی میزشان بگذارند و 
حواس شان باشد که شرکت ها هر چقدر هم سختگیر باشند جلوی فکر 
کردن مدیران شان را نمی توانند بگیرند و همین فکر کردن آزادانه باعث 
می شود مدیران بهتر دست به پیش بینی بزنند. »به خودتان این اجازه 

را بدهید که یک راه بهتر را تصور کنید.«
پيش بينی به کمک هوش مصنوعی؟

مارتی��ن ری��س در کتاب »درب��اره آینده: چش��م اندازهایی برای 
بش��ر« نمی گوید که چط��ور باید به آینده فک��ر کنیم، او در عوض 
پیش بینی هایی برای آینده می کند. او که فیزیک دان-اخترش��ناس 
اس��ت در این کت��اب روندها در ح��وزه بیوتک، ه��وش مصنوعی، 
گرم ش��دن زمین و س��فرهای فضایی را بررس��ی می کند. او معتقد 
اس��ت که هوش مصنوعی باعث خواهد ش��د در حوزه های مختلفی 
دس��ت به پیش بینی های بهتر بزنیم: درباره اینکه ارزش سهام کدام 
شرکت ها رشد خواهد داش��ت یا اینکه به زودی دچار کدام بیماری 
خواهیم شد. او هشدار می دهد که اینها در برابر دشواری کار ما در 
مقابله با گرم ش��دن زمین هیچ است. او با افسوس توضیح می دهد 
ک��ه چطور ما واقع��ا در حال نابودی زمین هس��تیم و اینکه چطور 
می توانی��م بعض��ی چیزها را در این ح��وزه پیش بینی کنیم - مثل 
اینکه دی اکس��ید کرب��ن تولیدی ما چقدر زمی��ن را گرم تر خواهد 
کرد - و چطور نمی توانیم بعضی بخش ها را پیش بینی کنیم - مثل 
اینکه گرم شدن زمین چه تاثیری بر وضعیت ابرها و بخار شدن آب 

دریاها و اقیانوس ها دارد.
اس��تیون جانس��ون معتقد اس��ت م��ا ام��روز در پیش بینی ها و 
تصمیم گیری های مان بهتر و س��نجیده تر از گذشته عمل می کنیم، 
اما اگر به وضعیت کنونی زمین و رابطه بشر با سیاره محل سکونتش 
دق��ت کنیم جایی برای خوش بینی نمی ماند. ما نتوانس��ته ایم روی 
نح��وه مواجهه با گرم ش��دن س��یاره مان به تفاهم برس��یم - حتی 
نتوانس��ته ایم همه را قانع کنیم که ما به سرعت به سمت فاجعه در 
حال حرکتیم. به نظر می رس��د درک اینکه این آینده خیلی سریع 
به ما نزدیک می شود برای اکثریت افراد دشوار است و همین باعث 
شده بشر در یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین آینده نگری های 
سده های اخیر بسیار بد عمل کند. ممکن است ما در مقیاس فردی 
در پیش بینی ها بهت��ر عمل کنیم، اما در مقیاس جمعی هنوز مثل 

سابقیم. ناتوان از آینده نگری.
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فرصت ام��روز: روز پنجش��نبه ۱۵ آذرماه، موعد قانون��ی ارائه الیحه 
بودج��ه به مجلس بود و اگرچه هر س��اله رئیس جمه��ور در موعد مقرر 
الیحه بودجه را به مجلس ارائه کرده و با حضور در بهارستان از آن دفاع 
می کرد، اما امس��ال به دلیل تعطیلی مجل��س، روال معمول ارائه الیحه 
انجام نش��د. هرچند س��ازمان برنامه وبودجه روز پنجش��نبه در نشستی 
خب��ری از الیحه بودج��ه س��ال ۱3۹8 رونمایی کرد، اما بررس��ی این 
الیحه در بهارس��تان به پس از پایان تعطیالت مجلس و اتمام سرکشی 

نمایندگان به حوزه های انتخابی موکول شده است.
در واقع، امسال با توجه به تعطیالت پیش روی مجلس و عدم تشکیل 
جلس��ه تا 2۵ آذرماه، دولت الیحه را در وقت قانونی به مجلس ارس��ال 
کرد و به دنبال آن، محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه وبودجه در 

نشستی خبری به تبیین ابعاد بودجه ۱3۹8 پرداخت.
نوبخت ابتدا با اش��اره به تنظیم الیحه در ش��ش جلد، گفت: همراه با 
الیحه بودجه، س��ه جلد گزارش عملکرد دولت درخصوص اجرای برنامه 
شش��م توس��عه به مجلس تقدیم شده اس��ت. همچنین دو جلد اهداف 
مبانی اقتصادی و اجتماعی همه دستگاه ها را تحت عنوان سند بنیادین 

الیحه بودجه ۹8 به مجلس تقدیم کرده ایم.
مع��اون رئیس جمهور ب��ا بیان اینک��ه بودجه ۹8، بودج��ه مبتنی بر 
عملکرد اس��ت، گفت: برای اینکه نمایندگان مطمئن ش��وند که بودجه 
مبتنی بر عملکرد اس��ت، در یک جلد مبانِی قیمت تمام شده دستگاه ها 
را نیز به مجلس ارس��ال کردیم. همچنین به صورت شفاف یک کتاب در 
رابطه با طرح های عمرانی که قرار اس��ت واگذار ش��وند، تهیه کرده و به 

مجلس ارسال کرده ایم تا از رانت جلوگیری شود.
نوبخ��ت با بی��ان اینکه تمامی دس��تگاه هایی ک��ه از معافیت مالیاتی 
برخوردار هس��تند را به مجلس معرفی کردیم، افزود: همچنین گزارشی 
تهیه کردیم مبنی بر اینکه غیر از یارانه نقدی که پرداخت می کنیم، چه 

میزان یارانه غیرمستقیم پرداخت خواهیم کرد.

42هزار ميليارد تومان؛ بودجه یارانه نقدی
 مع��اون رئیس جمه��ور، بودجه یارانه نقدی برای س��ال آینده را ۴2 
ه��زار میلیارد تومان اعالم کرد که به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
پرداخت خواهد ش��د. به گزارش مهر، او سپس با اشاره به بحث مالیات 
در بودجه سال آینده، از اقدامی در راستای شفافیت مالیاتی خبر داد و 
گفت: در پیوس��ت های بودجه سال ۱3۹8 لیست تمام دستگاه هایی که 
از معافیت مالیات��ی برخوردارند را اعالم کرده ایم تا جامعه و نمایندگان 
مجل��س بدانند چه کس��انی از مالیات معاف هس��تند. رئیس س��ازمان 
برنامه وبودج��ه ادامه داد: از ۴33 هزار میلیارد تومان درآمد که ناش��ی 
از مالیات، حقوق گمرکی و س��ایر اس��ت، برای پوشش هزینه ها مجبور 
ب��ه واگذاری دارایی های س��رمایه ای و مالی هس��تیم ک��ه نفت و گاز از 
جمله دارایی های س��رمایه ای است. همچنین دارایی های مالی از جمله 
اوراق، سهام شرکت ها را نیز واگذار می کنیم. به گفته نوبخت، برای سال 
آینده 3۱ هزار و ۹00میلیارد تومان برای خرید اوراقی که در سال های 

گذشته خریده و امسال باید بازپرداخت کنیم، هزینه خواهیم کرد.
رئیس س��ازمان برنامه وبودجه گفت: اوراقی که طی سال های گذشته 
خریدی��م ص��رف طرح های عمرانی کردیم و امس��ال 38 ه��زار و ۵00 
میلیارد تومان اوراق فروختیم و س��ال آین��ده 32 هزار میلیارد تومانش 

را می خریم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه یک ریال از خزانه پرداخت نمی شود 
مگ��ر برای تخصیص، گفت: با توجه به اینکه انضباط مالی داریم، اوراقی 

که منتشر می کنیم را در زمان سررسیدشان پرداخت می کنیم.
 ویژگی های بودجه 98 در الیحه پيشنهادی دولت

همچنین در ادامه این نشست، حمیدرضا پورمحمدی، معاون سازمان 
برنامه وبودج��ه به بیان ویژگی های بودجه ۹8 پرداخت و گفت: امس��ال 
در ش��رایطی هس��تیم که تحریم های ظالمانه آمری��کا را داریم که این 
مس��ئله محدودیت هایی را در منابع ایجاد می کن��د، ازاین رو حمایت از 

معیش��ت عمومی و بحث س��المت یکی از بارزترین ویژگی های بودجه 
اس��ت. همچنین در این ش��رایط باید مراقب باش��یم واحدهای تولیدی 
کش��ور با رکود مواجه نش��وند ازاین رو باید مورد حمایت قرار گیرند؛ از 
سوی دیگر برای اشتغال جوانان و افراد باید برنامه ریزی کرد. بنابراین از 

دیگر ویژگی های بودجه ۹8 اشتغال و تولید است.
پورمحمدی با بیان اینکه پایداری بودجه در برابر تحریم ها و شوک ها 
دیگر ویژگی بودجه ۹8 اس��ت، گفت: امس��ال زوایای جدیدی از بودجه 
شامل انواع معافیت ها در حوزه مالیات، گمرک و یارانه را شفاف کرده و 

سعی کردیم در معرض دید عموم بگذاریم.
معاون سازمان برنامه وبودجه با بیان اینکه یکی از مهم ترین مؤلفه های 
بازار این اس��ت که دولت چه میزان ارز در اختیار بازار می گذارد، گفت: 
۱۴میلیارد دالر ارز با نرخ ۴200 تومانی برای کاالهای اساس��ی در نظر 
گرفتیم. در عین حال،  ۷ هزار میلیارد تومان برای حمایت از معیش��ت 
خانوارهای نیازمند، 3۷ هزار میلیارد تومان برای حوزه سالمت، ۱۵ هزار 
میلیارد تومان برای توسعه متوازن منطقه و 8 هزار میلیارد تومان برای 

یارانه گندم در نظر گرفتیم.
پورمحم��دی با بی��ان اینکه حمایت از تولید و اش��تغال در حوزه های 
مختلف به صورت ویژه در بودجه ۹8 مورد توجه اس��ت، گفت: همچنین 
در ح��وزه علم و فرهنگ، برای حمایت از پارک ها و مراکز رش��د علم و 
فن��اوری و مراکز نوآوری رش��د ۷۱درصدی اعتب��ار هزینه ها را در نظر 

گرفتیم.
پایداری بودجه در برابر تحریم

پورمحمدی همچنین به پایداری بودجه در برابر تحریم ها اش��اره کرد 
و گف��ت: دولت حجم وس��یعی اموال منقول و غیرمنق��ول دارد که باید 
فعال شوند و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. همچنین اصالحات 
مالیاتی و اصالح نظام یارانه ای و قیمت گذاری برای پایداری بودجه مورد 

توجه قرار گرفته است.
به گفته وی، در بودجه ۹8 تمام دستگاه های ملی استانی بودجه ریزی 
مبتن��ی بر عملکرد خواهد بود. همچنین برای اولین بار »آش��کار کردن 
معافیت های مالیاتی« و »آش��کار کردن یارانه های پنهان« را در دستور 

کار قرار گرفته است.
معاون س��ازمان برنامه وبودجه در ادامه ساماندهی بدهی های دولت را 
مورد اش��اره قرار داد و گفت: اصالحات نظام بانکی برای افزایش سرمایه 
و پرداخت بخش��ی از بدهی ها و فعال کردن عملیات بازار باز در دستور 
کار است. در الیحه بودجه سال آینده، تأمین اصل و سود اوراق مالی در 
سررس��ید و تأمین به موقع تعهدات بین المللی و استمرار سازوکار تهاتر 

مطالبات و بدهی های دولت در نظر گرفته شده است.
قيمت نفت؛ ۵4 دالر 

در ادام��ه این نشس��ت رئی��س س��ازمان برنامه وبودجه به س��ؤاالت 
خبرنگاران پاس��خ داد. نوبخت در پاس��خ به این س��ؤال که برای مقابله 
با تحریم چه تدبیری اندیش��یده اید، گفت: فروش روزانه نفت که امسال 
2میلیون و ۴۱0 هزار بش��که بود را برای سال آینده ۱.۵ میلیون بشکه 
در نظر گرفته ایم و وابستگی بودجه به نفت حدود 2۷درصد خواهد بود.
او افزود: در مصارف هم در دو حوزه هزینه ای و عمرانی تفکیک ایجاد 
کردیم. به همین جهت در بخش هزینه ها برای »س��ایر« رش��د صفر و 
برای »حقوق و دس��تمزد«،  20درصد افزایش در نظر گرفته شد. البته 

حرف آخر را مجلس می زند اما توان ما در حد 20درصد است.
ب��ه گفته نوبخت، خانوارهای ایرانی همه کاالها را با ارز ۴200 تومانی 

از دولت دریافت خواهند کرد تا مردم از تحریم ها مصون باشند.
مع��اون رئیس جمهور همچنین از در نظر گرفتن س��هم 3۴درصدی 
ب��رای صندوق توس��عه ملی از درآمدهای نفتی خب��ر داد و در خصوص 
نرخ فروش نفت نیز گفت: برای هر بش��که ۵۴ دالر در نظر گرفته ایم و 

وابستگی بودجه به نفت برای سال آینده 2۷درصد است.

روز پنجشنبه در نشستی با حضور مدیران سازمان برنامه وبودجه از بودجه سال آینده رونمایی شد

مهمترینهایالیحهبودجه۹۸
حملونقلریلی

همه درآمدهای مالياتی امسال محقق نمی شود
دست بسته دولت در بودجه 98

سرانجام بودجه سال ۹8 به مجلس فرستاده شد که از جمله 
مهم ترین بندهای آن به گفته مدیران سازمان برنامه و بودجه، 
تعیین فروش روزانه ۱.۵میلیون بش��که نفت و اختصاص ۱۴ 
میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساس��ی اس��ت. همچنین 
ثبات قیمت سوخت و یارانه نقدی خانوار از دیگر ویژگی های 
الیحه بودجه س��ال آینده است، چنانچه از مهمترین بندهای 
الیحه بودجه ۹8 می توان به رش��د ۱2درصدی منابع بودجه، 
وابس��تگی 2۷درصدی بودج��ه به نفت، تعیی��ن نرخ ۵۷00 
تومان به عنوان نرخ تس��عیر ارز، اختص��اص ۴2هزار میلیارد 
تومان برای پرداخت یارانه نقدی، ثابت ماندن مبلغ یارانه های 
نقدی خانوارها در س��ال ۹8، اختصاص 2هزار میلیارد تومان 
برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش 20درصدی 

حقوق کارمندان کشوری و لشکری اشاره کرد.
اما وجود ش��رایط تورمی از یک سو و فش��ار بر درآمدهای 
نفتی و مالیاتی دولت از س��وی دیگر باعث شده است بودجه 
۹8 ب��ه یکی از س��خت ترین بودجه بندی ها تبدیل ش��ود، به 
طوری که وحید شقاقی ش��هری، اقتصاددان معتقد است که 
در ش��رایط جنگ اقتصادی دولت بای��د بودجه ای را طراحی 
کند که افزایش��ی نباشد، در حالی که دولت می خواهد منابع 
بودج��ه را از 3۶۷ ه��زار میلیارد تومان ب��ه ۴20هزار میلیارد 

تومان افزایش دهد.
به گزارش ایس��نا، با نزدیک ش��دن به پایان س��ال و اعالم 
رسمی بودجه سال ۱3۹8، برخی از آمارها و ارقام سال جاری 
نش��ان از اوضاع سخت بودجه بندی برای س��ال آینده دارند. 
کاه��ش قیمت نفت و میزان ص��ادرات آن و همچنین اوضاع 
نه چندان مناس��ب بنگاه های اقتصادی باعث شده که امکان 
افزایش درآمدهای مالیاتی کمتر از س��ال های گذش��ته باشد. 
مجموع اینها دولت را در تامین بودجه تحت فش��ار می گذارد. 
از آن ط��رف چیزی که به نظر می رس��د در جانب هزینه های 

دولت به بودجه فشار بیشتری وارد کند، مساله تورم است.
در همین زمینه، وحید ش��قاقی شهری، عضو هیات علمی 
دانشگاه خوارزمی تهران، یکی از مهم ترین موضوعات پیش رو 
در اقتصاد کش��ور را بحث تنظیم بودجه سال آینده دانست و 
گفت: در س��ال آینده در بخش عم��ده ای از متغیرهای کالن 
اقتصادی ش��اهد شرایط سختی خواهیم بود. در شش ماه اول 
س��ال جاری پیش بینی ش��ده بود که حدود ۷0 هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم که در حال حاضر تنها ۵0 

هزار میلیارد تومان از آن محقق شده است.
عدم تحقق همه درآمدهای مالياتی

وی در ادامه با اشاره به پیش بینی درآمد ۱۴2 هزار میلیارد 
تومانی از محل مالیات در سال ۱3۹۷، اظهار کرد: پیش بینی 
می شود تنها ۱00 هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شود. 
این در ش��رایطی اس��ت که وضعیت تولید در شش ماهه اول 
سال خیلی بد نبود، در حالی که در سال آینده شاهد کاهش 
ف��روش بنگاه های تولیدی تا حدود یک س��وم س��ال ۱3۹۶ 
خواهیم بود که همین مس��اله درآمده��ای مالیاتی را کاهش 

خواهد داد.
عضو هیات علمی دانش��گاه خوارزمی ته��ران با بیان اینکه 
در سال آینده درآمدهای مالیاتی با وضعیت پایه های موجود 
امکان ندارد افزایش پی��دا کند، به حوزه نفت به عنوان دیگر 
منب��ع درآمدی دولت هم اش��اره کرد و ادام��ه داد: دولت در 
نظر دارد یک میلیون بش��که نفت را با قیمت حدود ۶0 دالر 
در س��ال آینده به فروش برس��اند. نرخ تس��عیر ارز را حدود 
8000 تومان در نظر گرفته اس��ت. با ای��ن اوصاف اگر دولت 
دالر 8000 تومانی را بپذیرد، یعنی به همه بازارهای اقتصادی 

عالمت افزایش تورم را می دهد.
ش��قاقی شهری با بیان این که با افزایش نرخ تسعیر ارز کل 
اقتصاد متضرر می شود، تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی 
دول��ت بای��د بودجه ای را طراحی کند که افزایش��ی نباش��د، 
در حال��ی که دولت می خواهد منابع بودج��ه را از 3۶۷ هزار 

میلیارد تومان به ۴20 هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
40درصد هزینه های بودجه قابل کاهش است

وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ش��رایط جنگ اقتص��ادی بودجه 
انبس��اطی را برنمی تابد، گفت که 30 تا ۴0درصد هزینه های 
بودجه دولت قابل مدیریت و کاهش است به شرطی که دولت 

جلوی منافذ اتالف منابع را بگیرد.
عضو هیات علمی دانش��گاه خوارزمی ته��ران با بیان اینکه 
ممکن اس��ت دولت از صندوق توس��عه ملی ه��م خرج کند، 
این مس��اله را امری خطرناک توصیف کرد که می تواند باعث 

افزایش کسری بودجه، تورم و در نهایت گسترش فقر شود.
ش��قاقی ش��هری با تاکید ب��ر اینکه اگر دولت می توانس��ت 
پایه های مالیات��ی جدید را تصویب کند، می توانس��ت بخش 
زیادی از درآمدهای مالیاتی را تامین کند، گفت: این در حالی 
است که به دولت اجازه ندادند این پایه های جدید را تصویب 
کند و بنابراین دولت احتماال مجبور می ش��ود به فروش اوراق 

بهادار روی آورد.
گفتنی اس��ت بخش عمده هزینه های دولت را هزینه های 
جاری تش��کیل می دهد که برای امس��ال حدود 2۹0 هزار 
میلیارد تومان بوده که عمده آن حقوق و دس��تمزد اس��ت. 
برای س��ال آینده با توجه به ت��ورم فعلی و آنچه برای آینده 
پیش بینی ش��ده، افزایش 20درصدی حق��وق کارکنان در 
دستور کار قرار دارد. حقوق کارکنان برای امسال تا حداکثر 
20درصد پیش بینی ش��ده بود و به ط��ور پلکانی اختصاص  

پیدا کرد.
برای بخش عمرانی هم که در س��ال جاری ۶2 هزار میلیارد 
تومان مصوب ش��د و با وجود صرفه جویی که باید در هزینه ها 
وجود داشته باش��د، از این بخش رقمی کم نشده ولی میزان 
رش��د آن قابل توجه نیست و به کمتر از ۱0درصد برای سال 
۱3۹8 می رس��د. به هر حال کلیت بودجه س��ال آینده نشان 
از روزهای س��خت دولت دارد و همانطور که مسئوالن دولتی 
تاکن��ون اع��الم کرده اند تدوین الیحه ۱3۹8 از س��خت ترین 

لوایح بودجه در سال های اخیر بوده است.
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توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد
 وضعيت بانک های اسالمی

در جهان
گزارش پژوهش��ی »وضعیت بانک های اسالمی در جهان« توسط 
پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد و بر اساس آن، 
بان��ک الراجحی، بانک ملی و بانک ملت بیش��ترین س��هم را از کل 

دارایی های بانک های اسالمی دارا هستند.
به گ��زارش پژوهش��کده پولی و بانک��ی، در بخ��ش چکیده این 
گزارش که توسط »لیال محرابی« نوشته شده، آمده است: بانکداری 
اس��المی پ��س از بحران مال��ی در جهان با داش��تن ویژگی هایی از 
جمل��ه ممنوعیت انجام معامالت ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی 
و برقراری ارتباط میان بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد توانس��ته 
اس��ت جایگزین مطمئ��ن و خوبی برای بانکداری متعارف باش��د و 
تمای��ل به آن در کش��ورهای مختل��ف جهان از جمله کش��ورهای 

مسلمان و غیرمسلمان نیز به سرعت در حال افزایش است.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت که بانکداری اس��المی صنعتی رو به 
رش��د محس��وب ش��ده و ایران، مالزی، عربس��تان و امارات متحده 
عربی به ترتیب بیش��ترین دارایی های منطبق بر شریعت را به خود 
اختص��اص می دهند. با توجه به توس��عه ایده بانکداری اس��المی و 
ضرورت پایش مستمر وضعیت این صنعت، این گزارش تالش کرده 
است با ارائه تصویری جامع از صنعت بانکداری اسالمی در جهان به 

بررسی تغییرات و تحوالت اخیر در این صنعت بپردازد.
الزم به ذکر اس��ت، اطالع��ات و داده های این گ��زارش از پایگاه 
داده های بنک اسکوپ )Bankscope( به عنوان یکی از معتبرترین 
مناب��ع اطالعاتی بانکداری، اس��تخراج و مورد اس��تفاده قرار گرفته 
است. این پایگاه شامل اطالعات جامعی از بانک ها در سراسر جهان 
بوده و امکان بررسی هر بانک را به طور جداگانه و یا در مجموعه ای 

از بانک ها با ویژگی خاص به صورت گسترده فراهم می آورد.
در نتیجه این گزارش آمده اس��ت: گس��ترش و رون��ق بانکداری 
اسالمی در میان کشورهای اسالمی از یک سو و تقاضای کشورهای 
غربی مبنی بر تطابق قوانین بانکداری آنها با قوانین اس��المی نیز از 

سوی دیگر، رشد چشمگیر این نوع نظام بانکی را رقم زده است.
از بین 200 بانک اس��المی موجود، می توان به هش��ت بانک برتر 
اس��المی جهان در کن��ار بانک های ایرانی از جمل��ه بانک الراجحی 
عربس��تان، خانه مالی کویت، بانک اس��المی ابوظبی، بانک اسالمی 
دبی، بانک اسالمی قطر، مای بانک اسالمی برهاد مالزی، بانک رایان 

قطر و بانک آلیمای عربستان اشاره کرد.
بررس��ی ش��اخص های مالی در میان بانک های اس��المی نش��ان 
می دهد که بانک الراجحی، بانک ملی و بانک ملت بیش��ترین سهم 

را از کل دارایی های بانک های اسالمی دارا هستند.
عالقه مندان برای دسترس��ی به متن کامل این گزارش پژوهشی 

می توانند به پورتال پژوهشکده پولی و بانکی مراجعه کنند.

تامين ارز 6.8 ميليارد یورویی برای واردات
مهم ترین کاالهایی که ارز خود را از نيما 

گرفتند
به گفته بانک مرکزی، تامین ارز واردات از طریق سامانه نیما 
از ابت��دای فعالی��ت آن )۱۶ مردادم��اه ۹۷( تاکنون حدود ۶.8 

میلیارد یورو بوده است.
ب��ه گزارش »فرصت امروز« بانک مرک��زی اعالم کرد: از آغاز 
فعالیت سامانه نیما )۱۶ مردادماه ۹۷( تاکنون معادل 8 میلیارد 
و ۶00 میلیون یورو ارز برای واردات کاالها و خدمات مورد نیاز 

کشور تامین شده است.
براس��اس اطالعات ارائه ش��ده از س��وی بانک مرکزی ایران، 
محص��والت برق��ی، الکترونیکی و مخابراتی ب��ا ۱3۵3 میلیون 
یورو و ماش��ین آالت، تجهیزات و قطعات خودروسازان با ۱20۵ 
میلی��ون یورو در رتبه ه��ای اول و دوم تامین ارز س��امانه نیما 

قرار دارند.
همچنی��ن براس��اس این گزارش، ب��رای واردات الس��تیک، 
پالس��تیک و مواد و محصوالت ش��یمیایی و س��لولزی تاکنون 
۱۱32 میلی��ون یورو، تجهیزات حمل و نقل ۶۷۷ میلیون یورو، 
صنایع معدنی ۴3۵میلیون یورو، کشاورزی 2۵3 میلیون یورو، 
محص��والت غذایی، آش��امیدنی و دخان��ی 2۵۴ میلیون یورو، 
پتروش��یمی و گاز مای��ع ۱۷۹ میلیون یورو، محصوالت فلزی و 
لوازم خانگی ۱2۹ میلیون یورو، مواد معدنی ۱38 میلیون یورو، 
نس��اجی، چرم و پوش��اک ۱۱3میلیون یورو و سایر موارد ۹۶۶ 

میلیون یورو از سامانه نیما تامین ارز شده است.
آمار ارائه ش��ده از سوی بانک مرکزی در حالی است که اخیرا 
کس��رایی پور، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 
گفته بود که تاکنون تنها ۵.۷میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات 
به س��امانه نیما وارد شده است و طبیعتا میزان تامین ارز برای 

واردات نباید تفاوت چشمگیری با ارز واردشده داشته باشد.
از سوی دیگر، آمار کل صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری 
بی��ش از 2۷ میلیون یورو بوده که با احتس��اب صادرات ریالی، 
میعانات گازی و از این دست موارد، بیش از ۱۵ میلیارد یورو از 
پولی که باید براساس مقررات به سامانه نیما می آمده، مشخص 

نیست کجاست و در خارج از این سامانه فروخته شده است.
رئی��س کل بانک مرک��زی نیز چن��دی پیش گفت��ه بود که 
مشخص نیست ارزهایی که به سامانه نیما وارد نشده کجاست، 
اما این در حالی اس��ت که دولت با تغییرات سیاست های ارزی 
صادرات در سال جاری از صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل 
از ص��ادرات خود تعه��د ارزی می گیرند و با توجه به اینکه آمار 
کامل ثبت  س��فارش ها و کاالهای واردش��ده در سازمان توسعه 
تجارت و گمرک ایران وجود دارد، پیگیری صادرکنندگانی که 
ارز خ��ود را وارد س��امانه نیما نکردند، کار چندان دش��واری به 

نظر نمی رسد.
در صورتی که همه صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما 
بفروشند، می توان امیدوار بود که تامین ارز برای واردات کاالها 
به ایران با قیمت سامانه نیما انجام شود و در این صورت قیمت 

کاالها نیز می تواند کاهشی باشد. 

دریچه

اقتصاد ایران در سال ۹۷ یکی از سخت ترین  سال ها را سپری کرده و 
پشت سر گذاشته است؛ روزهایی که با جهش نرخ ارز، قدرت پیش بینی 
فاکتورهای اقتصادی برای بسیاری از فعاالن اقتصادی گرفته شد و حال 
هم که اگرچه بازار ارز به ثبات نس��بی رس��یده اس��ت و دیگر خبری از 
تغییرات س��اعتی در آن نیس��ت، اما باز هم مشخص نیست که سیاست 
اصل��ی دولت و البته تحریم های پیش رو، چه س��مت و س��ویی را برای 
اقتص��اد ایران در ادامه س��ال رقم می زنند. با این هم��ه، روایت آماری از 
اعداد و ارقام سرنوشت ساز اقتصاد ایران نشان می دهد که شاخص هایی 
مثل تورم، نرخ دالر، قیمت یورو، س��که و هر مترمربع واحد مس��کونی 

یک ساله ۱۷.۵ تا ۱3۵درصد رشد داشته است.
به گزارش مهر، دولت معتقد اس��ت که افس��ار تورم را زیر پنجه خود 
گرفت��ه اس��ت و آن را کنت��رل خواهد ک��رد، اما به هر ح��ال هنوز هم 
کاالهای��ی که در گم��رکات منتظر پرداخت مابه التف��اوت نرخ ارز برای 
ترخیص هس��تند، تعیین تکلیف نشده و به طور قطع اگر قرار باشد آنها 
ه��م بار تورمی ای��ن مابه التفاوت را روی مصرف کنن��دگان خالی کنند، 

مشخص نیست که وضعیت تورم چه سرنوشتی خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت تغییرات بازارهای مختلف در مقایس��ه سال جاری 
با س��ال گذشته اس��ت که می تواند شرایط مناس��بی را برای تحلیل به 
بسیاری از سیاست گذاران و فعاالن اقتصادی و حتی مردم بدهد. آنگونه 

که آمار بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ دالر در نیمه نخست سال ۹۷ 
نسبت به نیمه نخست سال ۹۶ چیزی حدود ۱2۶درصد و نرخ یورو نیز 

در این مدت ۱30درصد افزایش داشته است.
بر این اس��اس میانگین نرخ دالر در نیمه نخست سال گذشته 3۷۹3 
تومان و در نیمه اول سال جاری 8۵83 تومان است که حکایت از رشد 
۱2۶.3درص��دی دارد؛ همچنین نرخ یورو هم در بازار آزاد ش��هر تهران 
ب��ه صورت میانگین آن هم در نیمه اول س��ال ۹۶ معادل ۴3۶8 تومان 
و در نیمه اول س��ال ج��اری ۱008۱ تومان که ۱30.8درصد رش��د را 

نشان می دهد.
همچنین میانگین نرخ س��که طرح قدیم در نیمه نخس��ت س��ال ۹۶ 
معادل یک میلیون و ۱۹0 هزار تومان و در نیمه نخس��ت سال جاری 2 
میلیون و ۶۹0 هزار تومان اس��ت که ۱2۶درصد رشد را نشان می دهد. 
در عین حال، میانگین نرخ س��که طرح جدی��د نیز یک میلیون و 220 
هزار تومان در نیمه نخست سال گذشته و 2 میلیون و 8۷0 هزار تومان 
در نیمه نخست سال جاری بوده است که ۱3۵.3درصد رشد را به ثبت 

رسانده است.
همچنی��ن بهای هر مترمربع واحد مس��کونی معامله ش��ده در ش��هر 
تهران براساس آنچه که مرکز بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران 
براس��اس آمارهای رس��می بانک مرکزی اعالم کرده است، ۴میلیون و 

۴80 هزار تومان بوده که در نیمه نخست سال ۹۷ به طور میانگین به ۶ 
میلیون و ۷۵0 هزار تومان رسیده است که ۵0.۵درصد را نشان می دهد. 
ش��اخص ارزش س��هام معامله نیز در نیمه اول س��ال گذشته به طور 
میانگین ۹0.۹ بوده که با رش��د ۱0۷.3درصدی به ۱88.۴درصد رسیده 
اس��ت؛ ضمن اینکه میانگین ش��اخص تعداد س��هام معامله شده در این 
مدت مقایسه ای نیز به ترتیب 83.۵ و ۱۶۱.۱بوده است که ۹2.۹درصد 

رشد را نشان می دهد.
در این میان ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ش��هری کشور 
در نیم��ه نخس��ت س��ال ۹۶، ۱0۷.۵بوده که در نیمه اول س��ال جاری 
به ۱2۶.۴ رس��یده و ۱۷.۵درصد رشد را نش��ان داده است؛ اما در مورد 
ش��اخص بهای کاالی و خدمات مصرفی شهری استان تهران ۱0۷.۷ در 
نیمه اول سال گذشته و ۱2۶.3درصد در نیمه دوم سال جاری بوده که 

این شاخص هم رشد ۱۷.3درصدی را به ثبت رسانده است.
ش��اخص بهای تولیدکننده هم در نیمه نخست سال گذشته ۱0۶.3 و 
در نیمه نخست سال جاری ۱33بوده است که 2۵.۱درصد رشد را نشان 
می دهد و در نهایت ش��اخص بهای کاالهای صادراتی در نیمه نخس��ت 
س��ال قبل 2۴۱.۹درصد بوده که در نیمه نخست سال جاری ۱33 بوده 

است و در نهایت 2۵.۱درصد رشد را نشان می دهد. 

دالر، مسکن و سکه در یک سال چقدر گران شدند؟

روایتآماریازاعدادسرنوشتسازاقتصادایران

ب��ازار ارز در هفته ه��ای اخی��ر روند کاهش��ی قیمت ه��ا را آغاز کرده 
ک��ه فعاالن اقتصادی بخش��ی از آن را ناش��ی از تصمی��م بانک مرکزی 
در مدیری��ت جری��ان نقدینگ��ی، محدود ک��ردن تبادل پ��ول از طریق 
تراکنش های بانکی و نیز ممنوعیت انتقال چک های تضمینی می دانند. 
در کنار آن، بانک مرکزی دو بخشنامه را در حوزه بازگشت ارز حاصل از 
صادرات داشته است که از یکسو صادرکنندگان خرد را از پیمان سپاری 
ارزی معاف می کند و از س��وی دیگر به صرافی ها اجازه می دهد ارز این 
گروه از صادرکنندگان را خریداری کنند. از همین رو، پیش بینی آخرین 
وضعیت بازار ارز پرسش��ی اس��ت که »ایرنا« با رضا ترکاشوند، دبیرکل 
کان��ون صرافان ایرانیان مطرح ک��رده و او با با بیان اینک��ه اکنون بازار 
ارز به آرامش خوبی رس��یده، ابراز امیدواری کرده است با تصمیم گیری 
نهادهای موثر، مردم و فعاالن اقتصادی احساس امنیت بیشتری کنند و 
ای��ن آرامش تداوم یابد. دبیرکل کانون صرافان ایرانیان با تاکید بر اینکه 
قیمت تعادلی در بازار باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین ش��ود، افزود: 
زمان��ی می توان گفت که بازار به نقطه تعادل رس��یده اس��ت که تولید 

نسبت به واردات صرفه داشته باشد.
نيازمند اتاق شفاف ارزی هستيم

او همچنی��ن درب��اره ایده رئی��س کل بانک مرکزی ب��رای ایجاد بازار 
متش��کل ارزی گفت: ایجاد شفافیت در بازار ارز ضرورتی اجتناب ناپذیر 
است و ضرورت این شفافیت در اقتصاد ایران بیش از ۷0 سال است که 
احساس می ش��ود. از زمانی که نفت در اقتصاد ایران نقش تعیین کننده 
یافته است، انتظار از سیستم ارزی و بانکی این بوده که عرضه ارز ناشی 

از صادرات نفت برای بازیگران اقتصادی شفاف شود.
ترکاش��وند ادامه داد: با توجه به اینکه دولت بخشی از نیاز ریالی خود 
را ب��رای تامین هزینه های جاری و عمرانی از طریق فروش ارز حاصل از 
صادرات نفت در بازار تامین می کند، همه کش��ور نیازمند این شفافیت 

است تا مشخص شود خریدار و فروشنده ارز چه کسانی هستند.
وی افزود: دستاورد دیگر شفاف سازی ارزی، روشن شدن روش کشف 
قیمت اس��ت که با تعادل عرضه و تقاضا، قیمت ها مشخص می شود، نه 
اینکه نرخ ها در کف بازار و توسطه دالالن تعیین شود. ترکاشوند یادآور 
ش��د: نظام بانکی کش��ور با وجود قدمت، از نظر کشف قیمت و شفافیت 
ارز از برخی کش��ورهای همسایه که اقتصاد ضعیف تری دارند، عقب تر و 

در موضوع قیمت گذاری ارز اهمال داشته است.
اراده جدی برای راه اندازی بازار ارزی

دبیرکل کانون صرافان ایرانیان گفت: اراده خوبی برای راه اندازی بازار 
متش��کل ارزی وج��ود دارد و بانک مرکزی، کان��ون صرافان، بانک های 
خصوص��ی و دولتی برای راه اندازی این بازار تالش دارند تا هرچه زودتر 
این کار شکل بگیرد؛ البته مقدمات کار در بانک مرکزی باید انجام شود.

به گفته ترکاشوند، با راه اندازی این بازار به طور طبیعی، ارز مداخله ای، 

ارز دولتی و نیمه دولتی و نظایر آن جمع می ش��ود و همه چیز در بستر 
یک نظام یکپارچه ش��کل می گیرد، بنابراین قرار نیست با راه اندازی این 
بازار، س��امانه نیما و سازوکار آن جمع ش��ود بلکه وقتی بازارهای دیگر 

تجمیع و یکی شد، بازار نیما نیز در این بستر ساماندهی می شود.
ترکاش��وند گف��ت: هی��چ مقاومت��ی از ناحی��ه بانک ها ب��رای تاخیر 
در راه ان��دازی ای��ن بازار دیده نمی ش��ود و در عین ح��ال بانک مرکزی 
با اختیاراتی که برای س��اماندهی نظام پولی و ارزی از س��ران س��ه قوه 

دریافت کرده است، به جد این موضوع را پیگیری می کند.
وی ادامه داد: با راه اندازی بازار متشکل ارزی، همه شرکت ها، بانک ها 
و صرافی ها، متقاضیان و دارندگان ارز در نظامی یکپارچه مبادالت خود 

را انجام می دهند.
امکان خرید و فروش ارز خارجی برای صرافی ها فراهم شد

دبی��رکل کانون صرافان درباره بخش��نامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر 
مجاز ش��دن صرافی ها برای خرید ارز از صادرکنندگان خرد که س��االنه 
کمتر از ی��ک میلیون یورو صادرات دارند، گفت: پیش از این، صرافی ها 
می توانستند برای 23 مورد ارز خدماتی در داخل ارز را تامین کنند اما 
با این بخشنامه اجازه یافته اند که این مصارف را به شکل ارز حواله ای و 

ارز در خارج نیز پوشش دهند.
وی توضیح داد: برای نمونه اگر مسافری بخواهد ارز خود را به صورت 
حواله دریافت کند، این امکان برای صراف فراهم است که این ارز را به 
ص��ورت ارز خارجی از صادرکننده دریافت و برای مس��افر حواله کند و 

دیگر نیازی به انتقال ارز به شکل اسکناس نیست.
وی درباره اینکه بازخورد این بخشنامه در بازار چه خواهد بود، اظهار 
داشت: با توجه به اینکه دست صرافی ها برای تامین تقاضای ارزی مردم 
بازتر از گذشته شده است، این بخشنامه راهگشا خواهد بود؛ هرچند که 
برای صادرکنندگان جزء نیز این امکان را می دهد که با فراغت بیشتری 

ارز خود را بفروشند.
کاهش سقف تراکنش های بانکی بازار را کنترل کرد

وی درباره کاهش سقف تراکنش ها در پایانه های فروشگاهی نیز گفت: 
علت اصلی این کار این بود که برخی دالالن دس��تگاه های کارتخوان را 
از کشور خارج کرده و نه فقط به عراق، افغانستان و کشورهای همسایه، 
حتی به آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی انتقال داده و از طریق اینترنت 
یا رومینگ س��یم کارت های ایرانی کار خروج س��رمایه از کشور را انجام 

می دادند.
ترکاش��وند گفت: با کاهش س��قف تراکنش ها به ۵0میلیون تومان در 
ش��بانه روز، مقداری از التهاب ها کاسته شد، هرچند دستورالعمل بانک 
مرک��زی در زمینه ممنوعیت انتقال چک ه��ای تضمینی نیز بر بازار اثر 

گذاشت و مقداری از معامالت کف بازار را کاست.
وی در ارزیاب��ی خود از وضعی��ت بازار ارز اظهار داش��ت: اکنون بازار 

ب��ا کنترل تقاض��ای کاذب از طریق اعمال محدودی��ت در تراکنش ها و 
چک های تضمینی مواجه شده است.

وی افزود: در کنار آن شاهد سهولت عرضه ارز به بازار هستیم و از این 
رو وقتی عرضه در بازار بیش��تر شود، قیمت ها شروع به ریزش می کند و 

به همین دلیل عده ای هم برای جلوگیری از زیان فروشنده می شوند.
ترکاش��وند ب��ه در پیش بودن س��ال نو میالدی و سررس��ید تس��ویه 
ش��رکت ها با شرکای خارجی خود اش��اره کرد و گفت: الزم است بانک 
مرکزی برای مدیریت این بخش از تقاضا در بازار وارد عمل ش��ود و نیاز 

شرکت ها را تامین کند تا تقاضای ناشی از آن به بازار تحمیل نشود.
وی در پاس��خ به اینکه ری��زش قیمت ها تا چه زمان��ی ادامه می یابد، 
گفت: این ریزش تا س��قفی خواهد بود که در کف بازار باش��د و عرضه و 

تقاضا به نقطه تعادلی برسد.
ترکاش��وند ادامه داد: اکنون بازار ارز به آرامش خوبی رس��یده اس��ت 
و امی��د می رود با برنامه ریزی نهادهای تصمیم گیر، احس��اس امنیت به 
م��ردم و فعاالن اقتص��ادی بازگردد و مردم از امنیت س��رمایه های خود 

اطمینان یابند.
وی ب��ا بیان اینکه هنوز امکان خروج س��رمایه از کش��ور وجود دارد، 
اظهار داشت: مهمتر از خروج سرمایه، نیروی انسانی هر کشور است که 
س��رمایه اصلی هر جامعه ای به حساب می آید زیرا پول را می توان خلق 
کرد اما نیروی انس��انی کارآفرین و خالق به راحتی به دست نمی آید از 

این رو باید فکری کنیم که سرمایه های اصلی از کشور خارج نشوند.
وی تاکی��د ک��رد: اکنون در ش��رایط جنگ اقتصادی هس��تیم و باید 
تصمیم هایی گرفته شود که از خروج ارز به هر شکل از کشور جلوگیری 

و منابع و مصارف کشور مدیریت شود.
دولت نرخ ها را برای صادرکنندگان عمده آزاد کند

دبیرکل کانون صرافان ایران درباره اینکه چرا صادرکنندگان عمده از 
عرضه ارز در نیما امتناع می  کنند، گفت: از آنجا که صادرکنندگان بزرگ 
با دولت مراوده و دادوس��تد دارند، بهت��ر می توان این بخش را مدیریت 
کرد. ترکاش��وند توضیح داد: پیشنهاد ما این است که برای نمونه دولت 
ن��رخ خوراک، آب، ب��رق و دیگر امکانات این گ��روه صادرکنندگان را با 
نرخ آزاد محاس��به و یارانه های دولتی را حذف کند؛ با این کار آنها این 
امکان را می یابند که نرخ محصول خود را آزاد کنند و در نتیجه بازار در 

نقطه ای به تعادل می رسد.
وی افزود: مشکل اینجاست که دولت می گوید چون تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان بزرگ از یارانه برخوردارند، باید دولت در قیمت گذاری ها 

دخالت کند در حالی که بهتر است دولت به منطق بازار تن دهد.
ترکاش��وند افزود: از دولت انتظار می رود حمایت های خود را همچون 
س��ایر کش��ورها به تولید برخی محصوالت راهبردی به وی��ژه در حوزه 

کشاورزی و صنایع های تک )فناوری های موثر و نو( محدود کند. 

آنچه باعث کاهش قيمت ها در بازار ارز شد

آیا آرامش بازار ارز دوام دارد؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
شنبه

17 آذر 1397

شماره 1214



رئيس پژوهشکده فناوری اطالعات:
تشخيص پولشویی با تحليل تراکنش های 

بانکی ممکن است
رئیس پژوهش��کده فن��اوری اطالعات ب��ا ی��ادآوری کاربردهای 
کالن داده ه��ا در حوزه بانکی گفت ب��ا تجزیه و تحلیل تراکنش های 

بانکی می توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.
ب��ه گ��زارش وزارت ارتباطات و ب��ه گفته محمد ش��هرام معین، 
بزرگتری��ن مزیت تحلیل ه��ای کالن داده ای، افزای��ش بهره وری در 
حوزه های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی و سالمت، خرده فروشی، 

مالی، کاربردهای بانکی و حمل و نقل و سنجش است.
او طبقه بن��دی امنیت��ی کالن داده ه��ا را یکی دیگ��ر از اقدامات 
پژوهش��گاه ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات در این ح��وزه بیان و 
خاطرنش��ان کرد: این موضوع در قالب یک��ی پروژه در حال تعریف 

بوده که به  زودی تصویب و اجرایی خواهد شد.
ای��ن مقام مس��ئول در تعری��ف کالن داده ها ی��ا داده های عظیم 
گفت: ب��ه داده هایی با حجم باال که با ابزاره��ای پردازش داده های 
س��نتی قابل پردازش نبوده و از س��ه ویژگی حجم، سرعت و تنوع 
برخوردارند، کالن داده اطالق می ش��ود. حجم داده ها در چند سال 
اخیر به س��رعت افزایش یافته، به طوری که گفته می ش��ود در پنج 

سال اخیر به اندازه آغاز تاریخ تاکنون اطالعات تولید شده است.
رئیس پژوهش��کده فناوری اطالعات بیان داش��ت: الگوریتم های 
پ��ردازش کالن داده ه��ا کامل ت��ر ش��ده اند و امکان��ات پردازش��ی 
و ذخیره س��ازی و س��رورهای ق��وی و مراک��ز داده ب��ا ت��وان باال و 

ذخیره سازی در حد »پتا« و »زتا بایت« و باالتر ایجاد شده اند.
ی��ک پتابای��ت )Petabyte( ی��ک واح��د از اطالعات اس��ت که 
براب��ر یک کادریلیون بایت، یا ۱0 به ت��وان ۱۵ بایت و یک زتابایت 
)Zettabyte( یک واحد از اطالعات که برابر ۱0 به توان 2۱ بایت 

است.
وی ادامه داد: از طرف��ی الگوریتم های هوش مصنوعی، یادگیری 
ماش��ین و داده کاوی پیچیده تر و کامل تر ش��ده اند و این دو با هم، 
امکان ذخیره س��ازی، پردازش و تحلیل داده ها و اس��تخراج دانش و 

معنی از آنها را فراهم کرده است.
معین با ی��ادآوری اقدامات وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
در حوزه کالن داده ها، افزود: از چند س��ال پی��ش وزارت ارتباطات 
ح��وزه کالن داده ها را در کنار ۵ جی، اینترنت اش��یا، یارانش ابری 
و زنجیره بلوکی به عن��وان فناوری های نوین در اولویت کاری خود 

قرار داده است.
تهيه نقشه راه کالن داده ها

وی، نخس��تین اقدام پژوهش��گاه ارتباطات در حوزه کالن داده ها 
را تهیه نقش��ه راه این ح��وزه بیان کرد و گفت: در این نقش��ه راه، 
جنبه های مختلف حقوقی و کس��ب و کاری آن دیده شده و پس از 
اعم��ال آخرین اصالحات و به روز رس��انی به زودی برای تصویب به 

وزارت ارتباطات ارائه می شود.
معی��ن، موضوع رگوالتوری کالن داده ه��ا را یکی دیگر از اقدامات 
پژوهش��کده فناوری اطالعات اعالم ک��رد و افزود: پروژه رگوالتوری 
کالن داده ه��ا با درخواس��ت س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیویی از سال ۹۶ در حال انجام بوده و در مراحل پایانی قرار دارد 

که به نتایج خوبی نیز رسیده است.
رئی��س پژوهش��کده فن��اوری اطالع��ات، برگزاری نشس��ت های 
کالن داده ه��ا را یک��ی دیگر از اقدامات این پژوهش��کده بیان کرد و 
گفت: این نشس��ت ها از سال ۹۶ در قالب جلس��ه های تبادل نظر و 
جامع��ه آزاد کالن داده ها برگزار می ش��ود، زیرا یکی از اقدامات مهم 
در حوزه فناوری های نوین ایجاد جامعه آزاد اس��ت که در آن تبادل 
دانش و به اش��تراک گذاری اطالعات بین ذی نفعان این حوزه انجام 

می شود.
وی، حکمران��ی داده ه��ا و کالن داده های کش��ور را یکی دیگر از 
موضوع های بس��یار مهم این حوزه اعالم و خاطرنشان کرد: در حال 
تهیه پیش نویس الیحه حکمرانی داده ها و کالن داده ها هس��تیم که 
با تصویب آن، مش��کالت شناس��ایی داده ها و کالن داده ها، امنیت، 
حری��م خصوصی و خأل قانونی دسترس��ی به این داده ها و تجمیع و 
یکپارچه س��ازی و تحلیل آنها در س��طوح بزرگ از جمله سطح ملی 

رفع شود.
معین یادآور ش��د: کالن داده هایی که در کشور وجود دارد بیشتر 
در دولت تولید می شود و ملی است اما در برخی مواقع بخش دولتی 

در مورد اهمیت آن آگاهی ندارد.
رئیس پژوهش��کده فناوری اطالعات تاکید کرد: ایجاد زیست بوم 
و چرخ��ه کالن داده ها به دلیل هزینه های باال یا ممکن نبودن ورود 
بخش خصوصی در برخی حوزه ها ممکن اس��ت دچار مش��کل شود 
و به همین علت آزمایش��گاه کالن داده ها ب��ا هدف کمک به بخش 

خصوصی در این پژوهشگاه تجهیز می شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه آزمایش��گاهی ب��ا ویژگی ه��ا آزمایش��گاه 
کالن داده های پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالعات در کش��ور 
وجود ندارد، ادامه داد: این آزمایش��گاه که در س��ال ۹8 راه اندازی 
می شود در حوزه کالن داده ها به تجاری سازی و صنعتی کردن این 

حوزه کمک می کند.

نگاه

صحبت درباره بودن یا نبودن پولش��ویی در اقتصاد ایران در سال های 
گذش��ته جس��ته و گریخته ب��ه گوش می رس��ید، اما با س��خنان اخیر 
محمدجواد ظریف در بیس��تم آبان ماه امس��ال، گری��ز دوباره ای به این 
موضوع زده ش��د و گزارش ها و یادداش��ت های مختلف��ی در رد یا تایید 

گفته های وزیر امور خارجه در رسانه ها منتشر شد.
به گزارش ایرنا، دوم اسفند سال ۱3۹3 بود که وزیر کشور در نشست 
سراس��ری رئیس��ان پلیس مبارزه با مواد مخدر از گردش س��الیانه 20 
ه��زار میلیارد تومان در فرآیند قاچاق م��واد مخدر خبر داد و گفت که 
بخش��ی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی 
در کش��ور وارد می ش��ود، اما سخنان بیس��تم آبان ماه وزیر امور خارجه 
تاکید دوباره ای بود تا نسبت به پیشگیری از این معضل که کارشناسان 
اقتصادی از آن نه تنها به عنوان یک بیماری اپیدمی که زهری کش��نده 
سخت برای اقتصاد کشور یاد می کنند چاره ای مدبرانه اندیشیده شود.

کارشناسان و اقتصاددانان »پولشویی« را زاییده نبود شفافیت در نظام های 
مالی کشور می دانند که »حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی« و »نظارت 
ناکافی« بر عمق آن می افزاید. پولشویی فرآیندی است که در آن پول کثیف 
یا مالی که از طریق جرم به  صورت غیرقانونی حاصل شده، به ثروتی که در 
ظاهر از راه  های مش��روع و قانونی به دس��ت آمده است، تبدیل می شود؛ به 

گونه ای که منشآ اولیه آن مشخص نیست. 
به گفته کارشناس��ان، پولش��ویی به این دلیل انجام می  شود که منبع 

واقعی پول نامش��خص باق��ی بماند که فرار مالیاتی نی��ز می  تواند دلیل 
دیگری برای آن باش��د. افرادی که از قاچاق مواد مخدر، اختالس، رشوه 
و دیگر راه  های غیرقانونی کسب درآمد کرده اند به دنبال تمیز کردن این 
پول هس��تند. اقتصاددانان تاکید دارند شفافیت اقتصادی در بخش های 
مالی و بانکی اساسی ترین درمان این مشکل بوده و از این رو، همه نقل 
و انتقاالت مالی باید به روش��نی در اختیار نهادها و مراجع نظارتی قرار 
گیرد. به گفته آنان، نبود یک سیس��تم مالی منس��جم و یکپارچه و در 
عین حال حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی و مهم تر از همه نظارت 
ناکافی بر این سیس��تم باعث ترویج پولش��ویی در کش��ور شده و الزمه 

رسیدن به یک نظام اقتصادی مطمئن و سالم شفافیت است.
منافذ سيستم بانکداری و بودجه ای 

لطفعلی بخش��ی، نایب رئیس هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران 
در این باره معتقد اس��ت: شکی نیست در کش��ور پولشویی وجود دارد. 
سیستم بانکداری و بودجه ای ما سوراخ و منافذ زیادی دارد و در چنین 

سیستمی چنین اتفاق هایی روی می دهد.
عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه عالمه گفت: در مبارزه 
با پولش��ویی فقط بحث قانون نیس��ت؛ زیرا عزم و جدیت چندانی برای 
جلوگی��ری از آن وج��ود ندارد. تحریم های بین الملل��ی روش هایی را به 
کش��ور تحمیل و ما را با مشکل روبه رو کرد که به همین سبب کارهای 

خالف عرف انجام شد.

پيشنهادی برای شفافيت نظام بانکی
بخش��ی از وج��ود تناقض هایی در زمینه پولش��ویی در قانون مجلس 
شورای اس��المی خبر داد و افزود: اگر رئیس جمهوری به بانک مرکزی 
دس��تور دهد که بانک ها موظفند هم��ه وام های پرداختی به مبلغ بیش 
از ی��ک میلی��ارد تومان را در یک س��ایت قرار دهند، دو س��وم بدهی ها 

برمی گردد.
وی درباره یکی از روش های جلوگیری از پولشویی گفت: شبکه توزیع 
کاال در کشور شامل 3 میلیون واحد صنفی است که در هیچ جای دنیا 
وجود ن��دارد و اگر در اصناف، صندوق های فروش کاال را قرار دهیم که 

طبق آن مالیات بپردازند شاهد افت قیمت ها خواهیم بود.
بخش��ی ادامه داد: سیس��تم ارزش افزوده مثبت تری��ن کاری بوده که 
تاکنون در کش��ور انجام شده اس��ت و با این کار شبکه بازار و واسطه ها 
از بین می رود اما ارزش افزوده در کش��ور مورد ظلم واقع ش��ده اس��ت.  
در اقتصاد کش��ور ما پنهان کاری زیاد اس��ت که باید افش��ا شود و این، 

حلقه های اقتصاد پنهان را برمال می کند.
رصد نقل و انتقاالت بانکی 

رئی��س اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران نیز گفت: 
پولش��ویی به سبب شفاف نبودن مالی رخ می دهد و باید کل جابه جایی 
پول قابل رصد و کنترل باش��د که بابت چ��ه کاالیی چه میزان پول رد 

و بدل می شود.
مس��عود خوانس��اری تصریح کرد: هر چقدر ش��فافیت بیش��تر باشد 
پولش��ویی کمتر می شود. قیمت ارز باید تثبیت ش��ود؛ زیرا قیمت های 
داخلی به دلیل یکس��ان نبودن نرخ ارز افزایش می یابد و بازار خود را با 
این نوس��ان ها تطبیق می دهد. باید تالش ش��ود ارز تک نرخی و واقعی 

شود که با این کار بسیاری از قضایا حل می شود.
ضرورت افشای اطالعات مالی برای عموم

علی سعدوندی استاد دانشگاه نیز معتقد است: برای مبارزه با مشکل 
و معضل بزرگ پولش��ویی س��اختارها آماده است اما عزم چندانی وجود 

ندارد.
به گفته او، سهم کل اسکناس کشور در نقدینگی 3درصد است و این 
نش��ان می دهد بیشتر معامالت کش��ور از جمله معامالت سیاه از طریق 
نظام بانکی قابل کنترل و پیگیری اس��ت. پولش��ویی یک معضل جهانی 
اس��ت و فقط مربوط به ایران نیس��ت و با مبارزه با آن جلوی بسیاری از 

فسادهای دیگر مانند مبادالت مواد مخدر گرفته می شود.
وی نظارت دقیق بر سیس��تم های پولی و بانکی را ضروری دانس��ت و 
افزود: بهترین راه مبارزه با فس��اد، نظارت مردمی و عمومی و مطبوعات 
اس��ت. افزایش قیمت کاال، خدمات و ارز ناش��ی از رشد نقدینگی است 
که در پنج سال گذشته اتفاق افتاد؛ هرچند تورم از طریق ابزارهایی که 

شاید زیاد توجیه پذیر نبوده، کنترل شده است.
وی افزود: یکی از این ابزارها اس��تفاده از اهرم نرخ بهره بود تا به طور 
موقت نقدینگی را در بانک ها دپو ش��ود و البته می دانیم که اینها نیز از 
بانک ها خارج می شود. اس��تاد اقتصاد دانشگاه گفت: با تثبیت قیمت ها 
و اس��تفاده از ابزار نرخ بهره واقعی در کوتاه م��دت می توان نرخ تورم را 
کنترل کرد اما در درازمدت تورم دوباره رشد می کند و شکاف بین نرخ 

گذشته و رشد نقدینگی را پر می کند.
وی تصری��ح ک��رد: با تک نرخ��ی ش��دن ارز موافقم؛ زی��را وقتی ارز 
چندنرخی داریم رانت و فسادهای بعدی مانند پولشویی ایجاد می کند. 

از نبود شفافيت اقتصادی تا منافذ سيستم بانکداری

پولشوییچگونهدراقتصادرخمیدهد؟
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ایران یکی از مهم ترین توليدکنندگان وش پنبه در گذشته
قاچاق پوشاک، کارخانه های نساجی را 

ورشکست کرد
یک مقام مس��ئول گفت ایران یک��ی از تولیدکنندگان مهم وش 
پنبه در گذشته به ش��مار می رود که واردات بی رویه پوشاک منجر 

به کاهش تولید محصول شد.
عب��اس پاپی زاده، عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس ش��ورای 
اس��المی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به اینکه 
ایران یکی از تولیدکنندگان مهم وش پنبه و محصوالت ریس��ندگی 
و بافندگی در منطقه به ش��مار می رفت، اظه��ار کرد: این در حالی 
اس��ت که کارخانه های نس��اجی به دنبال قاچاق بی رویه پوشاک و 

عدم رقابت با سایر کشورها دچار ورشکستگی شدند.
وی افزود: اتخاذ سیاس��ت تقوی��ت واردات به دنبال تامین کاالی 
مورد نیاز مردم و عدم حمایت دولت در برابر تولیدکنندگان خارجی 

منجر به ورشکستگی کارخانه های ریسندگی و نساجی شد.
پاپی زاده نبود صنایع نساجی و جانبی را دلیل اصلی کاهش سطح 
زیرکش��ت پنبه دانست و گفت: بر این اساس کشاورزان به سمت و 
سوی کش��ت دیگر محصوالت همچون س��یب زمینی، پیاز، خیار و 
گوجه فرنگی که با مازاد آن در داخل روبه رو هس��تیم، س��وق داده 
ش��دند که در نهایت ای��ن امر منجر به از دس��ت دادن این صنعت 

باارزش در داخل شد.
عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: کاهش سطح زیر کشت پنبه 
و از دس��ت دادن این صنعت باارزش شرایطی را ایجاد کرد تا ترکیه 
با اس��تفاده از خأل موجود توانست به یکی از قطب های مهم نساجی 

در دنیا تبدیل شود.
پاپی زاده در پایان از قاچاق گس��ترده پوش��اک از ترکیه به ایران 
خب��ر داد و گفت: هم اکنون کش��ور ترکیه در همس��ایگی ایران به 
س��هولت قاچاق پوش��اک را مدیریت می کند، به طوری که به سبب 
عدم پرداخت تعرفه واردات به طور گسترده اقدام به عرضه البسه با 

قیمت های نازل در بازار داخل می کند.

آمریکا تحریم ها را بازگرداند و صادرات به 
ایران را 7برابر کرد

صادرات آمریکا به ایران در پی بازگشت تحریم ها هفت برابر رشد 
کرد و به ۱0۹.2 میلیون دالر در ماه اکتبر 20۱8 رسید.

به گزارش تس��نیم، جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی دفتر 
آمار آمریکا نش��ان می دهد صادرات آمریکا به ایران پس از بازگشت 

تحریم های غیرنفتی رشد قابل توجهی داشته است.
دول��ت آمریکا در پی خروج یک جانبه از برج��ام اعالم کرد از ۶ 
اوت تحریم های غیرنفتی مثل تحریم خودرو، طال و فرش و پس��ته 

ایران را از سر می گیرد.
با وجود بازگشت تحریم های آمریکا، در ماه اکتبر20۱8 صادرات 
آمریکا به ایران رش��د قابل توجه حدود هفت برابری نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل داش��ته و به ۱0۹.2 میلیون دالر رسیده است. 
آمریکا در اکتبر س��ال قب��ل تنها ۱۶.۱ میلی��ون دالر کاال به ایران 

صادر کرده بود.
رش��د هفت برابری ص��ادرات آمریکا به ایران در حالی اس��ت که 
واشنگتن فشار زیادی به کشورهای دیگر آورده تا از تجارت با ایران 
خودداری کنند. تحلیلگران، سیاس��ت تحریمی آمریکا علیه ایران را 

هم در چارچوب سیاست های تجاری این کشور تحلیل می کنند.
براس��اس این گزارش با وجود رشد قابل توجه صادرات آمریکا به 
ایران، واردات این کش��ور از ایران در ماه اکتبر به مرز صفر رس��یده 
است. آمریکا در اکتبر سال قبل 3.2 میلیون دالر کاال از ایران وارد 
کرده بود که این رقم را در اکتبر امسال به 0.2میلیون دالر کاهش 

داده است.
در ۱0 ماهه سال جاری میالدی مجموع تجارت دو کشور با رشد 
س��ه برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۷۶.۹ میلیون دالر 
رس��یده اس��ت. تجارت ایران و آمریکا در ۱0 ماهه سال قبل ۱۵8 

میلیون دالر گزارش شده بود.
ص��ادرات آمریکا به ایران در ۱0 ماهه س��ال قبل ۱08.۱ میلیون 
دالر بوده که این رقم با رش��د چهار برابری در ۱0 ماهه امس��ال به 

۴0۹.۴ میلیون دالر افزایش یافته است.
واردات از ایران نیز که در ۱0 ماهه س��ال قبل ۴۹.۹میلیون دالر 
گزارش ش��ده بود در ۱0 ماهه امس��ال با رشد 3۵درصدی به ۶۷.۵ 

میلیون دالر رسیده است.

واردات تخم مرغ تاثيری در تنظيم بازار داخل ندارد
قيمت منطقی هر شانه تخم مرغ 20 هزار تومان

یک مقام مس��ئول گفت واردات تخم مرغ تاثیری در تنظیم بازار 
داخل ندارد و تنها به معنای هدررفت منابع ملی و خروج ارز است.
فرزاد طالکش، دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در 
گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحوالت بازار 
تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب 
مرغ��داری 8 هزار و ۵00 تومان بوده که نس��بت به چند روز اخیر 

۵00 تومان کاهش یافته است.
وی افزای��ش قیمت تخ��م مرغ در خرده فروش��ی ها را ناش��ی از 
سوء مدیریت و رها بودن بازار دانست و افزود: با توجه به نرخ کنونی 
تخ��م م��رغ درب مرغداری، هر ش��انه تخم مرغ حداکث��ر با قیمت 
20هزار تومان و دانه ای ۷00 تومان باید در خرده فروش��ی ها عرضه 
ش��ود، این درحالی اس��ت که هر شانه تخم مرغ با قیمت 23 تا 2۴ 

هزار تومان به فروش می رسد.
طالکش با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ در تنظیم بازار داخل 
تاثیری ن��دارد، بیان کرد: واردات تخم مرغ تنها به معنای هدررفت 
مناب��ع مل��ی و خروج ارز از کش��ور تمام می ش��ود، در حالی که اگر 
دولت رقم واردات را به صورت تسهیالت در اختیار صنف قرار دهد، 

بی شک قیمت تخم مرغ در بازار تنظیم می شود.
این مقام مس��ئول پرینت قیمت بر روی تخم مرغ را یکی دیگر از 
راهکار های کنترل بازار دانس��ت و افزود: با حک قیمت بر روی تخم 
مرغ به س��هولت می توان عالوه بر برخورد با گران فروشان از نوسان 

بی رویه قیمت جلوگیری کرد.

اخبـــار

افزایش قیمت ها در بازار لوازم خانگی در چند ماه اخیر بسیار ملموس 
به نظر می رسد؛ بازاری که مشتریان را به دلیل نرخ های تصاعدی دلسرد 

کرده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، لوازم خانگ��ی از نمونه کاال ها و 
محصوالتی به ش��مار می رود، که اجتناب از خرید آن غیرممکن اس��ت 
و مبرهن و بدیهی اس��ت که امکان زندگی عادی در خأل و فقدان لوازم 

خانگی مورد نیاز منازل و خانوار ها امری ناشدنی خواهد بود.
بالطب��ع، در صورت افزایش قیمت ها در ارتب��اط با کاال های ضروری، 
فش��ار و س��نگینی آن برای جامعه هدف به صورت ش��دیدتری احساس 

می شود.
ب��ه تعبیر دیگر، کنار آم��دن با افزایش فزاین��ده قیمت ها درخصوص 
کاال های لوکس و تش��ریفاتی با سهولت و سادگی هرچه بیشتری میسر 
می ش��ود، اما وقتی ماش��ین لباسش��ویی، یخچال، فری��زر و محصوالت 
اینچنینی با رش��د و افزایش قیمتی سرسام آور روبه رو می شوند، طبیعتا 

هضم این افزایش نرخ های افسارگسیخته  ساده نیست.
طی ماه های اخیر، بازار لوازم خانگی بیش از هر زمان و مقطع دیگری، 

رشد سرسام آور قیمت ها را تجربه کرده است.
اگر در دوران نه چندان دور گذش��ته، بخشی از جامعه از حیث تنوع، 
به تعویض لوازم منزل خویش مبادرت می ورزیدند، اما امروزه، بخش��ی 
از اقش��ار نیازمن��د به چنین اقالمی، فارغ از ن��گاه تنوع گرایی، در خرید 

محصوالت مورد نیاز خود درمانده و مستأصل شده اند.
بالطب��ع، ب��ا افزایش نرخ ارز، در ماه های گذش��ته، رش��د قیمت ها در 

بس��یاری از کااله��ا، اجتناب ناپذیر بوده، اما در ش��رایطی ک��ه با تدابیر 
اتخاذش��ده، ن��رخ ارز، روند نزول��ی را تجربه می کند، ب��اال رفتن مجدد 
قیمت ها، قابل فهم و درک نیس��ت و این س��والی اس��ت که مش��تریان 
و جامع��ه هدف بازار لوازم خانگی نیز پاس��خی منطقی ب��رای آن پیدا 
نکرده اند. آنچنان که گزارش های رس��انه ها و بررسی های میدانی نشان 
می ده��د، بازار لوازم خانگی در ارتباط با بس��یاری از اقالم و محصوالت 
با رش��د ۱00 تا ۱۵0درصدی مواجه ش��ده اند و همین امر باعث ش��ده 
بس��یاری از مش��تریان این بازار، به خرید لوازم خانگی دست دوم روی 
آورند و بعضا ش��اهدیم کاال های قاچاق عرصه مذکور را بستری مناسب 

برای عرضه خود می بینند.
افزایش قيمت ها در شرایط رکود با هيچ منطقی سازگار نيست

امین خس��روی نیا، یک��ی از توزیع کنندگان لوازم خانگی با اش��اره به 
کاه��ش ملموس و قاب��ل توجه تقاضا در پی افزایش سرس��ام آور قیمت 
ل��وازم خانگی، اظهار کرد: طبیعتاً با کاهش ق��درت خرید مردم، امکان 
تهی��ه بس��یاری از اق��الم و محصوالت از مردم س��لب می ش��ود و این 
محدودیت در ارتباط با کاال هایی که رش��د قیمتی آنها فزاینده تر اس��ت 

بیش از پیش احساس می شود.
وی افزود: در این میان، بازار لوازم خانگی از تبعات و پیامد های رشد 
سرس��ام آور قیمت ها مصون و بی نصیب نمان��ده و بالطبع وقتی کاالیی 
با رش��د بیش از ۱00درصدی و حتی بیش��تر قیمت ها، مواجه می شود 

انگیزه الزم برای خرید چنین محصوالتی تحت الشعاع قرار می گیرد.
ای��ن توزیع کنن��ده لوازم خانگی گف��ت: طبیعتا در چنین ش��رایطی، 

بس��یاری از اقش��ار جامعه، قادر به خرید این کاال ها نخواهند بود و این 
عارضه ضریب تقاضا برای خرید محصوالت اینچنینی را با اُفت و کاهش 

محسوسی مواجه می سازد.
گرایش مردم به لوازم خانگی قاچاق و بدون گارانتی، رو به 

افزایش است
متأس��فانه، با باالرفتن قیمت ها، بخشی از متقاضیان لوازم خانگی، به 
خرید و تهیه لوازم خانگی قاچاق روی آورده اند و گویی کیفیت نیز برای 

آنها چندان مهم نیست.
علیرض��ا یاراحمدی، یکی دیگر از توزیع کنندگان لوازم خانگی، ضمن 
انتقاد از افزایش سرس��ام آور قیمت ل��وازم خانگی، گفت: برخی از مردم 
گم��ان می کنند عامل افزایش قیمت ها، توزیع کنندگان و فروش��ندگان 
ای��ن اقالم و محصوالت هس��تند و به زعم آن ها س��ود ای��ن افزایش به 
جیب فروش��ندگان می رود، در صورتی که این ذهنیت نادرست و خالف 

واقع است.
وی افزود: هیچ فروشنده و توزیع کننده عاقلی، مایل به چنین افزایش 
قیمتی نیس��ت، زیرا به تدریج عارضه مذکور باعث کاهش ضریب خرید 
می ش��ود و آنچنان که امروز شاهد هستیم بخش��ی از مردم به خرید و 

تهیه محصوالت قاچاق، فاقد گارانتی و بعضاً بی کیفیت روی می آورند.
یاراحمدی تصریح کرد: بنده ش��خصا ش��اهد بودم والده یکی از زوجه 
که در آس��تانه ازدواج بود صریحا مطرح کرد که برای من کیفیت مهم 
نیس��ت، زیرا توان خرید محصول گران قیمت را ندارم، لذا صرفا به جور 

کردن جهیزیه با قیمت حداقلی، می اندیشم.

آیاقیمتافسارگسیختهلوازمخانگیرهاشدهاست؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت از ابتدای س��ال تا به امروز هزار و 
30۷ واحد صنعتی تعطیل کش��ور با ۱8 هزار و ۹2۷ نفر اشتغال دوباره 
فعال شدند، طبق شناسایی ها و هدف گذاری های انجام شده باید تا پایان 

سال این آمار به یک هزار و ۶۹3 بنگاه برسد.
به گزارش ایس��نا، رضا رحمانی در س��تاد راهب��ری اقتصاد مقاومتی 
اس��تان مرکزی، اظهار ک��رد: با توجه به اینکه تقوی��ت صندوق بیمه از 
جمله مسائل مهم و ضروری است در نتیجه این موضوع باید مورد توجه 
قرار گرفته و حمایت های الزم از آن انجام شود، از آنجایی که نقشه راه 
بخش معدن کش��ور برای نخستین بار تدوین و ابالغ شده، در نتیجه به 
دنبال آن باید تقویت صندوق بیمه و سرمایه گذاری فعالیت های معدنی 
و افزایش سرمایه  این صندوق با حمایت از فعاالن این حوزه مورد توجه 

قرار گیرد.
وی افزود: در همین راستا در حوزه معدن تفویض اختیار انجام شده، 
در نتیج��ه بنده در رابطه با تمامی امکانات و اختیاراتی که در وزارتخانه 
دارم و قابل تفویض است این کار را نیز انجام خواهم داد و به دنبال آن 

استان ها هم باید به شهرستان ها تفویض اختیار انجام دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره ب��ه بیانات مقام معظم رهبری 
درخصوص تولید و اش��تغال، افزود: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری 
با توجه به شرایطی که امروز در کشور حاکم شده تولید و حفظ حیات 
کارخانه ها و اشتغال نوعی جهاد است، تمام درخواست من از تمام افراد 

این اس��ت که در این راستا از تمام ظرفیت ها استفاده کنند و این مورد 
را نصب العین قرار دهند.

رحمانی بیان کرد: در ۱3 آبانی که گذش��ت دش��من امید داشت که 
در ایران اتفاقاتی رخ دهد اما با هوش��یاری ملت و دولت و تدابیر دولت 

به ویژه صنعتگران، معدنکاران و اصناف، دشمن ناامید شد.
وی ادام��ه داد: در وزارتخانه و دولت نخس��تین نکته ای که تذکر داده 
ش��د بحث حمایت از تولید و اش��تغال بود که به زودی به مجلس ارائه 
می ش��ود. حفظ  تولید موجود یک تکلیف شرعی و قانونی است که نیاز 

به بخشنامه و قانون ندارد و همه موظف به انجام آن هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در دولت و مجلس باید یک 
کارگروه تش��کیل شود تا بتوان مش��کل تامین مواد اولیه را مرتفع کرد 
تا خطوط تولید در ماه های آتی تعطیل نش��ود بلکه آن بخش��ی هم که 
بدون اس��تفاده بوده فعال شود که در این راستا امسال یک سرفصل به 

نام بازسازی واحدهای تولیدی تعطیل شده داریم.
رحمان��ی اضاف��ه کرد: از ابتدای س��ال تا به امروز ه��زار و 30۷ واحد 
تعطیل در کشور با ۱8 هزار و ۹2۷ نفر اشتغال دوباره فعال شدند، طبق 
شناس��ایی ها و هدفگذاری های انجام ش��ده باید تا پایان سال این آمار به 
یک هزار و ۶۹3 بنگاه برسد که از این تعداد ۵۵مورد در استان مرکزی 
است که رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، استان مرکزی در 

حال تبدیل به یک مدل الگویی برای سایر استان ها است.

وی گفت اینجا قوه قضاییه، مجریه، نمایندگان و سایر نهادها صمیمانه 
وارد همکاری ش��ده اند تا مشکالت موجود در استان و واحدهای استان 

برطرف شود.
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت تصریح کرد: یک مدیر باید مس��ائل و 
مش��کالت مهم را از بحرانی شدن دور سازد، که بنده هم تالش می کنم 
مس��ائل را از مرحله بحران دور کرده و به س��متی حرکت دهیم که به 
عنوان مسائل مهم شناخته شده و بررسی شوند. با توجه به اینکه استان 
مرکزی یک اس��تان صنعتی و مهم بوده و هرگونه اتفاقی در این استان 
س��ایر استان ها را هم تحت تاثیر قرار می دهد، تقاضای من این است که 

همه تولید و اشتغال را سرلوحه امور قرار دهند.
رحمانی بیان کرد: کاالها به چند دسته اساسی، غیراساسی و ممنوعه 
گروه بندی می ش��وند که دولت درخصوص کاالهای اساسی گفته که ارز 
ای��ن کااله��ا را از درآمد نفتی و ارز دولت��ی پرداخت می کند که در این 
خصوص ارز سال ۹۷ را پرداخت کرده و برای سال ۹8 نیز تضامین الزم 
را داده اس��ت، باقی کاالها اولویت بندی ش��ده اند که در بین این ها مواد 
اولیه از همه مهم ترند و دولت از طریق سامانه نیما تامین این مواد اولیه 
را هم تضمین کرده، بخش عمده ای از مواد اولیه ما تولید داخل اس��ت 
که در حوزه مواد داخلی نباید مش��کل زیادی داش��ته باشیم. در زمینه 
فوالد 2.۵ برابر مصرف مان تولید داریم در نتیجه نباید مش��کلی داشته 

باشیم همچنین ۱.۵ برابر مصرف مس، تولید داریم.

تحلیلگ��ران فعال در حوزه بازار موبایل ب��ه تازگی برآورد کرده اند که 
هوآوی و ش��یائومی به عنوان دو ش��رکت چینی بزرگ، بازار گوشی های 

هوشمند در سال آینده را تحت سلطه خود درخواهند آورد.
به گزارش ایسنا، تازه ترین گزارش های منتشرشده از سوی موسسات 
تحقیقاتی و آماری نش��ان می دهد که هوآوی و ش��یائومی توانس��ته اند 
در س��ال های اخیر به خصوص در طول س��ال جاری می��الدی عملکرد 
موفقیت آمیز و فروش چش��مگیری را به خ��ود اختصاص دهند که این 
امر موجب می ش��ود بسیاری از رقبای قدرتمند خود نظیر سامسونگ و 
اپ��ل را نیز کنار زده و باعرضه و ارائه محصوالتی با کیفیت باال، طراحی 
جدید و قیمت مناس��ب تر سهم بیش��تر و بزرگتری از بازارهای جهانی 

موبایل را به دست آورند.

براساس گفته های مقامات زنجیره تامین هوآوی،  این شرکت پیشتر 
پیش بین��ی کرده بود که قادر خواهد بود تولید و عرضه محصوالت خود 
را تا 2۵درصد در س��ال آینده میالدی افزایش دهد و هدف فروش خود 
را نیز در س��ال 20۱۹ به بیش از 200 میلیون دستگاه گوشی هوشمند 

برساند.
آماره��ای فروش هوآوی و ش��یائومی نیز می توان��د صحت این ادعا را 
تایید کند، چراکه ش��یائومی به عنوان ی��ک برند نوظهور در حوزه تولید 
گوشی های هوش��مند موفق شده است از بس��یاری از برندهای قبلی و 
معروف جهان نیز سبقت بگیرد و عملکرد و شهرت خوب و قابل قبولی 

را برای خود دست و پا کند.
براس��اس گزارش وب س��ایت gsmarena، شیائومی نیز اعالم کرده 

که تصمی��م دارد با یک افزایش 20درص��دی در تولید محصوالتش در 
س��ال آینده نسبت به سال جاری میالدی، بالغ بر ۱۶0 میلیون دستگاه 
گوشی هوشمند را در بازارهای جهانی عرضه کرده و به فروش برساند.

بنابراین همانطور که بس��یاری از تحلیلگران برآورد کرده اند، می توان 
انتظار داش��ت که ش��یائومی و هوآوی به عن��وان دو اژدهای چینی بازار 
گوش��ی های هوشمند در سال آینده را خواهند بلعید و سلطه غول های 
تکنولوژی چینی بر بازار موبایل بدون ش��ک کار را برای سایر برندهای 
مطرح نظیر سامس��ونگ و اپل س��خت و دش��وارتر از پیش خواهد کرد، 
بنابرای��ن انتظار م��ی رود رقابت به مرات��ب بیش��تر و تنگاتنگ تری در 
حوزه بازار محصوالت فناوری و گوش��ی های هوشمند میان شرکت های 

تولیدکننده در سال 20۱۹ میالدی درگیرد.

احيای 1370 واحد صنعتی در سال جاری

2 اژدهای چينی بازار موبایل را می بلعند

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

دست خارجی ها را از صنعت خودرو کوتاه کنيم
نماینده خمین در مجلس ش��ورای اس��المی گفت ۱۵سال است که 
درگیر موضوع اس��تقرار صنعت خودروسازی در خمین هستیم، باید با 
یک تصمیم ش��جاعانه دست خارجی ها را از این صنعت کوتاه کنیم .  به 
گزارش ایسنا،  ابراهیم رضایی در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی 
اس��تان اظهار کرد: صنعت خودرو در کش��ور ما یکی از صنایع بس��یار 
نگران کننده اس��ت که مش��کالت آن باعث تحقیر صنعت، ملت و قشر 
خالق جامعه می ش��ود. در این مدت ش��رکت های زی��ادی در رابطه با 
راه اندازی خودروسازی خمین حضور پیدا کرده اند ولی هیچ یک هویت 
داخلی ندارند. وی همچنین گفت: نباید اجازه دهیم که ترامپ، آل سعود 
و سایر دشمنان در تصمیمات و نقشه های شوم خود موفق شوند، همه 
در تالش هستند که ایران چهلمین سال پیروزی انقالب را جشن نگیرد، 
به همین دلیل باید این جشن را به شکل باشکوه تری برگزار کنیم . وی 
ادامه داد: آنچه که انتظار داریم این اس��ت که بتوانیم تصمیم شجاعانه 
بگیریم، امروز ش��رایط کشور به گونه ای است که باید در آن تصمیمات 
جدی، انقالبی و شجاعانه گرفته شود که از جمله می توان تفویض اختیار 
را نام برد که به عنوان مصوبه در اکثر متن ها گنجانده شده و تا زمانی که 
مدیران استانی و شهرستانی هویت واقعی پیدا نکرده و نتوانند تصمیمات 
الزم را در چارچوب مسئولیت بگیرند، این روند اصالح شدنی نیست . وی 
خاطرنشان کرد: تفویض اختیار به خصوص به شخص استاندار در استان 

باید در حوزه اختیارات و مسئولیت های وی اجرایی شود.

بی اعتنایی دولت به درآمد حاصل از واردات 
خودرو

یک کارشناس صنعت خودرو با اش��اره به حذف درآمدهای حاصل 
از واردات خ��ودرو در الیح��ه بودجه ۹8 اظهار ک��رد در حال حاضر به 
دلیل کمبود منابع ارزی، فشاری که از بابت تامین ارز مورد نیاز واردات 
خودرو به دولت وارد می ش��ود و یارانه پرداختی دولت به حوزه تامین 
ارز بیشتر از درآمد مالیاتی حاصل از واردات خودرو است. فربد زاوه در 
گفت و گو با پایگاه خبری »عصر خودرو«، افزود: دولت در حال حاضر 
به دلیل محدود بودن منابع ارزی خود ناگزیر است برای تامین ارز مورد 
نیاز واردات خودرو از واردات کاالهای اساسی و مواد غذایی بزند. این در 
حالی است که هم اکنون دولت به ازای هر دالر بابت مواد غذایی حتی 
با احتساب سامانه نیمایی، حدود ۴هزار تومان یارانه می پردازد که عدد 
سنگینی است. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: بر این اساس 
توقف واردات خودرو به نفع دولت است زیرا دولت با مشکل منابع ارزی 
مواجه است و موضوع درآمد، چندان موضوع حادی نیست. زاوه با بیان 
اینکه  آنچه از خالصه بودجه به دس��ت می آید، ثابت بودن درآمدهای 
مالیاتی در س��ال ۹8 است، گفت: به نظر می رسد هرچند همانند سال 
گذش��ته ۱20 هزار میلیارد توم��ان درآمد حاصل از مالیات پیش بینی 
ش��ده است اما گروه کاالیی آن با تغییراتی همراه بوده است. این فعال 
صنعت خودرو در پاسخ به اینکه آیا احتمال تغییر این بند از بودجه از 
س��وی مجلس وجود دارد، تصریح کرد: حتی در صورت پیش بینی از 
س��وی مجلس، دولت به آن عمل نخواهد کرد زیرا عدم تحقق درآمد 
جرم نیست بلکه عدم هزینه کرد عمومی برای دولت مغایرت است. وی 
پیش بینی کرد که حت��ی در صورت پیش بینی بندی در این زمینه از 
سوی مجلس، دولت متناس��ب با هزینه های ارزی زیر بار این موضوع 
نخواهد رفت مگر آنکه شرایط ارزی کشور تغییر کند. زاوه یادآور شد: 
اظهارات معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر کاهش وابستگی نفتی در 
بودجه ۹8، نشان می دهد که پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی بسیار 
اندک اس��ت و ارز س��ال آینده کمیاب خواهد شد در این شرایط مهم 
نیست که درآمد مالیاتی دولت از حوزه واردات خودرو که ۱.3 درصد از 
کل درآمدهای وارداتی را شامل می شود کاهش یابد چرا که جبران این 

رقم با جایگزینی بخشی دیگر امکان پذیر است.

سهميه دادن به خودروها به جای افراد، منشأ بی عدالتی است
 بدون سهميه بندی، سال 99 واردکننده 

می شویم 
کاظ��م جاللی گفت معتقدیم س��همیه دادن به خودروها منش��أ 
بی عدالتی اس��ت. در داخل کش��ور ما 2۴ میلی��ون خانوار داریم که 
ح��دود ۱0 الی ۱۱میلیون آنها خ��ودرو دارند و ۱2 الی ۱3 میلیون 
خ��ودرو ندارند و لذا اینها هم باید از یارانه بنزین برخوردار باش��ند، 
بنابراین پیش��نهاد دادیم به هر ایرانی مقدار مشخصی از بنزین را به 
ص��ورت ماهانه اختصاص دهیم. به گ��زارش نامه نیوز، یک نماینده 
مجلس مطرح کرد: اگر بنزین سهمیه بندی نشود مجددا در سال ۹۹ 
واردکننده بنزین خواهیم ش��د. کاظم جاللی، درباره پرداخت سبد 
کاالیی به 20میلیون خانوار ایرانی و محل تأمین این پرداخت ها آن 
هم در شرایطی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه با مشکل 
رو به رو اس��ت، گفت: این کار دش��وار اس��ت؛ از اول هم ما به این 
موضوع نقد داشتیم زیرا شناخت گروه های هدف بسیار سخت است. 
وی اف��زود: گفته می ش��ود کارمندانی که می��زان دریافتی آنها زیر 
3میلیون تومان است، این سبدها را دریافت خواهند کرد، خب همه 
که کارمند نیستند بخشی از جامعه را کشاورزان و دامداران تشکیل 
می دهند. بیان کردن این موارد بس��یار کنگ است و گپ هایی را به 
وجود می آورد بهترین کار طرحی است که ما ارائه داده ایم، یعنی از 
طریق پرداخت یارانه بنزین به افراد کمک رسانی کنیم شاید بهتر از 
این طرح باش��د. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
درباره طرح مذکور اظهار داشت: تامین یارانه بنزین از محل فروش 
بنزین اس��ت؛  وقتی مردم بنزینی را که سهمیه دارند مصرف نکردند 
دول��ت از آن ها خریداری خواهد ک��رد. وی درباره اینکه چه افرادی 
ش��امل یارانه بنزین قرار می گیرند و شناس��ایی آن ها به چه صورتی 
اس��ت، بیان کرد: آحاد ملت تحت پوش��ش این یارانه قرار خواهند 
گرفت؛ مهم نیست ش��ما ماشین داشته باشید. یعنی نوزادی که به 

دنیا می آید هم سهمیه بنزین خواهد داشت.
جاللی خاطرنش��ان کرد: البته این مس��ئله در حال حاضر در حد 

پژوهش است و باید بررسی بیشتری بر روی آن انجام شود.
وی در خصوص س��همیه بندی بنزین و نظر دولت در این باره که 
گفته اس��ت سهیمه بندی نخواهد ش��د، گفت: آنچه که دولت اعالم 
می کند درست است زیرا این جزو وظایف دولت است و ما به عنوان 
مرک��ز پژوهش ها یک کار پژوهش��ی انجام داده ای��م و از این جهت 
اعالم کردیم که مورد نقد قرار گیرد و صاحب نظران صحبت کنند.

 »قیمت جدی��د خودرو اوایل هفته اعالم می ش��ود.« باتوجه به اصرار 
خودروس��ازان و قطعه سازان در ماه های گذش��ته، بارها این خبر منتشر 
شد، با این حال هنوز نشانی از اجرای آن دیده نمی شود. این بار اما خبر 

کمی جزئی و دقیق تر است.
 ب��ه گ��زارش اخبار خودرو، یک ف��رد مطلع اعالم کرد در جلس��ه ای 
محرمانه با حضور تصمیم گیران و مس��ئوالن مرتبط، قرار بر این ش��ده 
اس��ت تا قیمت جدید خودرو ط��ی دو روز ابتدای هفت��ه آینده به طور 
قطعی اعالم ش��ود. اگرچه اطالع دقیقی از جزییات این جلسه در دست 
نیس��ت، اما پیگیری ها حاکی از آن اس��ت که برگزاری چنین جلسه ای 
صحت دارد. در عین حال تایید یا تکذیب خبری که به عنوان نتیجه این 
جلسه محرمانه به دست رس��یده است، جای بحث بیشتر دارد. الزم به 
ذکر است باتوجه  به حساسیت موضوع و محرمانه بودن جلسه، هیچ کدام 
از مس��ئوالن و مدیرانی که در روند این پیگیری پاسخگو بودند، تمایلی 
به قید ش��دن نام ش��ان نشان ندادند. اطالع س��ازمان حمایت از افزایش 
قیم��ت تاکید بر لزوم افزایش قیمت خ��ودرو به عنوان راهکاری کلیدی 
ب��رای نجات صنعت خودرو موضوعی اس��ت که فع��االن این صنعت در 
آخرین نشست مش��ترک خود با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی، 

وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت، رئی��س کل بانک مرک��زی و... به آن 
اش��اره داشتند. بر این اس��اس، درحالی که چند روز قبل یکی از اعضای 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی به نقل از یکی از 
مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، از مخالفت رئیس جمهور با 
افزای��ش قیمت خودرو خبر داد، روز گذش��ته رضا رحمانی، وزیر صمت 
ضم��ن تکذیب این خبر اع��الم کرد: »رئیس جمهور ب��ا افزایش قیمت 
خودرو مخالفت نکرده و س��ازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی 
است.« بر این اساس یکی از مسئوالن سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان ضمن بی اطالعی از روندی که وزیر صمت به آن اشاره 
داشت، عنوان کرد: »موضوع افزایش قیمت خودرو بحث مهمی است که 
احتمال وقوع آن زیاد است. در عین حال زمان دقیق آن هنوز مشخص 
نشده اس��ت.« فرمول قیمت گذاری جدید مشخص نیست. پیگیری های 
انجام ش��ده در زمین��ه برگزاری جلس��ه ای محرمانه با موض��وع افزایش 
قیمت خودرو نش��ان می دهد برخی فعاالن خودروسازی نیز از برگزاری 
جلس��ه ای محرمانه با موضوع افزایش قیمت خ��ودرو اطالع دارند اما از 
اعالم اطالعات و ذکر جزییات آن خودداری می کنند. در این رابطه یکی 
از فعاالن صنعت خودرو با تایید خبر احتمال اعالم قیمت جدید خودرو 

در هفته آینده، گفت: »موضوع افزایش قیمت خودرو قطعی اس��ت، اما 
فرمول مدنظر و زمان اعالم آن مس��اله ای است که امکان اشاره دقیق به 
آن وجود ندارد.« همچنین یک منبع آگاه مرتبط با قطعه س��ازان نیز با 
تاکید بر اینکه خبر برگزاری جلسه ای محرمانه با موضوع افزایش قیمت 
صحت دارد اما کسی در مورد جزییات دقیق آن صحبت نمی کند، اعالم 
کرد: »از خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت 
و... نمایندگان��ی در این جلس��ه حضور داش��ته اند.« وی ب��ا بیان اینکه 
موضوع افزایش قیمت خودرو در این جلس��ه نهایی ش��ده است، اظهار 
کرد: »اوایل هفته آینده در روزهای ش��نبه یا یکش��نبه قرار است بحث 
قیمت گذاری جدید خودروها ابالغ شود.« بعضی از افرادی که پیش بینی 
می ش��د از برگزاری جلسه محرمانه مطلع باش��ند، از این موضوع اظهار 
بی اطالعی کردند. آن گروه از منابع آگاه نیز که از نهایی شدن تصمیمات 
درخصوص قیمت گذاری جدید خودرو خبر دادند، درعین حال نسبت  به 
فرم��ول موردنظر برای این قیمت گذاری اظهار بی اطالعی کردند. بر این 
اس��اس، اینکه تغییر قیمت خودرو قرار اس��ت بر مبنای فرمول ۵درصد 
پایین تر از حاش��یه بازار باش��د یا افزایش 30 تا ۴0درصدی نس��بت به 

قیمت کنونی، به زودی مشخص می شود.

قیمتجدیدخودرواوایلهفتهاعالممیشود

ت��داوم ممنوعیت واردات خودرو در س��ال آینده موجب بدتر ش��دن 
اوضاع واردکنندگان خواهد شد و چه بسا باعث تعطیلی کلی آن ها شود.

به گزارش روی��داد2۴، مقوله واردات یکی از مباحث پرچالش صنعت 
خودرو بوده است و به عقیده برخی کارشناسان وزارت صنعت دولت های 
مختلف نتوانس��تند برای این بخش برنام��ه جامع و مدون تدوین کنند 
و تصمیمات خلق الس��اعه مس��ئوالن همواره برای واردکنندگان خودرو 

مشکل ساز بوده است.
ش��اید بتوان گف��ت: واردات کاالیی مثل خودرو ارزب��ری زیادی دارد 
و عموم��ا تنها دلیل مخالفان واردات خودرو را بر همین اس��اس بش��ود 
پذیرف��ت، اما با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو و از طرفی کیفیت 
نه چندان مطلوب خودرو های داخلی واردات می تواند کمک ش��ایانی به 
رقابتی ش��دن بازار خودرو و همچنین ارتقای کیفیت محصوالت داخلی 

شود.
در س��الیان اخیر با گس��ترش ش��رکت های واردکننده خ��ودرو بازار 

وارداتی ها رونق گرفت و تنوع خودرو در بازار موجب رضایتمندی مردم 
هم ش��ده بود و بن��ا به قدرت خرید حق انتخاب برای مش��تریان وجود 
داش��ت، اما از آنجا که دولت ها عالقه داشتند تا صنعت خودرو دولتی یا 
ش��به دولتی اداره شود با اطالعیه ها و ابالغ ها در صدد نظارت دقیق و یا 
ش��اید بتوان گفت دخالت در چرخ��ه واردات کار را برای واردکنندگان 
س��خت کرد. در ح��ال حاضر بس��یاری از پرونده های تخلف��ات واردات 
خودرو توس��ط مراجع قضایی در حال بررس��ی است و شاید دستاویزی 

برای مخالفان واردات باشد که آن را به طور کلی ممنوع کنند.
در همی��ن خصوص مهدی دادفر، دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو 
می گوی��د: »پروژه حذف واردکنندگان از صنعت خودرو از مدت ها پیش 
کلی��د خورد و ابتدا با حذف گری مارکت ها س��پس محدود کردن ثبت 
س��فارش و حاال با ممنوعیت واردات، در صدد هستند تا واردات به طور 

کلی حذف شود.«
وی می افزای��د: »تدبیر دولت حمای��ت از تولید داخل با حذف واردات 

موفق نب��وده و با وجود اینکه واردات خودرو محدود ش��ده، اما کیفیت 
خودرو های داخلی تغییر چندانی نداش��ته و ب��ا اعمال مجدد تحریم ها 

تولید نیز با مشکل مواجه شده است.«
دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو با اش��اره به رفتار نادرس��ت و 
سیاس��ت های غل��ط وزارت صنع��ت در واردات خودرو اظه��ار می کند: 
»چندین ماه اس��ت ک��ه ۱۶ هزار خودرو در گم��رکات خاک می خورد، 
ول��ی دولت هیچ تصمیمی درخص��وص آن اتخاذ نمی کند و اصال جواب 
ما را نمی دهند و رفتاری که در ۱8 ماهه اخیر با واردکنندگان داش��تند 

موجب می شود تا بساط واردات با این سیاست ها برچیده شود.«
دادفر با انتقاد از عملکرد مسئوالن در بحث واردات خودرو خاطرنشان 
می کند: »واردکنندگان خودرو با انبوهی از تعهدات روبه رو هس��تند که 
موجب نارضایتی مردم ش��ده اس��ت و تصمیمات یک ش��به بالی جان 
واردات ش��ده است و احتماال ممنوعیت واردات خودرو در سال آتی هم 

ادامه خواهد داشت و وضع از این هم بدتر خواهد شد.«

یک کارش��ناس صنعت خودرو با تاکید بر ض��رورت حمایت دولت از 
صنع��ت خودرو اظهار کرد واگذاری ب��ه بخش خصوصی دارای اهلیت و 
صالحیت که نس��بت به ارائه برنامه 20 س��اله خود اقدام کند راه نجات 
صنعت خودرو خواهد بود و این صنعت هیچ چاره ای ندارد جز اینکه به 

سمت خصوصی سازی واقعی حرکت کند.
ام��راهلل امینی در گفت و گو ب��ا پایگاه خبری »عصر خودرو«،  با بیان 
اینکه با وجود دخالت و حمایت دولت در صنعت خودرو مش��کالت این 
ح��وزه به طور قطع همچنان باقی خواه��د ماند، تصریح کرد: هم اکنون 
خودروسازان به شدت بر سر تعیین قیمت با چالش جدی مواجه هستند 
این در حالی اس��ت که قیمت گذاری جدید باید در شرایطی انجام شود 
که صنعت خودرو نس��بت به حل مشکالت و با افزایش بهره وری نسبت 

به کاهش هزینه های خود اقدام کند.
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو اظهار کرد: مش��کالت فعلی صنعت 
خودرو بهب��ود نمی یابد مگر آنکه صنعت خودرو راه حل اول و آخر این 
مش��کالت را که ورود بخش خصوصی به این صنعت اس��ت را برگزیند 
در این ش��رایط دولت و مصرف کننده متحمل زیان نمی ش��وند و بخش 
خصوصی نیز مدیریت و مالکیت را به صورت همزمان در اختیار خواهد 

داشت.

وی ادام��ه داد: در غیر این صورت و با ادامه این ش��رایط این صنعت 
پیش��ران مانند وضعیت فعلی لنگ لنگان پی��ش می رود و هیچ حمایتی 

حتی از سوی دولت کمکی به این صنعت نخواهد کرد.
این کارش��ناس صنعت خودرو در پاسخ به اینکه در حال حاضر برخی 
از ش��رکت های خودروس��ازی خصوصی شده نیز با مش��کالت متعددی 
مواجه هستند و آیا این روند نشان نمی دهد که مشکالت صنعت خودرو 
فراتر از خصوصی س��ازی اس��ت، تصریح کرد: باید روند خصوصی سازی 
انجام ش��ده در شرکت های خودروسازی مورد بررس��ی قرار گرفته و در 
عین حال نیز ترکیب س��هامداران و نحوه چینش آنها نیز بررس��ی شود 
در این ش��رایط می توان دستاوردهای خصوصی سازی در صنعت خودرو 

را تشریح کرد.
امینی با تاکید بر اینکه البته در شرایط فعلی و با نوسان نرخ ارز بخش 
خصوصی با مش��کالت متعددی مواجه شده اس��ت، گفت: دولت برنامه 
مش��خصی با هدف حمایت از تولید ندارد و اگر قصد واگذاری واحدهای 
خودروس��ازی به بخش خصوصی را ندارد نباید دست به ناپایدار کردن 

فضای اقتصادی بزند.
وی در تش��ریح ضرورت حمایت دولت از صنعت خودرو به شکل های 
مختل��ف گفت: دول��ت می تواند با پیش بینی اقدامات��ی از جمله کاهش 

میزان مالیات پرداختی خودروسازان و توصیه به بانک ها برای در اختیار 
گذاشتن تسهیالت الزم به آن ها وظیفه حمایتی خود را انجام دهد. 

او گف��ت: در عین حال نیز واگذاری به بخش خصوصی را در دس��تور 
کار قرار دهد و به این موضوع توجه داش��ته باش��د که حتی خودروساز 
خصوصی نیز نیازمند تس��هیل گشایش اعتبار و تامین ارز جهت واردات 
مواد مصرفی خود اس��ت و بنابراین دولت می تواند با واگذاری واحدهای 
خودروس��ازی به بخش خصوصی این دست از حمایت ها را اجرایی کند 

و صنعت خودرو را جان تازه ای ببخشد.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تاکید کرد: دولت می تواند 
با حکمرانی صحیح و تدوین بخش��نامه های درست در جهت حمایت از 
تولی��د صنع��ت خودرو نقش خود را در این صنع��ت ایفا کند و در عین 
حال بکوش��د تا بی ثباتی در کاهش تولید را به پایین ترین میزان ممکن 

برساند.
امینی با بیان اینکه دولت می تواند با این دس��ت از حمایت ها صنعت 
خودرو را از ش��رایط فعلی خارج کند، گفت: باید انگیزه تولید را افزایش 
داد و در عی��ن حال به صورت منطقی نس��بت به افزایش تعرفه واردات 
اقدام کرد و در عین حال به خودروس��ازان مهلت داد تا خود را براساس 

این شرایط تطبیق دهند.

پروژه حذف واردات از صنعت خودرو تکميل می شود

راهکارهای حمایتی اما غيرمستقيم دولت از صنعت خودرو
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اتری��وم نیز مانند ارزهای دیجیتال دیگ��ر افت قیمت را تجربه کرد، 
اما در زمینه  به کارگیری و بزرگ ش��دن ش��بکه هن��وز باقدرت حرکت 

می کند.
بالک  چین  پروت��کل  بزرگ ترین  اتری��وم 
قرارداده��ای هوش��مند جه��ان محس��وب 
می ش��ود. این س��رویس ب��ا س��رعت زیاد 
و تقریب��ا در تمام��ی حوزه ه��ای دنی��ای 
فناوری درحال رش��د اس��ت. جوزف لوبین، 
هم بنیان گذار اتریوم و بنیان گذار استودیوی 
 ،ConsenSys بالک چی��ن  نرم اف��زاری 
چنین اعتق��ادی دارد. هم اکنون، ش��رکت 
لوبین بیش از هزار توسعه دهنده  بالک چین 
دارد و او همچنان به دس��تاورد قبلی خود، 

یعنی اتریوم معتقد است.
لوبی��ن اخیرا در یک��ی از مصاحبه هایش 
س��رعت به کارگیری اتری��وم را بیش ازپیش 

دانست و دراین باره گفت:
ب��ه گزارش زومیت بالک چین مفهومی بزرگ تر از بازار اس��ت و این 
فناوری جنبش محسوب می شود. ارزش بازار نشان دهنده  فعالیت های 

انجام ش��ده در آن نیس��ت. درواقع، ش��بکه های نامتمرکز در حال رشد 
هس��تند. روزانه ۱0میلیارد درخواس��ت API در شبکه Infura ثبت 
و یک میلیون Truffle و یک میلیون MetaMask دانلود می ش��ود. 
۱2 ه��زار ن��ود آنالین اتریوم وج��ود دارد. 
۴8میلی��ون آدرس منحصربه ف��رد اتریوم 
ایج��اد می ش��ود. عالوه بر تمام��ی این ها، 
روزانه سه موقعیت شغلی جدید در حوزه 

بالک چین خلق می شود.
اتری��وم س��ه محص��ول اصل��ی دارد که 
و  می ش��وند  نامی��ده    TIM به اختص��ار 
به نوع��ی زیرس��اخت اصل��ی ای��ن دارایی 

دیجیتال را تشکیل می دهند:
۱. ترافل )Truffle(: فریمورک توسعه  
بالک چین اتریوم محس��وب می ش��ود که 
ب��رای س��اخت محصوالت��ی در این حوزه 
 :)Infura( اینف��ورا   .2 ش��د؛  معرف��ی 
زیرس��اخت نود ش��بکه اس��ت که درخواس��ت ها را در اپلیکیشن های 
معروف پردازش می کند؛ 3. متامس��ک )MetaMask(: معروف ترین 

کیف پول اتریوم و ERC20 است که در شبکه  اینفورا کار می کند.

یک��ی از ش��رکت های دانش بنی��ان داخلی از س��ال ۷۵ در حوزه ارائه 
مش��اوره در سه زمینه »مشاوره معماری س��ازمانی«، »مشاوره و نظارت 
ب��ر پروژه های نرم اف��زاری« و »خدمات مدیریت ط��رح در حوزه فناوری 

اطالعات« فعالی��ت می کند. به گزارش مرکز 
ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری، بنیانگذاران این 
ش��رکت جمع��ی از مدی��ران و کارشناس��ان 
نرم اف��زار دارای تجربیات حرف��ه ای طوالنی 
هس��تند ک��ه پی��ش از آن در قال��ب مرک��ز 
)دفت��ر  توس��عه  مطالع��ات  و  انفورماتی��ک 
مهندس��ی نرم افزار( فعالی��ت می کردند. این 
ش��رکت، از شرکت های پیش��گام و نوآور در 
ح��وزه معم��اری س��ازمانی و کاربردهای آن 
)برنامه ریزی اس��تراتژیک فن��اوری اطالعات، 
تدوی��ن طرح ه��ای جام��ع توس��عه فناوری 
اطالعات، طرح های تحول سازمانی و ...( است 

که به گفته رضا کرمی مدیرعامل ش��رکت مهندسی نرم افزاری گلستان، 
ای��ن ش��رکت تجربه موفق ارائه مش��اوره در این زمینه به س��ازمان های 
متعددی را در کارنامه خود دارد. وی افزود: گلستان در زمره شرکت هاي 

رده بندي ش��ده توسط شوراي عالي انفورماتیک کش��ور در رسته مشاوره 
و نظ��ارت ب��ر پروژه هاي انفورماتیکي بوده و عالوه بر آن، عضو س��ازمان 
نظام صنفي رایانه اي اس��تان تهران و انجمن مش��اوران مدیریت ایران و 
داراي پروانه تولید نرم افزار از وزارت صنایع 
و معادن است. گلس��تان همچنین از سوي 
معاون��ت علمي و فن��اوري رئیس  جمهوري 
به عنوان یک ش��رکت دانش بنیان صنعتي 
شناس��ایي ش��ده اس��ت. به گفته این فعال 
دانش بنیانی، ش��رکت گلس��تان، در حوزه 
مش��اوره معماري س��ازمانی اقدام به تهیه 
برنامه ریزي  طرح هاي معم��اري س��ازماني 
اس��تراتژیک فن��اوري اطالع��ات، مش��اوره 
پیاده س��ازي مدیری��ت معماري س��ازماني 
مش��اوره و نظ��ارت بر پروژه ه��اي معماري 
س��ازماني و آموزش معماري سازماني کرده 
اس��ت. همچنین در ح��وزه مدیریت طرح، 
پروژه های��ی چون ارائه خدمات مدیریت طرح و مش��اور مادر،  مدیریت 
طرح هاي تحول س��ازماني، تدوین استانداردهاي فني و مدیریتي IT  و 
امکان سنجي و ارزیابي اقتصادي، فني طرح هاي توسعه ITاجرا می کند.

پيشگامی یکی از شرکت های دانش بنيان داخلی در معماري سازمانياتریوم با وجود کاهش قيمت به سرعت پيشرفت می کند

امروزه این نکته به اثبات رس��یده اس��ت که یک ذهن آماده، مهم ترین 
عامل موفقیت برای افراد می تواند باش��د. اهمی��ت این امر برای کارهایی 
نظیر مدیریت، به علت آن  که فعالیت ذهنی بیش تری را خواهند داشت از 
اهمیت به مراتب باالتری برخوردار خواهد بود. در این رابطه ورزش��کاران 
به خوب��ی به اهمیت این موضوع پی برده و همواره قبل از مس��ابقات، از 
نظر ذهنی خود را کامال آماده می  س��ازند. جالب اس��ت بدانید که تمامی 
کارآفرینان برتر جهان، همواره به دنبال افزایش بهره هوش��ی و آماده نگه 
داشتن ذهن خود هستند. همین امر نیز باعث می  شود تا آن  ها بتوانند در 
عملکرد و خصوصا تصمیمات خود، هوشمندی بیش تری را از خود نشان 
دهند. بدون ش��ک با قدم گذاشتن در مس��یر تقویت ذهن خود، به مرور 
زمان به مهارت  هایی دست پیدا خواهید کرد که در ادامه به بررسی ۴ مورد 

منتخب آن خواهیم پرداخت.
1-از جزء به کل بروید 

هیچ فردی نمی تواند بدون انجام اقدامات ساده، از همان ابتدا پیچیده رین 
مس��ائل را برطرف کند. در این رابطه برخی از مدیران بر این باور هستند 
که انجام اقدامات بزرگ، توجهات بیشتری را معطوف به خود خواهد کرد. 
با این حال توجه داشته باشید که هدف شما صرفا شروع یک پروژه نباید 
باش��د و در صورتی که نتوانید اقدام را به خوبی به پایان برس��انید، بدون 
ش��ک قابلیت    های ش��ما مورد تردید  های جدی قرار خواهد گرفت. جالب 
اس��ت بدانید که این مس��ئله کامال ریش��ه در طرز تفکر افراد داشته و به 
همین خاطر الزم اس��ت تا در ابتدا بر روی ذهن و نحوه نگرش خود کار 
کنید. برای حل این مشکل توصیه می  شود تا مهرات جزئی نگری را برای 
رس��یدن به یک کلیت، در خود تقویت کرده و با این اقدام تمامی مسائل 
را مورد پوشش نظارتی خود درآورید. بدون شک هنگامی که اهداف خود 
را خرد کنید، نه تنها به موفقیت  های س��ریع تری دست پیدا خواهید کرد 
که این امر در روحیه افراد نیز تاثیر مثبت خواهد داش��ت، بلکه در نهایت 
قادر خواهید بود تا اهداف کالن خود را در مدت زمان کمتر و با ریس��ک 

پایین تر، به دست آورید.
2- تصویرسازی و تجسم نمایی را جدی بگيرید 

هنگامی که بتوانید ذهن خود را نس��بت به نحوه و شانس انجام یک 
کار به اطمینان برس��انید، همه چیز آسان تر جلو خواهد رفت. درواقع 
ذهن شما بزرگترین محرک موجود برای پیشروی محسوب می  شود. به 
همین خاطر الزم اس��ت تا همواره در تالش برای تجسم هر آن   چیزی 
که می  خواهید، باشید. درواقع این امر یک مهارت مهم ذهنی محسوب 
می  ش��ود که افراد بتوانند ب��ه خوبی همه چیز را تصویرس��ازی کنند. 
جالب اس��ت بدانید که نتایج تحقیقات در این رابطه حاکی از آن است 
که یک تصور ذهنی درس��ت می تواند بدن را کامال در ش��رایط مشابه 
قرار دهد، برای مثال در صورتی که یک دونده بتواند شرایط مسابقه را 
به خوبی تصویرس��ازی کند، در کمال تعجب مشاهده خواهید کرد که 
ضربان قلب وی باال رفته و حتی تعرق خواهد نمود. برای رس��یدن به 
این مرحله الزم است تا این مهارت را در خود به شکل ویژه  ای تقویت 
کنید. برای مثال این امر که فیلم  هایی را مش��اهده کرده و فردای آن 
روز در ت��الش ب��رای به خاطر آوردن آن نمایی��د، از جمله تمرین  های 
مفید در این زمینه محسوب می  شود. با گذشت زمان مشاهده خواهید 

کرد که قادر به یادآوری جزییات بیشتری خواهید بود.

3-ذهن خود را درگير نگه دارید 
به عنوان مدیر یک شرکت، شما در معرض استرس به مراتب بیشتری 
در مقایسه با س��ایرین قرار خواهد داشت. با توجه به تاثیرات مخرب این 
امر، در صورتی که کنترل و مدیریت درس��تی را روی آن نداش��ته باشید، 
بدون شک با مشکالت بس��یاری مواجه خواهید شد. در این رابطه توجه 
داشته باشید که مضرات این امر تنها محدود به سالمت جسمی شما نشده 
و ذهن ش��ما را نیز در معرض تهدید جدی ق��رار خواهد داد و تحت این 
شرایط ریسک تصمیمات شما افزایشی چشمگیر پیدا خواهد کرد. اگرچه 
تقریبا تمامی افراد عقیده دارند که برای رفع این مشکل بهتر است تا موارد 
استرس زا و حجم کاری را کاهش داد، با این حال واقعیت این است که در 
تمامی موارد این امر ممکن نبوده و نمی توان انتظار داش��ت که یک مدیر 
از مسئولیت  های خود شانه خالی کند. به همین خاطر توصیه می  شود تا 
ذهن خود را همواره درگیر نگه دارید تا امکان انجام چندین فعالیت برای 
ش��ما مهیا شود. تحت این ش��رایط آستانه تحمل ذهن شما نیز افزایشی 
چشمگیر خواهد داشت. برای مثال ممکن است حتی یک صحبت کوتاه 
نیز باعث شود تا تمام تمرکز شما در طول جلسه برهم بخورد که این امر 
به این خاطر است که شما به خوبی ذهن خود را در شرایط انجام چندین 
فعالیت قرار نداده  اید و با این حال مدیران برتر همواره در س��خنرانی  ها و 
حتی در  س��خت ترین لحظات، قادر به کنترل و حفظ س��طح کاری خود 
هستند. در این رابطه این امر که همواره خود را در معرض چندین فعالیت 
مختلف قرار داده و ذهن خود را درگیر چند فعالیت پشت سر هم کنید، 
در نهایت باعث خواهد شد تا این امر به عادت رفتاری شما تبدیل شده و 

ذهن شما برای این شرایط کامال آماده باشد.
4-خوش بينی را تمرین کنيد 

ب��ا نگاه��ی به مدیران برتر، ب��ه این نکته پی خواهی��د برد که آن  ها 
همواره به جنبه  های مثبت مس��ائل توجه بیشتری نشان داده و با این 
اق��دام روحیه خود و تیم ش��رکت را حفظ می  کنن��د. این امر از جمله 
نکات مهمی اس��ت که باید مورد توجه ق��رار دهید. از جمله مهم ترین 
دالیل عدم انجام کارهای جدید از س��وی مدیران و یا حتی کارمندان 
تیم ش��رکت، توجه بیش از حد آن  ها به جنبه   های منفی  ای اس��ت که 
ممکن اس��ت برای آن  ه��ا رخ دهد. این امر در حالی اس��ت که تمامی 
این موارد تنها احتماالت موجود محس��وب می  ش��وند و در صورتی که 
تالش و هوش��مندی کافی داشته باش��ید، احتمال شکست شما کامال 
پایین خواهد بود. به همین خاطر الزم است تا خوش بینی را به عنوان 
ی��ک مهارت ذهنی مهم تمرین کنید. برای این امر توصیه می ش��ود تا 
همواره تمام��ی جنبه  های یک اقدام و تصمیم را در جایی یادداش��ت 
کرده و موارد مثبت آن را درست تر یادداشت کنید. با انجام این کار در 
درازمدت مش��اهده خواهید کرد که صورت طبیعی قادر به ذکر موارد 
مثب��ت بیش تری خواهید بود. با این حال این امر نباید باعث ش��ود تا 
نس��بت به موارد منفی هر اقدام غافل ش��ده و آن را مورد ارزیابی قرار 

ندهید.
در نهایت توجه داشته باشید که با انجام تمامی موارد ذکر شده، شما 
می توانید ش��انس خود را برای تبدیل ش��دن به یک کارآفرین و مدیر 
برتر، افزایش دهید. با این حال اوج مهارت شما زمانی معنا پیدا خواهد 
کرد که قادر به پیاده ساختن این موارد در تمامی تیم شرکت خود نیز 
باشید. بدون ش��ک در اختیار داشتن کارمندانی با ذهنیت کامال قوی 

و آماده، سطح توانایی  های شرکت را افزایش چشمگیری خواهد داد.
entrepreneur: منبع

مایکل نووگراتز، بنيانگذار Galaxy Digital معتقد است که بازار ارزهای دیجيتال سال آینده  ميالدی تکان خواهد خورد و 
شاهد شوک جدیدی در بازار ارز دیجيتال خواهيم بود. 

مایکل نووگراتز، از سهامداران اسبق بنياد مالی گلدمن ساکس و بنيانگذارGalaxy Digital در مصاحبه ای با فایننشال تایمز 
اعالم کرد، سال آینده  ميالدی شاهد شوک جدیدی در بازار ارز دیجيتال خواهيم بود.

به گزارش زوميت، مصاحبه  وی در تاریخ 23 نوامبر در فایننشال تایمز منتشر شده است. مایکل نووگراتز در مصاحبه  خود 
اعالم کرد:  سال جاری ميالدی، Galaxy Digital با چالش های بسياری دست وپنجه نرم کرد. شرکتی که اميدوارم روزی بتواند 

به گلدمن ساکسی در بازار ارز رمزنگاری شده تبدیل شود.
نووگراتز پيش بينی کرده که موسسـات مالی، در حوزه  سرمایه گذاری ارز دیجيتال، به سمت مناسب ترین ارز رمزنگاری شده  
در سه ماهه  اول سال آینده  ميالدی روی خواهند آورد. همچنين وی پيش بينی می کند که در سال آینده  ميالدی و همزمان با 
افزایش مجدد قيمت ها، شاهد شوک جدیدی در بازار ارز دیجيتال خواهيم بود. تام سوانسون، بنيانگذار شرکت مشاوره فناوری 

Post Oak Labs در مورد پيش بينی های نووگراتز به فایننشال تایمز گفت:
نووگراتز اعالم می کند که با تغيير قيمت ها، تغييری در بازار ارز دیجيتال رخ خواهد داد؛ این در حالی است که وی کوچک ترین 
تاثيری بر شـرایط بازار ارز دیجيتال ندارد. سوانسـون در ادامه  صحبت های خود اشاره می کند کاری که گلکسی دیجيتال در 
حال حاضر و بدون موفقيت چندانی به انجام می  رساند، کاری است که شرکت های بسياری، پيش از این رفته اند و در نتيجه در 
حال حاضر نتيجه  تالش چهار سال قبل خود را می بينند. مقاله منتشرشده از سوی فایننشال تایمز، بدون مطرح کردن نام، به 

صحبت های یکی از بنيانگذاران شرکت های بالک چين اشاره می کند. وی معتقد است:
 Galaxy یکی از بزرگترین مشـکالت ارزهای دیجيتال، عدم اطمينان نسبت به بانکداری تجاری است و

Digital، در موقعيت خوبی قرار گرفته تا بتواند اولين شـرکتی باشـد که از وضعيت بازارهای 
جدید به خوبی استفاده می کند.

خيلی راحت می توانيم فردی شـکاک باشيم، اما اتفاقات جدیدی در حال 
رخ دادن است. بازار ارزهای رمزنگار ی شده در حال توسعه است و روند 

رو به رشـدی دارد و از بازارهای مالی سـنتی پيشـی خواهد گرفت. 
 Bakkt نووگراتـز در ادامـه  صحبت های خود به پلتفرم هـای آتی

که پلتفرم دارایی های دیجيتال اسـت که توسـط شـرکت مادر 
بازار بـورس و اوراق بهـادار نيویورک )NYSE( ایجاد شـده و 
سـرویس های مدیریت دارایی دیجيتال یا DAM که توسـط 

شرکت سرمایه گذاری Fidelity رونمایی شد، اشاره می کند.
چنـد روز قبل، مدیر ارشـد بازرگانی بيت پـی، اعالم کرد 
که دو تغيير شـاخص در بخش مالی سـنتی باعث می شود 
که شـاهد تغيير قيمت ارز دیجيتال در بازار باشيم. سنی 
سينگ، مدیر ارشد بازرگانی بيت پی معتقد است که ارزش 
بيت کوین تا پایان سـال 2019 به رقمی در حدود 1۵.000 

دالر تـا 20.000 دالر خواهـد رسـيد. ارزش بيت کوین 
در ماه های اخير سـقوط کرده اسـت و با افت ارزش 

11درصدی در حدود 38۵0 دالر معامله می شود.

 

4 مهارت ذهنی که موفق ترین کارآفرینان از آن استفاده می  کنند

مایکل نووگراتز:

سالآیندهمیالدیشوکجدیدیبه
بازارارزدیجیتالواردمیشود


دریچــه

رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاون��ت علمی گفت ضریب نفوذ 
فناوری های س��اخت افزایشی با ظهور استارتاپ ها در کش��ور افزایش می یابد.به 
گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اسماعیل قادری فر در افتتاحیه 
دومین رویداد چاپ س��ه بعدی ایران برگزاری این جشنواره را گامی برای توسعه 
فناوری ساخت افزایشی دانست و اظهار کرد: حوزه ساخت افزایشی به عنوان یکی 
از عناصر انقالب صنعتی در هزاره سوم مطرح است که محققان در دنیا به سرعت 
در حال توسعه و تجاری سازی این حوزه هستند.وی افزود: البته تولید علم در ایران 
نیز با توجه به ظرفیت های موجود و بالقوه مراکز علمی جایگاه خوبی را دارد، اما 
نکته مهم این است که تولید محصوالت در این حوزه باید به چرخه فناوری متصل 

شود و بحث تجاری سازی آن را در عرصه های مختلف صنعتی به کار گیریم.

توسعه ضریب نفوذ فناوری های 
ساخت افزایشی با ظهور استارتاپ ها

به قلم: ماالچی تامپسون نویسنده حوزه مدیریت و رهبری
مترجم: امير آل  علی
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وزیر ارتباطات با اش��اره به توجه وی��ژه الهام علی اف رئیس جمهور 
کشور آذربایجان به اس��تارتاپ های ایرانی حاضر در نمایشگاه فناوری 
اطالع��ات باکو )باکوتل( گفت: س��هم فاوای ای��ران از صادرات منطقه 

کم اس��ت. به گزارش مهر به نقل از وزارت 
ارتباط��ات، محمدج��واد آذری جهرم��ی در 
حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری اطالعات 
و ارتباطات باک��و )باکوتل 20۱8( در جمع 
فعاالن اس��تارتاپ ها و ش��رکت های ایرانی 
حاضر در این نمایش��گاه، با اش��اره به اینکه 
س��هم صادرات ما در حوزه ICT بسیار کم 
و بازارهای داخلی ما محدود اس��ت، تاکید 
ک��رد: وزارت ارتباطات با تمام توان در کنار 
فعاالن کس��ب و کارهای حوزه ICT است 
ت��ا با کمک به آنها ب��رای رفع موانعی که بر 
سر راه ش��ان قرار دارد، زمینه برخورداری از 
مزایای یک بازار ۴00 میلیونی )منطقه ای( 

را هم��وار کن��د. وزیر ارتباطات گفت: در ش��رایطی که بیش��تر کاالها 
و خدمات ما از کش��ورهایی وارد می ش��ود که ام��کان صادرات به آنها 
نداریم، ناچاریم برای ایجاد تعادل، روابط خود را با کشورهای همسایه 

افزایش دهیم تا همه با هم رشد کنیم. جهرمی با اشاره به اینکه بیش 
از یک سال است که به طور خاص در صدد تقویت روابط با کشورهای 
منطقه در این حوزه هستیم، افزود: قرار است یک مرکز توانمندسازی 
استارتاپ ها را به همراه کشورهای روسیه، 
ترکی��ه و آذربایجان به ص��ورت منطقه ای 
ایجاد کنی��م تا این رواب��ط بیش از پیش 

تحکیم شود.
وزیر ارتباط��ات با تاکید ب��ر اینکه باید 
قواع��د حض��ور در بازاره��ای جهان��ی و 
کش��ورهای مختلف را ی��اد بگیریم، گفت: 
نمایش��گاه ب��ه عن��وان وس��یله ای ب��رای 
دستیابی به هدف بازارهای جهانی است و 
برای دستیابی به این هدف باید با مطالعه 
و بررس��ی، پتانس��یل های موجود را قبال 
سنجیده و ظرفیت های خود را باال ببریم.

وی اف��زود: ب��ا توجه به ت��وان علمی و 
پزش��کی باال که کش��ور در اختیار دارد، موضوع توریسم سالمت مورد 
اقبال همسایگانی چون آذربایجان قرار دارد، اما به دلیل نقص در ارائه 

خدمات مطلوب، اغلب نمی توانیم رضایت آنها را فراهم کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با تش��ریح جزییات برگزاری نخس��تین هفته 
دیجیتال در راس��تای تحول دیجیتال در کش��ور گفت در این رویداد 
 ICT آخری��ن اقدامات فعاالن ح��وزه فاوا برای 2.۵ برابر ش��دن بازار

بررسی می شود.
حس��ین فالح جوش��قانی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، با اش��اره به جزییات برگزاری 
هفت��ه دیجیتال ک��ه از ۱۷ ت��ا 2۱ آذرماه 
امس��ال برنامه ری��زی ش��ده اس��ت، گفت: 
برگزاری هفته دیجیتال برای نخس��تین بار 
در کش��ور ب��ا هماهنگ��ی س��ازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی و با مش��ارکت 
سازمان های ذی ربط وزارت ارتباطات، برای 
تحقق اهداف تح��ول و اقتصاد دیجیتال در 

کشور، اجرا می شود.
وی گف��ت: در ای��ن روی��داد موضوع��ات 
مرتبط با تحول دیجیتال در کش��ور از دید 

مباحث حاکمیت��ی و وظایف اپراتورهای ارتباط��ی مورد تبادل نظر و 
بررسی قرار می گیرد.

فالح جوشقانی با بیان اینکه در این رویداد قصد این است که بدانیم 

تاکنون چه خدماتی در حوزه دیجیتال در کش��ور عرضه ش��ده است، 
افزود: در هفته دیجیتال موضوع رسیدن به هدف 2.۵ برابر شدن بازار 
فناوری اطالعات و ارتباطات تا پایان برنامه ششم توسعه، مورد بررسی 
قرار گرفته و آمادگی کش��ور در این حوزه 

سنجیده می شود.
معاون وزی��ر ارتباطات با تاکید بر اینکه 
برای رس��یدن به این هدف، نیازمند ارائه 
خدمات دیجیتال در کشور هستیم، ادامه 
 ICT داد: تاکنون رون��د فعالیت در حوزه
مرب��وط به توس��عه زیرس��اخت ها بود، اما 
هم اکنون موض��وع ارائه خدم��ات مدنظر 
است. بر این اس��اس اپراتورهای ارتباطی 
باید با مش��ارکت سایر بازیگران این عرصه 
بتوانن��د خدمات دیجیت��ال در بخش های 
مختلف��ی از جمل��ه OTT )ش��بکه های 
اجتماع��ی، ویدئ��و دیجیت��ال و تلویزیون 
اینترنتی(، اینترنت اش��یا)کنتور هوش��مند و شهر هوشمند(، خدمات 
پرداخت )اپلیکیش��ن های پیمنت بانکی( و گیمینگ و سرگرمی ارائه 

دهند.

جزیيات برگزاری هفته دیجيتال در ایرانتوجه »علی اف« به استارتاپ های ایرانی 

س��ئو و تکنیک های بهینه س��ازی موتور جست وجو به ش��کل دوره ای در حال 
 SEO تغییر هس��تند و همین امر باعث می شود برای موفقیت در سئو مارکتینگ
Marketing همیشه به روز باشید. ترندهایی که برای سئو مارکتینگ وب سایت 
یا بالگ پیشنهاد می شود بیشتر براساس الگوریتم های موتور جست وجوی گوگل 
ارائه می ش��ود بنابراین با هر تغییری در الگوریتم گوگل در صفحات نمایش نتایج 
جست وجو SERP شما هم باید دست به کار شوید. در اینجا به بررسی چند ترند 
مهم در بحث بهینه سازی موتورهای جست وجو برای محتوای تولیدی و البته وب 

سایت شما می پردازیم:
1- جست وجوی صوتی Voice Search از مهم ترین ترندهای سئو 

مارکتينگ است
همانطور که می دانیم جست وجوی صوتی جزو ترندهای اساسی در حوزه دیجیتال 
مارکتینگ Digital Marketing اس��ت، ولی این موضوع در ارزش گذاری سئو 
وبالگ یا وب س��ایت شما نیز بسیار ارزشمند است. جست وجوی صوتی و استفاده 
از دستیار صوتی به شدت در حال رشد هستند و این موضوع سبب شده است که 
وب س��ایت هایی که تنظیمات درس��تی در این حوزه دارند موفق تر باشند و بیشتر 
مورد بازدید قرار بگیرند. در سال 20۱8 بیش از 20درصد از جست وجوهای انجام 
ش��ده از طریق جست وجوی صوتی انجام شده اس��ت و تا سال 2020 پیش بینی 
می شود میزان جست وجوی صوتی به ۵0درصد برسد. گوگل گزارش داده است که 
در هنگام کار با اپلیکیشن گوگل، ۵۵درصد از نوجوانان و ۴0درصد از بزرگساالن به 
صورت روزانه از جست وجوی صوتی استفاده می کنند. سرویس های جست وجوی 
 ،Apple Siri اپل س��یری ، Google Assistant صوتی مانند دس��تیار گوگل
Microsoft Co Amazon Alexa، مایکروس��افت کورتان��ا -  ممازون الکس��ا

 Yandex و یاندکس آلیس Samsung Bixby سامس��ونگ بیکس��بی ،tanaa
Alice را حتما مورد توجه قرار دهید. در حال حاضر موتورهای جست وجوی صوتی 
از زبان فارسی پشتیبانی نمی کنند، اما به زودی این ترند مهم در حوزه سئو به سراغ 

سایت های فارسی می آید پس بهتر است برای آن آماده باشید.
2- تحقيق در مورد کلمات کليدی مرتبط با ویدئو

ویدئو نیز همچنان یکی از مهمترین ترندهای بهینه س��ازی موتور جس��ت وجو 
Search Engine Optimization خواهد بود پس آن را جدی بگیرید.

سرویس های ویدئویی مانند یوتیوب Youtube، فلیکر Flickr ، دیلی موشن 
DailyMotion ، ویمئو Vimeo ، و Vevo از بازیگردان اصلی این حوزه هستند 
و البته در ایران بی ش��ک وب س��ایت آپارات Aparat مهمترین سرویس استریم 
ویدئو اس��ت. البته سرویس لنز ایرانسل و چند سرویس استریم آنالین ویدئو دیگر 
نیز در حال فعالیت هستند. تا سال 2020 بیش از ۷۵درصد از حجم ترافیک وب 
متعلق به ویدئو Video خواهد بود و ش��ما باید بدانید که قرار است چه میزان از 
جست وجوی این حجم ترافیک را به خود اختصاص دهید. با توجه به آمار و ارقام 
اعالم شده، شما باید روی جست وجوی ویدئو تمرکز کنید و ببینید مخاطبان شما 
به چه نوع ویدئوهایی عالقه مند هستند و با چه کلماتی به جست وجو برای یافتن 

آنها اقدام می کنند.
3- نسخه موبایل شما ارزشمندتر از نسخه دسکتاپ است

بگذارید با آمار و ارقام ش��روع کنیم؛ در س��ال 20۱8، 80درصد از بزرگس��االن 
آمریکایی حداقل یک تلفن هوشمند دارند. الگوریتم جدید گوگل تغییرات مهمی 
در این بخش داش��ته اس��ت که رتبه بندی برتر در نتایج را به همراه خواهد داشت. 
Mobile-First Index اهمیت این موضوع را نشان می دهد. پس اگر می خواهید 
سئو سایت شما بهتر باشد باید به نسخه موبایل خود توجه فراوانی کنید. در مورد 
س��رعت بارگذاری نس��خه موبایل خود بسیار متمرکز باش��ید این مورد در سئو از 

ریسپانسیو بودن وب سایت شما هم مهمتر است.

4- به توليد محتوای ارزشمند بپردازید
این موضوع بسیار مهم است که دست از تولید محتواهای بی ارزش بردارید و تمرکز 
خ��ود را روی کلمات کلید خاص و کلم��ات کلیدی ترکیبی بگذارید. دیگر زمان آن 
گذشته است که تالش کنید که به ازای هر کلمه در صفحه اول گوگل شما را پیدا 
کنند. مخاطب آنقدر باهوش است که برای پیدا کردن موضوع مورد نظر خود از چند 
کلمه همزمان و به شکل ترکیبی استفاده کند؛ پس مبنای نگارش محتوای خود را 
بر این اساس قرار دهید. ۶۱درصد از بازاریابان می گویند که سئو ارگانیک مهمترین 
برنام��ه در اولویت ه��ای بازاریابی درونگ��را Inbound Marketing آنها اس��ت. 
8۴درصد از مردم از برندها توقع دارند تا محتوای آموزشی و درگیرکننده تولید کنند.

۵- از پروتکل امنيتی SSL برای سایت خود استفاده کنيد
یکی از عوامل موفقیت در س��ئو مارکتینگ باال بردن میزان امنیت سایت است. 
برای همین موضوع پیش��نهاد می ش��ود تا از پروتکل SSL در سایت خود استفاده 
کنید. این موضوع باعث خواهد ش��د در نتایج جس��ت وجو در جایگاه بهتری برای 
کاربران نمایش داده شوید. 82درصد از مراجعین وب سایت ها می گویند سایت هایی 

که به نظرشان امنیت کافی ندارد را سریعا ترک می کنند.
6- طراحی تجربه کاربری UX را در طراحی وب سایت جدی بگيرید

اگر به دنبال این هستید که بازدید کننده زیادی به سایت شما مراجعه کنند حتما 
به این نکته توجه کنید که صرف مراجعه وضعیت نمایش سایت شما در نتایج تغییر 
چندانی نخواهد کرد. طراحی تجربه کاربری و رابط کاربری وب سایت شما باید به 
گونه ای باشد که میزان ریزش مراجعه کنندگان یا بانس ریت شما کاهش پیدا کند 
و مخاطبین س��ایت زمان بیش��تری را در سایت شما صرف کنند. این عامل باعث 
خواهد شد تا وضعیت نمایش شما در نتایج صفحات جست وجو SERP به وضعیت 
 H مناسب تری ارتقا پیدا کند. پس در طراحی وب سایت خود حتما از تگ های هدر

و منوی دست یافتنی و با کاربری آسان استفاده کنید.
7- از اینفلوئنسر مارکتينگ در سئو مارکتينگ استفاده کنيد

اثرگذاری اینفلوئنسر بر ذهن مخاطب بر کسی پوشیده نیست پس بهتر است تا 
از آنها برای معرفی شما و پیشنهاد دادن شما به مخاطبان شان استفاده کنید و سعی 
کنید از آنها بک لینک Backlink داشته باشید. از اینفلوئنسرها برای تولید محتوای 
خالقانه و همچنین تارگت کردن روی کلمات کلیدی مورد عالقه مخاطبین خود 
استفاده کنید. ۶۷درصد از بازاریابان اعتقاد دارند که اینفلوئنسر مارکتینگ به آنها 

کمک می کند.
8- از محتوای ارزشمند طوالنی در بازاریابی محتوا استفاده کنيد

این جمله به معنای آن نیس��ت که تالش کنید تا جمالت خود را کش بدهید 
تا به یک مقاله طوالنی برسید، برعکس سعی کنید محتوا آنقدر ارزشمند و مفید 
باشد که بتوان مطالب طوالنی تری برای آن تهیه کنید. همچنین عالوه بر استفاده 
محتوای تصویری در مقاله تالش کنید با فرمت دادن درس��ت به مقاله خود برای 
مخاطب انگیزه مطالعه مقاله را باال ببرید. با استفاده از تاکتیک های بازاریابی درونگرا 
Inbound Marketing نسبت به تبلیغات می توان ۵۴درصد Lead موثرتری 

ایجاد کرد. ۷0درصد از بازاریابان فاقد یک برنامه بازاریابی یکپارچه هستند.
9- هوش مصنوعی سئو مارکتينگ را تغيير خواهد داد 

از تولی��د محتوای ب��ی ارزش حتما خودداری کنید و از تکنیک های کاله س��یاه 
Black Hat در سئو سایت خود استفاده نکنید، الگوریتم های موتور جست وجو هر 
روز در حال باهوش تر شدن هستند و با یافتن این تکنیک ها در سئو مارکتینگ شما، 
رتبه نمایش سایت را به شدت کاهش می دهند. 38درصد از مصرف کنندگان اعتقاد 
دارند هوش مصنوعی به کمک آنها می آید تا تجربه کاربری بهتری داش��ته باشند. 

۷2درصد از صاحبان کسب و کار، هوش مصنوعی را یک مزیت تجاری می دانند.
imarketor: منبع

سئو مارکتينگ یا بهينه سازی موتور جست وجو در سال 2019 
به کدام سمت می رود؟

یادداشـت

حیدری با اش��اره به ش��کاف موجود میان نیازها و انتظارات جامعه-بازار و 
فعالیت های نهاد دانش��گاه، گفت فلس��فه وجودی پارک علم وفناوری برقراری 

ارتباط بین این دو است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، نشس��ت هم اندیش��ی با 
مس��ئوالن استان آذربایجان غربی با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان، رئیس 
پارک علم وفناوری آذربایجان غربی، مس��تعدان برتر س��ال تحصیلی ۹8-۹۷ و 
برگزیدگان بومی جشنواره اختراعات وابتکارات رویش سال ۱3۹۷ برگزار شد.
در این نشس��ت، چهل امیرانی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان غربی، 
به معرفی بنیاد ملی نخبگان و تش��ریح سیاس��ت ها، تسهیالت و حمایت های 

بنیاد نخبگان پرداخت.

پارک علم  و فناوری پل ارتباطی 
دانشگاه با جامعه-بازار است



همانطور که دش��واری های مدیریت و توسعه یک کسب وکار بیشتر از 
هر زمانی ش��ده، هزینه های امور تبلیغاتی نیز افزایش چشمگیری یافته 
اس��ت. متاسفانه براس��اس تحلیل وضع موجود روند افزایش هزینه های 
تبلیغات در س��ال های آینده ادامه خواهد یافت. افزایش هزینه تبلیغات 
ش��اید گامی به سوی بررسی استراتژی های طبیعی )ارگانیک( در حوزه 

تبلیغات به منظور استفاده بیشتر از بودجه مان باشد.
درست در اینجا بازاریابی محتوایی و استراتژی شبکه های اجتماعی پا 
به عرصه نمایش می گذارند. من در گوشی های هوشمند بسیاری از افراد 
محتوای های مختلف بازاریابی دارای کیفیت باال را مش��اهده کرده ام. در 
صورت طراحی یک محتوای باورپذیر در ش��بکه های اجتماعی ش��انس 
برندتان برای جذب مش��تری ت��ا حد زیادی افزای��ش خواهد یافت. در 
حقیقت مردم ن��گاه مثبتی به مفهوم بازاریاب��ی محتوایی دارند. همین 
امر برگ برنده برندهای کوچک و بزرگ در بازار برند محسوب می شود. 
به این نکته توجه داش��ته باش��ید که در صورت شکس��ت در انطباق با 
الزام های بنیادی بازاریابی محتوایی محبوبیت و ش��هرت برندتان روز به 

روز کاهش خواهد یافت.
ش��رکت های بزرگ چند س��الی است که شروع به اس��تفاده از مزیت 
بارگذاری آگهی در شبکه های اجتماعی کرده اند. پیش بینی ها حاکی از 
پرداخت هزینه های بیش��تر از سوی شرکت های بزرگ برای تبلیغات در 
پلتفرم های اجتماعی است. چنین عملی موجب افزایش قیمت تبلیغات 
در ش��بکه های اجتماعی خواهد ش��د. اکنون زمان ش��روع نقش آفرینی 
شما و شرکت تان در عرصه شبکه های اجتماعی است. در حقیقت پیش 
از اش��غال همه جایگاه های ممکن از س��وی برندهای ب��زرگ باید برای 
خودمان جایگاه مناسبی دست و پا کنیم. در غیر این صورت با افزایش 
م��داوم هزینه تبلیغات آنالین عمال برند ما بودجه کافی برای این بخش 

مهم از تبلیغات نخواهد داشت.
م��ن ب��ه خوبی از دش��واری صرف نظر از س��ود ش��رکت ب��ه منظور 
س��رمایه گذاری بیشتر آگاه هس��تم. به ویژه وقتی که به تازگی برندمان 
را تاس��یس کرده و دنبال استفاده از منافع فعالیت سخت و بی وقفه مان 
هس��تیم. با این حال اگر به دنبال اجرای یک بازی بلندمدت در عرصه 
کس��ب وکار هس��تید، به س��رمایه گذاری بر روی بازاریاب��ی محتوایی و 
تبلیغ��ات در ش��بکه های اجتماعی به عنوان ضرورت ن��گاه کنید. فقط 
در این صورت برند ش��ما در درازمدت توان رقابت با دیگر ش��رکت ها را 
خواهد داشت. به عالوه در این صورت شما کسب وکار خود را از افزایش 

هزینه تبلیغات در سال های آتی حفظ می کنید.
اگر شما روی بازاریابی محتوایی و تبلیغات سرمایه گذاری نکنید، پول 
زیادی را بر روی میز بازی بر جای خواهید گذاشت. هدف من در اینجا 
نمایش ش��یوه های جلوگیری از هدررفت بودجه ش��رکت تان و تضمین 

رشد و آینده باشکوه کسب وکارتان است. 
3 توصيه برای بازاریابی کسب وکارتان به سوی توسعه

با توجه به گزارش Hubspot.com، ۴۷درصد از مش��تریان پیش از 
صحبت با فروش��نده یک محصول بین س��ه تا پنج محتوای بازاریابی را 
مشاهده می کنند. همچنین پس از مشاهده یک ویدئوی آنالین بازاریابی 
۶۴درصد از مشتریان عالقه بیشتر به خرید آنالین دارند. به طور مشابه، 
 )Content Marketing Institute( موسس��ه بازاریابی محتوای��ی
براس��اس مطالعات خود ادعای ثمربخشی سه برابری بازاریابی محتوایی 

در مقایسه با تبلیغات پولی مبتنی بر جست وجو را دارد.
مش��تری امروز بی��ش از هر زمان دیگری مورد بمب��اران اطالعاتی از 
س��وی کانال های مختلف قرار دارد. به همین دلیل برای جلب نظر آنها 
باید دس��ت به تولید محتوایی شاخص، جذاب، بیانگر مزیت های شرکت 
و محصول ش��ما نس��بت به رقبا و همچنین نمایشگر خواسته های مورد 
نی��از آنه��ا زد. پس از این مرحل��ه باید محتوای تولیدی را به ش��یوه ای 

درست در دستان مخاطب قرار دهیم.

کسب وکار شما به تبلیغات اجتماعی به عنوان وسیله ای برای رساندن 
ارزش محتوای ت��ان ب��ه مخاط��ب نیازمند اس��ت. چنی��ن کاری نه تنها 
اعتبار ش��ما در میان مش��تریان را به طور جالبی افزایش می دهد، بلکه 
هزینه های تبلیغاتی تان را نیز کاهش خواهد داد. همچنین سود شما در 

مقیاسی قابل تامل افزایش محسوسی می یابد. 
پرس��ش اصلی و مهم در اینجا معطوف به کارهایی اس��ت که شما در 
ماه های آت��ی به منظور بهبود وضعیت برندت��ان می توانید انجام دهید. 
هدف اصلی ش��ما در ماه های آینده باید افزایش شهرت برندتان در کنار 
کسب اعتبار باشد. با چنین توضیحاتی اجازه دهید به سراغ بررسی سه 

توصیه مقاله مان برویم.
1. خلق آمار محتوایی ارزشمند و تشکيل تيم

در ابتدا چهار مقاله نوش��ته، هش��ت عکس و تع��دادی متن تفصیلی 
ب��رای تصاویر تهیه کنید. س��پس هر ماه به س��راغ یک ش��رکت برای 
ب��ه اش��تراک گذاری محتوای تان بروید. یک��ی از راهکاره��ای جالب و 
تاثیرگذاری که من برای موفقیت برندم از آن استفاده کردم، همکاری با 
برندهای تازه تاسیس دیگر بود. در زمینه انتخاب این برندها هماهنگی 
حوزه فعالیت شان با برند من در اولویت نخست قرار داشت. به این ترتیب 
من پس��ت های آنها و آنها پست های من را به اشتراک می گذاشتیم. در 
این زمینه من حواس خود را به طور دقیق برای انتخاب محتوای مرتبط 
با فعالیت برندم جمع می کردم. به این ترتیب عالوه بر تبلیغ دیگران به 
فکر شهرت و اعتبار برند خود نیز بودم. حدس بزنید این شیوه تبلیغاتی 
چقدر هزینه روی دست من گذاشت؟ درست است، صفر دالر. این شیوه 

یکی از بهترین راهکارهای تبلیغاتی رایگان قلمداد می شود.
2. ایجاد محتوای ویدئویی برای کسب وکارتان

ایجاد مرحله ای اس��ت که امکان صرف نظر از آن وجود ندارد. به این 
ترتیب دو گزینه پیش روی ما خواهد بود. نخست تهیه ویدئو با استفاده 
از امکان��ات موج��ود و مهارت خودم��ان و دوم همکاری ب��ا آژانس های 
Red Wolf E -  ببلیغات��ی و آتلیه های حرفه ای. در ای��ن زمینه برند

tertainment )برند من( توانایی ارائه کمک های بس��یاری به شما را 
خواهد داشت. اکنون نوبت بیان داستان برندمان در قالب شار باالیی از 
ویدئوهای ۶0 ثانیه ای اس��ت. در هر کدام از این ویدئوها ما باید داستان 
منحصر به فرد برند خود را شرح دهیم. به این ترتیب مخاطب عالقه مند 
به دریافت اطالعات بیش��تر در مورد برند و محصوالت ما خواهد ش��د. 
اگر به فکر تولید ش��خصی چنین ویدئوهایی هستید، استفاده از دوربین 
اینستاگرام گزینه منطقی خواهد بود. این دوربین به شما فرصت ضبط 
ویدئوهای مناس��ب با پلتفرم اینس��تاگرام را خواه��د داد. به این ترتیب 
دیگر نیازی به ویرایش ویدئوها پیش از بارگذاری در اینستاگرام نخواهد 
بود. در حقیقت بس��یاری از برندها با استفاده از دوربین های دیگر عمال 
به هنگام بارگذاری ویدئوی خود در اینس��تاگرام مجبور به ویرایش کلی 
محتوای ش��ان می ش��وند. بی تردید این فرآیند زمان زی��ادی را به خود 
اختصاص خواهد داد. به موازات سرگم س��ازی مخاط��ب با ویدئوی تان 
فرآیند جذب آنها به برند ش��ما ادام��ه خواهد یافت. توصیه منطقی من 
به شما ضبط ویدئوهای شش ماه آینده برندتان به صورت یکجاست. به 
ای��ن ترتیب در فواصل زمانی معین هر کدام از ویدئوها را در اکانت های 

رسمی تان در شبکه های اجتماعی بارگذاری خواهید کرد. 
براساس تجربه شخصی من هنگامی ویدئوها بهترین عملکرد را دارند 

که به سه پرسش ذیل پاسخ دقیق دهند:
- بیننده من چه مشکلی دارد؟

- برند من چه اطالعات کاربردی دارد که امکان حل مشکل مخاطب 
را فراهم می کند؟

- مخاطب با چه اقدام یا مجموعه اقداماتی موفق به حل مشکل خود 
)خرید محصول ما( خواهد شد؟

ویدئوها باید پاسخ های ارزش��مندی را در مورد سرویس های مختلف 
برن��د ما فراهم س��ازد. همچنین نحوه س��فارش محصوالت و مش��اهده 
ویژگی های جزئی ترش��ان در سایت رسمی برندمان باید همیشه به طور 
کامال ش��فاف و ساده معرفی ش��ود. در اینجا طراحی یک سایت رسمی 

زیب��ا در کان��ون توجه ق��رار دارد. به هر حال وقتی قصد اطالع بیش��تر 
پیرامون یک برند را داریم، س��ایت رس��می اش نخستین منبع معتبر به 

شمار می آید.
عالوه بر تولید و بارگذاری محتوای ویدئویی در سایت رسمی شرکت، 
م��ا امکان هم��کاری با ۱۵ الی 20 ش��رکت و فرد تاثیرگ��ذار دیگر در 
ش��بکه های اجتماعی را داریم. به این ترتیب در این ش��رایط با انتش��ار 
متقابل محتوای یکدیگر بدون پرداخت هرگونه هزینه اضافی مش��تریان 
تازه جلب خواهیم کرد. در غیر این صورت باید برای انتشار مطالب مان 

در صفحه دیگر افراد مقدار مشخصی هزینه پرداخت کنیم. 
3. ایجاد اجتماع تعاملی

با ایجاد یک اجتماع تعاملی در مورد موضوع یا محصولی خاص ش��ما 
فعال ترین و بهترین ش��یوه تبلیغاتی را به کار خواهید گرفت. این شیوه 
می تواند با س��اخت یک برند ش��خصی به منظور توس��عه هرچه بیشتر 
برند اصلی تان به اوج بازدهی برس��د. به این ترتیب ش��ما فرصت تعامل 
و گفت وگوی مس��تقیم با مشتریان تان در پلتفرم های آنالین را خواهید 
داش��ت. در مورد این اس��تراتژی پایداری رمز اصلی موفقیت به حساب 

می آید.
ایجاد یک برند ش��خصی فرصت تعامل بیشتر با مخاطب ها را به طور 
چش��مگیری افزایش می دهد. در حقیقت افراد در شبکه های اجتماعی 
تش��نه ش��ناخت برندها براساس ش��خصیت های کلیدی شان هستند. با 
ایج��اد یک برند ش��خصی پیرامون خود به طور مناس��ب این خواس��ته 
مخاطب پاس��خ داده می شود. درست است که بسیاری از افراد مشاهده 
صورت های انس��انی در همه جای کسب وکار را دوست ندارند، اما اغلب 
افراد عالقه زیادی به ش��ناخت برندها براساس افراد کلیدی شان دارند. 
به این ترتیب همیش��ه اس��تراتژی فوق را به عنوان راهبردی اساسی در 

نظر داشته باشید. 
در طول س��ال های اخیر، م��ن روی صفحه اینس��تاگرام خود تمرکز 
زیادی کرده ام. صادقانه بگویم، بیشتر مشتریان من در این صفحه حضور 
دارند. همچنین مش��تریان تازه اغلب از طریق اینستاگرام با من ارتباط 
برق��رار می کنند. برای نمونه همکاری اصلی من با برندهای رولز رویس، 
Jacoby & Meyers و NBCUniversal از طری��ق اینس��تاگرام 
رقم خورد. نکته جالب در مورد اس��تفاده از اینستاگرام به عنوان پایگاه 
تبلیغاتی و ارتباطی با دیگران عدم نیاز به پرداخت هرگونه هزینه است. 
مگر آنکه قصد توسعه مطلب تان از طریق تیم فنی این پلتفرم را داشته 
باش��ید ک��ه هزینه های خاص خ��ود را دارد. اکانت من در اینس��تاگرام 
فالوورهای بسیار زیادی مانند برندهای مشهور ندارد. با این حال مطالب 
من در طول 2۴ س��اعت به دس��ت تقریبا ۵00 نفر از مشتریان ثابت ام 
می رس��د. این آمار برای من بس��یار مطلوب اس��ت. بی تردید شما نیز با 
فعالیت مناسب در این شبکه اجتماعی و سایر پلتفرم ها نتیجه مناسبی 

کسب خواهید کرد.
حرف زدن کافيه، بيایيد عمل کنيم

هرچه زودتر شما توصیه های مقاله حاضر را وارد فاز اجرایی کنید، مقدار 
پول بیش��تری را برای برندتان ذخیره خواهید کرد. همچنین مقدار س��ود 
بلندمدت ش��ما نیز افزایش چشمگیری می یابد. اگرچه در ابتدا هزینه های 
بازاریابی ش��ما افزایش می یابد، اما به موازات آن در بلندمدت مقدار سود و 

فرصت های تبلیغاتی و بازاریابی شما وضع بهتری خواهد یافت.
در مورد پلتفرم فیس بوک اخیرا بس��یاری از کارش��ناس ها از افزایش 
بی رویه هزینه تبلیغ��ات در کنار کاهش بازدهی محتوای تبلیغاتی خبر 
داده اند. در پاس��خ فیس بوک دلی��ل این اتفاق را تکمی��ل ظرفیت این 
پلتفرم و ناتوانی در مکان یابی برای تبلیغاتی جدید عنوان کرده است. به 
این ترتیب برای بهب��ود وضعیت تبلیغاتی و بازاریابی برندمان باید فعال 

دور فیس بوک را خط بکشیم.
اگر امروز به س��راغ س��رمایه گذاری روی بخ��ش بازاریابی و تبلیغات 
برویم، در آینده ای نزدیک هزینه های برندمان کاهش و سود آن افزایش 

چشمگیری خواهد یافت.
entrepreneur: منبع

سرمایه گذاری روی تبليغات با هدف کسب سود و کاهش هزینه ها

چگونهباافزایشبودجهتبلیغاتیامکانجلوگیریازمرگبرندمانراداریم؟

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

Red Wolf Entertainment به قلم: لوئيس گارسيا مدیرعامل و موسس برند
ترجمه: علی آل علی    

اپل گوشی فقرا در چين
کاربران چینی آیفون در مقایس��ه با کاربران هوآوی در این کش��ور، 
س��طح تحصیالت پایین تر و درآمد کم تری دارند. نتیجه  تحقیقی که 
توس��ط آژانس موب دیتا )MobData( انجام ش��ده نش��ان می دهد 
کارب��ران آیفون در دس��ته  افرادی قرار دارند که ب��ه »فقیران نامرئی« 
مشهورند و بیشتر زنان مجردی در سنین ۱8 تا 3۴ ساله اند که عمدتا 
بی��ش از دبیرس��تان درس نخوانده ان��د و درآمد کمی دارن��د. کاربران 
هوآوی اما اکثرا مردان متاهل س��نین 2۵ تا 3۴ س��اله ای هستند که 
مدرک دانشگاهی و درآمد خوبی دارند. براساس این تحقیق دارندگان 
هوآوی خانه و خودروی ش��خصی دارند و کاربران اپل ساکن خانه های 
اجاره ای هستند. هوآوی در چین رهبر بازار است و همراه شیائومی، اوپو 
)Oppo( و ویوو )Vivo( سهم مشترک بازارش به 80درصد می رسد 
و در این میان اپل تنها ۹درصد س��هم بازار را در چین دارد. بقیه سهم 

بازار را برندهای خرد دیگر دارند. 

عذرخواهی Dolce & Gabbana از مردم 
چين: ما شما را دوست داریم 

پ��س از برداش��ت نژادپرس��تانه از ویدئوه��ای تبلیغات��ی و پیام های 
اینستاگرامی در یکی از بزرگترین بازارهای لوکس جهان، چین، موسسان 
Dolce & Gabbana در قال��ب یک ویدئو در رس��انه های اجتماعی 
چینی از مردم این کشور معذرت خواهی کرده اند.این خانه مد ایتالیایی 
به خاطر فیلم فوق و اظهارات وارده به ش��رکت و یکی از موسس��انش، 
اس��تفانو گابانا، در حس��اب اینستاگرام مدت ها تحت فش��ار بوده است. 
Dolce & Gabbana هکرها را بابت این موضوع س��رزنش کرد. سه 
ویدئوی تبلیغاتی که از اکانت پلتفرم رسانه اجتماعی »Weibo« حذف 
شده اند، یک زن چینی را در حال استفاده از chopstick برای خوردن 
پیتزا، اسپاگتی با تکه های گوشت خردشده و یک غذای ایتالیایی دیگر 
نش��ان می دهند. بسیاری از کاربران رسانه های اجتماعی چینی ویدئو را 
Ga -  ژژادپرستانه و سرشار از کلیشه های قدیمی منسوخ شده نامیدند.

bana   Domenico Dolce&، موسس��ان شرکت، با ظاهر شدن در 
یک ویدئو در رس��انه های اجتماعی چینی از امیدواری خود نس��بت به 
بخشش و بیش��ترین تالش برای شناخت و تکریم بهتر فرهنگ چینی 
س��خن گفتند. طراحان مد به زبان ایتالیایی گفتند که خانواده های مان 
همیشه به ما احترام گذاشتن به فرهنگ های مختلف در سرتاسر جهان 
را آموزش داده اند و به همین دلیل تقاضای بخش��ش در صورت ارتکاب 
اش��تباه از نگاه ش��ما را داریم. ما همچنین از همه چینی ها در سرتاسر 
جهان عذرخواهی می کنیم. ما همیشه عاشق چین بوده ایم. آنها ویدئو را 
با گفتن عبارت »متاسفم« به زبان چینی به پایان رساندند. سال تاسیس 
Dolce & Gabbana ب��ه ۱۹8۵ میالدی در ش��هر میالن ایتالیا باز 
می گردد. محصوالت این ش��رکت را لباس، کفش، ساعت مچی و دیگر 
محصوالت متنوع تشکیل می دهند. ویدئوها و نظرات در اینستاگرام باعث 
ایجاد یک واکنش عظیم در چین شد و Dolce & Gabbana را وادار 
به لغو یک ش��وی بزرگ در چند روز گذشته کرد. این تالش و کوشش 
حکایت از خطرات موجود بر س��ر راه برندهای جهانی در مس��یر تبلیغ 

محصوالت شان در دومین اقتصاد بزرگ جهان دارد. 
mbanews: منبع

 

هزینه تبليغات در سال 2018 در آمریکا از 
مرز 200 ميليارد دالر می گذرد!

موسسه مگنا Magna پیش بینی کرده است که هزینه تبلیغات 
در آمریکا تا پایان س��ال 20۱8 به رقمی بیش از 200 میلیارد دالر 
Dig - )ررس��د که در این میان برای اولین ب��ار، تبلیغات دیجیتال 

tal Advertising( در حدود نیم��ی از کل درآمد تبلیغات را در 
برمی گیرد! )برای مقایس��ه کردن بهتر است بدانید که میزان درآمد 
نفتی ایران در سال 20۱۷ نزدیک به ۴0 میلیارد دالر بوده است.(

گزارش��ات نش��ان می دهند که درآمد تبلیغات با رشد ۶.۹درصدی 
مواج��ه ب��وده و به 20۷ میلیارد دالر رس��یده اس��ت. هزینه تبلیغات 
در آمریکا به صورت کلی در س��ه ماهه اول س��ال 20۱8 دارای رش��د 
۶.۵درصدی و در سه ماهه دوم سال دارای رشد ۵.8درصدی بوده است 
که این مس��اله به دلیل دوران Robust Economy )بهینه س��ازی 
اقتصادی تحت عملکردها و شرایط متفاوت و تغییر پارامترهای ورودی( 
و همچنین افزایش هزینه س��رمایه گذاری روی بخش های تکنولوژی، 
داروی��ی و مالی توس��ط کمپانی هاس��ت. Vincent Letang معاون 
اجرایی هوش ب��ازار جهانی مگنا می گوید: »رش��د درآمد تبلیغات به 
واس��طه عواملی همچون افزایش دستمزدها، پایین آمدن نرخ بیکاری 
و توجه به خرده فروش��ی ها افزایش پیدا کرد. این مساله موجب شد تا 
بسیاری از کمپانی ها بودجه تبلیغات خود را در نیمه اول سال افزایش 
دهن��د. در مقابل، صنایع خودروس��ازی، فیلم، رس��توران و مخابرات 
بودجه تبلیغات خود را کاهش دادند.« براس��اس پیش بینی ها، با توجه 
ب��ه نزدیک بودن انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، هزینه تبلیغات 
سیاسی افزایش چشمگیری خواهد داشت. انتظار می رود در این دوره 
2.۹ میلیارد دالر در تبلیغات تلویزیونی سرمایه گذاری شود که نسبت 
به انتخابات میان دوره ای در س��ال 20۱۴ در حدود ۱۹درصد افزایش 
می یابد. عالوه بر این در طول المپیک زمستانی و البته بازی های جام 
جهانی فوتبال روس��یه، ۶30 میلیون دالر در این حوزه صرف تبلیغات 
ش��د که 200 میلیون دالر آن به تبلیغ��ات تلویزیونی اختصاص پیدا 
کرد. با این حال، براس��اس گزارشات، درآمد تبلیغات غیردیجیتال در 
آمریکا در سال 20۱8 نسبت به سال قبل در حدود ۴.۶درصد کاهش 
خواهد یافت، البته به جز تبلیغات تلویزیونی ش��بکه های رسمی که با 
رش��د اندک 0.8 درصدی مواجه می ش��وند. با توجه به انتخابات میان 
دوره ای کنگره در آمریکا، تبلیغات تلویزیونی محلی ۹درصد و تبلیغات 
محیطی 3درصد افزایش می یابند، در حالی که تبلیغات چاپی ۱۷درصد 
و تبلیغ��ات رادیویی ۵درصد کاهش می یابند. در این میان تبلیغات از 

طریق ایمیل تقریبا مشابه سال پیش باقی می ماند.
در نیمه اول سال 20۱8 در آمریکا تبلیغات چاپی ۱۶درصد و تبلیغات 
رادیوی��ی ۵درصد کاهش و تبلیغات محیطی 3درصد افزایش داش��ته 
است. تبلیغات تلویزیونی نیز تقریبا مشابه سال قبل بود؛ اما جالب است 
بدانید که جست وجو در رسانه های دیجیتالی Digital Search با رشد 
۱8درصدی مواجه بوده و اس��تفاده از شبکه های اجتماعی 38درصد و 

تماشای ویدئوهای آنالین 2۷درصد بیشتر شده است.
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ام��روزه به لطف گوش��ی های هوش��مند و امکان اتصال ب��ه اینترنت 
پرسرعت امکان انجام طیف وسیعی از فعالیت های روزمره توسط گوشی 
همراه میس��ر شده است. در این راستا ش��رکت ارتباطات سیار در یک 
طرح جذاب و در جهت تشویق مشترکین به فعال سازی اینترنت همراه 

اول طرح بسته های میلیونی را معرفی کرده است.
در این طرح بس��ته های اینترنتی ای که مشترکین خریداری می کنند 
دیگر بسته های معمولی نیستند بلکه به همراه خود جوایز میلیونی را به 
همراه دارند؛  در طرح بسته های میلیونی که به مدت سه ماه و از ابتدای 

آذرماه تا پایان بهمن ماه اجرا می شود.
نحوه اجرای این طرح بدین صورت اس��ت ک��ه طی این مدت به ۶0 
نفر از مش��ترکین همراه اول که اقدام به فعال سازی بسته های اینترنت 
همراه اول کنند طی مراس��م قرعه کش��ی جوایزی به ارزش ۵0میلیون 
تومان اهدا می ش��ود. کلیه مش��ترکین هم��راه اول اعم از مش��ترکین 
دائم��ی و اعتباری می توانند در این طرح ش��رکت کنند. در طرح اخیر 
بازاریابی همراه اول از طریق قرعه کشی ماهیانه به 20 نفر از مشترکین 

خوش شانس هدیه ۵0 میلیون تومانی تعلق می گیرد. 
در طرح بس��ته های میلیونی همراه اول در مجم��وع مبلغ 3 میلیارد 
تومان جایزه برای مشترکین در نظر گرفته است. شما با خرید بسته های 
اینترنت همراه اول عالوه بر بهره مندی از اینترنت پرس��رعت همراه اول 

بر روی گوشی های خود مشمول جوایز ارزشمند همراه اول می شوید.
 نحوه شرکت در طرح بازاریابی همراه اول

نحوه ش��رکت در طرح بس��ته های میلیونی بسیار ساده است. در واقع 
مش��ترکین همراه اول نیاز به اقدام خاصی برای شرکت در طرح ندارند 
و کلیه مش��ترکینی که در دوره س��ه ماهه در نظر گرفته شده اقدام به 
فعال س��ازی اینترنت همراه اول خود کنند مش��مول شرایط شرکت در 

قرعه کشی بزرگ همراه اول می شوند.
در کمپین بس��ته های میلیونی همراه اول خرید بس��ته های اینترنت 
دیگر تنها نقش بس��ته های معمولی را ندارند بلکه بس��ته های میلیونی 
هس��تند که امکان بهره مندی مش��ترکین از جوایز ارزش��مند را فراهم 
می س��ازند. قرعه کش��ی بزرگ همراه اول به صورت ماهانه و در س��ه ماه 

متوالی آذر، دی و بهمن صورت می پذیرد.

 نحوه امتيازدهی طرح بازاریابی همراه اول
نح��وه امتیازدهی ط��رح بازاریابی همراه اول بدین صورت اس��ت که 
کلیه امتیازاتی که مش��ترکین از طریق فعال س��ازی اینترنت از ابتدای 
آذرماه کسب می کنند برای شرکت در قرعه کشی ها منظور خواهد شد. 
همچنین امتیازات کسب ش��ده در هر ماه قابل انتقال به ماه های بعدی 
نیز اس��ت. نحوه امتیازدهی ب��ه صورت تجمعی خواهد ب��ود. به عنوان 
نمونه چنانچه مش��ترکی در ماه آذر ۵0 امتیاز کسب کند در قرعه کشی 
بس��ته های میلیونی آذرماه با ۵0 امتیاز ش��رکت داده می شود. حال اگر 
این مش��ترک در دی ماه ۱00 امتیاز دیگر کس��ب کند در قرعه کش��ی 
دی ماه با مجموع امتیازات آذر و دی ماه خود یعنی ۱۵0 امتیاز ش��رکت 
خواهد کرد. در قرعه کش��ی بهمن ماه نیز مجموع امتیازات کسب ش��ده 
در ماه های آذر، دی و بهمن مش��ترکین محاس��به و منظور می شود. در 
واقع نحوه محاس��بات امتیاز مش��ترکین در طرح بازاریابی همراه اول و 
بسته های میلیونی بسیار منعطف بوده و در جهت تشویق مشترکین به 
استفاده از اینترنت همراه اول و برخورداری از یک طرح انگیزشی است.

 کسب امتياز در طرح بسته های ميليونی
نحوه کسب امتیاز در طرح بازاریابی همراه اول بدین صورت است که 
کلیه مش��ترکین که به خرید بسته های ترکیبی شامل مکالمه، اینترنت 
و پیامک، بس��ته های اینترنت مدار فیروزه ای و یا هر یک از بس��ته های 
اینترنت آلفا+ از جمله ساعات مشخص، شبانه نامحدود، یک روزه، هفت 
روزه، س��ی روزه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله از کلیه درگاه ها شامل 
#2*۱00* و my.mci.ir اقدام کنند به ازای هر ۱00تومان یک امتیاز 
می گیرد. همچنین در برابر خرید بس��ته های اینترنت همراهی از درگاه 
خرید #2۱*۱000* به ازای هر ۱00تومان دو امتیاز برای مشترک در 
نظر گرفته می ش��ود. الزم به ذکر است که هر امتیاز معادل یک شانس 

شرکت در قرعه کشی  است.
نکته مه��م در این طرح بازاریابی هم��راه اول و نحوه امتیازدهی این 
اس��ت که طرح بازاریابی همراه اول برای هزینه ای که مشترکین جهت 

تعرفه آزاد می پردازند امتیازی در نظر نمی گیرد.
همچنین فعال سازی بس��ته های رایگان، بسته های هدیه و بسته های 

سازمانی امتیازی برای مشترکین به همراه نخواهد داشت.

استعالم امتياز در طرح بازاریابی همراه اول
نحوه اس��تعالم امتیاز در طرح بازاریابی همراه اول بس��یار ساده است. 
کلیه مش��ترکین همراه اول که مش��مول طرح قرعه کش��ی می ش��وند 
می توانند جهت استعالم امتیاز خود در قرعه کشی از طریق شماره گیری 
#0*۱0*323* نسبت به استعالم و اطالع از امتیاز خود اقدام کنند.  
 روش های فعال سازی بسته اینترنت در طرح بازاریابی بسته های میلیونی

مشترکین همراه اول که با یکی از روش های ذیل اقدام به فعال سازی 
اینترنت کنند مش��مول شرکت در طرح بس��ته های میلیونی همراه اول 

می شوند. روش های فعال سازی عبارتند از:
- از طریق شماره گیری کد 2#*۱00*

- از طری��ق مراجعه به س��ایت همراه اول و خرید آنالین بس��ته های 
اینترنت همراه اول

- از طریق شماره گیری کد #2۱*۱000* و فعال سازی بسته اینترنت
- مراجعه به وب سایت همراه اول و فعال سازی بسته اینترنت از طریق 

اپلیکیشن یا پورتال همراه من
- از طری��ق ش��ماره گیری کد# 2*۱2۱* و فعال س��ازی بس��ته های 

ساعتی مدار فیروزه ای
- از طریق شماره گیری کد# 32*۱0*

- از طریق سامانه پیامکی ۱0 و یا 8080
- از طریق شماره گیری کد ۵2#*۱*

- از طریق فعال سازی اینترنت از درگاه های جیرینگ
- فعال س��ازی بس��ته های اینترنتی از س��ایر درگاه های فعال س��ازی 

بسته های اینترنتی
چنانچه مش��ترکین هم��راه اول از طریق یکی از روش های فوق اقدام 
به فعال س��ازی اینترنت همراه اول خود کنند مش��مول شرکت در طرح 
قرعه کش��ی بزرگ همراه اول به نام طرح بسته های میلیونی همراه اول 
می ش��وند. با توجه به در نظر گرفتن کلیه ش��رایط می توان دریافت که 
ط��رح بازاریابی همراه اول طرحی قابل تامل برای مش��ترکین بوده که 
ب��دون ثبت ن��ام و یا اقدام خاص��ی می توانند در آن ش��رکت کنند. در 
طرح بس��ته های میلیونی همراه اول دیگر بسته های اینترنت بسته های 

معمولی نیستند.

کفش های ورزش��ی نایک در س��ال ۱۹۶۴ معرفی و به بازار عرضه شدند، البته تحت 
ی��ک نام دیگر، محصول خاصی که مخصوص دوندگان دوهای طوالنی، یعنی یک بازار 
بسیار خاص کوچک از بازار پوشاک ورزشی، طراحی و تولید شده بود. فیل نایت، دونده 
س��ابق دوهای استقامت دانشگاه ارگان و مربی س��ابقش بیل باورمن معتقد بودند که 
دوندگان دوهای طوالنی به کفش های بهتری نیاز داشتند. باورمن با کمک قالب کلوچه 
همسرش و مقداری التکس، تخت کفشی طراحی کرد که تحولی در کفش های ورزشی 
ایجاد می کرد. کفش های جدید نایک س��بک تر و انعطاف پذیرتر از کفش های رقبا بود، 
ضمن اینکه به دلیل داش��تن ثبات کناری بهتر مانع پی��چ خوردن و در رفتن مچ پای 
ورزش��کاران می ش��د  با قدرت ضربه گیری بیشتر به بدن دوندگان کمک می کرد تا اثر 
حاصل از ضربه پا به زمین حین دویدن را در مس��افت های بیشتری تحمل کنند. این 
ش��رکت س��ال ها تالش کرد تا جایگاه خود را در صنعتی تقویت و تحکیم کند که قبال 
به تس��خیر رقبای جهانی بزرگتری همچون آدیداس درآمده بود. اما در س��ال ۱۹۷2، 
نای��ک توانس��ت توجه جه��ان ورزش را به خود جلب کند، زیرا چه��ار نفر از هفت نفر 
اول دوی ماراتن المپیک، کفش های ورزش��ی نایک را پوش��یده بودند. تا س��ال ۱۹۷۴ 
نای��ک پرفروش ترین کف��ش دو بود و نام تجاری نایک در راه تبدیل ش��دن به یک نام 
مشهور و معتبر بود. نایک که توانسته بود در عرضه تولید کفش های دو ممتاز و شماره 
ی��ک ش��ود، تصمیم گرفت که در کل این صنعت س��هم بازار برت��ر را از آن خود کند. 
در اولین قدم برای تحقق این هدف، ش��رکت نایک سرمایه گذاری کالنی روی تحقیق 
و توس��عه و طراح��ی محصول جدید خود کرد تا با عرض��ه محصوالتی مطابق نیازها و 
ترجیحات ورزشکاران سایر رشته ها، خانواده محصول خود را توسعه بخشد، این شرکت 
با واگذاری کار تولید محصوالت جدید خود به تعدادی از تولیدکنندگان کفش در خارج 
از آمریکا توانست هزینه های تولید کفش خود را پایین نگه دارد، اما این شرکت کنترل 
شدید خود را بر فعالیت های بازاریابی آن محصوالت حفظ کرد. شرکت نایک به منظور 
جلب توجه بخش های هدف جدید خود و ایجاد ذهنیتی مثبت در آنها، سرمایه گذاری 
س��نگینی صرف عقد قرارداد با ورزش��کاران محبوب و مشهور جهت درج امضای خود 
پشت کفش ها و آگهی های تبلیغاتی شرکت و همچنین صرف عقد قرارداد با یک سری 

رس��انه های جمعی پرطرفدار و پر سر و صدا و اجرای عملیات تبلیغی گسترده در آنها 
کرد. نایک همچنین یک ش��بکه توزیع گس��ترده ایجاد کرد که عمدتا از خرده فروشان 
بزرگ مس��تقل و فروشگاه های زنجیره ای خاص همچون فوت الکر تشکیل می شد. در 
س��ال ۱۹۷8، تنیس باز مشهور آمریکایی جان مک انرو قراردادی با شرکت نایک امضا 
ک��رد و از آن ب��ه بعد کفش های تنیس به یک بخش اصل��ی از خانواده محصوالت این 
شرکت تبدیل ش��د. در سال ۱۹8۵، یک جوان بسکتبالیست خوش آتیه به نام مایکل 
جردن، یک سری کفش های ورزشی و لباس های ورزشی نایک به نام ایر جردن را  امضا 
ک��رد. تا س��ال ۱۹8۶، فروش محصوالت نایک در خارج از آمری��کا از مرز میلیارد دالر 
گذش��ت و نایک به یک پیش��گام تکنولوژیک صاحب نام در صنعت کفش تبدیل شده 
بود. امروزه، نایک س��ری کاملی از کفش های ورزش��ی را برای تقریبا تمام فعالیت های 
ورزش��ی تولید می کند، س��هم بازار برتر این صنعت را در جهان از آن خود کرده است 
و بیش��تر بخش های بازار به استثنای چند مورد را تسخیر کرده است. در سال ۱۹۹۵، 
ش��رکت نایک جهش بلندی برای کسب سهم برتر بازار کفش و اسکیت بورد برداشت، 
اما ناکام ماند. این روزها، نام تجاری کفش ورزشی مورد عالقه جوان های اسکیت بورد 
سوار، َونس است. شرکت َونس که در ایالت کالیفرنیا قرار دارد با ابداع کتانی های با کف 
تخت ضخیم بدون بند توانس��ت ضربه ناشی از فرود روی اسکیت بورد را جذب خود و 
مهار کند. این شرکت چهره و وجهه آرم خود را نزد مشتریانش با اجرای طرح بازاریابی 
جدید، که به جای آگهی و تبلیغات گس��ترده در رسانه ها روی حامیان مالی، رویدادها 
و مراسم و دیگر فعالیت های به یادماندنی مناسب فرهنگ اسکیت بورد سواری تمرکز 
می کند، تقویت می کند. محور اصلی این فعالیت های بازاریابی، پارک های مجهز اسکیت 
بوردی اس��ت که شرکت َونس در حال ایجاد فروشگاه هایی در سراسر کشور است. این 
شرکت همچنین با حمایت مالی از رویدادهایی چون تاج سه پرونس، که محلی است 
برای نمایش ورزش های جدید از اسکیت بورد سواری گرفته تا پرش با موتور و دوچرخه 
در جاده های خاکی پردست انداز)موتورکراس(،  خود را بیشتر در معرض توجه رسانه ها 
قرار می دهد. الزم به ذکر است که شبکه ورزشی ان بی سی، مسابقات تاج سه پرونس 
را به طور مستقیم پخش می کند. همانطور که مدیرعامل شرکت َونس، گری شوئن فلد 
می گوید: ما قصد نداریم که مغز مخاطبان هدف خود را با تبلیغات گسترده پر کنیم و 
سر آنها را درد بیاوریم، بلکه قصد داریم در جاهایی حضور داشته باشیم که مورد عالقه 
آنهاس��ت. از آنجا که طی سال  های اولیه قرن بیست و یکم، اسکیت بورد سواری داغ و 

باال بود، شرکت َونس به سرعت رشد کرد. این شرکت در اولین سال مالی فعالیت خود 
در قرن بیست و یکم موفق شده با 33۶ میلیون دالر فروش،  ۵/۱۵میلیون دالر درآمد 
کس��ب کند. درس��ت اس��ت که این میزان فروش کمتر از 2درصد کل بازار کفش های 
ورزش��ی را تشکیل می دهد؛ بازاری که نصف سهم آن در اختیار نایک است، اما تمرکز 
این شرکت روی طرفداران متعصب دیگر رشته های ورزشی، مجموعه ای از مشتریان به 
ش��دت وفادار و سودآور، را برای خود ایجاد کرده است. در حالی که شرکت َونس قصد 
دارد از طریق طراحی و تولید محصوالت جدید رشد کند، اما در عین حال نمی خواهد 
که مش��تریان وفاداری که عاش��ق وجهه و چهره متفاوت و منحصر به فرد این شرکت 
هس��تند را آزرده خاطر کند و برنجاند. این ش��رکت قصد دارد برتری خود را در بازاری 
بس��یار خاص و کوچک اما پرس��ود حفظ کند و عالقه ای ندارد تا به طمع کسب سهم 
بیش��تری از کل بازار کفش های ورزش��ی، ریس��ک و هزینه های نبرد با رقبای بزرگ تر 
را بپذی��رد. بنابراین َونس هم اکنون روی کفش های کوهنوردی، چکمه های اس��نوبورد 
و پوش��اک ورزشی کار می کند؛ اما در اطراف اس��کیت های چرخ ردیفی) اسکیت های 
خاصی که چرخ های ش��ان پشت سر هم قرار دارند تا سرعت آنها افزایش یابد( نمی رود 
زیرا اسکیت بورد سواران دوست دارند آنها را چیزهای نامطلوبی بدانند. اگرچه شرکت 
نایک مشخصا در صنعت کفش های ورزشی پیشگام نبود، اما نوآوری فنی، طرح های نو 
و جذاب و اس��تراتژی موثر بخش بندی بازار این شرکت باعث شد تا نایک به یک رشد 
پایدار بازار دست یابد. هم خرد جمعی و هم مدل های وضعیتی مختلف به ما می گویند 
که اس��تراتژی سرمایه گذاری س��نگین برای ایجاد و حفظ سهم برتر یک بازار در حال 
رشد، یعنی استراتژی ای مشابه استراتژی مورد استفاده نایک، مزایایی دارد. اما یک بازار 
به خودی خود جذاب یا غیرجذاب نیس��ت، زیرا احتمال دارد در آینده به سرعت رشد 
کند. به عالوه همه رقبا منابع و قابلیت های الزم برای تسخیر یک بازار کامل را در اختیار 
ندارند، چیزی که ش��رکت َونس با توجه به منابع مالی و بودجه محدود بازاریابی اش به 
خوبی به آن واقف بود. در نتیجه، مدیران باید فرآیند تغییر و تکامل تمایالت مشتریان و 
شرایط رقابتی هم زمان با رشد یک بازار را بررسی کنند و مشخص کنند که کجا شرکت 
می تواند با بهره برداری از استراتژی رشد بازار، به یک مزیت پایدار دست یابد. بنابراین، 
بخش بعدی این سلسله یادداشت  به بررسی فرصت ها و ریسک های رقابتی موجود در 

بازار و محصول های در حال رشد می پردازد.
ادامه دارد... 
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۵ قدم هوش هيجانی که بازاریاب موفق 
فراموش نمی کند)1(

در مقاالت بس��یاری از اهمی��ت هوش هیجان��ی در بازاریابی موفق 
صحبت شده است.

بس��یاری هوش هیجان��ی در بازاریابی را تنها محدود ب��ه موارد زیر 
می کنند:

• استفاده از یک لحن غیررسمی در پیام  رسانی
• در مورد حل یک درد

• استفاده از یک تصویر جالب
 جالب است بدانید در بررسی ها دیده شده است که:

گروه��ی ازبازاریاب ه��ای موف��ق از  ه��وش هیجانی برای توس��عه 
فعالیت های بازاریابی موفق خود استفاده می کنند.

آنها در این سه ویژگی مشترک هستند:
• آنها در مورد انگیزه های بازاریابی خود صادق هستند

• آنها عمیقا با مخاطبان خود همدلی می کنند
• آنها شکاف بین آنچه می خواهند و آنچه که مخاطب آنها می خواهد 

را پر می کنند.
برای شروع، ما همیشه بر چیزهایی تمرکز می کنیم که مشتریان ما به 

آن اهمیت می دهند، اما باید توجه داشته باشید که به آنجا ختم نمی شود.
توجه داشته باشید ارزش پیشنهادی نیمی از جنگ است.
بخش مهم تر که کمتر به آن توجه می شود این است که:

شما چطور می توانید این ارزش را ارائه دهید؟
 پس همانطور که گفته شد در بازاریابی دو مساله مهم را فراموش نکنید:

• تشخیص ارزش پیشنهادی
• چگونگی ارائه این ارزش

 چرا بازاریابی شما به هوش هیجانی نیاز دارد تا موثر باشد
در ح��ال حاضر با ظهور و افزایش هوش مصنوعی و اتوماس��یون در 

بازاریابی، داده های بهتری در دسترس است.
این مس��اله ما را در هدف قرار دادن و رس��اندن پیام های مرتبط به 

مخاطبان دقیق تر و هوشمندانه تر می کند.
فرام��وش نکنید که ای��ن روش نیاز به یک ارتباط شخصی ش��ده را 

افزایش می دهد.
شاید بیش��تر ما فکر می کنیم که هرچه بیشتر تکنولوژی به فضای 

بازاریابی وارد می شود، استفاده از روابط انسانی کمتر می شود.
ش��ما هم اینطور فکر می کنید؟ پس بهتر اس��ت به این اس��تراتژی 

بازاریابی هم فکر کنید که:
وقتی همه از یک نوع تکنولوژی استفاده می کنند، استفاده از هوش 

هیجانی در بازاریابی به مزیت رقابتی شما تبدیل می شود.
در روش سنتی بازاریابی، شما با مخاطبین گسترده ای طرف هستید. 

هرچه تعداد مخاطب بیشتر باشد، پیام شما هم باید عمومی تر باشد.
اما در حال حاضر بازاریابی بیشتر به سمت شخصی سازی شدن می رود.

حاال که به سمت بازاریابی شخصی شده حرکت می کنیم، بهتر است مانند 
یک دوست هم با افراد صحبت کنید. ) ارتباط با آنها در سطح انسانی(

به دس��ت آوردن این س��طح صمیمیت نیازمند اس��تفاده از هوش 
هیجانی در حیطه بازاریابی است.

اغلب کس��ب و کارها هنوز بر مزایای منطق��ی محصول خود مانند 
قیمت و ویژگی های عملکردی تمرکز دارند.

اما مردم در تصمیم گیری های خود از چیزی بیش از منطق استفاده 
می کنند. بهتر است بدانید همیشه یک عنصر احساسی وجود دارد.

مردم با ترکیبی از عقل و احساس تصمیم گیری می کنند.
 در ی��ک مطالع��ه، محققان از هدس��ت های خاصی برای مش��اهده 
نشانه های هیجانی در مغز اس��تفاده کردند. آنها آگهی های تلویزیونی 

را تماشا می کردند.
یافته ه��ا به افزای��ش دو رقمی در فروش برای یک دس��ته خاصی از 

تبلیغات اشاره داشت.
این افزایش برای تبلیغاتی بود که اثر عاطفی مثبتی داشتند.

 پرسش مهم این است که:
چگونه می توان با ذهنی هم منطقی و هم عاطفی ارتباط برقرار کرد تا 

منجر به تغییر نرخ تبدیل، خرید و وفاداری مشتری  شود؟
بیایید با نظر مردی ش��روع کنیم که کتابی در مورد هوش هیجانی 

نوشته است.
 دانی��ل گلم��ن Daniel Goleman ، در کت��اب خود ایده هوش 

هیجانی را مطرح کرد.
در ای��ن کت��اب، پنج حوزه که به هوش هیجان��ی کمک می کنند را 

شناسایی می کند :
• آگاهی از خود:

ش��خصیت برند خود را بدانید، آنچه را که پیشنهاد می کنید و آنچه 
مردم درباره شما به آن فکر می کنند را بشناسید.

• انگیزه:
شما سعی دارید با بازاریابی خود به چه چیزی دست پیدا کنید؟

در مورد اینکه چگونه می خواهید مردم به بازاریابی شما پاسخ دهند 
صادق باشید.
• همدلی:

در بازاریابی چگونه با افراد در ارتباط هستید؟
آیا شما عالیق آنها را در نظر می گیرید یا فقط عالیق خودتان؟

آیا آنها بیشتر از شما از ارتباط خارج می شوند؟
• خودکنترلی :

آیا شما می توانید عدم صمیمیت و صداقت، عالیق شخصی و هر چیز 
دیگری را که باعث رنجش یا مزاحمت می شوند را فیلتر کنید؟

• مهارت های اجتماعی:
آی��ا می توانید پیام خود با مالحظه منافع مخاطب، معتبر و انس��انی 

برقرار کنید؟
 در حال��ی که گلمن از این پنج ویژگی برای کمک به توضیح نظریه 
هوش هیجانی اس��تفاده می کرد، یک چارچوب عالی هم ایجاد شد تا 

»EQ یا هوش هیجانی« را به تالش های بازاریابی اعمال کنیم.
پیش از اینکه برای ایجاد یک کمپین جدید عجله کنید، این فرآیند 

EQ را طی کنید و به سواالتی در هرزمینه پاسخ دهید.
و بعد از اینکه کمپین بازاریابی را ایجاد کردید، دوباره س��واالت خود 
را مرور کنید تا مطمئن شوید که تمام پیام های ارسالی تان در هر پنج 

زمینه منتقل شده است .
ادامه دارد ...
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معرفی استارتاپ Motiv، حلقه ای برای تایيد 
ورود به حساب های کاربری

فکر کنید همان طور که صبح ها برای صبح بخیر  گفتن به اعضای خانه 
برای شان دس��ت تکان می دهید، برای تایید دو مرحله ای حساب های 
کاربری ت��ان هم همین کار را می کردید. رمز عب��ور را وارد می کنید و 
می خواهید وارد صندوق ایمیل تان ش��وید. ناگه��ان صفحه  آزاردهنده  
معروف ب��اال می آید. می خواهد مطمئن ش��ود خودت��ان نمی خواهید 
خودتان را هک کنی��د. از همه بدتر اینکه تازه می خواهد برای آرامش 
خاطر یک کد N رقمی را برای تان پیامک کند. گوشی را که برداشتید 
حاال نوبت شماره ها است. ترکیبی عجیب از یک عدد شش رقمی که از 
هر طرف آن را بخوانید، فراموش خواهید کرد. همه اینها را با هم جمع 
کنید و دور بیندازید. با این گجت جدید، کافی اس��ت برای واردکردن 
 Fin رمز عبور یک سایت، مثل ارباب حلقه ها )همان طور که در گجت

وجود داشت( دست تان را جلوی سیستم تان تکان دهید.
با Motiv برای حساب های کاربری تان دست تکان دهيد

این حلقه به ظاهر جادویی مانند یک قطعه امنیتی همیشه همراه 
ش��ما اس��ت. این حلقه می تواند عالوه بر تایید دو مرحله ای یا همان 
2FA، ضربان قلب و فش��ارخون ش��ما را هم ان��دازه بگیرد. درواقع 
می توان گفت از س��پتامبر  20۱۷ که ب��رای اولین بار از این گجت 
رونمایی شد، این یکی از بهترین حلقه های امنیتی انسان محور تا به 
امروز اس��ت. Motiv در حال حاضر فقط ب��رای تایید دو مرحله ای 
کارب��رد دارد اما قرار اس��ت در آینده جای مرحل��ه وارد کردن رمز 
عبور را هم بگیرد. اینطور تصور کنید که با یک حرکت دست، وارد 

حساب کاربری موردنظرتان شوید؛ به نظر جالب می آید.
Tajesh Una Motiv یعنی -  ننطور که مدیر اجرایی استارتاپ

kat می گوید: این حلقه دروازه عبور ش��ما از حضور فیزیکی به حضور 
دیجیتالی خواهد بود. در سری جدید Motiv از یک پروتکل امنیتی به 
نام WebAuthn اس��تفاده شده که در آن تعدادی از قوانین دیجیتالی 
موجب می شوند تا از پارامترهای بیومتریک برای تایید دو مرحله ای رمز 
عبور در دستگاه های متصل به اینترنت، وب سایت ها و مرورگرها استفاده 
شود. WebAuthn توسط همان شرکتی که سامانه 2FA یا تایید دو 
مرحله ای را راه به دنیای وب معرفی کرد، به بازار ارائه ش��ده اس��ت. نکته  
مثبت در مورد این س��امانه آن است که به زودی گوگل کروم، فایرفاکس 
و مایکروس��افت Edge هم اس��تانداردهای این پروتکل را به رس��میت 
خواهند ش��ناخت. در آینده ای نزدیک این حلقه اولین حلقه  پوش��یدنی 
تاییدشده توس��ط غول های دنیای وب خواهد بود. این تأیید به منزله  آن 
است که برنامه ها و سرویس های متنوع و بیشتری به سرعت استانداردهای 
 این حلقه را به رس��میت خواهند شناخت. در نتیجه، با استفاده از حلقه

Motiv قادر خواهید بود تا رمز حساب های بیشتری را در انگشت تان جا 
دهید و کارهای بیشتری با آن انجام دهید. باوجود همه این مسائل، دنیای 
بدون پسورد هنوز دور از دسترس است. در حال حاضر، تایید دو مرحله ای 
ت��ا مدت ها بهترین روش برای امن نگه داش��تن حس��اب های کاربری در 
سرتاس��ر جهان هس��ت و خواهد بود. پس با این اوصاف به نظر می رسد 
تا اطالع ثانوی، رس��الت Motiv، ره��ا کردن ما از مرحله  پرزحمت دوم 
تأیید پس��ورد است. البته فراموش نکنید که نباید از چشم انداز پیشرفت 
پروتکل WebAuthn غافل شد. تا همین حاال شرکت تولیدکننده این 
حلقه توانس��ته است با تعداد محدودی از ش��رکت های بزرگ دنیا مانند 
فیس بوک، گوگل، توییتر، آم��ازون، دراپ باکس و Salesforce مذاکره 
کند و تأیید آن ها را برای به رسمیت شناختن این پروتکل بگیرد؛ لیستی 

که نشان دهنده  ظرفیت باالی رشد این سیستم است.
تجربه استفاده از حلقه

اگر حلق��ه را گم کنید چه اتفاقی می افتد؟ ب��رای جلوگیری از اتفاقات 
احتمالی این چنینی، Motiv یک الیه امنیتی به نام WalkID دارد. این 
الیه امنیتی، الگوهای گام های شما را اندازه گیری می کند که با آن می توان 
هویت شما را تأیید کرد. وقتی می خواهید برای اولین بار حلقه را راه اندازی 
کنید، Motiv از ش��ما می خواهد تا حدود پنج دقیق��ه با آن راه بروید تا 
بتواند طرز راه رفتن شما را تشخیص دهد. بعد از آن هر بار که حلقه را از 
دس��ت تان درآوردید و دوباره دست تان کردید، باید چنددقیقه ای با آن راه 
بروید تا حلقه با احتمال ۹۹درصد مطمئن ش��ود که خود شما هستید که 
آن را روی انگشت تان دارید. نویسنده مقاله در مورد تجربه کار با این حلقه 
می نویسد: جدای تعاریف و ویژگی های روی کاغذ این تکنولوژی، برای اینکه 
از عملکرد آن مطمئن شویم، تصمیم گرفتم یک هفته آن را امتحان کنم، 
اما نکته ای که دس��تگیرمان شد این بود که استفاده کردن از آن، آنقدرها 
هم که به نظر می آمد، س��اده نبود. قسمت سخت ماجرا آنجا بود که برای 
متصل کردن برنامه های تحت پوشش تایید دو مرحله ای به Motiv باید 
تنظیمات همه  برنامه ها دوباره انجام تنظیم می شد. نکته  ناامیدکننده آنجا 
بود که بیش��تر اوقات حرکت دس��ت من برای سیستم تایید دو مرحله ای 
حلقه قابل شناسایی نبود. کاری که انرژی زیادی می طلبید، امتحان کردن 
حالت های دست مختلف برای شناسایی شدن بود که در زمان بروز اشتباه 
در حرکت دس��ت، هیچ راهنمایی برای اینکه ایرادات را به شما نشان دهد 
وجود نداشت. برای آزمایش WalkID  هم تمام تالش های من برای اینکه 
زمان شروع حرکت را به دستگاه اعالم کنم بی نتیجه بود و در آخر مجبور 
ش��دم تا این قابلیت را به کلی خاموش کنم. در حال حاضر Motiv بیشتر 
زمانی به کار می آید که تمامی حس��اب های کاربری شما برای ورود در هر 
مرتبه نیازمند تایید دو مرحله ای باشند؛ نکته ای که الاقل برای من صادق 
نیس��ت. چون روی سیستم های شخصی معموالً به صورت الگین شده در 
سایت هایی که به طورمعمول از آن ها استفاده می کنیم باقی می مانیم. اگرچه 
تایید دو مرحله ای هم اکنون بهترین روش برای تأمین امنیت یک حساب 
کاربری اینترنتی است، اما تعدد دفعات استفاده از آن می تواند در طول یک 

روز کاری، سرعت شما به مراتب کاهش دهد.
کاش تایيد دو مرحله ای به همين سادگی باشد

اگر اس��تفاده از Motiv به اندازه  چرخاندن یک دس��ت س��اده بود، 
عالقه مند بودم تا تمام حساب های کاربری را به Motiv متصل کنم و 
از سامانه امن تایید دو مرحله ای استفاده کنم، اما این حلقه جای زیادی 
برای کار کردن روی تجربه کاربری، راحتی در استفاده، ضریب اطمینان 
و ثبات عملکردی دارد. وقتی شما همه چیز را به حلقه واگذار می کنید 
و حلقه به درستی کار نمی کند، احتمال دارد برای مدتی طوالنی پشت 
در حساب کاربری خودتان بمانید و در نتیجه دیگر هیچ وقت به حلقه 
اطمینان نکنید. اما از طرف دیگر، با خبرهایی که هر روز در مورد نقض 
امنیت حس��اب کاربری در س��ایت های معروف دنیا، نظیر نقض حریم 
خصوصی ۵0 میلیون کاربر فیس بوک، می شنویم، همه ترجیح می دهیم 
تا امنیت حساب های کاربری خودمان را تا جای ممکن افزایش دهیم. 

البته اگر  ابزارهایی مانند Motiv این کار را برای ما راحت کنند.
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ش��روع یک کس��ب وکار به تنهایی چالش بزرگی محسوب می شود. با 
این حال در مورد ش��روع یک کسب وکار با دوستان چه می توان گفت؟ 
با داش��تن عالیق مشترک و رابطه صمیمانه ورود به عرصه کسب وکار با 
یک��ی از رفقای مان مزیت بزرگی به حس��اب می آید. اگرچه باید به طور 
کامل نس��بت به آنچه در صدد انجامش هس��تیم، اطالع داش��ته باشیم 
و از تغییرات تعامل با یک دوس��ت به عنوان ش��ریک تجاری آگاهی به 

دست آوریم.
در ای��ن مقاله س��ایت Business News Daily با دوس��تانی که 
تجربه موفق ش��روع یک کس��ب وکار با یکدیگر را داش��ته اند، به منظور 
دریافت توصیه ها و پیشنهادهای شان به بحث نشسته است. محور اصلی 
این گفت وگو یافتن راهکارهای مناس��ب برای مدیریت امور کسب وکار 
در عین حفظ رابطه دوستانه و همچنین شناخت سلیقه و تخصص های 
یکدیگ��ر اس��ت. به عالوه رابطه دوس��تانه میان افراد به عنوان ش��ریک 

تجاری در بلندمدت مزیت های باالیی به همراه دارد.
1. آب را امتحان کنيد

وقتی ما به تازگی قصد ش��روع یک کسب وکار را داریم، میزان ریسک 
پیش رو بس��یار باالس��ت. به ویژه زمانی که ما ایده های زیادی در قالب 
اس��تارتاپ داشته باش��یم. بهترین راهکار برای اطمینان از توانایی گروه 
دوس��تانه تان در حوزه کسب وکار شروع آزمایش��ی فعالیت در عرصه ای 
کوچک اس��ت. به این ترتیب شما وضعیت آب را امتحان خواهید کرد و 

سپس به دریا می زنید. 
هنس��ل لین و وین تنگ ب��ا یکدیگر در پروژه های زی��ادی همکاری 
کرده اند. حتی در دوره جوانی این دو دوس��ت یک گروه موس��یقی راک 
 The Code School با هم داش��تند. سپس به س��راغ ایجاد موسسه
رفتند. باتوجه به س��ابقه موفق آنها در پیشبرد امور آنها تا حد زیادی از 
موفقیت ش��ان در حوزه جدید کسب وکار مطمئن بودند. به همین دلیل 
هم ریس��ک های پیش رو برای آنها چندان جدی به نظر نمی رسید. در 
این زمینه تنگ توصیه جالبی دارد: »ابتدا نگاهی به مدت دوس��تی تان 
بیندازید. س��پس در مورد نوع رابطه تان تامل کنید. در حقیقت بسیاری 
از اف��راد فقط با هم رابط��ه صمیمانه دارند، اما دوس��ت به معنای افراد 
دارای سلیقه مشترک نیس��تند. اگر سابقه همکاری با هم در یک گروه 
را دارید، به آن تجربه به عنوان معیاری برای ارزیابی میزان موفقیت تان 
در عرصه کسب وکار فکر کنید. آیا شما توانایی بهبود رابطه تان به عنوان 
دو ش��ریک تج��اری را خواهید داش��ت؟ همچنین آیا هر دو ش��ما یک 
معیار واحد برای سرنوش��ت حرفه ای خود در عرصه کس��ب وکار متصور 

هستید؟«
در تکمیل صحبت های تنگ، لین نیز اظهار نظر روش��نتری دارد: »به 
هنگام ش��روع کار با تنگ باتوجه به همکاری مان در زمینه های دیگر و 
شناخت مشترک تا حد زیادی از موفقیت کارمان مطمئن بودم. در مورد 
ه��ر همکاری دیگری نیز باید ابتدا اینگونه به ماجرا نگاه کنیم. س��پس 
امکان توس��عه کس��ب وکار و حتی افزودن دوستان بیش��تر به برندمان 

وجود خواهد داشت.«
2. توافق بر سر هدف

در همان ابتدای کار ش��روع یک کس��ب وکار مش��ترک باید نسبت به 
خلق ارزش ه��ای بنیادی برندتان به توافق برس��ید. در غیر این صورت 
پس از گذشت اندک زمانی اختالف ها سر بر خواهد آورد. اشلی موریس 
و جیس��ون اس��مایل به طور مش��ترک فروشگاه س��اندویچ کپریوتی را 
بنیانگ��ذاری کرده اند. به هنگام صحبت با ای��ن دو کارآفرین موفق آنها 
روی یک نکته مهم پافش��اری داش��تند: »داش��تن ارزش های مشترک 
یکی از نکات مهم به هنگام ش��روع کس��ب وکار با دوس��تان اس��ت. در 
هر صورت هر کسب وکاری براس��اس یکسری ارزش های مشترک رشد 
می کند. حال اگر ش��ما به عنوان بنیانگذارهای یک برند نس��بت به این 
ارزش های دیدگاه مش��ترکی نداشته باش��ید، به زودی اختالف عمیقی 
بین تان ش��کل می گیرد. همچنین در زمینه تصمیم گیری و اس��تخدام 
نیروی کار با داش��تن دیدگاه های ارزشی مختلف امکان همکاری وجود 

نخواهد داشت.«
به عنوان دوس��ت شما تا حد زیادی ارزش های مشترک زیادی دارید. 
با این ح��ال از این واقعیت بیش از اندازه اس��تفاده موجه نکنید. هدف 
اصلی در اینجا تعریف ارزش های مشترک و تعیین اختالف هاست. فقط 
در چنین حالتی امکان فعالیت برای نزدیک س��ازی نقاط اختالف وجود 

خواهد داشت.
لی��ن و تنگ از همان ابتدای دوران دانش��جویی بر س��ر اهداف اصلی 
و ارزش های مشترک ش��ان به توافق رس��یده بودند. بر این اس��اس آنها 
هدف اصلی خود را توسعه کسب وکار با نگاهی به توسعه دامنه فناوری 
کارب��ردی در عرصه کسب وکارش��ان عنوان کردند: »ب��ا این کار فرآیند 
تصمیم گیری برای ما بس��یار س��اده ش��د. در غیر این صورت برای اخذ 
هر تصمیم باید ساعت ها به بحث و گفت وگو با یکدیگر می پرداختیم.«

3. تعيين وظایف از همان ابتدا
چه کس��ی در یک شرکت مغز متفکر خواهد بود؟ چه کسی به تعامل 
رو در رو ب��ا مردم عالقه دارد؟ رابطه دوس��تانه ش��ما با یکدیگر فرصت 
مناس��بی برای توس��عه رابطه تان فراهم خواهد کرد. به این ترتیب شما 
در طول رابطه دوستانه تان به راحتی از یکدیگر شناخت مشترک کسب 
می کنی��د. در نتیجه به هنگام تعیین وظایف دش��واری خاصی نخواهید 
داش��ت. البت��ه در این زمینه باید ب��ه عالقه مندی یکدیگ��ر نیز اخترام 

بگذاریم.
کتی دینو و رنه مالونی به عنوان موس��س های یک ش��رکت هنری در 
زمینه نقاش��ی تحت عنوان Painting With Twist یکی از بهترین 
نمونه ه��ا در مورد تقس��یم کار هس��تند. اجازه دهی��د در اینجا اندکی 
ب��ه نظرات آنها بپردازی��م: »پیش از هر کاری وظای��ف را میان یکدیگر 
تقس��یم کنی��د. به این ترتیب هر فرد مس��ئولیت اج��رای آن وظیفه را 
برعهده خواهد داش��ت. دخالت در محدوده وظایف یکدیگر به هیچ وجه 
گزینه مناس��بی به حساب نمی آید. فقط در زمینه تعیین وضعیت مالی 
ش��رکت مان دخالت در محدوده عمل یکدیگر توصیه می شود. دلیل این 
امر نیز واضح اس��ت، در هر صورت حوزه مالی شرکت باید با توافق همه 
ش��رکا برنامه ریزی ش��ود. در غیر این صورت هرگون��ه نتیجه ای موجب 

مقصر شناختن دیگری خواهد شد.«
4. همه چيز را روی کاغذ بياورید

 Waxing الکس آرلوتا و س��امر وازیالس، بنیانگذاران مشترک برند
The City هس��تند. آنها به هنگام صحبت در مورد ایجاد کسب وکار با 
دوستان روی پیاده س��ازی همه نکات بر روی کاغذ تاکید دارند. به این 
ترتی��ب پیش از اتخ��اذ هر تصمیمی باید در م��ورد آنها بحث مقدماتی 
صورت گی��رد. البته این بحث باید یکبار و به ص��ورت جامع در ابتدای 
تاس��یس ش��رکت رخ دهد. در غیر این صورت همیشه باید زمان زیادی 
را صرف تعیین تکلیف کس��ب وکارمان کنی��م. آرلوتا و وازیالس اینگونه 
در مورد ضرورت برنامه ریزی اظهارنظر می کنند: »ش��روع هر کار تازه ای 
نیازمند ریس��ک پذیری اس��ت. ب��ا این حال اگر همه چی��ز را به صورت 
برنامه ریزی ش��ده روی کاغذ پیاده کنیم، آنگاه کار مدیریت کسب وکار 
چندان دشوار به نظر نخواهد آمد. این برنامه درست مانند یک توافقنامه 
ابتدایی برای تعیین تکلیف ش��رکت مان در آینده نزدیک اس��ت. بر این 
اساس در صورت نیاز امکان بازنگری در این توافق وجود خواهد داشت. 
همچنین در صورت نیاز امکان افزودن نکاتی چند بدان نیز وجود دارد.«
لن و تنگ برنامه ریزی برای ش��رکت را درست مانند ازدواج می دانند: 
»به هنگام ازدواج همه ما قول هایی به هم می دهیم. در زمینه کسب وکار 
نی��ز باید ش��رکا قول هایی را به ه��م بدهند. به این ترتی��ب برای ادامه 
کار برنامه راهبردی مش��ترکی وجود خواهد داش��ت. اهمیت این برنامه 
مش��ترک زمانی که به اختالف با ش��رکای خود بر بخوریم، بیش از هر 

زمان دیگری مشخص خواهد شد.«
۵. استقبال از اتفاقات غيرمترقبه

ص��رف نظر از دش��واری های مربوط ب��ه حوزه کارآفرین��ی، صاحبان 
شرکت ها در مورد همکاری با دوستان بزرگترین مزیت را اینگونه تعریف 
می کنند: حضور در محل کار با دوستان، گفت وگوهای دوستانه و تفریح 
در زمان کار به همراه آگاهی از این نکته که در ش��رایط سخت همیشه 

یک یا چند دوست کنارمان خواهند بود.
لین و تنگ در زمینه توس��عه کسب وکارش��ان برنامه خود را افزودن 
دوستان نزدیک شان به عنوان شرکای بیشتر عنوان کرده اند. در حقیقت 
آنها همکاری با دوستان را به توسعه شرکت به همراه افراد دیگر ترجیح 
می دهند. لین در این مورد به دش��واری س��فرهای تجاری اش��اره دارد: 
»برای همه ما سفرهای کاری یکی از دشوارترین لحظات ممکن زندگی 
حرفه ای اس��ت. به همین دلیل همراهی با دوس��تان در چنین لحظاتی 
بس��یار لذت بخ��ش خواهد ب��ود. البته منظ��ور من در اینج��ا از عبارت 
دوستان، آن دسته از دوستانی است که مهارت های مناسب با کارمان را 
در اختیار دارند. در غیر این صورت همکاری با آنها صرفا جنبه تفریحی 

پیدا خواهد کرد.«
در هر کس��ب وکاری همکاری با دوس��تان به دلیل شناخت مشترک 
و لذت بخش کردن س��اعت های کاری گزینه منطقی به نظر می رس��د. 
با این حال پیش از ش��روع کار باید نس��بت به تعیین وضعیت ش��رکت 
کامال مطمئن شویم. در غیر این صورت با پیشرفت کار شرایط مدیریت 

شرکت بسیار دشوار خواهد شد.
:businessnewsdailyمنبع

مزیت ها و دشواری های کار با دوستان

چگونهبادوستانمانیککسبوکارراهاندازیکنیم؟

به قلم: کاترین پالجوگ کارآفرین مستقل و کارشناس امور کسب وکار  
ترجمه: علی آل علی  
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در ط��ول ی��ک ده��ه گذش��ته، عوام��ل و نیروه��ای مختلفی باعث ش��ده اند 
اکوسیستم های استارتاپی جدید و قدرتمندی در سراسر جهان ظهور کنند.

اغلب مردم فکر می کنند نوآوری های پیشرفته  فناوری و استارتاپ ها، عمدتا در 
اکوسیستم های آمریکا مانند سیلیکون ولی و سیاتل و نیویورک مرکزیت یافته اند. 
باوجود این درست مانند جوانب مختلف راهکارهای ظریف اقتصادی، استارتاپ های 
فناوری های پیش��رفته نیز واقعا جهانی شده اند. از یک دهه  پیش، رشد چشمگیر 
اکوسیس��تم های استارتاپی در سراسر جهان، از شانگهای و پکن، بمبئی و بنگلور 
گرفته تا لندن، برلین، استکهلم و تورنتو درخشان و خیره کننده بوده است. نمی توان 
منکر ش��د اکوسیس��تم های منطقه  خلیج سان فرانسیس��کو، نیویورک، بوستون 
و لس آنجلس همچنان در اوج قرار دارند؛ ولی س��ایر نقاط جهان نیز با س��رعتی 

فوق العاده، درحال  توسعه  زمین بازی خود هستند.
ریچارد فلوریدا، اس��تاد دانش��گاه عال��ی مدیریت راتمن تورنت��و و ایان هاتوی، 
محقق مرکز کارآفرینی بروکینز آمریکا، در آخرین گزارش تحقیقاتی ش��ان، ظهور 
ش��هرهای اس��تارتاپی جهان را بررس��ی کرده اند. این گزارش با عنوان »وضعیت 
جهانی اس��تارتاپ ها و س��رمایه  خطرپذیر« منتش��ر ش��ده اس��ت. این دو محقق 
بی��ن س��ال های 200۵ تا 20۱۷، بیش از ۱00هزار تج��ارت خطرپذیر را در 300 
منطقه  از ۶0کش��ور جهان بررس��ی و چهار تغییر ترانسفورماتیو را در استارتاپ ها 
و وی س��ی ها کش��ف کرده اند: Great Expansion .۱ )افزایش ش��دید حجم 
 Globalization معامالت و س��رمایه گذاری های وی سی(؛ 2. جهانی س��ازی یا
)رشد استارتاپ ها و سرمایه  خطرپذیر در سراسر جهان، به ویژه خارج از آمریکا(؛ 3. 
شهری سازی یا Urbanization )متمرکز شدن استارتاپ ها و سرمایه  خطرپذیر 
 Winner-Take-All در شهرها، مخصوصا شهرهای بزرگ و متصل(؛ ۴. الگوی
)الگویی که حاکی از نرخ افزایشی رتبه شهرهای پیشرو درمقایسه با به سایر شهرها 

است(.
این تحوالت مهم پیامدهایی برای کارآفرینان، سرمایه گذاران وی سی، کارگران 
و مدیران و سیاست گذاران کشورهای و شهرهای سراسر جهان دارد. برخی از این 

تحوالت عبارتند از:
گسترش عظيم

اولین تغییر با عنوان گس��ترش عظیم تعریف می ش��ود. در یک دهه  گذش��ته، 
رشد بسیار زیاد بهره گیری از سرمایه  خطرپذیر را در سطح جهانی شاهد بوده ایم. 
نرخ متوس��ط و ساالنه  تعداد قراردادها و معامالت سرمایه  وی سی از 8هزار و ۵00 
قرارداد در سال 20۱0 به ۱۴هزار و 800 قرارداد در سال 20۱۷ افزایش  یافته که 
معادل با رش��د ۷3درصدی در طول هفت سال است. میزان سرمایه ای که در این 
معامالت استفاده  شده نیز از ۵2میلیارد دالر در سال 20۱0 به ۱۷۱میلیارد دالر در 
سال 20۱۷ افزایش یافته که حاکی از رشد 23۱درصدی است. این آمار رکوردی 
تاریخی را از زمان حباب دات کام در سال 2000 نشان می دهد و شاید حتی فراتر از 
آن هم باشد. با درنظر گرفتن تمام گزارش ها، رشد سرمایه  وی سی در سال 20۱8 

نیز افزایش یافته است.
جهانی شدن

دومین تغییر جهانی شدن قراردادهای تجاری خطرپذیر است. در طول دهه های 
پیش، کش��ور آمریکا انحصار سرمایه  وی سی را در دس��ت داشت؛ به طوری که در 
اواس��ط دهه  ۱۹۹0، بیش از ۹۵درصد از کل سرمایه گذاری های وی سی در سطح 
جهانی در این کش��ور انجام می گرفت. باوجود این در دو دهه  گذش��ته، این سهم 
به تدری��ج کاهش یافته؛ به گونه ای که در س��ال 20۱2، این نرخ به س��ه چهارم کل 
سرمایه گذاری جهان رسید. پس ازآن طی پنج سال، کاهش سهم آمریکا از مجموع 
س��رمایه گذاری های وی سی جهانی سرعت بیش��تری گرفت و به حدود ۵0درصد 

رسید.
س��ومین تغییر اسکان عظیم فعالیت های اس��تارتاپی و سرمایه های وی سی در 
بزرگ ترین ش��هرهای بین المللی جهان است. پیش از این، شایع بود استارتاپ ها و 
کس��ب وکارهای خطرپذیر در دفاتر و ساختمان های ارزان قیمت حومه  شهر نظیر 
س��یلیکون ولی و Route ۱28 Beltway در خارج بوس��تون و حومه س��یاتل و 
آستین و کارولینای شمالی فعالیت کنند. بااین حال، تحقیقات جدید نشان می دهد 
استارتاپ ها و کسب وکارها غالبا در کالنشهرها متمرکز می شوند. جدول زیر برگرفته 
از نشریه  HBR است که فهرست ۱0 شهر برتر و پیشرو در سرمایه گذاری وی سی 
را نشان می دهد. بین سال های 20۱۵ تا 20۱۷، حدود ۶0درصد سرمایه گذاری های 
جهان در این ۱0 ش��هر انجام ش��ده که معادل بیش از ۱00میلیارد دالر است. از 
بین این ش��هرا، س��ه ش��هر بیش از 20 میلیون نفر و سه شهر هم بین ۱0 میلیون 
تا 20 میلیون نفر جمعیت دارند. جمعیت س��ه ش��هر دیگر ه��م بین ۴میلیون تا 
۱0 میلیون نفر است. از بین این ۱0 شهر، سن خوزه، مرکز سیلیون ولی، تنها شهری 

است که کمتر از 2میلیون نفر جمعیت دارد.
یکی دیگر از تحقیقات مجزایی که درزمینه  بررسی عوامل مرتبط  با سرمایه گذاری 
وی سی انجام شده بود، میزان و تراکم جمعیت را به عنوان عامل اصلی نتایج معرفی 
می ک��رد. تنها عامل دیگری که کمی اهمیت داش��ت، تمرکز صنعت فناوری های 
پیش��رفته بود که کارآفرینان و س��رمایه گذاران وی سی در تالش برای ساخت آن 

در بلندمدت هستند.
الگوی برنده

Winner-Take-All به وضعیتی اطالق می ش��ود که برنده  مسابقه یا رقابت 
تم��ام جوای��ز و پاداش ها را از آِن خ��ود می کند. در دنیای امروزِی اس��تارتاپ ها و 
سرمایه گذاری های وی سی، این الگو به لحاظ جغرافیایی کامال بارز است. فقط پنج 
شهر برتر حدود ۵0درصد و 2۵ شهر اول حدود سه چهارم مجموع سرمایه گذاری 
وی سی جهان را در دست دارند. تحقیقات پیشین نیز نشان می داد حتی در داخل 
ش��هرها نیز فعالیت های س��رمایه گذاری فقط در میان چندین کدپستی تا حدود 

زیادی متمرکز هستند.

در یک دهه گذش��ته، تمرکز جغرافیایی سرمایه  وی س��ی بازهم افزایش یافته 
است. در سه سال گذشته، ۱0شهر برتر فعالیت های استارتاپی میزبان ۶۱درصد از 
سرمایه گذاری های خطرپذیر بوده اند؛ درحالی که طی دهه  گذشته، این نرخ حدود 
۵۶درصد بود. باتوجه به حجم بس��یار زیاد فعالیت های پایه ای و زیرساختی که هر 
ساله در جریان است، حتی درصدهای کم نیز نشانگر تغییرات درخورتوجه تراکم 

جمعیتی هستند.
نيروها و عوامل پشت تغييرات

محققان س��ه عامل اصلی را به عنوان دالی��ل اصلی این تغییرات ذکر می کنند؛ 
هرچند به گفته  آن ها، عوامل دیگری نیز در هدایت روندها دخیل هستند.

۱. اولی��ن عامل، عامل تکنولوژیک اس��ت؛ چراکه تلفیق اینترنت پرس��رعت و 
دستگاه های موبایل و رایانش ابری باعث شده کسب وکارها با هزینه ای بسیار ارزان تر 
فعالیت خود را به صورت دیجیتالی شروع و مقیاس پذیر کنند. با کاهش هزینه  این 
فناوری ها آن ها در بازارهای بیشتری در دسترس هستند؛ به همین دلیل، راه اندازی 

و رشد کسب وکارهای مبتنی بر تکنولوژی های پیشرفته در شهرها آسان تر است؛
2. دومین عامل، عامل اقتصادی اس��ت. جه��ان از بزرگ ترین رکود اقتصادی و 
فقر عبور کرده و هم زمان طبقه متوس��ط اقتصادی گسترش بیشتری یافته است. 
درحال حاضر، سیل شرکت ها و سازمان های بزرگ چندملیتی، به ویژه در بازارهای 
نوظهور، به س��مت شهرها سرازیر شده اس��ت. درنتیجه، تقاضا برای محصوالت و 
خدمات دیجیتال در مکان های بیشتری افزایش یافته و بالطبع، کارآفرینان حوزه  

تکنولوژی در بازارهای بیشتری از فرصت فروش برخوردارند؛
3. سومین عامل، عامل سیاسی است. بسیاری از کشورهای دنیا تالش می کنند 
با اقداماتی نظیر بهبود سیستم های آموزشی و دانشگاهی و افزایش سرمایه گذاری 
در بخش تحقیق و توسعه و استقبال از بنیان گذاران و نیروهای مستعد و متخصص 
خارجی، در رقابت جهانی بهتر ظاهر شوند. افزون براین به گفته  محققان این گزارش 
ک��ه در ابت��دای مطلب از آن ها نام بردیم، کش��ور آمری��کا در تمامی این زمینه ها 
روبه عقب حرکت می کند. محققان معتقدند آمریکا از انحصار بلندمدتش در دنیای 

کارآفرینی تکنولوژی مغرور است.
این نتایج چه معنایی برای رهبران دارد؟

همان ط��ور که گفتی��م، ای��ن رونده��ا پیامدهای مهم��ی ب��رای کارآفرینان، 
سرمایه گذاران وی سی، مدیران و کارگران و همچنین سیاست گذاران ملی و محلی 
در سراس��ر جهان دارد. نتیجه  این امر برای کارآفرینان روش��ن است. ناحیه  خلیج 
سانفرانسیس��کو همچنان یکی از مناطق مهم  فعالیت های س��رمایه گذاری و نیز 
قوی ترین اکوسیستم برای رشد استارتاپ های فناوری شناخته می شود. بااین حال، 
بس��یاری از منابع موجود در این ناحیه در س��ایر مناطق نیز در دسترس هستند. 
بنیان گ��ذاران غیرآمریکایی چه موفق به دریافت ویزای این کش��ور نش��وند و چه 
انتخاب کنند در کش��ور خود بمانند، در طول س��اخت کسب وکارشان با مشکل و 
مانعی مواجه نمی ش��وند و حتی در گذر زم��ان، کار راحت تری در پیش خواهند 
داشت. باوجوداین، سرمایه گذاران و شرکت ها باید به نکته مهمی توجه کنند. آن ها 

دیگر نمی توانند فقط در حیاط خلوت خود به دنبال استارتاپ ها و نوآوری و نیروی 
کار مؤثر و مس��تعد باشند. آن گروه از س��رمایه گذاران خطرپذیر که پیش  از این 
عادت داشتند در نواحی نزدیک سرمایه گذاری کنند، باید به ناچار افق دید خود را 

گسترش دهند و در سطح جهانی عمل کنند.
مدیران ش��رکت ها، به ویژه افراد شاغل در شرکت های آمریکایی که به استفاده 
از منابع محلی نوآوری عادت داشتند، باید آگاهی خود را از نوآوری های جهانی و 
استارتاپ های جدید افزایش دهند و مراقب تهدیدات رقابتی باشند و منابع جدید 
نوآوری را جذب کنند. شرکت های بزرگ قدیمی نیز باید از فرصت ایجاد تیم های 
توزیع شده  جهانی استفاده کنند. فعاالن تکنولوژی و کارآفرینان در سراسر جهان 

هم باید بیش از گذشته روی فرصت های بزرگ بازارهای داخلی حساب کنند.
درس��ی که سیاس��ت گذاران خارجی از این روندها می گیرند، این اس��ت که 
جهانی س��ازی کارآفرینی و س��رمایه گذاری در حوزه  تکنولوژی های پیش��رفته 
به معنای رقابت ش��دیدتر در سطح کالن است. سیاست گذاران آمریکایی دیگر 
نمی توانند رهبری قدیمی خود را در بخش نوآوری و اس��تارتاپ ها تضمین شده 
بدانند. کش��ور چین قدرت خود را در بازار جهانی نش��ان داده و دیگر کشورها 
نیز به س��رعت قلمرو خود را گس��ترش می دهند. این روندها برای کشورهایی 
که به تازگ��ی به بازارهای جهانی ق��دم نهاده اند، به معنای فرصت های بیش��تر 
برای ادامه  راه و حتی گس��ترش پیش��رفت های اخیر آن ه��ا درزمینه  آموزش 
و ن��وآوری و مهاجرت اس��ت. درنهای��ت، تأثیر روندهای مذک��ور بر کل جهان 
چیس��ت؟ کارآفرینان و فناوران ش��رکت هایی را توس��عه می دهند که شاید به 
رفع نابرابری و بی عدالتی درحال رشد کمک کند. به عالوه، الگوهایی که در این 

مطلب دیدیم، تراکم منطقه ای استارتاپ ها را تعریف می کند.
البته، باید به یاد داش��ته باشیم نوآوری و کارآفرینی بازی هایی محلی هستند نه 
کشوری. این موضوع نقش ش��هرداران و مسئوالن ایالت ها )استان ها( را پررنگ تر 
می کند. به عالوه، کش��ورها باید تمهیداتی برای انتقال مس��ئولیت های مرتبط  با 
نوآوری و توابع سیاست های اقتصادی به سطح محلی بیندیشند؛ مخصوصا به این 
دلیل که در اغلب کش��ورها، تنها یکی دو ش��هر می توانند در سطح جهانی رقابت 
کنند. درعین حال، محققان بر این باورند پول دولت ها نباید به س��رمایه  خطرپذیر 
تبدیل شود؛ امری که بسیاری از مسئوالن شهری و ایالتی به آن مشتاقند. درعوض، 
دولت ها باید روی دانش��گاه ها و نوآوری های محلی سرمایه گذاری کنند و چگالی 
بومی را افزایش دهند و زمینه  رش��د استعدادهای محلی را فراهم کنند. عالوه  بر 
این، دولت ها باید با بخش خصوصی همکاری بیش��تری کنند. لزوم این همکاری 
صرفا تأمین پیش نیازهایی نیس��ت که به بهبود نوآوری و پیش��رفت استارتاپ ها 
کمک می کند؛ بلکه حضور بخش خصوصی می تواند به رفع نابرابری های روبه رشد 
اقتصادی بین کشورهای مختلف منجر شود و مشکل تأمین مکان و تسهیالتی را 

حل کند که به تجمیع استارتاپ ها در شهرهای بزرگ منجر شده است.
HBR/ZOOMIT :منبع
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اخبار

ایالم - هدی منصوری- جالل میرزایی نماینده شهرستانهای 
ایالم ، چرداول ، ایوان، مهران و ملکشاهی در مجلس شورای اسالمی 
و عضو کمیسیون انرژی در جلسه ای با حضور مدیرعامل و جمعی 
از اعضای هیئت رییس��ه شرکت گاز استان ایالم  به بحث و تبادل 
نظر پرداخت. به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان ایالم : 
عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم ضمن عرض 
خیرمقدم ، گزارش کاملی از وضعیت گازرس��انی و ارائه خدمت به 
مردم توسط شرکت گاز استان ایالم را ارائه نمود. شمس اللهی  به 
روند گازرس��انی در اس��تان ایالم اش��اره نمود و گفت : تا کنون در 
اس��تان 83۱ کیلومتر خط انتقال و تغذیه،3۵۱0 کیلومتر ش��بکه 
اجرا ، ۹2۴00 انش��عاب نصب و بیش از ۱۴8000 هزار مش��ترک 
از نعمت گاز بهره مند شده اند. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
در ادامه گفت : تا کنون 23 ش��هر و 3۶۵ روستای استان عملیات 

گازرس��انی آنها به اتمام رسیده و ۹8 درصد جمعیت شهری و 8۱ 
درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز برخوردار شده اند و با 
تالش و کوشش همکاران در این شرکت تا پایان سال ۹8 این رشد 
گازرس��انی در اس��تان به ۱00 درصد در حوزه شهری و 8۵ درصد 

در حوزه روستایی خواهد رسید.  شمس اللهی به روند گازرسانی و 
برنامه های این ش��رکت در آینده پرداخت و گفت : در حال حاضر 
عملیات اجرایی 3 ش��هر میمه و پهله زرین آباد از توابع شهرستان 
دهلران و شهر توحید از توابع شهرستان چرداول در حال اجرا می 
باشد که به حول قوه الهی تا پایان سال های ۹۷ و ۹8 مشعل گاز این 
سه شهر روشن خواهد شد.  در ادامه این نشست میرزایی نماینده 
مردم شریف حوزه شمال استان ضمن تشکر و قدردانی از مدیرعامل 
و کارکنان شرکت گاز استان به جهت خدمت رسانی مطلوب گفت 
: در سالهای اخیر گازرس��انی در استان روند رو به رشدی داشته و 
شرکت گاز اس��تان ایالم در جهت گسترش و توسعه استان نقش 
بارزی را ایفا نموده اس��ت.  وی همچنین به چالش های اقتصادی 
و مالی جامعه اش��اره کرد و توضیحات الزم در این خصوص جهت 

استماع همکاران ارائه نمود.

تبریز - ماهان فالح- با حضور مدیرکل و معاونین مس��کن 
ش��هری و پش��تیبانی بنیاد مس��کن استان جلس��ه ای در محل 
فرمانداری با حضور فرماندار شهرستان اهر تشکیل یافت. به گزارش 
خبرن��گار ما در آذربایجان ش��رقی، فرماندار اه��ر در این دیدار از 
عملکرد بنیاد مسکن در زمینه قیر رایگان برای آسفالت روستاهای 
شهرس��تان ابراز رضایت کرد و ادامه فعالیت های چشمگیر بنیاد 
مسکن را در زمینه های شهری و روستایی خواستار شد. فرماندار 
اه��ر همچنین از عملکرد جهادی بنیاد مس��کن در زمینه مقاوم 
سازی مس��اکن روستایی، اعطای س��ند مالکیت به روستاییان و 
بهسازی معابر روستایی قدردانی کرد. حافظ باباپور مدیرکل بنیاد 

مسکن استان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار، افزایش سهمیه 
قیر رایگان بنیاد مس��کن را از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
خواس��تار ش��د تا از این طریق مشکالت حاد روستاییان در معابر 
روستایی مرتفع گردد. باباپور ضمن اعالم رضایت از روند پیشرفت 
و کیفیت اجرایی پروژه ها، خواس��تار تسریع در عملیات اجرایی 
جهت اتمام پروژه ها، اقدام جدی در خصوص ارسال پرونده های 
متقاضیان جهت فروش اقساطی وام های بانکی و اقدام در خصوص 
زیباسازی محوطه های هر دو پروژه شد. الزم به ذکر است در پایان 
این دیدار مقرر گردید در خصوص تخصیص منابع مالی جهت ادامه 

فعالیت ها در پروژه هاتسریع بعمل آید.

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت:حدود ۱۵0 هزار خانوار استان با جمعیت 
بیش از ۵00 هزار نفر از گاز طبیعي استفاده مي کنند. رحمان خادم 
افزود: باتوجه به صعب العبور بودن مس��یر گازرس��انی به روستاهای 
سردسیری با جنگل های انبوه و همچنین ضرورت حفظ منابع ملی 
و محیط زیست ،   اهمیت  گازرساني روستایي  در استان را دوچندان 
کرده اس��ت. وی  بیان داشت: تعداد روستاهای گازدار شده تا از قبل 
از انقالب شکوهمند اسالمی در استان کهگیلویه وبویراحمد  فقط 3 
روستا بوده است. این مسئول افزود : عملیات گازرساني در استان از 
س��ال ۱3۶۱ آغاز و در س��ال ۱3۶3 با بهره برداري از شبکه مذکور 
تحت مدیریت اس��تانهاي همج��وار در  بخش کوچکي از جغرافیاي 
استان شروع شد  . وی افزود: در سال ۱3۷۷ با توجه به سیاستهاي 
دولت وقت و نیاز روزافزون جامعه به گازطبیعي ، شرکت گاز استان 
کهگیلویه و بویراحمد تاسیس و از سال ۱3۷۹ فعالیت مستقل خود 
را در جهت ارائه خدمات مطلوب گازرس��اني  آغاز نمود . مدیرعامل 
شرکت گاز استان عنوان کرد: این شرکت هم اکنون به طور مستقل 
مس��ئولیت ایجاد و توسعه تاسیسات گازرس��اني ،  نگهداري و بهره 
ب��رداري بهین��ه از آنها ، مطالعه ، تحقیق و پژوه��ش به منظور ارائه 
خدمات بهینه به مشتریان در محدوده استان کهگیلویه وبویراحمد 
را به عهده دارد . خادم با اش��اره به خدمات انجام گرفته در  ش��رکت 

گاز اس��تان کهگیلویه و بویراحمد گفت: گازرسانی و رفع نیازمندی 
هم استانی ها به گاز  ، رعایت حقوق و افزایش رضایتمندي مصرف 
کنندگان و همچنین بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شده با تاکید 
بر  رعایت نکات بهداشتی و ایمني کارکنان و حفظ محیط زیست از 
مهمترین برنامه های شرکت گاز استان است. مدیرعامل شرکت گاز 
اس��تان گفت: این شرکت   ضمن حفظ و تقویت توان خود در ابعاد 
س��خت افزاري و نرم افزاري، نس��بت به جذب نیروهاي متخصص و  
آموزش دیده  با  به روز رساني توان آنان  اقدام نموده است. مدیرعامل 
شرکت گاز استان گفت: در حال حاضر بیش از 38۱2  کیلومتر شبکه 
توزیع گاز طبیعي در استان احداث شده است  که وظیفه گازرساني 
به ۱۷ ش��هر و ۶۷۷ روستا بر عهده دارد و  تعداد  بیش از ۱8۴ هزار 

مشترک از این نعمت برخوردارند.

گازرساني به 17 شهر استان
وی گفت : اس��تان کهگیلویه و بویراحمد از جمله استانهاي کمتر 
توسعه یافته کشور است که امکانات زیربنایي و زیرساختها مي تواند 
نقش عمده اي در روند رو به رشد استان ایفا کند از این رو گازرساني 
به عنوان یکي از مهمترین محورهاي توس��عه حائز اهمیت اس��ت . 
مدیرعامل شرکت گاز استان  گفت: با این توصیف هم اکنون ۱۷ شهر 
استان  یعنی ۱00 درصد جامعه شهري استان گازرسانی شده و از این 
سوخت پاک بهره مند مي باشند و این مساله عامل مهمي در افزایش 

رفاه عمومي و توسعه صنایع استان مي باشد .
677 روستا از گاز طبيعي بهره مند شده اند

مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار داشت: در راستاي خدمات رساني 
بهینه به هموطنان  ، تامین آس��ایش و رفاه در ح��وزه مصرف انرژي و 
جلوگیري از تخریب جنگلها در مناطق روس��تایي ،  شرکت گاز استان 
با شناس��ایي و مطالعه مناطق فاقد خدمات گازرس��اني اقدام به اجراي 
طرحهاي بزرگ گازرس��اني در تمامي مناطق استان نموده است. خادم 
گفت: با  مطالعات انجام گرفته و با توجه به روند توسعه در استان تعداد 
روستاهایي که واجد شرایط گازرساني خواهند بود ۱0۷۷ روستا می باشد. 
وی افزود: هم اکنون مطابق بررسي هاي انجام شده  تعداد 8۵۷  روستاي 
باالي 20 خانوار  قابلیت گازرساني را دارند که از این تعداد با تالش و همت 
کارکنان شرکت گاز استان  ۶۷۷ روستا از گاز طبیعي بهره مند شده اند .

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت 
گاز استان قزوین از برگزاری رویداد استارت آپ ویکند 
تخصصی در حوزه توزیع گاز با همکاری دانش��گاه بین 
الملل��ی امام خمین��ی )ره( در آذرماه امس��ال خبر داد.  
اس��ماعیل مفرد بوش��هری گفت: رویداد اس��تارت آپ 
ویکند ح��وزه توزیع گاز با هدف ارائه ایده های خالقانه 
از س��وی شرکت کنندگان که شامل دانشجویان رشته  
های مکانیک ، برق ، شیمی ، شرکت های دانش بنیان ، 

همکاران شاغل در شرکت ملی گاز ایران و شرکت های گاز استانی، 
ش��رکت های تأمین کننده اقالم صنع��ت گاز، پیمانکاران اجرایی و 
هم��ه افرادی ک��ه در حوزه توزیع گاز ای��ده ای دارند و صاحب نظر 
هستند برگزار خواهد شد. بوشهری افزود: این رویداد ایده پردازی که 

توس��ط شرکت گاز استان قزوین و با همکاری دانشگاه 
بی��ن المللی ام��ام خمینی برگزار می ش��ود از 2۱ آذر 
ماه آغاز و تا 23 آذرماه ادامه خواهد داش��ت. وی افزود 
عالقمندان به حضور در این اس��تارت آپ تا اول آذر ماه 
https://evand. فرصت دارند که با مراجعه به سایت

com/events/gasstartup-ir  در ای��ن رویداد 
ایده پردازی ثبت نام کنند. مدیر عامل شرکت گاز استان 
قزوین در ادامه افزود: استارت آپ ویکند حوزه توزیع گاز 
پذیرای ایده های دریافتی در ۷ محور می باش��د که عبارتند از: ۱- 
بهبود عملکرد فیلتراسیون، کاهش فشار، بودارکنندگی و اندازه گیری 
گاز در ایستگاه های تقلیل فش��ار 2- شناسایی و ارتقای توانمندی 
در زمینه روش های جدید بازرس��ی فنی و نشت یابی خطوط توزیع 

و تغذیه و انش��عابات 3- شناسایی و ارتقای توانمندی در روش های 
پیش��رفته و هوش��مند نگهداری و تعمیرات در حوزه توزیع گاز ۴- 
شناسایی و ارتقا توانمندی تکنولوژیک در زمینه فناوری های پایش 
و کنترل خوردگی ۵- شناس��ایی و ارتق��ای توانمندی تکنولوژیک 
در زمینه فناوری ها و روش های کارآمد و نوین احداث ش��بکه های 
توزیع و تغذیه و ایس��تگاه ها ۶- ارتقای توانمندی در زمینه طراحی، 
مهندسی و بهره برداری شبکه توزیع و تغذیه و ایستگاه ها ۷- ارتقا و 
توسعه سیستم های اندازه گیری مشترکین گاز. مدیر عامل شرکت 
گاز اس��تان قزوین در پایان اظهار کرد: پس از ارائه ایده ها توس��ط 
شرکت کنندگان و بررسی آن ها 3 ایده برتر انتخاب خواهند شد که 
به نفرات ارائه کننده آن ها جوایز نفیسی از سوی شرکت گاز استان 

قزوین اهداء خواهد شد.

کرمانشـاه – منير دشـتی - مدیرعامل ش��رکت گاز استان 
کرمانشاه با بیان اینکه گاز CNG حدود یک سوم سوخت مصرفی 
خودروهای سبک استان را تشکیل می دهد، گفت: آماده تامین گاز 
برای جایگاه های CNG جدید هستیم و محدودیتی در این زمینه 
نداریم. سیروس ش��هبازی ،از وجود ۷۴ جایگاه سوخت CNG در 
اس��تان کرمانشاه خبر داد و افزود: از این تعداد حدود 3۴ جایگاه در 
شهر کرمانشاه و مابقی در سایر شهرستان های استان است. وی این 
تعداد جایگاه را جوابگوی نیاز استان کرمانشاه دانست و خاطرنشان 
کرد: استان کرمانشاه از نظر تعداد جایگاه های CNG وضعیت خوبی 
در کشور دارد و تعداد جایگاه های استان بر اساس جمعیت از متوسط 

کشور باالتر است. به گفته مدیرعامل شرکت 
گاز استان کرمانشاه، وجود این تعداد جایگاه 
باعث ش��ده صف های طوالنی در جایگاه های 
س��وخت CNG اس��تان نداش��ته باش��یم. 
ش��هبازی از آمادگی این شرکت برای تامین 
گاز جایگاه ه��ای CNG جدید هم خبر داد 
و یادآور ش��د: اگر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی مجوز راه ان��دازی جایگاه های جدید را 

صادر کند، ما هم آماده تامین سوخت مورد نیاز آنها هستیم. شهبازی 
در ادام��ه میانگین مصرف گاز جایگاه ه��ای CNG  در طی روز را 

ح��دود 800 هزار مترمکعب عن��وان کرد و 
ادام��ه داد: با توجه به اینکه مص��رف روزانه 
بنزین استان حدود ۱.۶ میلیون لیتر است، 
می ت��وان گفت حدود یک س��وم س��وخت 
مصرفی خودروهای سبک استان از طریق گاز 
CNG تامین می ش��ود. مدیرعامل شرکت 
گاز استان کرمانشاه یادآوری کرد: با توجه به 
اینکه ارزش حرارتی یک لیتر بنزین معادل 
حدود یک مترمکعب گاز CNG اس��ت، مصرف گاز برای سوخت 

خودروها صرفه جویی در مصرف بنزین را نیز به دنبال دارد.

حضورنمایندهمجلسشورایاسالمیوعضوکمیسیونانرژیدر
جمعمدیرانوکارکنانشرکتگازاستانایالم

دیدار مدیرکل بنياد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی با فرماندار اهر

8۵7 روستای باالی 20 خانوار در استان کهگيلویه وبویراحمد واجد شرایط گاز رسانی هستند 

آغاز رویداد استارت آپ ویکند حوزه توزیع گاز از 21 آذر ماه در قزوین

مدیرعامل شرکت گاز استان:

یک سوم سوخت مصرفی خودروهای کرمانشاه CNG است

اراک- مينو رسـتمی- دکتر هندیانی معاون پیشگیری ستاد 
مرکزی مبارزه باقاچاق کاال وارز کش��ور و هیات همراه از تاسیس��ات 
انبار نفت شهید آنجفی منطقه استان مرکزی بازدید کردند. عبداله 
گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان 
مرکزی در جلسه بررسی راه کارهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در اس��تانداری استان مرکزی با ارایه پاورپوینتی منطقه استان 
مرکزی راتشریح کرد. وی همچنین به سیستم بارگیری ریلی برای 
فراورده نفت کوره اش��اره کرد و گفت: انبار نفت سردار شهید رحیم 
انجفی تنها انبار در س��طح کشور مجهز به این سیستم است که در 

شرایط بحرانی جهت بارگیری نفتکوره به اقصی نقاط کشور میتواند 
بس��یار موثر باشد. در این جلسه س��ید علی اقا زاده استاندار استان 
مرکزی نیز به مسئله قاچاق کاال و ارز اشاره و رهنمودهای الزم در این 
خصوص را به مدیران دستگاه های اجرایی برای مبارزه با آن ارایه داد. 
دکتر هندیانی )معاون پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور( 
نیز گفت: مبارزه باقاچاق سوخت عزم جدی تمام دستگاههای مرتبط 
باموضوع را می طلبد ودستگاههای متولی نباید وظایف خود را به سایر 
دستگاهها ارجاع دهند. بعداز این جلسه دکتر هندیانی و هیات همراه 
از واحدهای مختلف ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 

استان مرکزی از جمله واحدهای فنی و عملیاتی از جمله آیلندهای 
بارگیری، مخازن فراورده های نفتی، تاسیس��ات گاز مایع، تاسیسات 
بارگیری ریلی نفتکوره و تاسیسات ریلی بارگیری گوگرد و ساختمان 
کنترل روم و سیس��تم های مانیتورینگ انبار نفت بازدید کردند. در 
بازدید های فوق علیای��ی رئیس مهندس انبارنفت طرح کهاب انبار 
نف��ت را به طور کامل توضیح و گفت: ب��ا اجرای طرح کهاب )جمع 
اوری بخارات فراورده ها ی نفتی( میزان استحصال بنزین از هر متر 
مکعب بخار اشباع ۵ /۱لیتر خواهد بود که در بلند مدت میتواند بسیار 

موثر باشد. 

بازدید معاون پيشگيری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال وارز کشوراز واحدهای مختلف شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی

گلشيرازی:
برقراري ارتباط سازنده پژوهشي و عملياتي بين فعاالن اقتصادی و پژوهشگران 

دانشگاه های خارجی ضامن برقراری یک رابطه اقتصاد مدار است
اصفهان - قاسـم اسد- نشس��ت فعاالن اقتصادی و پژوهشگران دانشگاه و صاحبان ایده از ۷0 
کش��ور ش��رکت کننده در جشنواره ملی حرکت  در س��الن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد. مسعود گلشیرازی رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان دراین نشست 
گفت:استان اصفهان  صنعتي ترین استان  ایران با بیش از 8 هزار واحد صنعتي که از نظر تعداد قریب 
۱0درصد صنایع کشور را شامل مي شود . وی تاکید کرد: اتاق بازرگاني اصفهان بعنوان مرکز گفتمان 
اقتصادي این استان از اولین اتاقهاي بازرگاني کشور است که با سابقه اي چند دهه اي در دوران اخیر 
در برقراري روابط تجاري نقش مهمي را ایفا کرده است و امیدوارم شاهد برقراري ارتباطات موثري در ارتباط مراکز پژهشي با تجار و 
صنعتگران باشیم. وی  برقراري ارتباط سازنده پژوهشي و عملیاتي بین فعاالن اقتصادی استان اصفهان و پژوهشگران دانشگاه های 
خارجی را ضامن برقراری یک رابطه اقتصاد مدار برشمرد.  گلشیرازی در ادامه سخنان خود گفت:در دوره اي که در آن قرار داریم که 
از ان به انقالب صنعتي چهارم نام برده مي شود و این پارادایم تمامي ابعاد زندگي ماها را در خواهد نوردید ،فرصتهاي استثنایي را براي 
افرادي که جویاي نام هستند ایجاد مي کند که بتوانند براي خود در محیط کسب و کار جایگاهي را دست و پا کنم و خود را جایگزین 
کسب و کارهاي سنتي نمایند .  وی شرط موفقیت در این حرکت را توجه ویژه به ارتباطات و فرصتها دانست و گفت: به جاي یاس و 
ناامیدي و توقف با توجه ویژه به تغییرات پیش رو با شناخت فرصتها و برقراري تعامالت علم مدار در چارچوب مباني اقتصاد مقاومتي 

هم به وطنمان خدمت کنیم و هم افتخار افرین باشیم . 

178 نفر از ورزشکاران در قالب 16 تيم شرکت های تابعه وزارت نيرو در 
گرگان حال رقابت هستند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق گلس��تان ، ابوالفضل اکبری در حاشیه 
برگزاری دوازدهمین مسابقات والیبال برادران وزارت نیرو با بیان اینکه خرسندیم که میزبانی دوازدهمین دوره مسابقات به شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان واگذار شده است، اظهار کرد: آیین قرعه کشی دوازدهمین دوره مسابقات برگزار شد و امیدواریم در 
چند روزی که تیم های شرکت کننده در استان گلستان حضور دارند بتوانیم میزبان خوبی باشیم.وی گفت :هر روز 8 بازی انجام می 
شود و تیم های برنده برای مرحله بعد صعود می کنند. معاون منابع انسانی در ادامه گذری هم به پخش مستقیم این مسابقات از 
طریق پورتال شرکت زد و گفت : خوشبختانه با ابتکار عمل انجام شده بازی زنده این مسابقات بصورت زنده قابل رویت برای عموم 
از طریق پورتال ش��رکت اس��ت.اکبری تاکید کرد: در راستای برگزاری این مسابقات ۱0 کارگروه ایجاد شده که شامل کارگروه های 
راهبری، اجرایی، برگزاری مس��ابقات، پذیرش و اطالع رس��انی، اسکان و پذیرایی داوران و پشتیبانی و کارگروه فنی است.وی با بیان 
اینکه در مجموعه ۱0۹ نفر در این کارگروه فعالیت می کنند، افزود: ۱۱2 مصوبه این کارگروه ها به همراه داشته است.اکبری در پایان 
افزود: شرکت توزیع نیروی برق گلستان در بین۵۵ شرکت توزیع و برق های منطقه ای مقام نخست را در جشنواره شهید رجایی در 

سطح کشور نمود.

در راستای تعميرات مياندوره ای
بازدید و سرویس داخلی ژنراتور واحد 3 نيروگاه رامين اهواز

اهواز - شـبنم قجاوند- در راستای اجرای تعمیرات پیش��گیرانه و حفظ تولید پایدار و 
همچنین به منظورپیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، عملیات بازدید و سرویس فنی ژنراتور 
واحد 30۵ مگاواتی شماره سه نیروگاه رامین اجرا شد.  مهندس بابک توحیدی کارشناس گروه 
مهندسی الکتریک نیروگاه رامین اظهار داشت: در راستای اجرای تعمیرات پیشگیرانه، حین 
انجام تعمیرات میاندوره ای واحد مذکور اقدام به بازدید و سرویس فنی ژنراتور نمودیم تا ضمن 
تقویت و حفظ تولید پایدار انرژی برق بتوانیم از وقوع حوادث و مشکالت احتمالی این تجهیز 
جلوگیری نمائیم.  وی با اشاره به وقوع حادثه سال ۱3۹۵ ژنراتور واحد مذکور افزود؛ مهمترین چالش عدم سرویس ژنراتور، افزایش 
تخلیه جزیی در بخش های آلوده ژنراتور و به تبع آن بروز تنش های عایقی در نواحی پیشانی سیم پیچی می باشد. توحیدی بررسی 
فنی ایربافرها، بازدید بخش پیشانی سیم پیچ ها با هدف بررسی وضعیت ظاهری از نظر آلودگی، بررسی وضعیت آببندی اتصاالت 
انتهایی سیم پیچ ها و بررسی وضعیت نشت روغن آببندی به داخل ژنراتور را مهمترین بخشهای این سرویس دوره ای عنوان نمود. 

شهردار اروميه: 
خزانه شهر اروميه راه اندازی می شود

اورميه -رونق - محمد حضرت پور با بیان اینکه درآمدهای پایدارشهرداری ها در سه رکن تعریف 
ش��ده اس��ت، اظهار کرد: درآمدهای شهرداری ها در قالب درآمدهای حاصله از کمک های دولتی از 
قبل چون ارزش افزوده مالیاتی، سوخت و جرایم راهنمایی و رانندگی و گمرک، درآمدهای حاصله از 
قبل پرداخت عوارض نوسازی، پسماند، کسب و پیشه و خودرو و درآمدهای حاصله از پروانه ساخت و 
کمیسیون ماده ۱00 است. وی با اشاره به کمک های دولت به شهرداری،  افزود:  کمک های دولت 
عمدتا از طریق مراجع قانونی حاصل  و در قالب برخی درآمدها به شهرداری  تحصیل می شود. شهردار 
ارومیه با بیان اینکه درامدهای حاصل از عوارض با مشارکت شهروندان تحقق می یابد،  عنوان کرد:  این نوع درآمدها مشارکتی  باعث 
رونق اقتصادی شهر شده که شهروندان بیش از گذشته در جهت عمران و آادانی  شهر مشارکت پر رنگ داشته باشند. حضرت پور 
درآمدهای حاصله از پروانه ساخت وکمیسیون ماده  صد را مقطعی عنوان کرد و گفت:  این نوع در آمدها با  گذر زمان و با تثبیت 
نرخ رشد جمیت به عنوان درآمد پایدار برای  شهرداری تحقق نمی یابد و با رکود مسکن این نوع درآمدها  تعطیل می شود. وی با 
بیان اینکه بخش دیگردرآمدها، درآمدهای حاصل از قبل ایجاد ارزش افزوده در قالب امالک است، بیان کرد:  شهرداری ارومیه به 
این مهم در قالب پروژه های سرمایه گذاری بصورت پروژه های  مسکونی و تجاری  نگاه ویژه دارد. به گفته حضرت پور شهرداری 
به کسب درآمدهای پایدار از قبل ارزش افزوده با تبدیل امالک خود به ارزش افزوده ورود کرده و تاکنون پروژه های  سرمایه گذاری 
چون اوریاد و رزت را  وارد فاز اجرایی کرده و هرچقدر ش��هرداری بتواند مس��تغالتش را زیاد و از فروش به سمت اجاره حرکت، می 

تواند درآمدهای بسیاری را تحقق دهد .

رتبه نخست کميته امداد قم درکشور 
 ازدریافت کمک های نقدی  با بيش از 70 درصد درآمد کيفی

قم- خبرنگار فرصت امروز- معاون توس��عه مش��ارکت های مردمی کمیته امداد 
استان قم با تأکید بر اختصاص صدقات مردم قم برای نیازمندان همین استان، از نظارت 
دقیق دستگاه های نظارتی کشور بر این نهاد خبر داد. معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد استان قم گزارشی از کمک های مردمی در هفت ماه گذشته امسال ارائه داد. 
علی شهبازی نیا، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم با اشاره به 
افزایش صدقات مردم قم گفت: صدقات مردم طی ۷ ماهه سال جاری بیش از ۶ میلیارد و 
۵80 میلیون تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ حدود ۱۴ ونیم درصد رشد داشته است. وی شرایط فعلی اقتصاد 
کشور را یادآور شد و تأکید کرد: صدقات مردمی و کمک های حامیان به ایتام و خانوارهای محسنین نه تنها درزمینهٔ کمی بلکه ازلحاظ 
کیفی نیز افزایش یافته است. شهبازی نیا با تأکید بر اینکه کمیته امداد هراستان می بایست صدقات و اعانات دریافتی را فقط برای 
نیازمندان همان استان صرف کند گفت: دستگاه های نظارتی کشور ازجمله مفید راهبر از سوی مقام معظم رهبری، دیوان محاسبات 

و سازمان بازرسی کل کشور بر این نهاد نظارت دقیق دارند و شبهات مطرح شده درباره این نهاد فاقد سند و غیرقابل اثبات است. 

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خبر داد : 
اجراي طرح مميزي ایمني 280 واحد توليدي و صنعتي مازندران

سـاری - دهقان : مدیرعامل شرکت ش��هرکهای صنعتی مازندران از اجرای فاز2 طرح ممیزی 
ایمنی و بهداشت واحدهای تولیدی در ۶ شهرک و ناحیه صنعتی استان خبر داد. به گزارش خبرنگار 
مازندران و به نقل روابط عمومی شرکت شهرکه�ای صنعتی مازندران، سید مصطفی موسوی گفت: 
طرح ممیزی و ایمنی با هدف ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست واحدهای تولیدی و صنعتي 
انجام می شود. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: با توجه به ضرورت فرهنگ 
ایمنی در واحدهای صنعتی و شناسایی نقاط ضعف و قوت در مباحث ایمنی که هر ساله شاهد حوادث 
بسیار زیادی در واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم، طرح ممیزی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بمنظور 
فرهنگ سازی و افزایش آگاهی، با انتخاب مشاور طرح و بر اساس فرمت ها و چک لیست هاي تعیین شده انجام می گردد. موسوی 
تصریح کرد: پس از کسب اطالعات، نقاط ضعف واحدهای تولیدی شناسایی و نتایج حاصله در راستای برطرف شدن ضعف و تکمیل 
ایمنی، به اطالع واحدهای تولیدی می رسد . وی با اشاره به اهمیت طرح ممیزی واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحي صنعتی بیان 
داشت: در پایان، با اطالعات اخذ شده و زیرساخت HSEE در شهرکها، نسبت به تهیه شناسنامه  HSEEبرای شهرکها اقدام می 
شود. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: در این مرحله 280 واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی شورمست 
سوادکوه، بشل سوادکوه، رستم کال قائم شهر، جویبار، بابلسر، اسالم آباد و میرود، در طرح ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی قرار دارند.
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وحشت نکنید و پیش از پاسخ دادن موارد پیش رو را مد نظر 
قرار دهید. تمامی ما پیشتر در چنین شرایطی قرار داشته ایم؛ 
از اینکه مصاحبه ش��غلی مان خوب پیش رفته راضی بوده ایم 
تا اینکه مصاحبه کننده با س��ؤالی مبهم ما را سردرگم ساخته 
اس��ت، اما نیازی به دستپاچه شدن نیست. ما از یک راهنمای 
ش��غلی، هالی کراوفورد )Hallie Crawford( خواسته ایم 
توصیه هایی در مورد نحوه پاس��خ به س��خت ترین س��ؤاالت 
احتمال��ی در مصاحبه های ش��غلی ارائه دهد. )این س��ؤاالت 
از مصاحبه های واقعی اس��تخراج ش��ده اند(. در اینجا به نحوه  

پاسخگویی مناسب به هر کدام اشاره شده است.
1- اگر کارفرمای فعلی تان مهمانی ای به افتخار 

یک سال همکاری با شما ترتيب دهد، کدام پنج 
کلمه می تواند روی کيک نوشته شود که به خوبی 

توصيف گر شما باشد؟
ب��ا اینکه ممکن اس��ت احمقانه به نظر برس��د، کراوفورد 
می گوید »این س��ؤال طراحی شده اس��ت تا مشخص کند 
نس��بت به ش��ناخت کارفرما از خودتان چه تصوری دارید. 
از خودتان بپرس��ید: همکاران تان ش��ما را چگونه توصیف 
می کنن��د؟ اخی��راً کارفرمای ش��ما به چه دلیلی ش��ما را 
تحسین کرده اس��ت؟« کراوفورد می گوید با داشتن جواب 
این سؤاالت در ذهن »از خرج دادن کمی خالقیت در پاسخ 
خود نترس��ید.« اما پرحرفی هم نکنید. » شما نمی خواهید 
این حس را ایجاد کنید که کیک یک س��الگی شما زیادی 
بزرگ خواهد بود، بنابراین س��عی کنید پاسخی مختصر و 

مفید ارائه دهید.«
2- دوست دارید با چه شخصيت تاریخی شام 

بخورید و چرا؟
از خودت��ان بپرس��ید چه کس��ی را در گذش��ته یا حال 
س��تایش می کنید. کراوفورد پیش��نهاد می کند»شاید یک 
نویسنده، بازیگر، دانش��مند یا حتی فردی در زمینه  کاری 
خودتان«. کراوفورد توصیه می کند، از خود بپرس��ید »چه 
نکته ای را در مورد دستاوردهای آنان می ستایید؟ چرا حس 
می کنید می توانستید با یکدیگر دوست باشید؟ در این شام 
می خواهید در مورد چ��ه موضوعاتی با آنها بحث کنید؟ از 

این عناصر هنگام پاسخگویی بهره ببرید.«
3- برندی را نام ببرید که نشانگر شخصيت شما باشد 

البته نه برندی که ش��ما آن را دوست دارید، بلکه برندی 
ک��ه ویژگی های ش��ما را در خ��ود دارد. کراوفورد می گوید 
این مورد کمی گیج کننده اس��ت، اما الزاماً س��خت نیست. 
کراوفورد توصیه می کند »به واالترین ارزش های ش��خصی 
خود بیندیش��ید؛ ح��ال ب��ه برندهایی فکر کنی��د که این 
ارزش ه��ا را دارا هس��تند. برای مث��ال اگر ب��رای خانواده 

و مس��ائل اخالق��ی ارزش قائل هس��تید، به ش��رکت های 
خانوادگی یا آنهایی که ب��رای خانواده ها محصوالتی تولید 
می کنن��د که روی حیوانات آزمایش نمی ش��وند فکر کنید. 
ارزش هایی که فکر می کنید میان ش��ما و آن برند مشترک 

است و دلیل این ارزش را توضیح دهید.«
4- لطفاً موقعيتی را شرح دهيد که در آن مجبور 

بودید بدون اطالعات کافی تصميم بگيرید 
از  ش��ما ب��رای مصاحب��ه آم��اده هس��تید و لیس��تی 
دس��تاوردهایی که می توانید حول مح��ور آنها مانور دهید 
را در اختیار دارید. کراوفورد توصیه می کند با اس��تفاده از 
این دس��تاوردها ش��رایط و اطالعاتی که ناموجود بود و هر 
نتیجه  قابل سنجشی که حاصل شده است را توضیح دهید 
و ب��ه مصاحبه کننده نش��ان دهید که می توانی��د اوضاع را 

تحت کنترل نگاه دارید.
۵- من را متقاعد به خرید محصول یا پذیرش ایده ای 

کن، سپس عکس این کار را انجام بده
کراوف��ورد می گوی��د »پیش از پاس��خ به س��ؤال باید به 
ایده ای فکر کنید.« ممکن است خودتان ایده ای را در ذهن 
نپرورانده باش��ید. وی می افزاید »از مدیر اس��تخدام کننده 
بپرس��ید که ایده  خاص��ی را مدنظر دارد یا خی��ر. در غیر 
ای��ن صورت ایده ای را ک��ه اخیراً در مورد آن با تیم خود یا 
همکاران تان بحث کرده اید در نظر بگیرید. موضع شما چه 
ب��ود و چرا؟ موضع مقابل چه بود و چ��را؟ می توانید از آن 
مباحث اس��تفاده کنید. در پاس��خ به این سؤال، مهم است 
که هنگام ارائه  هر دو ایده قانع کننده به نظر برس��ید. پاسخ 
شما مش��خص می کند که قادر به ارائه ایده ها به تیم خود 
هستید یا خیر؛ حتی اگر خود با آن ایده ها موافق نباشید.«

6- اگر یک همکار عادتی آزاردهنده داشته باشد 
و کيفيت کار شما را تحت الشعاع قرار دهد، چگونه 

مشکل را حل و فصل می کنيد؟ 
این مورد ممکن اس��ت سؤالی گمراه کننده به نظر رسد، 
ام��ا کراوف��ورد توضیح می ده��د که »هدف از این س��ؤال 
روش��ن کردن نحوه رفتار ش��ما در مواجهه با دیگران است. 
س��عی کنید از یک تجربه  واقعی کمک بگیرید. چه موردی 
ش��ما را آزار داده است؟ چگونه آن را حل و فصل کرده اید؟ 
آیا روش مؤثرتری برای مواجهه با شرایط در صورت رخداد 
دوب��اره  آن وجود دارد؟ عادات آزاردهن��ده را در این میان 
شناس��ایی و گام های��ی را که برای ت��الش در جهت حل و 
فصل مسئله -در ضمن حفظ رابطه ای مثبت با همکارتان- 

برمی دارید را تشریح کنید.«
7- ابتدا کدام بخش از روزنامه را می خوانيد؟ این امر 

نشانگر چه ویژگی ای در شماست؟ 
کراوف��ورد می گوی��د »این س��ؤال برای ش��ناخت بهتر 
ش��خصیت شما پرسیده می شود. در وهله اول، سؤال نسبتاً 

راحتی به نظر می رس��د«، اما اینطور نیس��ت. از این جهت 
کراوف��ورد توصیه می کند »پیش از پاس��خ، به ژانر مقاالتی 
که با ش��خصیت شما سازگار هس��تند فکر کنید؛ فناوری، 
ُمد، وقایع فعلی. حال تعیین کنید آیا راهی برای ربط دادن 
آن ژانر به شخصیت شما به عنوان یک حرفه ای وجود دارد 
یا خیر. برای مثال اگر ب��ه مقاالتی در مورد فناوری جذب 
می ش��وید، می توانید دلیل آن را اینگونه توضیح دهید که 
از یادگی��ری راه های جدید برای انجام کارها لذت می برید، 
آغوش��ی باز ب��رای پذیرش تغییرات داری��د و به دنبال این 

هستید که همواره به روز باشید.«
8- رزومه ات را کنار بگذار و به من بگو چه چيزی تو 

را »تو« ساخته است 
کراوفورد می گوید این سؤال، دیگر برای به اشتباه انداختن 
ش��ما طراحی نشده، بلکه هدف از پرسش آن شناخت بهتر 
شماست. او می گوید »یادتان باشد ممکن است در اینترنت 
شما را جست وجو کرده و نامه  معارفه  شما را خوانده باشند، 
بنابراین تمام تالش خود را بکنید آنچه پیشتر در مورد شما 
خوانده اند را تک��رار نکنید و در عوض به این فکر کنید که 
آیا داس��تان پس زمینه ای در مورد اینک��ه چگونه به حوزه  
کاری خود وارد ش��ده اید وجود دارد؟ می توانید پیش��نهاد 
قانع کنن��ده  و بی رقیب خود را توضیح دهید -اینکه چرا در 
صنعت خود بی رقیب هستید؟ یا می توانید سه ارزش اصلی 

خود و دلیل اهمیت شان را ارائه دهید.«
9- مشکل کارفرمای قبلی یا فعلی شما چيست؟

کراوف��ورد هش��دار می دهد، به هر قیمتی ش��ده اس��ت 
»یادتان باشد که باید از کوبیدن کارفرما و شرکت فعلی یا 
قبلی خود خودداری کنید. این سؤال بدین منظور طراحی 
ش��ده اس��ت که مش��خص کند چرا به دنبال شغلی جدید 
هس��تید. به ج��ای تمرکز ب��ر روی  آنها، ب��ر روی خودتان 
متمرکز ش��وید. آیا به دنبال رشد حرفه ای بیشتری نسبت 
به آنچه در محل کار فعلی ش��ما در دس��ترس اس��ت و یا 

موقعیتی چالش برانگیزتر هستید؟«
10- از بدترین مدیری که تا به حال داشته ای بگو

کراوفورد هشدار می دهد، پیش از کوبیدن مدیر پیشین، 
»یادتان باش��د که ف��رد مصاحبه کننده رزومه  ش��ما را در 
دس��ت دارد و می دان��د در ک��دام ش��رکت ها کار کرده اید، 
بنابراین مدیران ش��ما کاماًل هم ناش��ناس نیس��تند. با این 
ح��ال می توانید نوعی از مدیریت را تش��ریح کنید که برای 
ش��ما ایده آل نبوده اس��ت، اما اگر مدیر بدی نداش��ته اید، 
اغراق نکنید. اجازه دهید فرد مصاحبه کننده بداند که شما 
صادقانه با مدیران پیش��ین خود کن��ار آمده اید. بر این امر 
تمرکز کنید که چگونه قادر هستید با تیپ های شخصیتی 

و مدیریتی مختلف کار کنید.«
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۵ کتاب برتر از نگاه بيل گيتس که توصيه می کند تا قبل از شروع سال 
جدید مطالعه کنيد

تقریبا ۹ س��ال اس��ت که بیل گیتس در وبالگ ش��خصی خود، مطالب مختلفی را نوشته و به اشتراک 
می گذارد. در این رابطه از جمله بخش هایی که همواره مورد توجه جدی قرار می گیرد، معرفی کتاب های 
مورد عالقه وی اس��ت. از جمله عادت های وی این است که قبل از شروع کریسمس، اقدام به معرفی پنج 
کتاب برتر س��ال می پردازد. جالب اس��ت بدانید که بیل گیتس در کنار وارن بافت، از جمله کارآفرینانی 
محس��وب می شود که نرخ مطالعه بس��یار باالیی را دارد، به همین خاطر کتاب های معرفی شده وی کامال 
گلچین ش��ده و دارای ارزش مطالعه بس��یار باالیی است. بدون شک تعطیالت کریسمس، فرصتی طالیی 
برای مطالعه محسوب می شود. به هیمن خاطر نیز بیل گیتس همواره این زمان را برای معرفی کتاب های 
برتر س��ال انتخاب می کند. در همین راس��تا و در ادامه به بررس��ی پنج کتاب برتر س��ال از نگاه موسس 

مایکروسافت، خواهیم پرداخت.
1-تحصيلکرده

به قلم: تارا وستوور 
این کتاب درواقع سرگذش��ت خود نویس��نده است که موفق شده تا س��رطان را شکست داده و پس از 
آن در  دانش��گاه کمبریج مدرک دکترای خود را به دس��ت آورد. اراده و شجاعت وی حتی در سخت ترین 
ش��رایط، باعث ش��ده است تا این کتاب نه تنها در صدر فهرس��ت بیل گیتس، بلکه در صدر پرفروش ترین 
کتاب  س��ال س��ایت آمازون نیز قرار گیرد. جالب اس��ت بدانید که تارا وس��توور تا س��ن ۱۷ سالگی نه به 
مدرسه رفته و نه نیازی به حضور در بیمارستان پیدا کرده بود. با این حال پس از مبتالشدن به سرطان، 
تصمیم می گیرد تا تغییراتی بنیادی را در زندگی خود ایجاد کند. در نهایت نیز وی موفق می ش��ود تا به 
خواس��ته های خود در ش��رایطی که هیچ کس شانسی را برای وی قائل نمی شد، دست پیدا کند. به عقیده 
بیل گیتس این امر که یک زن تا این اندازه شجاع و مصمم باشد، کامال جذاب بوده و این کتاب به شرح 
دقیق وقایع و راهکارهای جذاب وی برای غلبه بر سختی ها، برای هر فردی حاوی نکات بسیار ارزشمندی 

خواهد بود. 
2-بی ارتشی

به قلم: پل شار
این کتاب به بررسی روند رشد تکنولوژی در ادوات جنگی پرداخته و در این بین از یکی از متخصصان 
پنتاگون و افسر سابق ارتش آمریکا، کمک گرفته است. درواقع شما در این کتاب با روند رشد سالح هایی 
آش��نا خواهید ش��د که کامال هوشمند بوده و می توانند بدون آسیب رس��اندن به افراد دیگر، اهداف مورد 
نظر را نابود س��ازند. با توجه به این امر که همواره در جنگ های مختلف، مردم عادی بس��یاری نیز کشته 
می ش��وند، بدون ش��ک این فناوری می تواند تحول��ی را در این عرصه ایجاد کن��د. درواقع با توجه به این 
واقعیت که نمی توان تمامی جنگ های سرتاسر جهان را متوقف کرد، راهکار بهتر این است که سالح هایی 
را مورد اس��تفاده قرار دهید که آس��یب کم تری را به افراد بی گناه خواهد رساند. با این حال در این کتاب 
ش��ما تنها با نتایج مثبت این فناوری ها آش��نا نش��ده و موارد منفی محتمل نیز مورد بررس��ی دقیق قرار 
گرفته اس��ت. بدون ش��ک پس از مطالعه این کتاب ش��ما به درک بهتری از مقوله جنگ و پیامدهای آن 

دست پیدا خواهید کرد. 
3-خون کثيف

به قلم: جان کاریرو
امس��ال این کتاب مورد توجه دی اقتصاددان ها و کارآفرینان قرار گرقته اس��ت که نویسنده در آن 
به بررس��ی زندگی الیزابت هولمز پرداخته است. اگرچه وی به عنوان یک مخترع بزرگ و جوان ترین 
میلیارد خودس��اخته زن تاریخ معرفی می شود، با این حال و به علت کالهبرداری و دروغ هایی که به 
اداره مالیات گفته است، طبق حکمی تا ۱0 سال حق هیچ گونه فعالیتی را نخواهد داشت. نام شرکت 
وی)Theranos( ترکیب��ی از دو لغت Therapy و Diagnose اس��ت که به معنای تش��خیص و 
درمان است. اگرچه وی همواره با بیل گیتس مقایسه می شد، با این حال در سال گذشته و با افشای 
پرونده فریب وی، در حال حاضر وجهه او به ش��دت کاهش پیدا کرده اس��ت. به همین خاطر وی را 
یک مثال بارز، از عرش به فرش افتادن به شمار می آورند.  با این حال علت این سقوط ناگهانی تنها 
در رابطه با عدم شفافیت مالی این شرکت نبوده و بسیاری از افراد، آزمایش های این برند را با توجه 
به این امر که آن  ها به تولید لوازم پزش��کی می پردازند، کامال کم و غیراس��تاندارد تلقی می کنند. به 
عقیده بیل گیتس، این کتاب به خوبی به ماجرای زندگی وی از صعود تا س��قوط و با ذکر جزییات 

کامل پرداخته است. 
4-21 درس برای قرن بيست و یکم 

به قلم: یووال نوح هراری
نویس��نده این کتاب یک تاریخ دان اس��ت که دیگر کت��اب وی تحت عنوان انس��ان خردمند نیز موفق 
ش��ده است تا توجهات بس��یاری را به خود جلب کند. همواره بیل گیتس عنوان کرده است که وی عالقه 
زیادی به تمامی نوش��ته های این نویس��نده دارد. درواقع در این کتاب ش��ما با بزرگترین چالش های قرن 
اخیر آش��نا خواهید ش��د. نکته بارز دیگر این کتاب، حجم بسیار پایین آن است که مطالعه آن را آسان تر 
کرده اس��ت. این کتاب که س��ومین نوشته نوح هراری محسوب می ش��ود، به اساسی ترین مشکالت پیش 
روی بش��ر پرداخته و مهم ترین س��واالت موجود هر فردی را مورد بررسی قرار می دهد. نویسنده در کتاب 
نخس��ت خود)انسان خردمند( به گذشته بشر و در کتاب انس��ان خداگونه به آینده آن پرداخته است. در 
این کتاب تمرکز اصلی او بر روی  زمان حال اس��ت که بدون ش��ک اهمیت و جذابیت به مراتب باالتری 

را خواهد داشت. 
۵-راهنمای مراقبه و ذهنيت درست

به قلم: اندی پودیکامب
قدرت تمرکز و ذهن، از جمله مسائلی است که امروزه افراد بسیاری را درگیر خود کرده است. نویسنده 
این کتاب علت های اهمیت این موضوع را به خوبی ش��رح و راهکارهای موثر این امر را مورد بررس��ی قرار 
داده اس��ت. جالب اس��ت بدانید که نویسنده این کتاب در س��ن 2۵ سالگی به این موضوع عالقه مند شده 
و برای تکمیل اطالعات خود حتی به س��راغ راهبان بودایی نیز رفته اس��ت. به همین خاطر این کتاب در 
زمینه مدیتیش��ن و بهبود عملکرد مغز، کامال مفید و جامع محس��وب می ش��ود. وی در این کتاب ابدا به 
سراغ راهکارهای پیچیده نرفته است و به عقیده وی حتی ۱0 دقیقه مدیتیشن به صورت روزانه، می تواند 

زندگی فرد را دچار تحولی اساسی کند. 
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