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3 اثر مثبت تغییر در روند سوددهی به سپرده ها

 پشت پرده سیاست
سود بانکی ماه شمار

فرصت امروز: با تصمیم شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها دیگر اجازه ندارند به سپرده های 
کوتاه مدت، سود روزشمار پرداخت کنند و از ابتدای بهمن ماه امسال، شرایط پرداخت سود بانکی به سپرده های 
سرمایه گذاری کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار تغییر می کند. این تصمیم بانک مرکزی اما واکنش های مختلفی 
را در میان مخاطبان و صاحب نظران بانکی برانگیخت و با اس��تقبال اغلب اقتصاددانان و کارشناس��ان همراه شد؛ 

اگرچه برخی معتقدند پیش از این هم سودهای بانکی به صورت ماه شمار پرداخت می شده و این بخشنامه...

سال آینده رکود میهمان بازار مسکن است یا رونق؟

 پیش بینی سمت و سوی
بازار مسکن در سال 98
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گزارش بازوی پژوهشی مجلس درباره امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کسب وکار

جغرافیای امن سرمایه گذاری در بهار امسال

پرورش نوآوری کارمندان در یک شرکت 1۵۰ ساله
7 دلیل درست و 4 دلیل نادرست برای شروع کسب وکار
3 روش برای تولید محتوایی که مشتری جذب می کند

کسب موفقیت بیشتر با 4 توصیه راهبردی
4کمپین مناسبتی برای الگوبرداری برندمان

17 تاکتیک موثر روابط  عمومی برای استارتاپ ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

خالق بیت تورنت یا ارز دیجیتال 
سبز با بیت  کوین رقابت می کند

 مجید یوسفی
 تحلیلگر صنعت حمل و نقل

4
فرصت امروز: به تازگی مشاهده شده که پیشنهادهایی برای 

اجاره کارت یا حسـاب بانکی در مسیرهای ارتباطی 
گوناگون از جمله کانال ها و گروه های فضای مجازی...

بانک مرکزی هشدار داد

حساب و کارت بانکی تان را 
اجاره ندهید!

یادداشت
تعرفه های ناعادالنه بندری 
چگونه بخش خصوصی را 

نحیف می کند؟

اعم��ال  از  بی��ش  و  پی��ش 
تحریم ها، این مناسبات و قواعد 
اقتصاد داخلی اس��ت که شاکله 
بخ��ش خصوصی کش��ور را به 
شدت آس��یب پذیر کرده است. 
ج��دا از رقابت های زیرپوس��تی 
نهادهای دولتی و ش��به دولتی 
با بخش خصوصی بس��یاری از 
نس��بت های ای��ن دو نی��ز ]اگر 

نگوییم ظالمانه[ عادالنه نیست.
اخیرا مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردی کش��ور در مراسم 
روز صنع��ت حم��ل و نق��ل در 
پاس��خ به ش��کوائیه عضو هیات 
مدیره انجمن پایانه داران نسبت 
ناعادالن��ه تعرفه های  به نظ��ام 
بن��دری، خاطرنش��ان س��اخته 
که در ص��ورت زیاندهی بخش 
خصوصی به اصالح قراردادهای 
طرفین خواهند پرداخت. از این 
حیث که عالی ترین مقام دولتی 
در ح��وزه حمل و نق��ل دریایی 
ب��ه طرفه العینی ص��دای بخش 
خصوصی را شنیده اند جای بسی 
امیدواری اس��ت، اما چه کسی 
می تواند در این غوغای افزایش 
قیمت ها، تورم لجام گسیخته و 
فشارهای اقتصادی بین المللی بر 
بخش خصوصی را کتمان کند؟
ادامه در همین صفحه
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معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال:

اولویت دولت برنامه ریزی برای کاهش اثرات تحریم است
جلس��ه شورای عالی اشتغال روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار 
شد و اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیالت 
برای حمایت از اش��تغال روس��تایی و عش��ایری، از دس��تگاه های ذی ربط و بانک های 
عامل خواس��ت به منظور ایجاد فرصت های ش��غلی، فرآیند تسهیالت دهی به طرح های 

روستایی و عشایری را سرعت ببخشند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: پس از اعمال تحریم ها از س��وی آمریکا، بخش هایی 
از اقتصاد کش��ور تحت فش��ار قرار گرفت و در نتیجه، تالطم هایی در برخی شاخص ها 
نظیر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و نرخ بیکاری ایجاد شد. در این 
ش��رایط اولویت دولت بر مدیریت و برنامه ریزی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم 

قرار گرفت تا تالطم های موجود در مدت زمانی کوتاه به ثبات تبدیل شود.
وی با اشاره به وجود 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در کشور، اظهار داشت: ساالنه 
حدود 800 هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده می شود و خانواده ها 
نیز از دولت انتظار دارند که برای جوانان تحصیلکرده آنان فرصت های ش��غلی مناسب 

تدارک ببیند.
 جهانگیری ادامه داد: جوانان س��رمایه اصلی کشور هستند که باید مولد، کارآفرین و 
در اقتصاد کش��ور نقش آفرین باشند و بتوانند برای کشور تولید ثروت کنند اما در حال 
حاضر برای اش��تغال این جوانان دغدغه هایی وجود دارد. به همین دلیل دولت و س��ایر 
نهاده��ا باید تمام ت��الش خود را به کار گیرند تا زمینه ایجاد فرصت های ش��غلی برای 

جوانان و به خصوص افراد تحصیلکرده فراهم شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سفر اخیر 
خود به بندرعباس و گفت وگو با برخی کارآفرینان روس��تایی، خاطرنشان کرد: مشکل 
عمده کارآفرینان روستایی، مشکالت و موانع پیش روی دریافت مجوز جهت راه اندازی 
واحدهای کوچک تولیدی بود و حداقل انتظار آنها از دولت رفع موانع پیش روی صدور 

مجوزها است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح اش��تغال پایدار روس��تایی باید با سرعت و در عین 
ح��ال با دقت کافی انجام ش��ود، تصریح کرد: باید نظارت دقیق��ی در اجرای این طرح 
وجود داش��ته باشد تا این اطمینان حاصل شود که منابع مالی تبدیل به فرصت شغلی 
خواهد ش��د و کس��ی نتواند از امتیازهای این طرح که با نرخ س��ود بس��یار پایین اعطا 

می شود، سوء استفاده کند.
جهانگی��ری افزود: در طرح اش��تغال فراگیر نیز مقام معظم رهبری با برداش��ت یک 
میلیارد دالر از صندوق توس��عه ملی موافقت کردند که براس��اس گزارش های سازمان 
برنامه و بودجه، مقدمات اجرای این طرح آماده است که یکی از بخش های زیرمجموعه 
در این طرح بخش مس��کن و احیای بافت فرسوده اس��ت که اگر به درستی اجرا شود 

شاهد اشتغال فراوانی در بخش مسکن خواهیم بود.
مع��اون اول رئی��س جمهور بخش گردش��گری را از دیگر بخش ه��ای مهم در ایجاد 
اشتغال برشمرد و گفت: با تمرکز جدی بر ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری، بسترهای 
مناس��بی برای به کارگیری جوان��ان و نیروهای متقاضی کار مهیا خواهد ش��د. بخش 

گردشگری ظرفیت زیادی برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار دارد.
وی در ادامه این جلسه با اشاره به انتقاد معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
به دلیل عدم ثبت دقیق آمار اشتغال زنان در گزارش های آماری کشور، از وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال خواست در جلسه ای با مرکز آمار 
ایران این موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا رتبه و جایگاه ایران در آمارهای جهانی 

اشتغال زنان اصالح شود.
جهانگیری همچنین پیشنهاد معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مبنی بر 
فعال شدن کمیته ملی اشتغال و سرمایه گذاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با فعال تر 
ش��دن این کمیته، بخش زیادی از مسائل و مشکالت فراروی ایجاد فرصت های شغلی 

در کشور حل و فصل خواهد شد که الزم است وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
هرچه سریع تر کمیته ملی اشتغال و سرمایه گذاری را تشکیل دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این جلس��ه با ارائه گزارش��ی از نرخ بیکاری 
در کش��ور گفت: با توجه به اعم��ال تحریم های ظالمانه آمریکا ک��ه باعث افزایش نرخ 
بیکاری در کش��ور شده است، باید برنامه ریزی های جدی برای ایجاد فرصت های شغلی 
ص��ورت بگیرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را در صدر برنامه ها و 

اولویت های کار خود قرار داده است.
وی افزود: به دلیل ش��رایط تحریم، با اهداف اش��تغال زایی که متکی به منابع مالی و 
س��رمایه گذاری فاصله زیادی ایجاد ش��ده که باید برای جبران این عقب ماندگی دست 
به اقدامات جدیدی بزنیم و روش های نوینی را برای اش��تغال زایی ایجاد کنیم که این 

وزارتخانه در حال برنامه ریزی الزم در این خصوص است.
در این جلس��ه ک��ه وزرای نیرو، راه و شهرس��ازی، علوم، تحقیق��ات و فناوری، امور 
اقتصادی و دارایی، رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون 
رئی��س جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس کمیته ام��داد امام خمینی)ره( و معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم نیز حضور داشتند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی گزارش��ی از وضعیت اش��تغال کشور،  وضعیت اجرای 
مصوبات پیش��ین و عملکرد برنامه های اشتغال کشور از سوی دستگاه های اجرایی ارائه 
کرد. وی همچنین به ارائه گزارش��ی درخصوص برنامه اش��تغال روس��تایی و عشایری 
پرداخت و گفت: در حال حاضر روند اجرای آیین نامه قانون حمایت از ایجاد و توس��عه 
اش��تغال پایدار در روستاها روندی مثبت است و تاکنون بیش از 6 هزار میلیارد تومان 
به این برنامه تخصیص داده ش��ده و برنامه ای نیز برای اش��تغال در مناطق زلزله زده در 

دستور کار قرار دارد.
 منصوری نقش اجرای قانون اش��تغال روستایی و عشایری را در کاهش نرخ بیکاری 
مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون وضعیت مناطق روستایی در ایجاد 
اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بهبود یافته است و پیش بینی ما این است که برای سال 

97 در مناطق روستایی 45درصد افزایش تعداد شاغلین را خواهیم داشت.
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این جلسه گزارشی از تدوین 7 برنامه و 
سیاست فعال بازار کار برای اشتغال زایی در حوزه های مختلف ارائه کرد و با بیان اینکه 
ب��رای تدوین این برنامه ها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دس��تگاه های مرتبط 
تفاهم و هماهنگی الزم ایجاد ش��ده است، گفت: در قالب این برنامه 190 هزار فرصت 

شغلی با سرمایه گذاری 66 میلیارد تومان در بخش گردشگری پیش بینی شده است.
وی با اش��اره به اینکه برای توس��عه اشتغال پایدار روس��تایی جمعا 18 هزار میلیارد 
تومان از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت، افزود: برای اشتغال زایی در 
ش��رکت های دانش بنیان نیز 1800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و در 
بخش های کش��اورزی، فرهنگ و هنر و صنعت و مع��دن نیز برنامه ریزی خوبی صورت 
گرفته تا با تخصیص اعتبار مناسب، شاهد اشتغال زایی در هر یک از این بخش ها باشیم.

نماینده س��ازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه تاکنون 13 هزار و 500 فرصت 
ش��غلی در قالب طرح اش��تغال روستایی ایجاد شده اس��ت، برآورد اشتغال روستایی تا 
پایان س��ال 97 را 164 هزار فرصت ش��غلی اعالم کرد و افزود: حدود 5 هزار روستا به 
عنوان کانون اجرای طرح اشتغال روستایی تعیین شده اند که در فاز اول تمرکز ویژه ای 
بر اشتغال این روستاها به عنوان روستاهای کانونی که می توانند عالوه بر ایجاد شغل در 
روستای کانون برای روستاها و مناطق همجوار نیز ایجاد شغل کنند، انجام خواهد شد.

در این جلسه نماینده ستاد کل نیروهای مسلح هم با بیان اینکه طرح مهارت آموزی 
به س��ربازان وظیفه در دس��تور کار این س��تاد قرار دارد،  گفت: برای ارتقای مهارت و 
اش��تغال س��ربازان پس از طی دوره خدمت، توافقات خوبی با دس��تگاه های اجرایی و 

دبیرخانه شورای عالی اشتغال صورت گرفته است.

تعرفه های ناعادالنه بندری چگونه بخش خصوصی را نحیف می کند؟

ادامه از همین صفحه
 آیا واقعا دولتمردان ما در این آشفته بازار اقتصاد ملی نیازی به اثبات زیاندهی بخش خصوصی دارند؟ چه کسی 
می تواند تنگناهای کنونی حاکم بر اقتصاد بخش خصوصی را نادیده گیرد؟ تغییرات منتهی به افزایش سه برابری 
نرخ ارز طی یک س��ال گذشته، خود به تنهایی گویای همه واقعیت های موجود است. بنابراین تردیدی نیست که 

وضعیت کنونی چگونه مجاری تنفسی بخش خصوصی را از هر سو سد کرده است.
از هر منظری که بنگریم بخش خصوصی مس��تقر در بنادر یکی از س��خت ترین و رنج آورترین روزهای خود را 
س��پری می کند. اما راقم این س��طور صراحتا نه از تحریم ها و نه از آنچه که این روزها بر بخش خصوصی می گذرد 
س��خن می گوید بلکه از آنچه که دولت طی یک دهه گذش��ته بر آن چش��م فرو بسته سخن به میان می آورد که 
متاسفانه طی یک سال اخیر با فشارهای مضاعف تحریم و افزایش بی رویه نرخ ارز آن قواعد و قوانین گذشته بیش 

از پیش بر بخش خصوصی لطمه وارد کرده است.
آنچه بخش خصوصی طی یک دهه گذشته از آن آسیب دیده نظام حاکم بر تعرفه های بندری است که عامدانه 
روابط بین دولت و بخش خصوصی را به ش��هروندان درجه یک و درجه دو تبدیل کرده اس��ت. به نحوی که دقیقا 
هم��ه تهدیدهایی که بخش خصوصی را به مخاطره انداخته به مزیت ها و فرصت های بادآورده بخش دولتی منجر 
گشته است. به عبارت روشن، مبنای تعرفه ها و خدمات بخش دولتی براساس مالحظات و نوسانات ارزی/ دالری 
پیش بینی شده به نحوی که به روایت محمدرضا قائم مقامی � عضو هیات رئیسه انجمن پایانه داران � درآمد دولت 
طی این مقطع زمانی، 10برابر ش��ده اس��ت اما طرف دیگر این معامله که بخش خصوصی مس��تقر در بنادر است 
همین تعرفه ها و خدمات با سازوکار ریالی محاسبه گردیده است که در نتیجه طی 10 سال گذشته با هر افزایش 

نرخ ارزی، درآمد دولت نیز افزایش یافته و بخش خصوصی نحیف تر شده است.
این در حالی اس��ت در هر دو گروه، کم و بیش به یک نس��بت هزینه تعرفه ها، دس��تمزد پرس��نلی، نگهداری 
تجهیزات، تعمیرات و....  برای هدف مش��ترکی پیش بینی ش��ده اس��ت. به عبارت جزئی تر، اگر بخواهیم براساس 
مبنای محاسبات کارشناسی این اختالف درآمدها را آشکار سازیم می توان گفت هزینه جابه جایی هر کانتینر طی 
چند س��ال اخیر برای فعال بخش خصوصی از 25 به حدود 100 هزار تومان رس��یده اس��ت اما درآمدهای آن به 

واسطه محاسبات ریالی ثابت و به مرور زمان ارزش واقعی آن تقلیل یافته است.
س��وی دیگر این ترازو، این دولت اس��ت که با هر افزایش ناگهانی ارز، درآمد هنگفت و البته بی دلیل و زحمتی 
را تصاحب می کند. بنابراین اختالف فاحش و ناعادالنه دولت و بخش خصوصی آنقدر بّین و عیان است که نیازی 
به تش��ریح و اثبات آن نیس��ت. بنابراین بیهوده نیس��ت که طی یک سال اخیر و از زمان زمزمه بازگشت تحریم ها 
شرکت های خصوصی و بنگاه های مردمی، همچون برج ها و باروهایی که در مقابل زلزله مهیب قرار گرفته اند یکی 
یکی فرو می ریزند و آن س��وتر، دولت و نهادهای دولتی همچنان پروتکل ها، تش��ریفات و همایش ها و نمایش های 
خود را در پاویون های مخصوص با همان هیبت و شکوه برگزار می کنند و گویا کورمال کورمال به دنبال زیاندهی 

بخش خصوصی اند!



فرص��ت امروز: مرکز پژوهش های مجل��س در تازه ترین گزارش خود به 
بررس��ی امنیت س��رمایه گذاری در بهار 97 در استان های کشور پرداخته 
اس��ت. این دومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران 
اس��ت که از سوی بازوی پژوهش��ی مجلس انجام شده و نشاندهنده بدتر 
ش��دن امنیت س��رمایه گذاري در کشور اس��ت. در اولین سنجش فصلی 
ش��اخص امنیت سرمایه گذاری که مربوط به زمس��تان سال گذشته بود، 
نمره 5.98 از 10 )10بدترین حالت( به دست آمد و حاال در دومین پایش 
فصلی این شاخص در بهار امسال، امتیاز 6.15 حاصل شده است که نشان 
می دهد امنیت سرمایه گذاري در بهار 97 نسبت به زمستان 96 به میزان 

0.17 نامناسب تر شده است.
مرکز پژوهش ها در پایش فصلی ش��اخص امنیت سرمایه گذاری در بهار 
97 از 2 هزار و 751 فعال اقتصادی نظرس��نجي کرده است و ارزیابی این 
فعاالن اقتصادی نش��ان می دهد در بهار 1397 س��ه مؤلفه »اِعمال نفوذ و 
تبانی در معامالت ادارات حکومتی، عمل مسئوالن ملی به وعده  های داده 
شده، عمل مسئوالن اس��تانی و محلی به وعده  های اقتصادی داده شده« 
به عنوان نامناسب ترین مؤلفه های امنیت س��رمایه گذاری ارزیابی شده  اند. 
همچنین براس��اس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سه مؤلفه »ایجاد 
اخت��الل در کس��ب وکار به دلیل تحریم  های خارجی، وج��ود کالهبرداری 
یا تقلب در بازار، س��رقت مالی )پول نقد، کاال، تجهیزات و ماش��ین آالت( 
مناس��ب ترین مؤلفه های امنیت س��رمایه گذاری )نسبت به سایر مؤلفه ها( 

بوده اند.
براساس داده های پیمایشی این پژوهش در بهار 1397، فعاالن اقتصادی 
مش��ارکت کننده در این پیمایش اس��تان های »ایالم، البرز و چهارمحال و 
بختیاری« را نامناس��ب ترین و اس��تان های »مرکزی، سمنان و زنجان« را 
مناسب ترین استان ها در وضعیت امنیت سرمایه گذاری اعالم کرده اند. پس 
از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، استان های 
»ته��ران، ای��الم و چهارمحال و بختیاری« نامناس��ب ترین و اس��تان های 
»خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان« مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص 
امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در بهار 1397 کسب کرده اند.
بررسی شاخص امنیت سرمایه گذاری بین دو پایش اول و دوم )زمستان 
1396 ت��ا به��ار 1397( نش��ان می ده��د همچنان وضعیت اس��تان های 
»خراس��ان جنوبی، بوشهر و زنجان« مناسب ترین باقی مانده و استان های 
»تهران و چهارمحال و بختیاری« جزو نامناس��ب ترین اس��تان ها ارزیابی 
ش��ده اند و استان ایالم نس��بت به فصل قبل وضعیت نامناسب تر )از رتبه 
بیس��ت و ششم به رتبه س��ی ام نزول کرده است( و اس��تان البرز تنها دو 
رتبه وضعیت مناس��ب تری پیدا کرده و به رتبه چهارمین استان نامناسب 
رس��یده است. براساس نتایج این پیمایش، در بهار 1397، از بین 9 حوزه 
فعالیت اقتصادی، فع��االن اقتصادی در حوزه های دام��داری، مرغداری و 

ش��یالت، بدترین ارزیابی و فعاالن اقتصادی در حوزه های ارتباطات، توزیع 
و...)حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی( بهترین ارزیابی 
را از وضعیت امنیت س��رمایه گذاری ارائه کرده اند. در حالی که در زمستان 
1396)مطالعه فصل قبل( فعاالن اقتصادی در بخش صنعت و ساختمان و 
نیز بخش معدن )به جز نفت و گاز( بدترین ارزیابی و فعاالن اقتصادی در 
بخش نفت خام و گاز طبیعی و نیز بخش تأمین آب و برق و گاز، بهترین 

ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه داده بودند.
امنیت سرمایه گذاری در استان ها

برحس��ب مؤلفه های پیمایش��ی میانگی��ن ارزیابی مؤلفه ه��ای امنیت 
س��رمایه گذاری به تفکیک اس��تان ها در بهار 1397 به ترتیب استان های 
»ایالم، البرز، چهارمحال و بختیاری و تهران« به ترتیب دارای نامناسب ترین 
وضعیت و اس��تان های »مرکزی، سمنان و زنجان و آذربایجان شرقی« به 
ترتیب دارای مناس��ب ترین وضعیت امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر 

استان ها ارزیابی شده اند.
گفتنی اس��ت در زمستان 1396 چهار اس��تان »اردبیل، مرکزی، یزد و 
زنجان« به ترتیب مناس��ب ترین ارزیابی را داش��تند و چهار استان »البرز، 
تهران، چهارمحال و بختیاری و کرمان« نامناس��ب ترین ارزیابی را کس��ب 
کرده بودند. ش��اخص امنیت سرمایه گذاری بر حسب مؤلفه های پیمایشی 
در زمس��تان1396 عدد 6.46 به دس��ت آمده بود که این شاخص در بهار 
1397 عدد 6.65 شده که نشان از ارزیابی نامناسب تر فعاالن اقتصادی از 

وضعیت امنیت سرمایه گذاری در کشور بوده است.
نماگر ثبات اقتصاد کالن

نماگر ثبات اقتص��اد کالن در بهار 1397 با کمیت 7.25 از 10 بدترین 
نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی ش��ده اس��ت. وضعیت این نماگر 
در اس��تان های »مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و بوش��هر« بهتر از بقیه 
اس��تان ها و در اس��تان های »ایالم، ته��ران و همدان« بدت��ر از بقیه بوده 
اس��ت. در حالی که در زمس��تان 1396 وضعیت این نماگر در استان های 
»کهگیلوی��ه و بویراحمد، هرم��زگان و ایالم« بهتر از بقیه اس��تان ها و در 
اس��تان های »چهارمحال و بختیاری، گلستان و سمنان« بدتر از بقیه بوده 

است. 
تعریف و تضمین حقوق مالکیت

در به��ار 1397، نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت با کمیت 7.04 
دومین نماگر نامناس��ب و دارای وضعیت بدتر ارزیابی ش��ده است. در این 
نماگر میانگین کش��وری 7.04 بوده است. طبق برآوردهای صورت گرفته 
در این ش��اخص، اس��تان های »سیستان و بلوچس��تان، خراسان شمالی، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان« بدترین اس��تان ها 
و »آذربایجان شرقی، اصفهان، لرس��تان، سمنان و یزد« بهترین استان ها 

بوده اند. 

شفافیت و سالمت اداری
براساس این نماگر، وضعیت اس��تان های »مرکزی، اردبیل و آذربایجان 
شرقی« مناسب ترین و استان های »تهران، خوزستان و البرز« نامناسب ترین 
ارزیابی را از منظر فعاالن اقتصادی هر استان در این نماگر کسب کرده اند. 
در حالی که در زمس��تان 1396 ش��فافیت و سالمت اداری در استان های 
»مرکزی، سیستان و بلوچستان و اردبیل« واجد مناسب ترین و استان های 

»البرز، تهران و گلستان« واجد نامناسب ترین ارزیابی بوده است.
فرهنگ وفای به عهد و صداقت

این نماگر در بهار 1397 در رتبه پنجم نامناسب ترین نماگر بوده است، 
در حالی که در زمس��تان 1396 در رتبه دوم نامناسب ترین ها قرار داشت 
که نش��ان دهنده مناسب شدن نسبی این نماگر یا بدتر شدن نسبی سایر 
نماگرها نس��بت به فصل قبل است. طبق یافته های این گزارش، میانگین 
کشوری این ش��اخص 6.20 بوده است و بدترین استان ها شامل »تهران، 
البرز، اصفهان، مازندران و قزوین« می شود. همچنین استان های »سیستان 
و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان، زنجان و کرمان« جزو بهترین ها 

دسته بندی شده اند.
ثبات و پیش بینی پذیری مقررات

در به��ار 1397 فع��االن اقتص��ادی اس��تان های »اصفه��ان، مرکزی و 
مازن��دران« مناس��ب ترین ارزیابی و از اس��تان های »ای��الم، کهگیلویه و 
بویراحمد و کرمانش��اه« نامناسب ترین ارزیابی را از این نماگر ارائه داده اند، 
درحالی که در زمس��تان 1396 فعاالن اقتصادی از استان های »مازندران، 
یزد و خراس��ان ش��مالی« بهترین ارزیابی و از اس��تان های »کهگیلویه و 
بویراحمد، ایالم و چهارمحال و بختیاری« نامناس��ب ترین ارزیابی را از این 

نماگر ارائه داده بودند.
مصونیت جان ومال شهروندان

نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض شامل هشت مؤلفه است 
که اکثر آنها آماری هس��تند. در بهار 1397 فعاالن اقتصادی اس��تان های 
»بوشهر، خراس��ان جنوبی و مازندران« مناسب ترین ارزیابی و استان های 
»کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز« نامناس��ب ترین ارزیابی را از نماگر 
مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض داشته اند، در حالی که در زمستان 
1396 فعاالن اقتصادی اس��تان های »بوشهر، خراسان جنوبی و سمنان« 
مناسب ترین ارزیابی و از استان های »تهران، همدان و البرز« نامناسب ترین 

ارزیابی را از این نماگر ارائه کرده اند.
مناسب ترین استان ها از نظر امنیت سرمایه گذاری

براس��اس یافته ها و تعاریف این پژوهش، مناس��ب ترین استان ها از نظر 
امنیت سرمایه گذاری در بهار 1397 به ترتیب استان های »خراسان جنوبی، 
بوشهر و زنجان« و نامناسب ترین استان ها از نظر امنیت سرمایه گذاری به 

ترتیب استان های »تهران، ایالم و چهارمحال و بختیاری« بوده است.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس درباره امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کسب وکار

جغرافیای امن سرمایه گذاری در بهار امسال

روحانی امروز سه شنبه، هفتمین الیحه بودجه دوران ریاست جمهوری 
خود را به مجلس می برد، این در حالی اس��ت که با وجود فاصله حدود 
20 روزه از زم��ان قانونی برای ارائه بودجه س��ال آینده، او همچنان در 
بین پنج دولت اخیر، نظم و انضباط بیشتری برای تحویل بودجه داشته 
است و در مقابل محمود احمدی نژاد در رده بی انضباط ترین ها قرار دارد.
به گزارش ایس��نا، طبق آیین نامه داخلی مجلس دولت موظف است 

تا هر س��اله در 15 آذرماه الیحه بودجه س��ال بعد را به 
مجل��س ارائه کند ت��ا طی زمانبندی انجام ش��ده مورد 
بررس��ی قرار گرفته و تا قبل از اتمام س��ال مصوب و به 
دولت ابالغ شود که بتواند سال جدید را با الیحه بودجه 

همان سال آغاز کند.
این در حالی است که برای سال جاری با وجود اینکه 
الیحه بودج��ه را دولت برای 15 آذرماه آماده کرده بود، 
نبود نمایندگان به دلیل رفتن به تعطیالت موجب ش��د 
ت��ا الیحه در موعد قانونی از س��وی رئی��س جمهور به 
مجلس ارائه نشود ولی سازمان برنامه و بودجه الیحه را 
به مجلس ارسال کرد، قرار بود تا الیحه روز 25 آذرماه و 
با برگشت نمایندگان رسما از سوی رئیس جمهور ارائه 
ش��ود، ولی در این فاصله نظراتی بر اصالح الیحه مطرح 
ش��د و در نهایت دولت دست به اعمال تغییراتی در آن 
زد و با تاخیری دیگر مواجه ش��د اما اکنون قرار است تا 
روحانی روز سه ش��نبه همزمان با چهارم دی ماه الیحه 

بودجه 1398 را به مجلس ببرد.
با این حال طی س��ال های گذش��ته همواره این گونه 

نب��وده که دولت ها نس��بت به قان��ون پایبند بوده و الیح��ه را در زمان 
مشخص شده در نیمه آذرماه به مجلس تحویل دهند.

بررس��ی روند تحویل الیحه بودجه در پنج دولت و حدود 19 الیحه 
پیشنهادی و از ابتدای دهه 80 شمسی نشان می دهد که دولت یازدهم 
و دوازدهم تاکنون از انضباط بیش��تری برای این موضوع برخوردار بوده 
اس��ت. این در حالی است که در دولت هش��تم به غیر از الیحه 1380 

که در 16 آذرماه تحویل ش��د سه الیحه بعدی به دی ماه رسید. دولت 
نه��م و دهم نیز در رده بی انضباط ترین های تحویل بودجه قرار دارد؛ به 
طوری ک��ه  محمود احمدی نژاد هیچ الیح��ه ای را در آذرماه به مجلس 
نبرده و در دی، بهمن و حتی اس��فند این کار را انجام داده اس��ت. وی 
آخرین الیحه بودجه دولت خود را در 9 اس��فندماه 1391 برای س��ال 

1392 ارائه کرد که حدود 80 روز تاخیر داشت.
اما دولت یازدهم بعد از سال ها، اولین الیحه بودجه 
خ��ود برای س��ال 1393 را در 17 آذرم��اه 1393 به 
مجلس برد و در چند س��ال اخیر نی��ز دولت روحانی 
فقط دو بودجه زمس��تانی داشته است؛ بودجه 1395 
ک��ه در 26 دی ماه 1394 ارائه ش��د که دلیل آن نگه 
داشتن الیحه به منظور روش��ن شدن وضعیت برجام 
و تدوین نهایی براس��اس ش��رایط پ��س از برجام بود. 
همچنین الیحه بودجه س��ال آینده که با وجود آماده 
ب��ودن به دلیل انج��ام اصالحاتی قرار بر این ش��ده تا 
امروز سه شنبه رئیس جمهور به مجلس رفته و الیحه 

را تقدیم کند.
در مجموع گرچه ارائ��ه الیحه بودجه در نیمه آذرماه 
از تکالی��ف قانونی بوده و دولت ها موظ��ف به انجام آن 
هس��تند، اما در سوی دیگر خواس��ته دولت نیز بر این  
است که نمایندگان الیحه را در زمانی مشخص بررسی 
ک��رده و بتوانند آن را به موقع مصوب و در اختیار دولت 
قرار دهند؛ این موضوع گاها موجب گله هایی از س��وی 

مسئوالن دولتی بوده است.

رئیس جمهور امروز بودجه 98 را به مجلس تقدیم می کند

بی انضباط های تحویل بودجه در ۵ دولت

دریچــه

27 هزار میلیارد تومان از کدام قسمت بودجه کم شد؟
حذف 27 هزار میلیاردی بودجه

ب��ا اصالح الیحه بودجه 1398 ح��دود 27 هزار میلیارد تومان از 
س��قف اعتبارات کم شده است؛ این رقم عمدتا در بخش هزینه های 

جاری بوده اما ظاهرا آسیبی به حقوق و دستمز نزده است.
به گزارش ایسنا، با ارسال الیحه بودجه 1398 به مجلس و البته 
در نب��ود نمایندگان که به تعطیالت رفت��ه بودند، در نهایت با نظر 
مقام معظم رهبری و س��ران قوا نظر بر اصالح بخش هایی از الیحه 
پیش��نهادی دولت قرار گرفت و کاهش هزینه ها از بخش های مورد 

تاکید بود.
در چن��د روز اخی��ر و با توجه به اصالحاتی که س��ازمان برنامه و 
بودجه در الیحه انجام داد، اعالم ش��د ک��ه حدود 27 هزار میلیارد 
تومان از س��قف اعتبارات کاسته شده است و به 406 هزار میلیارد 

تومان کاهش یافته است.
اینکه س��ازمان برنامه و بودجه در کدام بخش ها دست به کاهش 
هزینه زده و صرفه جویی کرده است، موضوعی است که پیگیری آن 
از مس��ئوالن مربوطه از این حکایت داشت که عمده این کاهش در 

بخش اعتبارات هزینه ای اتفاق افتاده است.
مناب��ع عموم��ی دول��ت در س��ه بخش اصل��ی هزینه می ش��ود 
ک��ه اعتبارات جاری، عمران��ی و تملک اوراق مالی آن را تش��کیل 
می دهند. بخش جاری بیش��ترین س��هم را همواره داشته و حدود 
70 تا 80 درصد آن به پرداخت حقوق و دس��تمزد اختصاص دارد 
و مابقی آن به س��ایر هزینه های جاری تعلق می گیرد. این در حالی 
اس��ت که در اصالحیه ای که در الیحه بودجه انجام ش��ده با توجه 
به اینکه دولت نمی تواند در حقوق و دس��تمزد کاهشی ایجاد کرده 
و رش��د آن را تا 20 درصد در نظر گرفته اس��ت، کاهش هزینه در 
بخش سایر در هزینه های جاری که خرید کاال و خدمات و یا اجاره 

از جمله آن به شمار می رود، انجام شده است.
همچنین در اعتبارات عمرانی هم کاهش وجود داشته ولی اندک 
بوده اس��ت؛ به طوری که از حدود 64 هزار  و 600 میلیارد تومان 
حدود 2000 میلیارد تومان کاس��ته ش��ده و به 62 ه��زار میلیارد 

تومان رسیده است.
در عین حال در تملک دارایی مالی که مربوط به پرداخت س��ود 
اوراقی است که در سال های قبل واگذار شده است، هر چند محدود 

هزینه ها کاهش یافته است.
به هر حال ش��رایط تحریمی موجود و وضعیت خاصی که دولت 
برای س��ال آینده در پیش دارد موجب ش��ده ت��ا بودجه 1398 بار 
دیگر بازنگری ش��ود. آنطور که محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان 
برنام��ه و بودجه اخیرا اعالم کرده الیحه به گونه ای بازنگری ش��ده 
که با نگرش و س��االنه تدوین ش��ده است تا بتواند با در نظر گرفتن 
تمامی جوانب، بودجه ای مقام در برابر تحریم باش��د. با اینهمه، باید 
چند س��اعتی صبر کرد تا الیحه بودجه امروز سه ش��نبه به مجلس 

رفته و جزئیات کامل آن مشخص شود.

رهایی از دام حقوق ثابت
سریع ترین راه رسیدن به ثروت در ایران 

کدام است؟
یک کارش��ناس اقتصادی با بیان این که روش رسیدن به ثروت، 
اصالح تفکر اش��تباه نسبت به کسب درآمد است، گفت: درآمدهای 

ثابت کندترین راه رسیدن به ثروت است .
فریباچاوش زاده تفتی در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به اهمیت 
ایجاد درآمد پایدار برای توس��عه اقتصادی کشور، گفت: در تعریف 
عل��م اقتصاد به پولی که فرد یا ش��رکت در بازه زمانی مش��خص از 
محل کاالها یا خدمات مش��تریان فراهم کرده اس��ت درآمد پایدار 

می گویند.
او ب��ا بیان این که هر ش��خص و یا جامعه ای ب��رای رفع نیازهای 
روزم��ره خود به کاال یا خدمات ارائه ش��ده توس��ط س��ایرین نیاز 
دارد، اف��زود: بهره مندی از مزیت های نس��بی دیگران در تولید کاال 
و خدم��ات اصل عاقالنه ای اس��ت که در رفع نیازهای ش��خصی و 

اجتماعی نباید نادیده گرفته شود .
این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به این که از نگاه کارآفرینان 
ایجاد درآمد و سود هدف نهایی نیست، گفت: آگاهی از نحوه حفظ 
و افزایش قدرت خرید چیزی اس��ت که دائما باید مورد توجه ویژه 

قرار گیرد.
وی با بیان این که اولین و ش��اید مهم ترین اقدام در حفظ قدرت 
خرید در ش��رایط تورمی تغییر نگ��رش از مصرف گرایی به میل به 
س��رمایه گذاری اس��ت، تصریح کرد: ش��خصی که نتوان��د نیازهای 

زیستی و اولیه را در خود کنترل کند به فقر مطلق دچار است.
چاوش زاده ترس��یم اهداف و تجس��م رس��یدن به آنها را دومین 
راهکار جبران کمبود درآمد عنوان کرد و افزود: برای داشتن درآمد 
بیشتر ابتدا یک هدف را برای خود مشخص کرده و سپس نقشه ای 

برای دستیابی به آن بکشید.
این اس��تاد اقتصاد دانش��گاه یزد در ادامه به لزوم تالش برای به 
دس��ت آوردن پول اش��اره ک��رد و گفت: اولین دلیل��ی که مردم به 
خواسته  هایش��ان نمی رسند این اس��ت که آنها دقیقا نمی دانند چه 
می خواهن��د. ثروتمندان به این موضوع رس��یده اند ک��ه آنچه آنها 

می خواهند ثروت بیشتر است.
چاوش زاده رهایی از دام حقوق ثابت را از دیگر راهکارهای جبران 
کمبود درآمد برش��مرد و بیان کرد: همیشه توجه داشته باشید که 
افراد حرفه ای در کسب و کار وجود دارند که در انتهای هر کارشان 
حق��وق باالیی دریاف��ت می کنند اما حقوق ثابت ب��ا وجود این که 

امنیت باالیی دارد کندترین روش برای رسیدن به ثروت است.
این اس��تاد دانش��گاه، داش��تن درآمد مستقل را س��ریع ترین راه 
رس��یدن به ثروت عنوان و تصریح کرد: ثروتمندان با داشتن شغل 
مستقل و درآمد باال به فکر رشد کسب و کار خود هستند، اما مردم 
معمولی به درآمد ثابت ماهیانه ای که دارند اکتفا کرده و فرصت های 

زیادی که می توانند آنها را ثروتمند کند از دست می دهند.
چاوش زاده با بیان این که باید روش تفکر را نسبت به پول عوض 
کرد، خاطرنش��ان کرد: روش رس��یدن به ثروت این اس��ت که طرز 

تفکر اشتباه را نسبت به کسب درآمد عوض کرد.
وی در پایان گفت: آنچه در نهایت راز رس��یدن به موفقیت است 
تفکر درس��ت در مورد پدیده های مختلف بوده و اگر می خواهید به 
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آشفته بازار قیمت مس��کن و نوسان شدید قیمتی موجب شده تا توان 
بسیاری از مردم برای خرید مسکن به شدت کاهش یابد و در مقابل، وام و 
تسهیالت بانکی نیز برخالف گذشته نتواند بخش عمده ای از هزینه خرید 
خانه را پوش��ش دهد؛ چنانچه قیمت ها در بازار مسکن تهران در شرایطی 
ب��ه باالترین حد خود یعنی متری 9 میلیون و 631 هزار تومان در آذرماه 
97 رسیده که معامالت افت 64درصدی را تجربه کرده است. با این حال، 
س��رعت رش��د قیمت ها کاهش یافته و از 8 تا 9درصد ماهیانه به 5درصد 
رس��یده اس��ت. بنابراین، خروجی این روند، رکود شدید بازار مسکن را در 
پی خواهد داشت که احتماال برای چندین فصل، گریبان فعاالن این بازار 

را می گیرد.
به گزارش خبرآنالین، نوس��ان شدید قیمتی در بازار مسکن همزمان با 
بازار طال و ارز آغاز ش��د و در مناطق مختلف پایتخت سبب شد تا قیمت 
ه��ر متر مربع ملک به بیش از دو براب��ر افزایش یافته و به تبع آن، میزان 
رهن و اجاره نیز با افزایش مواجه ش��ود. همین روند سبب شد گمانه زنی 
درخصوص افزایش س��قف تسهیالت در دس��تور کار قرار گیرد، اما با این 
حال، وزیر راه و شهرسازی چنین اقدامی را به سود طبقه متوسط متقاضی 

خرید مسکن ندانست.
محمد اس��المی، کمبود عرضه مسکن را علت اصلی افزایش قیمت این 
بازار دانس��ت و گفت: از طریق تعادل بخش��ی به عرضه و تقاضای مسکن 
می توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد. برای س��اماندهی بازار مسکن، 
وظیفه وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضا به ویژه 

برای اقشار متوسط و کم درآمد است.
او معتقد اس��ت که گرانی لجام گس��یخته قیمت مس��کن تنها ناشی از 

تالطم های اقتصادی اخیر نیست، بلکه نتیجه کمبود عرضه مسکن است.
در کنار این مورد، ش��بکه بانکی نیز س��عی کرده با اعطای تسهیالت به 
انبوه سازان بخشی از هزینه ها را جبران کند. به طوری که به گفته ابوالقاسم 
رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن، تسهیالت ساخت مسکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن به انبوه سازان در تهران، تا سقف 

60 میلیون تومان است.
وی توضیح داد: س��قف  تسهیالت ممتاز در تهران در حالت انفرادی 60 
میلیون تومان، مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت 50 
میلیون و شهرهای کوچک 40 میلیون تومان است. زوجین امکان استفاده 
از دو وام را روی یک پالک دارند. بدین معنا که می توانند تا 100 میلیون 
تومان، مراکز اس��تان ها و ش��هرهای میانی تا 80 میلیون و تا 60 میلیون 
تومان زوجی��ن به صورت انفرادی روی یک پالک برای س��اخت انفرادی 

استفاده کنند.
مدیرعامل بانک عامل بخش مس��کن افزود: در کنار این، انبوه سازان نیز 
می توانند با تهیه اوراق از س��قف های تسهیالتی به ازای هر واحد استفاده 
کنند. بدین معنا که سازنده به عنوان مثال وقتی می خواهد 10 واحد بسازد 

می تواند در تهران 10عدد وام 60 میلیون تومانی تسهیالت دریافت کند.

این مقام مسئول در نظام بانکی از دیگر روش ها را استفاده از تسهیالت 
از محل حساب صندوق یکم برای ساخت انفرادی واحد مسکونی عنوان و 
اعالم کرد: در این نوع از تسهیالت سقف پرداخت برای تهران 80 میلیون 
تومان، برای مراکز اس��تان ها و ش��هرهای میانی 60 میلیون تومان و برای 
ش��هرهای کوچک 40 میلیون تومان اس��ت. در این نوع از تسهیالت نیز 
زوجین می توانند به صورت تجمیعی از این تسهیالت استفاده کنند. بدین 
معنا ک��ه زوجین می توانند 160 میلیون توم��ان در تهران، 120 میلیون 
تومان در مراکز اس��تان ها و ش��هرهای میانی و در ش��هرهای کوچک 80 

میلیون تومان دریافت کنند.
این موارد را می توان نشانه های عزم دولت برای ساخت مسکن به شمار 
آورد، هرچند به اعتقاد برخی از کارشناسان این تسهیالت تاثیر چندانی در 
رونق بازار نمی تواند داشته باشد و باید حمایت های جدی تری از مهمترین 
صنعت کش��ور به عمل آید تا عالوه بر رونق زمینه های اشتغال نیز فراهم 

شود. 
توجه دولت به صنعت ساختمان 

در این زمینه، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران معتقد 
است: خوشبختانه وزیر مسکن به مساله کمبود ساخت مسکن توجه نشان 
داده زیرا در س��ال های گذشته ساخت و س��از و عرضه مسکن در حداقل 

میزان خود قرار داش��ته و در مقابل تقاضا می توان گفت عرضه ای صورت 
نگرفته است. 

ب��ه گفته محمدعلی ربانی، وزارت راه و شهرس��ازی هیچ گونه برنامه ای 
برای تولید مسکن نداشته و در سال های اخیر ساخت و ساز مسکن تقریبا 
متوقف شده است. هرچند نمی توان پیش بینی دقیقی درخصوص وضعیت 
بازار در سال آینده داشت اما تداوم این سیاست ها پیام خوبی برای صنعت 

ساخت و ساز و بازار آن ندارد.
او درباره میزان افزایش قیمت در بازار مسکن سال 98 توضیح داد: سال 
آینده بیش از 30درصد افزایش قیمت در بازار رهن و اجاره خواهیم داشت 
و اگر سیاست های اقتصادی، پولی و مالی تغییری نکند، رکود همچنان در 

این بازار برقرار می ماند.
ربان��ی تصریح ک��رد: اکنون چندان عالقه ای به خری��د وجود ندارد زیرا 
مردم تکلیف خ��ود را نمی دانند. در عین حال با اینکه ریزش قیمت ها در 
بازار طال و سکه سبب خوشحالی بسیاری از مردم شده است اما امیدواریم 
با اتخاذ سیاس��ت هایی بازگش��ت ثبات به بازار ممکن ش��ود و آینده برای 

سرمایه گذاران و خریداران قابل پیش بینی شود.
به گفته وی، اکنون وضعیت پیچیده ای ایجاد شده که هیچ سرمایه گذاری 
در بخش صنعت س��اختمان گام برمی دارد،  ثباتی را نمی بیند و دست به 

س��رمایه گذاری نمی زند. به همین دلیل نمی توانیم بگوییم در س��ال 98 
رونقی خواهیم داشت. 

پیش بینی وضعیت بازار تا پایان سال 
وی درباره ادعای برخی مس��ئوالن و کارشناسان حوزه مسکن در مورد 
تاثیر ریزش قیمت سکه و مسکن در کاهش قیمت مسکن بیان کرد: قیمت 
مسکن از نظر خرید و فروش ها ثابت است و تا پایان سال تغییری نخواهد 
کرد و اینکه گفته ش��ده در ماه های آینده قیمت مس��کن کاهش می یابد، 
تحلیل درس��تی از وضعیت فعلی نیس��ت زیرا با توجه به اینکه قیمت ارز 

پایین آمده همچنان در بازار مسکن رکود وجود دارد.
تاثیر افزایش تسهیالت بانکی در رونق بازار 

وی درباره پیشنهاد افزایش وام و تسهیالت مسکن و ذکر رقم هایی مانند 
300میلیون تومان به عنوان وام مس��کن گفت: باید پرسید چه کسی قرار 
است از تسهیالت استفاده کند؛ افرادی که بتوانند اقساط را بپردازند. اکنون 
بازپرداخت اقساط تسهیالت فعلی رقمی حدود یک میلیون و 800هزار تا 
یک میلیون و 900هزار تومان است بنابراین اگر تسهیالت دو برابر شود به 
حتم میزان بازپرداخت اقساط به 4میلیون تومان می رسد که پرداخت آن 

از عهده بسیاری از افراد جامعه خارج است. 
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره افزایش میزان 
اعطای تسهیالت و وام به انبوه سازان بیان کرد: در سال های گذشته اصل 
بر این بود که وام به تولیدکننده مسکن و در قالب قرارداد مشارکت مدنی 
پرداخت ش��ود و پس از تولید، مسکن را به صورت فروش اقساطی واگذار 

می کنند. 
وی تاکید کرد: این بهترین روش است زیرا مردم می توانند مسکن را به 
صورت اقساطی و بدون نیاز به بازپرداخت های باال و بدون دردسر خریداری 

کنند.
ربانی گفت: هر میزان وام قرار است  داده شود بهتر است به تولیدکننده 
و انبوه ساز پرداخت شود در نهایت خانه به دست مصرف کننده می رسد و 

با فروش اقساطی می تواند صاحب خانه شود.
وی افزود: این سیاس��ت بسیار درست اس��ت و به تولیدکننده باید وام 

پرداخت شود. 
وی عنوان کرد: در دوره وزیر قبلی راه و شهرس��ازی، سیاست ها فقط بر 
این معطوف بود که میزان سپرده گذاری در بانک ها زیاد شود و با فرمولی 
بتوانند توان دریافت وام و تسهیالت را برای متقاضیان زیاد کنند ولی  آن 
روش هم جواب نداد البته عده زیادی مجبور ش��دند آن سیاست را دنبال 

کنند اما این کار برای تولید انبوه مسکن پاسخگو و راهگشا نیست. 
با توجه به تغییرات صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازی امید است بار 
دیگر نسبت به رونق صنعت ساخت و ساز در کشور اهتمام جدی صورت 
گیرد زیرا با س��اخت واحدهای مس��کونی مطابق با نیاز واقعی می توان به 
خانه دار ش��دن عده زیادی از هموطنان و همچنین ایجاد اش��تغال فراوان 
در زنجیره تولید صنعت عظیم ساخت و ساز و رونق اقتصادی امیدوار بود.

سال آینده رکود میهمان بازار مسکن است یا رونق؟

پیش بینی سمت و سوی بازار مسکن در سال 98
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چه کسی گفت ارز رمزنگاری شده گران می شود؟
 2۰18 ؛ سالی شرم آور

برای پیشگویان بیت کوین
در پایان س��ال 2017 بیت کوین مرزه��ای صعود قیمت را در 
نوردیده بود. در ماه دس��امبر سال گذشته این ارز رمزنگاری شده 
20 ه��زار دالر رش��د کرد. هرچند این رش��د قیمت کمی تعدیل 
ش��د اما بسیاری امیدوار بودند که بیت کوین در سال 2018  هم 

بتازاند.
هی��چ یک از این امیدها به واقعیت تبدیل نش��د. اکنون در 24 
دس��امبر س��ال 2018 نرخ بیت کوین کمی بیش از 4 هزار دالر 
آمریکاس��ت. نرخ بیت کوین از زمان ش��روع سال 2018 بیش از 
70درصد افت کرده اس��ت. تام لی یکی از مشاوران بین المللی از 
این گفته بود که انتظار می رود در نیمه س��ال 2018 بیت کوین 
به 20 هزار دالر آمریکا و در پایان س��ال به 25 هزار دالر آمریکا 
برس��د. نقل قول دیگری از این مش��اور مالی منتشر شده بود که 
بازه رشد بیت کوین را 13.800 هزار تا 14.800هزار دالر در نظر 
گرفته بود اکنون ام��ا نمی تواند حتی بازه پیش بینی اش را تعیین 
کند. یک تحلیلگر دیگر به اسم کای ون-پترسون پیش بینی کرده 
بود که از ژانویه تا پایان سال بیت کوین 100 هزار دالر رشد کند. 
امیدها با وجود سقوط قیمت باز هم ادامه داشت. در ماه جوالی، 
آرتور هایز، یک مش��اور و تحلیلگر دیگر به س��ی ان بی گفت که 
بیت کوین در س��ال 2018 می تواند در ش��رایط مناسب به رشد 
50 هزار دالری برس��د. پیش از ش��روع س��ال 2018 تحلیلگران 
پیش بینی می کردند که ارزش بیت کوین تا پایان س��ال 10هزار 

دالر رشد کند.
بس��یاری از کش��ورها در س��ال گذش��ته می��الدی ب��ه ارزهای 
رمزنگاری ش��ده امید بسته بودند، اما افت قیمت بیت کوین به دلیل 
بعضی تح��والت در بازارهای س��رمایه ای و البت��ه احتمال دریافت 
مالی��ات از معامله این ارزها در ایاالت متحده برنامه ها را نقش��ه بر 
آب کرده اس��ت. فوربس گزارش کرده که بیت کوین در سال جاری 

میالدی بیش از 80درصد از ارزش خود را از دست داده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد
بانکداری اسالمی پول های مجازی را 

می پذیرد؟
عضو ش��ورای فقهی بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه پول های مجازی 
اعتباری اس��ت، گفت رمزارز کاغذی نیس��ت و بای��د زمینه اعتماد 

عمومی و ایجاد مال عمومی را در آن فراهم کرد.
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، حجت االس��الم سیدعباس 
موس��ویان با اشاره به ضرورت اعتمادسازی رمزارزها در میان مردم، 
اظهار کرد: اگر توانس��تیم یک مال عمومی طراحی کنیم که مردم 
حاضر باش��ند به صورت مستمر و گس��ترده در مقابلش مال شان را 
بدهن��د، در آن ص��ورت پول در جامعه ش��کل می گیرد و این کار با 

اقبال سرمایه گذاری یک گروه ریسک پذیر در جامعه فرق می کند.
وی با اش��اره ب��ه ذات و ماهیت اصلی ارزه��ای رمزینه، گفت: تا 
چن��دی قبل ب��ا پول هایی مواجه بودیم که ی��ا ارزش ذاتی دارند یا 
ترکیب��ی از ارزش ذاتی و اعتبار هس��تند یا مح��ض اعتبار، اما یک 
پشتوانه معتبری پشت آن هست که مسئولیت کار را برعهده گرفته 
و اصطالحا مدافع ارزش پول محسوب می شود که در مواقع خاصی 

هم مسئولیتش را به شکل های مختلف ایفا می کند.
طب��ق اعالم بانک مرکزی، عضو ش��ورای فقه��ی بانک مرکزی با 
اش��اره به ش��کل گیری رمزارزها در سال های گذش��ته، خاطرنشان 
ک��رد: در دهه اخیر یک جهش جدیدی در حال ش��کل گرفتن بود 
و آن این اس��ت که پولی دارد به وجود می آید که پش��توانه معتبر 
خاصی ندارد و اعتبارکننده، مسئولیتی در قبال اعتبارش ندارد و آن 

پول های مجازی  است که امروزه مطرح شده  است.
موس��ویان اف��زود: وقتی ب��ا توجه ب��ه اطالعات موج��ود تحلیل 
می کنیم، این پول ها که اکنون سرشاخه ش��ان بیت کوین است، یک 
رمز الکترونیکی و اینترنتی است که در اختیار فرد گذاشته می شود 
و فرد، خود با روش��ی آن را خلق می کند و در مبادله ای یا با دادن 

پول دیگری آن را به دست می آورد.
وی درخصوص مبنای ش��رعی بیت کوین و سایر رمزارزها، گفت: 
فع��ال بیت کوی��ن را نه پ��ول، بلک��ه هیچ چیز نمی دان��م، چون پول 
باید قوامی داش��ته باش��د که بتوان س��ایر دارایی ها را براساس آن 
ارزش گذاری کرد. چیزی که ارزش��ش در طول یک س��ال 19 برابر 
جابه جا ش��ود، نش��ان می دهد ماهیت این به اصطالح پول، قابلیت 
آن را ن��دارد که به عنوان معیار و متری برای س��نجش دارایی ها به 

کار گرفته شود.
عضو ش��ورای فقهی بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: پول های 
س��ابق یا ارزش ذاتی دارند یا ارزش اعتباری و ارزش اعتباری ش��ان 
ه��م به آن ارزش عام��ل اعتباردهنده و می��زان فعالیت های آن در 

حمایت از این پول است.
موس��ویان با طرح چند پرس��ش اساس��ی درباره ارزهای مجازی، 
گفت: اینجا ما با یک سؤال جدی مواجه هستیم که ناشر پول مجازی 
کیس��ت؟ اعتباردهنده به این پول کیس��ت؟ چه مسئولیت هایی در 
قبال این پول برعهده گرفته اس��ت و چ��ه حمایت هایی می تواند از 
آن داش��ته باشد؟ به عنوان مثال اگر همین سال گذشته را در نظر 
بگیری��د، این پول )بیت کوین( از حدود ه��ر واحد هزار دالر به 19 
هزار دالر رسیده و آن را رد کرده است و هر روز دارد رکوردشکنی 
می کند که نشان دهنده این است که پشت آن یک حامی که بتواند 

از این پول حمایت کند، یا موجود نیست یا قدرتش را ندارد.
وی ب��ا بیان اینکه پول یک ش��اخص، معیار و وزنه اس��ت، گفت: 
همان ط��ور که ما ب��ا متر، کاالهای مت��ری را اندازه گیری می کنیم، 
می خواهی��م با پول ارزش دارایی ها را حفظ کنیم، بنابراین یک پول 
باالخره باید ثبات داشته باشد که دارایی ها و سایر کاالها و خدمات 

و سرمایه ها براساس آن ارزش گذاری شوند.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی بار دیگر به بیت کوین اشاره 
و تاکید کرد: بر این اس��اس همان طور که بیت کوین در ش��بکه های 
مجازی به پول رمزی معروف شده است، بنده گاهی از آن به عنوان 
پ��ول مرموز نام می ب��رم. در عین حال که رمزی اس��ت، مرموز هم 

هست، زیرا ابعادش شناخته شده نیست.

دریچــه

فرصت امروز: با تصمیم شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، 
بانک ه��ا دیگر اجازه ندارند به س��پرده های کوتاه مدت، س��ود روزش��مار 
پرداخت کنند و از ابتدای بهمن ماه امس��ال، شرایط پرداخت سود بانکی 
به س��پرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت از روزش��مار به ماه شمار تغییر 

می کند.
این تصمیم بانک مرکزی اما واکنش های مختلفی را در میان مخاطبان و 
صاحب نظران بانکی برانگیخت و با استقبال اغلب اقتصاددانان و کارشناسان 
همراه ش��د؛ اگرچه برخ��ی معتقدند پیش از این هم س��ودهای بانکی به 
صورت ماه ش��مار پرداخت می شده و این بخش��نامه بانک مرکزی، گامی 
به عقب است، اما در مقابل، بسیاری از کارشناسان بانکی اعتقاد دارند که 
حساب های سپرده کوتاه مدت در سال های اخیر به پارکینگ پولی بانک ها 
تبدیل شده بود و حاال با مصوبه تازه شورای پول و اعتبار هم این حساب ها 
سامان می یابد و و هم از هزینه هولناک بانک ها کاسته می شود. به عبارت 
بهتر، پرداخت سودهای روزشمار، عمال موجب پارک پول برای سفته بازی و 
بهم ریختن بازار ارز و طال شده بود و با وجود اینکه این حساب ها بلندمدت 
نبود، ولی سود و امتیاز بلندمدت به آنها تعلق می گرفت و عاملی برای عدم 

تزریق پول از سوی بانک ها به چرخه تولید کشور شده بود.
آنطور که بررس��ی ها نش��ان می دهد، در هیچ یک از کشورهای دنیا نیز 
بانک ها این نوع س��پرده ها را به این شکل پرداخت نمی کنند و عمال سود 
ج��اری پرداخت می ش��ود. همچنین این اقدام بانک مرکزی گامی اس��ت 
در جهت ثبات بیش��تر بازار ارز، زیرا س��فته بازان و دالالن با اس��تفاده از 
سپرده های خود در بانک ها، موجب اخالل در بازار ارز می شده اند، اما حاال 
توقف حساب های سپرده روزشمار می تواند گامی در جهت بهبود بیش از 

پیش بازارهای مبادالت کشور از جمله بازار ارز و طال باشد.
دلیل کوچ سپرده های بانکی از بلندمدت به کوتاه مدت

بررس��ی مانده سپرده های بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری در یک 
سال اخیر نش��ان می دهد که در سال 97 همزمان با شوک  ارزی، ترکیب 
سپرده های بانک ها نیز تغییر کرده و با افزایش تمایل افراد برای نگهداری 
وجوه با نقدشوندگی باالتر و همچنین افزایش جذابیت سایر بازارها، مانده 
سپرده های کوتاه مدت، افزایش و حجم سپرده های بلندمدت در هفت ماهه 

نخست امسال کاهش یافته است.
آنگونه که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، در مهر 97 با ثبات نسبی 

بازار ارز، س��پرده های بلندمدت یک درصد نس��بت به شهریورماه افزایش 
یافته اند؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه توان اعتباردهی بانک ها تحت تاثیر 
اس��تمرار روند افزایش��ی این نوع از س��پرده ها قرار خواهد گرفت، افزایش 
جذابیت س��پرده گذاری بلندمدت برای سرمایه گذاری اشخاص غیردولتی 

ضروری به نظر می رسد.
همین مهم نشان می دهد که بخشنامه اخیر بانک مرکزی چقدر می تواند 
اثرات مثبتی در ش��بکه بانکی داش��ته باش��د. چنانچه لطفعلی بخشی در 
گفت وگو با تس��نیم، به سه اثر مثبت ماه شمار شدن نرخ سود سپرده های 
بانکی اشاره کرده و می گوید: ماه شمار شدن سپرده های بانکی به بهبود تراز 

مالی بانک ها و کاهش سرعت گردش نقدینگی کمک می کند.
به گفته بخشی، بانک مرکزی چندین سیاس��ت را در دستور کار قرار داده 
تا بتواند ضمن کنترل پولش��ویی، س��رعت گردش پ��ول را کاهش دهد. این 
سیاست ها، تصمیم هایی درست اس��ت که می تواند دسترسی به این اهداف 
را محقق کند، بنابراین سیاس��ت ماه شمار کردن نرخ سود سپرده های بانکی 
می تواند حجم س��ود بانکی را کاهش دهد و طبیعی است اگر سپرده گذاران 
انتخاب س��ودآور دیگری به غیر از نرخ س��ود سپرده بانکی داشته باشند، این 
اختیار را دارند که سپرده های خود را در بانک ها کاهش دهند، اما واقعیت آن 
است که وضع هیچ یک از بازارهای کاالیی مناسب تر از نرخ سود بانکی نیست و 

سپرده گذاری بانکی با تصمیم اخیر بانک مرکزی کاهش نخواهد یافت.
از بهبود تراز مالی بانک ها تا کنترل سرعت گردش نقدینگی

بخش��ی، بهبود تراز مالی بانک ها را از اثرات مثبت دیگر بخشنامه بانک 
مرکزی برش��مرد و گفت: بانک ها با ماه شمار شدن پرداخت سپرده بانکی 
نرخ سود کمتری پرداخت کرده و این شرایط به بهبود تراز مالی بانک های 
کشور کمک خواهد کرد. این تصمیم به نفع سیستم بانکی است و بسیار 

بعید به نظر می رسد که حجم سپرده های بانکی کاهش یابد.
او با اش��اره به وضعیت س��ایر بازارهای کاالیی، گفت:  با تثبیت بازارهای 
ارزی و سکه و طال، سفته بازی در این بازارها کاهش یافته و همانند ماه های 
پیش��ین برای خریداران سودآور نیست. طبیعی است که بخش مهمی از 
نقدینگی تمایل به سپرده گذاری بانکی دارد که اگر به پرداخت تسهیالت 
ب��ه واحدهای تولیدی اختصاص یابد، نق��ش موثری در بهبود وضع تولید 

کشور خواهد داشت.
بخشی در مورد کنترل سرعت گردش نقدینگی نیز گفت: سیاست های 

بانک مرکزی در کنترل سرعت گردش نقدینگی در کشور موفق بوده و اگر 
این سیاس��ت ها ادامه یابد و در نهایت دولت موفق شود معامالت پنهان را 

شفاف کند به نفع اقتصاد کشور است.
دست دالالن بازار ارز کوتاه شد

همچنین س��یدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفت وگو با ایِبنا، عقبگرد 
سیس��تم بانکی به حساب های ماه ش��مار را عاملی برای کوتاه شدن دست 
دالالن بازار ارز دانست و گفت: این اقدام مانعی برای سفته بازی  و دالل بازی  

در بازار ارز خواهد بود.
به گفته حسینی هاشمی، این اقدام دو تاثیر در بازار مبادالت به ویژه بازار 
ارز دارد زیرا افرادی که با سپرده های خود در بازار دخالت کرده و به نوعی 
نوس��ان گیری می کردند، با مشکل مواجه خواهند شد. این افراد با اقدامات 
خاصی، با خروج س��پرده خود در اول صبح و در ارزان ترین نرخ، آن را به 
بازار ارز وارد کرده و عصر در گران ترین قیمت نرخ را بسته و پس از فروش 
ارزهای خود، دوباره س��پرده را به بانک واریز می کردند. با این اقدام هم از 
فعالیت در بازار ارز س��ود دریافت می کردند و هم از سود روزشمار حساب 

خود در بانک بهره مند می شدند.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: هنگامی که سپرده صبح از بانک 
خارج و پیش از بس��ته شدن حس��اب بانک ها به بانک بازگردانده می شد، 
لطمه ای به س��ود آنها وارد نمی شود. با این اقدام سپرده اینگونه مشتریان 
در اختی��ار بانک نبود و می توان گف��ت فقط نفع یک طرفه برای صاحبان 
س��پرده داشت. حسینی هاش��می افزود: این ضرری بود که بانک متحمل 
می ش��د و در هیچ کجای دنیا این روش متداول نیست و باید پیش از این 
اصالح صورت می گرفت. اینگونه برداش��ت ها در همه بازارهای سوداگری 
و نوس��ان گیری در بازارهای مختلف قابل انجام اس��ت که این اقدام بانک  
مرک��زی گامی در جهت کاهش س��فته بازی و فعالیت دالالن در بازارهای 

مختلف به ویژه بازار ارز خواهد بود.
او با اش��اره به اینکه اینگونه حساب ها، نه تنها برای بانک ها نفعی ندارد، 
بلکه هزینه  هم داشت و بانک ها سود کامل پولی را پرداخت می کردند که 
عمال در اختیار نداش��تند، گفت: در دهه 80 نیز اینگونه حس��اب ها وجود 
داش��ت و اکنون دوباره این حساب ها به حالت اول بازگشت. همچنین این 
امر باعث شد رقابت ناسالمی که با پرداخت سودهای مختلف در بانک های 

دولتی و خصوصی مختلف وجود داشت، از بین برود.

فرصت امروز: به تازگی مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت 
یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال ها و گروه های 
فضای مجازی مطرح می شود که در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی 
ش��خص، مبلغی به صورت ثابت به وی پرداخت می شود. با توجه به اینکه 
افتتاح حس��اب و دریافت کارت برای همه شهروندان به سهولت و آسانی 
فراهم و میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت های 
مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی 
هس��تند که برای گریز از عواقب فعالیت های خالف قانون، مسئولیت آن 

را در قبال پرداخت مبالغی اندک، تماما متوجه اجاره دهندگان می کنند.

از همین رو، بانک مرکزی روز گذش��ته نسبت به اجاره حساب یا کارت 
بانکی به ش��هروندان هش��دار داد و اعالم کرد: براس��اس قوانین و مقررات 
جاری، مسئولیت همه تراکنش ها و مبادالتی که از طریق حساب و کارت 
بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره 
دادن حس��اب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی، پذیرفتنی 
نیس��ت. بر این اس��اس، بانک مرکزی به همه مردم توصیه کرده است که 
تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی 
نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خالف قانونی که از طریق 

حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شود در امان باشند.

گفتنی است اواس��ط آبان ماه گذشته بانک مرکزی سقف تراکنش های 
بانک را 50 میلیون تومان در شبانه روز بابت هر کارت بانکی تعیین کرد و 
در گام بعدی این محدودیت روی کارت های ملی افراد اعمال شد به شکلی 
که هر فرد در ش��بانه روز حداکثر می توان��د 100 میلیون تومان از طریق 
پایانه های فروشگاهی در کل شبکه بانکی تراکنش داشته باشد. از آنجا که 
برخی سودجویان و سفته بازان از طریق تراکنش های باال بازار ارز را تحت 
تاثیر قرار می دادند، اعمال این محدودیت بازار ارز را سامان داد، اما اکنون 
س��ودجویان در پی آن هس��تند که از طریق اجاره حساب یا کارت بانکی 

افراد، اهداف خود را عملی کرده و این محدودیت تراکنش را دور بزنند. 

مدی��ر آزمایش��گاه نوآوری بالک چی��ن گفت این بس��تر به تدریج جای 
س��وئیفت را خواهد گرفت و اکنون نیز بخشی از وظایف سوئیفت در این 

بستر انجام می شود و بانک های اروپایی در حال بهره گیری از آن هستند.
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، مصطفی نقی پور گفت: کشورهای 
قدرتمند جهان با ش��تاب س��رمایه گذاری بر فناوری ب��الک چین را آغاز 
کرده اند و برخی سرویس های خود را در حال حاضر در این بستر به صورت 
بین المللی عرضه می کنند. ایران نیز باید حرکت در این مسیر را با سرعت 
بیش��تری دنبال کند تا بتواند جایگاهی در این بخش کسب و محصوالتی 
را در این بستر حداقل در حوزه خاورمیانه به کشورهای اطراف ارائه دهد.

وی درخصوص استانداردهای دفتر کل توزیع شده در اجرای بالک چین، 
افزود: اس��تانداردهای بالک چین مستقل از اس��تانداردهایی که در تولید 
و کنترل نرم افزار در بحث امنیت اس��تفاده می ش��ود، نیس��ت و چارچوب 

مستقلی ندارد.
مدیر آزمایش��گاه نوآوری بالک چین اظهار داش��ت: البت��ه برای برخی 
ارزهای رمزنگاری شده، دستورالعمل هایی منتشر می شود که براساس آن 

توس��عه دهندگان بتوانند فعالیت خود را انجام دهن��د اما چیزی به عنوان 
استاندارد در بستر بالک چین وجود ندارد.

نقی پور تصریح کرد: بالک چین نوعی فناوری اس��ت. از این  رو رگوالتور 
نمی توان��د برای آن اس��تاندارد تعیین کند و تنها با رگوالس��یون می تواند 
ش��رایطی برای کاربردهای این فناوری تعیین کند. مثاًل شرط اخذ مجوز 
از ب��ورس برای افرادی را که در تأمین مالی جمعی و بورس فعالیت دارند، 

تعیین و آن ها ملزم به رعایت قوانینی خاص می کند.
وی افزود: گزارش تراکنش های مشکوک برای مبارزه با پولشویی یکی از 

این قوانین است که باید در این حوزه رعایت شود.
نقی پ��ور با تأکید ب��ر اینکه بالک چین نقش مؤث��ری در بهبود خدمات 
بانکی دارد، اظهار داشت: ایجاد شفافیت، افزایش امنیت، حفاظت از حریم 
خصوصی کارب��ران، کاهش هزینه های مرتبط با بانک��داری و پرداخت به 

همراه افزایش کارایی از مزیت های عمده این فناوری است.
وی یادآور ش��د: راهکارهای بالک چین می تواند تضمین مضاعفی برای 
تأمین امنیت اطالعات مشتریان، حفظ تراکنش های مشتریان ویژه بانک ها 

باشد. بانک های عربستان و بحرین برای مشتریان ویژه خود و در تراکنش 
با ارقام باال از بستر بالک چین بهره می بردند تا نگرانی ها درخصوص هک و 

خطر دستکاری ها کاهش یابد.
نقی پور اف��زود: یکی دیگر از مزیت های بالک چین جلوگیری از تقلب و 

هک در حوزه اعتبار اسنادی و گشایش ال سی است.
مدیر آزمایشگاه نوآوری بالک چین با رد این ادعا که بالک چین در تمام 
زمینه ها کاربرد دارد، گفت: به عقیده من باید نیازها در این حوزه را بررسی 
و صورت مسئله هایی که در حال حاضر با راهکار بالک چین می تواند حل 

شود را تعیین کرد.
وی اذع��ان داش��ت: در بخش هایی ک��ه تقلب و هک اتف��اق می افتد یا 
محرمانگی اطالعات اهمیت دارد، بهره گیری از بس��تر بالک چین راهگشا 
اس��ت و بانک های متعددی به س��مت بهره گیری از ای��ن فناوری حرکت 
کرده اند. در حوزه تأمین مالی تجاری بانک های بزرگ دنیا س��رویس های 
خود را در بس��تر بالک چین به صورت آزمایشی راه اندازی کرده و در حال 

تست آن هستند.

بانک مرکزی هشدار داد

حساب و کارت بانکی تان را اجاره ندهید!

بهبود خدمات بانکی با فناوری بالک چین

بالک چین در آینده جایگزین سوئیفت می شود

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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افزایش قیمت  در بورس تهران ادامه دار شد
 شاخص بورس

79۰ واحد رشد کرد
ب��ورس تهران دیروز برای دومین روز متوالی با رش��د یکپارچه 
همراه ش��د و در این میان، انتش��ار چند شفاف سازی درخصوص 
نرخ تس��عیر ارز شرکت های بانکی و رش��د قیمت های جهانی به 
خص��وص نفت از مهمترین عناوین خبری موثر بر بازار س��رمایه 
بود. بر این اس��اس، معامالت روز دوشنبه بورس تهران در حالی 
با رش��د نماگرهای بورسی به پایان رس��ید که شاهد رشد ارزش 
و حجم معامالت نس��بت ب��ه روز قبل بودیم و ع��الوه بر آن، بار 
دیگر بازیگران خرد مقداری از نقدینگی خود را به س��مت صنایع 

کوچکتر سوق دادند.
در واقع، با ادامه رشد قیمت ها در بورس و فرابورس ایران، روز 
دوش��نبه نیز بیشتر سهم ها با رش��د آرام قیمت ها مواجه بودند و 
بانکی ها برای بار دیگر با صف خرید مواجه ش��دند. در عین حال 
در گروه فلزات اساسی و تعدادی از نمادهای پاالیش پتروشیمی 

سهم ها روی نماگر اصلی بازار تاثیر بسزایی داشتند.
به  گزارش  ایس��نا، ش��اخص کل نقدی و قیمت��ی بورس اوراق 
بهادار تهران 790 واحد رش��د کرد و تا ع��دد 157 هزار و 484 
واحدی باال رفت. همچنین ش��اخص کل هم وزن نیز در حرکتی 
هماهنگ با ش��اخص اصلی 110 واحد رشد کرد تا رقم 27 هزار 

و 21 واحدی باال رفت.
ش��اخص آزاد شناور نیز با 1329 واحد افزایش رقم 170 هزار 
و 627 واحد را تجربه کرد و ش��اخص بازار اول و دوم هر یک به 

ترتیب 862 و 222 واحد رشد کردند.
فوالدی ها، پتروش��یمی ها و بانکی ها از تاثیرگذاران عمده روی 
نوس��انات ب��ورس تهران بودن��د؛ به طوری که مل��ی صنایع مس 
ای��ران، فوالد مبارکه اصفهان و پاالی��ش نفت اصفهان هر یک به 
ترتی��ب 164، 116 و 75 واحد تاثیر افزاینده روی ش��اخص های 
بازار داش��تند. اما در طرف مقابل صنایع پتانس��یل  خلیج فارس، 
سرمایه گذاری گاز، نفت و پتانس��یل  تامین و همچنین پتانسیل  
خارک هر یک به ترتیب 158، 77 و 63 واحد تاثیر کاهنده روی 

نوسانات کاهنده نماگر بازار داشتند.
دوش��نبه نیز مانند روز یکش��نبه بانکی ها در راس��تای تقویت 
ش��اخص های بازار حرکت کردند؛ به ط��وری که بانک تجارت از 
جمله محرک های مثبت شاخص بود و توانست در قیمت آخرین 
معامله 5درصد رشد داشته باشد و سقف رشد را رقم بزند. در این 
نم��اد حجم تقاضاها به حدی بود که  بار دیگر صف های میلیونی 
خرید برای این س��هم به وجود آم��د و در نهایت نیز معامالت با 

صف خرید به پایان رسید.
از دیگ��ر نماد پرمعامل��ه در این گروه می توان به س��هام بانک 
صادرات ایران اشاره کرد که در تابلوی اول بورس تهران مورد داد 
و ستد قرار گرفت. آخرین قیمت معامله این سهم با 2.95درصد 
رشد نس��بت به روز گذشته به رقم 1255 ریال رسید. همچنین 
بانک صادرات نیز که با صف خرید روبه رو شد 5درصد در آخرین 
قیمت معامله رشد را نشان داد. اکثر خریداران سهم های یادشده 
حقیقی بودند. البت��ه  در کفه عرضه نیز این حقیقی ها بودند که 

سنگینی می کردند.
در گروه فلزات اساس��ی نیز قیمت نیمی از س��هم ها افزایشی و 
نیمی کاهش��ی بود، اما شتاب افزایش قیمت در این گروه بیشتر 
ملموس بود. به طور نمون��ه صنایع مس ایران که از تاثیرگذاران 
عمده روی شاخص کل بود، در قیمت آخرین معامله 2.36درصد 
رش��د کرد و ب��ه قیمت 2 ه��زارو 945 تومان رس��ید. 69درصد 
از خری��داران این س��هم ام��روز اف��راد حقیق��ی و  63درصد از 

عرضه کنندگان حقوقی بودند.
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی کک و س��وخت هس��ته ای نیز 
معامله گ��ران بازار روند افزایش قیمت را ش��اهد بودند و پاالیش 
نف��ت تبریز در این گ��روه در قیمت پایانی 2.82درصد رش��د را 

نشان داد.

نماگربازارسهام

به دنبال افزایش و رش��د قابل توجه ارزش س��هام و حجم معامالت در 
تابستان امسال، بازار سرمایه پاییز خود را با کاهشی چشمگیر به زمستان 
رس��انید، چنانچه بنابر گزارش های منتشرش��ده، ارزش سهام شرکت های 
حاضر در بازار س��هام در پاییز امس��ال 17میلی��ارد دالر معادل 170هزار 

میلیارد تومان کاهش یافت.
ب��ه گفت��ه فعاالن ب��ازار س��رمایه، ارزش معامالت بورس ک��ه در اواخر 
تابس��تان در برخی روز ها به 3 هزار میلیارد تومان هم رس��یده بود اکنون 
به محدوده 800میلیارد تومان رس��یده اس��ت. به زعم کارشناسان، نزول 
سنگین س��ال جاری آثار به  مراتب دنباله دارتری نسبت به نزول بورس در 
سال 92دارد و این احتمال وجود دارد که برخی از سرمایه گذاران هرگز بار 

دیگر به بورس بازنگردند.
در همی��ن زمینه، حمید میرمعینی کارش��ناس ب��ورس در گفت وگو با 
ایرنا، درباره روند نزولی ش��اخص بورس در پاییز و چشم انداز آینده بورس 
گفت: بعد از یک دوره رش��د در بازار سرمایه که از اوایل تابستان تا اواسط 
مهرماه هم طول کشید ما شاهد کاهش قابل مالحظه ارزش سهام در پاییز 
بودیم. افزایش ارزش در تابس��تان به دلیل افزایش نرخ ارز و به دنبال آن 
اصالح و افزایش قیمت ها رخ داد. بعضی از صنایع تحت تأثیر این افزایش ها 
س��ودآوری باالیی داش��تند و در نتیجه ارزش سهام آنها در بورس به طور 

چشمگیری افزایش یافت و رکوردهای خوبی هم به جا گذاشتند.
وی ادامه داد: متأس��فانه طی چند ماه گذشته که فکر می کنم از اواسط 
مهرماه بود ارزش سهام به چند دلیل عمده کاهش چشمگیری پیدا کرد. 
درواق��ع چند اتفاق عم��ده رخ داد که فعاالن بازار س��رمایه و به طور کل 
فعاالن اقتصادی نس��بت به آینده با تردید بیش��تری ن��گاه می کردند و از 
خوش بینی های قبلی دور شدند. نخستین عامل در ایجاد این بدبینی دور 
دوم تحریم ه��ا در آبان ماه بود که با نزدیک ش��دن به زمان اعمال آنها در 
13 آبان و پیش بینی محدودیت هایی که برای ش��رکت های صادرات محور 
به وجود می آمد فعاالن بازار سرمایه احتمال می دادند که فروش و صادرات 
و در نتیجه سودآوری این شرکت ها به شدت کاهش یابد. به همین خاطر 
ارزش سهام آنها کاهش قابل توجهی به خود ببیند. اکنون بعد از گذشت 
چند ماه از شروع تحریم ها و با توجه به گزارش های منتشرشده می بینیم 

که این بدبینی ها بی دلیل نبود و فروش صادراتی خیلی از شرکت ها کاهش 
پیدا کرده است.

این کارش��ناس بازار س��رمایه در باره دومین عام��ل گفت: علت دوم به 
کاه��ش ارزش دالر ب��از می گردد. با توجه به اینک��ه دالر را با قیمت بازار 
»سنا« وارد بازار بورس می کردند، انتظار بازار این بود که همراه با باال ماندن 
قیمت دالر بازار آزاد قیمت بازار س��نا نمی تواند مقاومت کند و در نتیجه 
افزایش خواهد یافت، اما با کاهش نرخ دالر پیش بینی ها غلط از آب درآمد 
و عماًل شرکت ها هم به لحاظ فروش شان و هم از نظر انتظار سودآوری شان 
با کاهش مواجه ش��دند. این امر به کاهش ارزش سهام شرکت ها در پاییز 

منجر شد.
میرمعینی به عنوان سومین عامل به جریانات اقتصادی در آینده اشاره 
کرد و گفت: یکی از جریانات اقتصادی مؤثر در کاهش ارزش س��هام بحث 
بودجه س��ال 1398 است. به احتمال خیلی زیاد منابع درآمدی دولت در 
سال 1398 کاهش پیدا خواهد کرد و به احتمال زیاد یک بار مضاعفی از 
طریق افزایش عوارض و مالیات و غیره بر شرکت های تولیدی وارد خواهد 
ک��رد. یعنی با کاهش منابع درآمدی، دولت ب��رای تأمین هزینه هایش به 
افزای��ش منابع درآمدی داخلی روی خواه��د آورد. یعنی به جای اینکه از 
مخارج��ش کم کند س��عی خواهد کرد که منابع داخل��ی را افزایش دهد. 
این امر هزینه ش��رکت ها را افزایش و در نتیجه امکان س��ودآوری آنها را 
پایین می آورد. در این صورت منطقی است که ارزش سهام این شرکت ها 
در بورس کاهش پیدا کند. در واقع این برای بازار س��رمایه یک ریسک به 

شمار می رود. 
وی در ادامه اظهار داشت: عالوه بر موضوع بودجه، بازار انتظار دارد که با 
توجه به کاهش درآمد سرانه کشور اقتصاد ما به رکود تا حدودی شدیدتر 
از گذشته مواجه شود. این امر نیز روی فروش و در نتیجه روی سودآوری 
شرکت ها تأثیر منفی خواهد گذاشت. بنابراین هم موضوع رکود اقتصادی 
در آین��ده و هم موضوع بودجه س��ال 1398 و افزایش هزینه ش��رکت ها 

چشم انداز امیدوارکننده ای برای فعاالن بازار بورس ترسیم نمی کند.
او در پایان گفت: در مجموع این عوامل دست به دست هم داد و منجر 
به کاهش ارزش س��هام ش��د. در نتیجه مجموع این عوامل در حال حاضر 

دوره اصالح قیمت ها در بازار سرمایه در حال شکل گیری است. درواقع ما 
اکنون در دوره اصالح قیمت س��هام شرکت ها هستیم و به نظر می رسد تا 
زمانی که اخبار خوش سیاسی و اقتصادی از راه نرسد و نوعی خوش بینی 
نسبت به اقتصاد کشور رخ ندهد بازار سرمایه ما خیلی جا برای رشدهایی 
مانند دوره سه ماهه تابستان نخواهد داشت، که از نظر من این رفتار بازار 
غیرمنطقی نیس��ت. بلکه رفتار قابل انتظاری اس��ت و به غیر از یکی دو تا 
صنعت که پتانسیل هایی برای تجدید نظر و تأمین منابع ارزی خود را دارند 
بقیه صنایع به نظر نمی رسد خیلی جایی برای رشد داشته باشند. البته این 
گفته ها زمانی مصداق پیدا می کند که بازار سرمایه را تابعی از کل اقتصاد 
در نظر بگیریم. در غیر این صورت اگر این بازار را به صورت مس��تقل و با 
توجه به سیاس��ت های پولی و مالی کالن در کش��ور، برای مثال سیاستی 
مانند کاهش نرخ س��ود بانکی مورد توجه قرار دهیم، الزم اس��ت که نگاه 
ویژه ای به این بازار داش��ته باشیم. برای نمونه این نقدینگی که در بانک ها 
وج��ود دارد و س��ودی که به آنها تعلق می گیرد باع��ث افزایش پایه پولی 
کشور می ش��ود و می تواند در آینده مشکالت تورمی ایجاد کند. پس باید 
با اعمال یک سری سیاست ها، چه در جهت ایجاد امنیت سرمایه گذاری و 
چه از نظر جذاب کردن بازار سرمایه به سمت بازار سرمایه سوق داده شود، 
ت��ا از این طریق جریان نقدینگی بتواند به ب��ازار اولیه و فعالیت های مولد 
نیز هدایت ش��ود و کارخانه ها و شرکت های این حوزه تأمین مالی شوند و 
پروژه های شان به جریان بیفتد. از این طریق تولید به جریان می افتد و سود 

آن بدون شک به کل اقتصاد خواهد رسید.

چرا ارزش بازار سهام در پاییز امسال  17۰هزار میلیارد تومان کاهش یافت؟
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دبیر انجمن لوازم خانگی: 
ما هم دوست داریم قیمت ها ارزان شود ولی 

با گرانی مواد اولیه چه کنیم؟
دبیرکل انجمن صنایع ل��وازم خانگی با اعالم اینکه در حال حاضر 
تولیدکنندگان با رکود بازار روبه رو هس��تند و قدرت خرید مردم هم 
کاهش یافته اس��ت، گفت تولیدکنندگان تمایل زیادی برای کاهش 

قیمت دارند اما مواد اولیه همچنان گران است.
حبیب اهلل انصاری در گفت وگو با خبرگزاری تس��نیم، با اش��اره به 
اینکه قیمت لوازم خانگی به عوامل تولید بستگی دارد، اظهار داشت: 
متأسفانه در طول یک سال اخیر قیمت مواد اولیه تولید از جمله مس، 
فوالد و مواد پتروش��یمی رش��د قابل توجه داشته که همین موضوع 

باعث رشد قیمت ها در انواع محصوالت لوازم خانگی شده است.
وی افزود: با روند کاهشی قیمت ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز 
تمایل به کاهش قیمت ها را دارند اما متأس��فانه بخشی از مواد اولیه 
آنها با ارز گران ثبت سفارش شده که این امر کاهش قیمت ها را برای 

تولیدکنندگان سخت می کند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، تصریح کرد: تولیدکنندگان از 
اوایل س��ال جاری درخواس��ت افزایش قیمت ها را مطرح و در نهایت 
مجوز افزای��ش 9.6درصدی قیمت ها را دریافت کردند، اما این مجوز 
متناس��ب با افزایش هزینه ها، کمبود نقدینگی و کاهش حجم تولید 
نبود  به همین دلیل اوایل شهریورماه امسال قیمت لوازم خانگی آزاد 
ش��د. وی با اعالم اینکه در حال حاضر تولیدکنن��دگان با رکود بازار 
روبه رو هس��تند و قدرت خرید مردم هم کاهش یافته اس��ت، گفت: 
تولیدکنندگان امروز با حداقل س��ود فعالی��ت می کنند و مجبور به 

کاهش حجم تولید شده اند.
انص��اری با اعالم اینک��ه تولیدکنندگان  تمایل زی��ادی با کاهش 
قیمت ها دارند، افزود: برای اجرایی شدن این موضوع باید تصمیمات 

الزم برای کاهش قیمت مواد اولیه از جمله فوالد اعمال شود.

اظهارات عجیب دبیر انجمن مرغداران: 
 باید آستانه تحمل مردم را
در برابر مرغ گران باال برد

دبیر انجمن ملی ش��رکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ گفت 
باید آس��تانه تحمل مدیران و مردم را در مواجهه با نوس��انات قیمتی 
باال برد تا مرغ قیمت خود را پیدا کند. علی صابری، دبیر انجمن ملی 
ش��رکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ در گفت وگو با خبرگزاری 
تس��نیم، در پاس��خ به اینکه چرا قیمت مرغ در ب��ازار به بیش از 14 
هزار تومان رسیده است و قیمت 9800 تومانی کیلوگرم ستاد تنظیم 
بازار یا قیمت پیشنهادی 12 هزار تومانی تشکل های مربوطه  رعایت 
نمی شود، اظهار کرد: قیمت مرغ با وجود تعیین قیمت توسط دولت 
و پیشنهاد متفاوت مرغداران، نرخ آن توسط عرضه و تقاضا مشخص 
می شود؛ به طوری که در ماه های مختلفی از سال قیمت این محصول 
کمتر از نرخ های یادشده بود و برخی از مواقع نیز باالتر از این نرخ ها 
اس��ت. وی افزود: اینطور نیست که دولت قیمت یک کاال را مشخص 
کند و قیمت آن در بازار به همان قیمت به فروش برسد؛ در گذشته 
به دلیل اینکه قیمت مرغ در بازار کمتر از قیمت های مورد انتظار بود 

کسی سراغ ما نمی آمد و حالی از ما نمی پرسیدند.
 دبیر انجمن ملی شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ ادامه داد: 
در 4 تا 5 س��ال اخیر شاهد اعتراضات و اعتصابات مرغداران بوده ایم 

ولی مسئوالن آن مشکالت را پیگیری نکرد.

14۰۰ میلیارد ریال ضمانت نامه برای صنایع 
کوچک صادر شد

یک هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد ریال ضمانت نامه در 9 
ماهه امسال برای صنایع کوچک صادر و تمدید شد.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، از ابتدای س��ال 97 تا پایان 
آذرماه امسال، 84 فقره ضمانت نامه به ارزش 654 میلیارد ریال صادر 
و 134 ضمانت نام��ه به ارزش 771 میلیارد ریال تمدید ش��د. در این 
م��دت، 268 میلیارد ریال ضمانت نامه اعتباری برای ایجاد واحد های 
صنعت��ی و 264 میلیارد ریال برای ضمانت نامه اعتباری س��رمایه در 
گردش واحد های صنایع کوچک صادر ش��ده اس��ت. در 9ماه امسال، 
بانک س��ینا با 279 میلیارد ریال، پست بانک با 126 میلیارد ریال و 
بانک سپه با 51 میلیارد ریال بیشترین ضمانت نامه را از این صندوق 
دریافت کردند. در این مدت، اس��تان های کرمانشاه، فارس و خراسان 

جنوبی پیشتاز دریافت ضمانت نامه برای صنایع کوچک بوده اند.

 افزایش 2 برابری قیمت موادشوینده
صحت ندارد

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع ش��وینده، آرایش��ی و بهداشتی 
گفت: افزایش 2 برابری قیمت مواد شوینده صحت ندارد.

بختیار علم بیگی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، آرایشی 
و بهداش��تی، در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره شایعه 
افزای��ش قیمت مواد ش��وینده در بازار اظهار ک��رد: افزایش 2 برابری 
قیمت مواد شوینده صحت ندارد. وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت 
2 برابری در بازار صحت ندارد، تصریح کرد: قیمت مواد ش��وینده در 
بازار حداکثر 50 تا 60 درصد و در بسیاری از موارد کمتر از 50درصد 
افزایش داش��ته است، این در حالی اس��ت که نیاز مردم به این مواد 
بیش��تر اس��ت و تمام تالش خود را می کنیم که در ش��ب عید نوروز 
مش��کلی در بازار به وج��ود نیاید. علم بیگی درباره می��زان ارزپذیری 
محصوالت صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی گفت: مواد اولیه ایرانی 
ب��ا افزایش قیمت قابل توجهی مواجه بوده اند و می توان گفت موادی 
که از طرف پتروش��یمی ها مانند پلیمرها تحویل می گرفتیم، افزایش 
قیمت داشته که هزینه های تولید را باال برده است. رئیس هیات مدیره 
انجمن صنایع شوینده، آرایش��ی و بهداشتی، در ادامه از تأمین مواد 
ش��وینده تا پایان س��ال خبر داد و گفت: باتوجه به اینکه خرید مواد 
بهداشتی در گذش��ته با دالر 4200 تومانی خریداری می شد، اما در 
ح��ال حاض��ر خرید آن به بیش از 7  هزار تومان رس��یده اس��ت که 

پیش بینی می شود کاهش قیمت در بازار وجود نداشته باشد.

اخبـــار

معطل ش��دن کاالهای وارداتی مربوط به حوزه ه��ای تولید در گمرک، 
نگرانی هایی ایج��اد کرده چراکه می توان��د روی کل فرآیند تولید داخلی 
اثرگذار باش��د. در این راستا مدیرکل مرکز واردات گمرک ضمن تاکید بر 
اینکه 95درصد کاالهایی که اظهار می شوند در کمتر از سه روز از گمرک 
ترخیص می شوند، وعده داد که تا پایان سال و سال آینده روال خروج کاال 
از گمرک تسهیل می شود و با کاهش نرخ دالر نیز مشکالت تخصیص ارز 

در حال برطرف شدن است.
به گزارش ایس��نا، وضعیت نامس��اعد تولید ملی در ماه های گذشته به 
خاطر افزایش قیمت ارز وارد مراحل تازه تری شد. تولید ملی علی رغم نام 
س��نگینی که دارد اما در چرخه تولید بسیار نیازمند به واردات است. این 

واردات می تواند از مواد اولیه تا قطعات یدکی را شامل شود.
در زمانی که دالر اوج قیمت خود را در تابس��تان امسال تجربه می کرد، 
عالوه بر باال رفتن هزینه های تولید یکی از مس��ائلی که تولیدکنندگان را 

تحت فشار قرار می داد طول کشیدن فرآیند واردات اجناس مورد نیاز آنها 
در گمرک بود. یکی از مسائلی که باعث طول کشیدن این فرآیند شد ملزم 

کردن تولیدکنندگان به پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی با ارز بازار بود.
سرعت رس��یدن مواد اولیه و قطعات ماشینی به تولیدکنندگان داخلی 
از این جهت بسیار مهم است که در اغلب اوقات خط تولید یک مجموعه 
تولی��دی می توان��د به خاطر عدم وجود یک قطعه یدک��ی یا مواد اولیه به 
تعطیلی کش��انده شود. این مساله ضرورت تس��ریع در ترخیص کاالهای 

وارداتی از گمرک در بخش تولیدی را به خوبی نشان  می دهد.
در همی��ن باره علی معقولی، مدیرکل مرک��ز واردات و امور مناطق آزاد 
و وی��ژه اقتصادی گمرک با حضور در ی��ک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه 
95درصد کاالهایی که اظهار می شود در کمتر از سه روز از گمرک ترخیص 
می شود، گفت: بخشی از کاالها که ثبت سفارش شده و وارد بنادر شده در 
انتظار تخصیص و تامین ارز است و بخشی دیگر امکان ثبت سفارش ندارند.

او با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تخصیص و تامین ارز در گمرک برای 
موارد مربوط به خط تولید که در تامین کاالی اساسی مجوزهای مربوطه 
گرفته شده وجود ندارد، گفت: برای خدمات تولیدی هم مشکالت برطرف 
ش��ده و هیچ واحد تولیدی نیس��ت که 70درصد کاال بدون کد رهگیری 

بانک داده نشود.
معقولی اضافه کرد: برای انتهای سال و سال آینده نیز طرح های جدیدی 
داریم تا روال خروج کاال از گمرک تسهیل شود که با کاهش نرخ دالر و ارز 

هم مشکالت تخصیص ارز در حال برطرف شدن است.
او با بیان اینکه تالطمات ارزی و سیاست ها بسیاری از گزینه ها را متغیر 
کرده اس��ت، گف��ت: افزایش و کاهش نرخ ارز تاثی��رات عمیقی می گذارد 
که سازمان ها به همان نس��بت باید خود را با شرایط تطبیق دهند. باالی 
95درصد کاالها زیر سه روز ترخیص می شود و مشکالت در حال برطرف 

شدن است.

وعده تسهیل خروج کاال از گمرک تا پایان سال

مدیرکل مرکز واردات گمرک از عادی شدن روند ترخیص کاال خبر 
داد و افزود 95درصد کاالهایی که اظهار می شود اکنون در کمتر از سه 

روز از گمرک ترخیص می شود و انباشت کاال نداریم.
ب��ه گزارش تس��نیم، عل��ی معقولی مدی��رکل مرک��ز واردات و امور 
مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتصادی گمرک در برنامه تیتر امش��ب گفت: تا 
چندماه قبل محدودیت هایی برای ترخیص کاال از گمرک داش��تیم اما 
با ترخیص هایی که انجام ش��د، انباش��ت کاالیی در گمرکات نداریم و 
شرایط نرمال شده است. از قبل از شهریور که شرایط ارزی نرمال شد 
روال ترخیص عادی ش��ده است. در بنادر همیشه گردش کاال داریم و 

به دنبال سرعت بخشیدن به مراحل ترخیص کاال هستیم.
معقول��ی در ادامه گف��ت: واردات کاال مراحل دارد. ثبت س��فارش، 

تخصیص ارز و اظهار کاال از مراحل واردات کاالست. او افزود: 95درصد 
کاالهای��ی که اظهار می ش��ود در کمتر از س��ه روز از گمرک ترخیص 
می ش��ود، بخش��ی از کاالها که ثبت سفارش شده و انتظار تخصیص و 
تامین ارز است. وی افزود: ما 4 خط قرمز در  گمرک داریم: 1- کاالی 
اساس��ی 2- دارو 3- تجهیزات پزش��کی 4- تمام موارد مربوط به خط 
تولید که در تامین کاالی اساسی مجوزهای مربوطه گرفته شده و هیچ 
مش��کلی برای تخصیص ارز و تامین آن در گمرک از این بابت نداریم. 
ب��رای دارو مصوب��ه ای گرفته ایم که با حداقل اس��ناد بتوانند دارو را از 
گمرک ترخیص کنند و دو ماه بعد اسناد را ارائه کنند. برای تجهیزات 
پزش��کی هم این مصوبه گرفته شد و مش��مول دو ماه با حداقل اسناد 
برای ترخیص از گمرک می ش��وند. برای خدمات تولیدی نیز مشکالت 

برطرف ش��ده و هیچ واحد تولیدی نیست که 70درصد کاال بدون کد 
رهگیری بانک کاال داده نش��ود بنابراین م��ا بحران کمبود در 4 حوزه 

ذکرشده نداریم.
 معقولی گفت: برای انتهای سال و سال آینده نیز طرح های جدیدی 
داریم تا روال خروج کاال از گمرک تس��هیل شود با کاهش نرخ دالر و 

ارز نیز مشکالت تخصیص ارز در حال برطرف شدن است.
 او افزود: تالطمات ارزی و سیاس��ت ها بسیاری از گزینه ها را متغیر 
کرد. افزایش و کاهش نرخ ارز تاثیرات عمیقی می گذارد که سازمان ها 
به همان نس��بت باید خود را با ش��رایط تطبیق دهند. باالی 95درصد 
کاال زیر س��ه روز ترخیص می شود و مش��کالت در حال برطرف شدن 

است.

وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
برداشته شدن ممنوعیت صادرات سیب زمینی خبر داد.

به گزارش تسنیم، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای 
به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نوش��ت: پیرو نامه ش��ماره 
13136/020 مورخ 7/7/97 به استحضار می رساند با توجه به فرا رسیدن 

زمان برداشت سیب زمینی طرح استمرار و گرمی هوا از نیمه دوم دی ماه 
و بهمن ماه و از طرف دیگر موجودی 1.5 میلیون تن سیب زمینی پاییزه 
و مقایس��ه صادرات سال 1397 نس��بت به سال های گذشته که براساس 
محدودیت های اعمال شده کمتر از سنوات گذشته می باشد؛ لذا صادرات 
سیب زمینی از تاریخ 1/10/97 آزاد اعالم می گردد. همچنین در خصوص 

اخال حبوبات که در س��نوات گذش��ته به صورت سنتی صادر می گردید، 
کماکان صادرات آن بالمانع است.

بنابر این گزارش قیمت س��یب زمینی چندی پیش)مهرماه(  به خاطر 
صادرات بیش از اندازه افزایش یافت به همین منظور صادرات آن ممنوع 

شد.

مدیرکل مرکز واردات گمرک: 

انباشت کاالی اساسی در گمرک نداریم

صادرات سیب زمینی آزاد شد

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

4 دی 1397
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اخبار

تسهیالت شهرداری تهران برای ساکنین 
محدوده طرح ترافیک

رئیس مرکز صدور آرم طرح ترافیک گفت س��اکنین محدوده طرح 
ترافیک می توانند یک بار تا قبل از 8:30 صبح از محدوده خارج و بعد 
از 17 وارد محدوده شوند و اگر بخواهند در ساعات میانی تردد کنند 
باید هزین��ه پرداخت کنند. به گزارش پای��گاه خبری»عصرخودرو«، 
شهروندان  خواستار رسیدگی »مشکالت پیش آمده برای شهروندان 

ساکن محدوده طرح ترافیک پس از اجرای قانون جدید شدند.«
هموطنان عنوان کردند »به دلیل اجرای قانون جدید طرح ترافیک 
ساکنان محدود طرح ترافیک عمال به صورت زندانی در این محدوده 
درآمده ان��د. در قانون جدید س��اکنان این محدوده از س��اعت 8:30 
لغای��ت 17 عمال ام��کان خروج خودروی خود از مح��دوده را ندارند. 
همچنین روزهای پنجش��نبه با برداش��تن طرح شاهد شلوغی شدید 
خیابان های اطراف محدوده طرح ترافیک هستیم، به طوری که بعضا 
مشاهده شده است از درب منازل خودروها در ترافیک بسیار شدیدی 
قرار می گیرند. به نظر می رسد شهرداری تهران تمهیدات بیشتری را 
برای ساکنان محدوده جهت جابه جایی در محدوده طرح ایجاد کنند. 
پیش��نهاد می شود که مانند سابق خروج از طرح که عمال خروج یک 
خودرو از محدوده طرح ترافیک هست را آزاد کرده و ورود به طرح را 
شامل اخذ عوارض کنند تا شهروندان ساکن محدوده عمال از زندانی 

که ناخواسته برای آنها فراهم شده است خارج شوند.«
مصطفی قنبرنژاد، مدیر واحد صدور آرم س��ازمان ترافیک شهرداری 
تهران در این باره گفت: محدوده طرح ترافیک از سال 1358 در تهران 
آغاز شده و ورود و خروج به  این محدوده باید با مجوز صورت می گرفت.

وی ادامه داد: تا س��ال گذشته زیرساخت های ما تکمیل نبود اما این 
ط��ور نبود که هر کس می خواهد وارد محدوده و خارج ش��ود. برخی از 
افراد روزانه طرح می خریدند و برخی سالیانه و مشخص بود کدام خودرو 
مجاز و کدام خودرو غیرمجاز است. مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک 
شهرداری تهران با بیان اینکه از امسال بحث عدالت محوری سرلوحه کار 
قرار گفت، گفت: باید ورود و خروج تمام خودروها کنترل ش��ود و برای 
ساکنین محدوده طرح ترافیک نیز تسهیالتی در نظر گرفته شد تا قبل 
از 8:30 صب��ح باید از محدوده خارج و بعد از 17 وارد محدوده ش��وند. 
قنبرنژاد ادامه داد: اگر در بین ساعات هم بخواهند در محدوده تردد کنند 
باید مانند سایر شهروندان عوارض ورود و خروج خود را پرداخت کنند. 
مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک شهرداری تهران گفت: شهروندان 
می توانند در سامانه MY.TEHRAN ثبت نام کرده و حساب خود را 
شارژ کنند. وی درخصوص ش��لوغی محدوده طرح ترافیک در روزهای 
پنجش��نبه گفت: در گذش��ته از س��اعت 13:30 به بعد محدوده طرح 
ترافیک قفل می شد در حال حاضر ترافیک را توزیع کرده ایم و مشکلی 
وجود ندارد در محدوده های اداری و مسکونی ترافیک زیاد نیست اما در 
محدوده ه��ای تجاری ترافیک وجود دارد که البته در طول هفته هم در 

این محدوده ها ترافیک وجود دارد.

کارشناس��ان معتقدند با اینکه سال هاس��ت ایران در زمره کش��ورهای 
خودروساز قرار دارد اما هنوز نقشه راهی برای این صنعت و صنایع وابسته 
به آن تعریف نش��ده است و به همین دلیل با کوچکترین فشار خارجی و 

تحریم ها وضعیت شکننده آن نمایان می شود.
به گزارش ایرنا، خودروسازی دومین شاخه مهم اقتصاد ملی پس از صنعت 
نفت و گاز است که س��هم 18درصدی در اشتغال صنعتی و 3.5درصدی 
در تولید ناخالص داخلی دارد؛ از این صنعت به عنوان لکوموتیو رشد دیگر 
صنایع کش��ور یاد می شود؛ به طوری که 60 رشته صنعتی دیگر با آن در 
ارتب��اط بوده و یکی از عرصه های تحقق ش��عار »حمایت از کاالی ایرانی« 

به شمار می رود.
این صنعت با وجود گذشت دهه ها از قدمت آن، اما صنعتی پایدار و قوی 
ارزیابی نمی ش��ود و به گفته »مهدی  پورقاضی« رئیس کمیسیون صنعت 
اتاق تهران بی تدبیری س��ال های گذش��ته صنعت خودرو منجر به کاهش 

بهره وری، کاهش تولید، کاهش سودآوری و نارضایتی مردم شده است.
کارشناسان از جذب سرمایه گذاری خارجی، گسترش واحدهای تحقیق 
و توسعه و افزایش سهم ساخت داخل به عنوان شاخص های بنیادین طرح 

تحول و بهبود صنعت خودرو یاد می کنند.
هرچند در س��ال های گذشته و متاثر از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام 
مش��ترک )برجام( گشایش هایی را در جذب س��رمایه گذاری های خارجی 
ش��اهد بودی��م - که آن هم در پی خروج یکجانب��ه آمریکا از برجام معلق 
ماند- اما در گس��ترش واحدهای تحقیق و توسعه و افزایش سهم ساخت 
داخل با وجود همه فرصت ها و امکانات، اقدام چشمگیری دیده نمی شود.

در این پیوند، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان به 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: در شرایط کنونی جنگ اقتصادی و تحریم ها، 

نیاز است تا دست کم به تسهیل سازی شرایط در داخل کشور بپردازیم.
»رضا رضایی« بیان داشت: در سال های گذشته هرچند 80 تا 85درصد 
خودروهای س��اخت داخل را داخلی س��ازی و تامین م��واد اولیه آنها را در 
کشور میسر کردیم، اما امروز شاهدیم وابستگی در همان 15 تا 20درصد 

باقیمانده برای مان دردسرساز شده است.

وی بیان داش��ت: بیش از 13 هزار قلم قطعه در س��اخت انواع خودروها 
وجود دارد و هر روز که می گذرد موجودی انبار قطعه سازان و خودروسازان 

کاهش می یابد و ادامه این روند به زیان هر دو صنعت است.
رئیس سابق انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو یادآور شد: 
خودروسازی و قطعه س��ازی دو صنعت استراتژیک محسوب می شوند که 

نیروهای زیادی در آنها اشتغال به کار دارند.
به گفته وی، هرچند بخش خصوصی می تواند تحریم ها را به شیوه هایی 
با صرف هزینه های بیشتر دور بزند، اما با محدودیت هایی نیز مواجه است به 
طوری که حتی اگر امروز دو مشکل اصلی این صنایع یعنی »قیمت نهایی 
خودروها« و »تامین نقدینگی« حل شود، رونق در تولید همچون گذشته 

به راحتی امکانپذیر نیست.
رضایی با ابراز امیدواری از اینکه مس��اله تحریم ها هرچه زودتر با حفظ 
کرامت کشورمان حل و فصل شود، گفت: حتی با رفع تحریم ها، در قطعاتی 
نظیر سیس��تم مالتی پلک��س، ای. بی. اس ترمز، ای. س��ی. یو )کامپیوتر 
خودرو( و ایربگ )کیسه هوا( وابسته به خارج هستیم و باید در کوتاه ترین 

زمان با کمک دولت و خودروسازان به داخلی سازی آنها همت گماشت.
وی با تاکید بر لزوم رفع برخی مش��کالت داخلی، خاطرنش��ان کرد: در 
شرایط سخت تحریم ها، اینکه گمرک برای ترخیص کاالها »منشاء ارز« را 
از واردکنندگان مطالبه می کند یا شیوه »بدون انتقال ارز« دست کم برای 
برخی کاالهای خاص باز نمی شود، جای سوال است و انتظار می رود دولت 

تسهیالتی در این زمینه ها ایجاد کند.
این مقام صنفی پیشنهاد کرد ستادی ویژه برای این موضوع شکل بگیرد 
تا پس از شناسایی شدن مشکالت، به سرعت به دولت انتقال داده شود تا 

با اصالح قوانین نسبت به رفع آنها اقدام شود.
 نقشه راه صنعت خودروسازی تعریف شود

وی گف��ت: اگر دولت از س��ه دهه پیش هدف مش��خصی برای صنعت 
خودروس��ازی تعیین و برای آن هدف و نقشه راه تعریف می کرد، در نقطه 
فعلی نبودیم. »مسیری که چین از 22 سال پیش به درستی پیمود و امروز 
ع��الوه بر تولید 100 درصدی خودروهای خ��ود در داخل، آنها رابه اقصی 

نقاط جهان صادر می کند.«
رضایی مدعی ش��د که جمهوری اس��المی ایران ب��ا این توان تخصصی 
و مالی منوط به تس��هیل قوانین، قادر به س��اخت خودروهایی 100درصد 

داخلی امن، با آسایش و در کالس اقتصادی است.
وی ب��ه طور نمونه به تعطیلی پنج س��اله واحدهای تحقیق و توس��عه 
)R&D( خودروس��ازان و قطعه سازان اشاره کرد که متاثر از به روز نشدن 
قیمت ها و س��ایر عوامل اتفاق افتاد و باید به سرعت نسبت به احیای آنها 

اقدام کرد.
عض��و انجمن صنای��ع همگن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان تاکید کرد: 
فوری ترین کار پس از پایان تحریم ها برنامه ریزی برای صنعت خودروسازی 

و تعیین نقشه راه است.

نبود نقشه راه، دلیل درجا زدن صنعت خودرو

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تفاوت قیمت 
خودرو در کارخانه و بازار نقدینگی را به س��مت خرید این کاال س��وق 
داد، گف��ت باید ارزش روز مبلغی که خری��داران در زمان پیش فروش 
پرداخت کردند محاس��به و باقیمانده زمان تحوی��ل از خریداران اخذ 

شود.
محمدحس��ین فرهنگ��ی در گفت  وگو ب��ا خبرگزاری خان��ه ملت با 
بی��ان اینکه خودروس��ازان باید به تعهدات خود پایبند باش��ند، گفت: 
در ح��وزه قیمت خودرو دو نکت��ه مهم وجود دارد؛ نخس��ت تعهدات 
پیش��ین این کارخانه ها اس��ت. براس��اس توافقی که میان کمیسیون 
صنایع و خودروسازان انجام گرفت شرکت ها موظفند به تعهدات خود 
با قیمت های س��ابق پایبند باش��ند. مردمی که یک س��ال گذشته در 
پیش ف��روش ثبت نام کردند نباید به دلیل کاه��ش ارزش پول متضرر 
ش��وند چراکه با مبلغی که خریداران در زم��ان پیش فروش در اختیار 
خودروس��ازان قرار دادند این کارخانه ها می توانستند خودرو را فوری و 

با هزینه پایین تولید کنند.
نماینده مردم تبریز، آذرش��هر و اس��کو در مجلس ش��ورای اسالمی 
افزود: اگرچه خودروسازان سخت زیربار عمل به تعهدات خود می روند 
اما پیش فروش معامله ای دوطرفه اس��ت و برای اعتمادس��ازی طرفین 

باید به تعهدات خود عمل کنند.
پیش پرداخت  مردم به خودروسازان به نرخ روز محاسبه  شود

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید ارزش روز 
مبلغی که خریداران در زمان پیش فروش پرداخت کردند محاس��به و 

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل از خریداران اخذ شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه خودرو نیز مانند س��ایر کاالها تح��ت تاثیر بازار 
اس��ت، عنوان کرد: تغییر قیمت قطعات، مواد اولیه و دستمزدها باعث 
افزایش قیمت خودرو می ش��ود در صورتی که خودروس��ازان ملزم به 
عرضه خودرو با قیمتی پایین تر از قیمت تمام ش��ده شود ورشکستگی 

آنها حتمی است.
کوتاه ش��دن دس��ت دالالن از بازار خودرو در پ��ی کاهش اختالف 

قیمت در بازار و کارخانه  
عضو فراکس��یون والیی در مجلس بیان ک��رد: در صورتی که قیمت 
ب��ازار و کارخانه به یکدیگر نزدیک ش��ود انگیزه ه��ای دالالن در بازار 
خ��ودرو از بی��ن می رود و بازار خ��ود را با فاصله ه��ای قیمتی منطبق 

می کند.
فرهنگی با بیان اینک��ه زمانی که فاصله میان قیمت بازار و کارخانه 
زیاد باشد همه به دنبال خرید از کارخانه هستند که این موضوع خود 
مش��کالت بس��یاری ایجاد می کند، اظهار کرد: زمانی که فاصله میان 
قیم��ت خودرو در کارخانه و بازار کم ش��ود تقاضا کاهش پیدا کرده و 
خودروس��از ناچار می شود قیمت را کاهش دهد بنابراین میان عرضه و 

تقاضا تعادل شکل خواهد گرفت.
چرا نقدینگی به سمت خرید خودرو سوق پیدا کرد؟

ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنش��ان کرد: تفاوت قیمت 
خودرو در کارخانه و بازار نقدینگی را به س��مت خرید این کاال س��وق 

می دهد که نیاز است این جاذبه از بین رود.
وی با بیان اینکه به دلیل تحریم بس��یاری از قطعه سازان نتوانستند 
قطعات موردنیاز را تامی��ن کنند در نتیجه قیمت خودرو افزایش پیدا 
ک��رد، ادامه داد: قیمت ها براس��اس واقعیت های بازار ش��کل می گیرد 
متاس��فانه فرآین��د عرضه و تقاضا در ایران مش��کالت بس��یاری دارد 
بسیاری از کاالهای داخلی از کشور خارج شده و مجدد به نام محصول 

خارجی وارد کشور می شود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
خودروس��ازان کش��ور خود باید به فکر تولید قطعات موردنیاز باش��ند 
تا در ش��رایط بحرانی وارد رقابت ش��ده و قطعات را با قیمتی پایین تر 

تهیه کنند.

چرا نقدینگی به سمت خرید خودرو سوق پیدا کرد؟

 خودروسازان سخت زیر بار عمل به تعهدات خود می روند
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رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت ش��رکت های فضای مجازی استانداردهای 
کسب وکار را با استفاده از استعدادهای جوان ایرانی و فناوری روز، تغییر داده اند.

به گزارش مهر، علی اصغر جمعه ای شامگاه یکشنبه در نخستین یلدای کارآفرینی 
در سمنان، ضمن بیان اینکه ایده ها می توانند منشأ 
تغییرات اقتصادی باشند، تأکید کرد: شرکت های 
فضای مج��ازی اس��تانداردهای کس��ب وکار را با 
استفاده از استعدادهای جوان ایرانی و فناوری روز 
تغییر داده اند و این نشان دهنده جایگاه فناوری در 

کسب وکار ایران اسالمی است.
وی ب��ا بیان اینکه تغییرات نوی��ن اقتصادی در 
حوزه های مختلف امروز اهمیت دارند که در زمینه 
کارآفرینی نیز این امر مشاهده می شود، ابراز داشت: 
استارتاپ ها خوشبختانه توانسته اند در ایران اسالمی 

موفقیت های خوبی را کسب کنند.
رئیس اتاق سمنان گفت: ش��رکت های نوپا در 
فضای مجازی توانسته اند استانداردهای کسب کار 

را تغییر بدهند و جالب اینکه مردم هم توانسته اند خود را با نوآوری جدید هماهنگ 
کنند و این امر نشان دهنده همراهی جامعه با فناوری های نو و مشاغل جدید است.

جمعه ای با بیان اینکه در ابتدا اجتماع در برابر تغییر مقاومت می کند اما ایده خوب 

و نوآوری می تواند در برابر این مقاومت ها پیروز باشد، تاکید کرد: فقط استارتاپ ها 
نیستند که بعضاً شکست می خورند بلکه هر کس��ب و کاری در ابتدای کار خود 

مشکالت زیادی را تجربه می کند لذا باید امیدوار بود.
وی با بیان اینکه اندیشه و ایده نو سرمایه گذاران 
را ب��ا خود هم��راه خواهد کرد، ابراز ک��رد: باید از 
ایده های نو حمایت کرد و در همین راس��تا اتاق 
سمنان به مدت دو سال است که توجه خاص به 
استارتاپ ها داشته و تاکنون چندین سمینار برگزار 
کرده اس��ت و از س��وی دیگر در هفته جاری نیز 
کارگاه آموزشی تامین مالی استارتاپ ها در محل 
اتاق سمنان برگزار می شود که هدف این فعالیت ها 

تعامل سه بخش صنعت، دانشگاه و بازار است.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه نقش 
این اتاق در مس��ئولیت اجتماعی از سالیان دور 
بسیار پررنگ بوده است، تاکید کرد: برخی نهادها 
مانند جامعه نیکوکاران توانسته اند همسو با اتاق 

بازرگانی اقدامات خوبی را در استان انجام دهند.
جمعه ای در پایان خواستار توجه ویژه سرمایه گذاران به ایده های جدید و جذاب 

جوانان در حوزه های مختلف با هدف ارتقای کارآفرینی شد.

 یک ش��رکت دانش بنیان داخلی از سال 79 با هدف طراحی 
و توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیک کار خود را آغاز کرد 
و در طی این مدت اقدام به تولید لوازم کمک آموزشی و توسعه 

حوزه IT کرده است.
ارتباطات و  ب��ه گ��زارش مرک��ز 
و  علم��ی  معاون��ت  اطالع رس��انی 
فناوری ریاس��ت جمهوری، یکی از 
خدمات تخصصی این شرکت، ارائه 
محصوالت paas یا بستر به عنوان 
 Basisسرویس است در حال حاضر
وب  تنه��ا   core webserver
 IIS سرور ایرانی اس��ت که همانند
و Apachee وظیفه ارائه محتوای 
وبی بر روی سرور میزبان را به عهده 
دارد و امکان��ات منحصر به فردی را 
توسعه  برنامه نویسی،  زمینه های  در 

و اس��تفاده از منابع داخلی برای شخصی س��ازی فراهم می آورد. 
این پروژه هم اکنون پاس��خگوی نیاز بیش از یک هزار مش��تری 
ش��رکت که اغلب آنها در زمینه eshoping فعالیت می کنند، 

است.
حمیدرض��ا اعتدال مه��ر، مدیرعامل ش��رکت منظومه نگاران، 
درخص��وص خدمات این ش��رکت، می گوید: یک��ی از افتخارات 
م��ا به وج��ود آوردن بانک داده ای 
توسعه پذیر از کل اطالعات موجود 
 )encyclopedia ( در دانشنامه
است. این اطالعات همواره توسط 
اف��رادی که ب��ه عنوان مش��تری، 
عالقه من��د، دانش��جو و غی��ره ب��ا 
این پ��روژه هم��کاری می کنند به 
صورت لحظ��ه ای در حال تکمیل 
اس��ت. از خصوصی��ات منحصر به 
ف��رد این بانک اطالع��ات می توان 
ب��ه الگوپذی��ری، مقیاس پذیری و 
منعطف بودن آن اشاره کرد. تمام 
اطالع��ات ورودی توس��ط تیم��ی 
حرفه ای ارزیابی و پس از مش��خص ش��دن رده، رش��ته و رسته 
آن، با الگویی )schema( که توسط تیم تحقیق و توسعه مهیا 

شده، داده گذاری می شود.

بومی سازی طراحی و توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیک در کشورفضای مجازی استانداردهای کسب وکار را تغییر داده  است

نایب رئیس مجمع تش��کل های دانش بنیان ایران با بی��ان این که مرز میان 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها نامشخص است، تاکید کرد خلط بحث 
استارتاپ  ها با شرکت  های دانش  بنیان، به گونه ای که شرکت های استارتاپی نیز 
دانش  بنیان محسوب شده و از سهم حمایتی دانش  بنیان استفاده کنند، باعث 
تضعیف شرکت  های دانش  بنیان و گم کردن مسیر اصلی حمایت های این حوزه 

می  شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، عبدالرضا نوروزی با بیان این که مرز میان ش��رکت های 
دانش بنیان و استارتاپ ها نامشخص است، به تفاوت میان شرکت های دانش بنیان 
با اس��تارتاپ ها اش��اره کرد و افزود: این دو مبحث کامال متفاوت هستند. اوال 
شرکت های دانش بنیان براساس فعالیت برخاسته از دانش و تولید فناوری ایجاد 

می شوند و دانش محور هستند؛ اما 
پاسخی  اس��تارتاپی  شرکت های 
است خالقانه به یک نیاز موجود 
یا تعریف یک نیاز و پاسخ به آن. 
در ثانی به لحاظ س��رمایه میزان 
س��رمایه گذاری در ش��رکت های 
دانش بنیان بس��ته به نوع فعالیت 
متغی��ر اس��ت. این می��زان هم 
می توان��د خیلی کم باش��د و هم 
به نس��بت زیاد، اما ش��رکت های 
اس��تارتاپی معموال سرمایه اولیه 
خیلی کمی دارند. از سوی دیگر 
عموما  دانش بنیان  ش��رکت های 
تولیدکننده هستند و شرکت های 
استارتاپی، خدمات ارائه می دهند.

وی ی��ادآور ش��د: خلط بحثی 
که بی��ن ش��رکت دانش بنیان و 
اس��تارتاپ در س��ال های اخیر به 
وجود آمده و متاسفانه در ادبیات 
مسئوالن نیز به چشم می  خورد، 
در سال های آتی می  تواند به رشد 
علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

کشور صدماتی وارد آورد.
نوروزی درب��اره علت بروز این 

اختالف گفت: با توجه به اشتراکات و هم پوشانی های کارکردی این دو مقوله، 
یکی ب��ودن متولی اصلی هر دوی آن ها که معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری اس��ت و نیز نیاز فوری کشور به رش��د این دو حوزه در راستای حل 
مشکالت کالن خود و در نتیجه عدم زمان کافی برای بررسی دقیق تمایزات و 
ارائه راه  حل ها و نس��خه  های تجویزی مختص هر حوزه، چنین خلط هایی دور 

از انتظار نیست.
وی ادامه داد: در س��ال های اخیر ش��اهد نوعی خلط بحث بین شرکت  های 
دانش  بنیان و اس��تارتاپ ها و مات ش��دن مرزهای بین این دو پدیده در کشور 
هستیم؛ به گونه ای که در بحث  ها اغلب این دو پدیده یکی در نظر گرفته شده اند 
و به طور عمده برای آن ها یک نسخه تجویز می  شود. چه اینکه یکی از بحث  های 
جدی حمایتی در حوزه استارتاپ  ها، دانش  بنیان کردن برخی استارتاپ  ها مانند 

شرکت  های بازی  سازی، فروشگاه  ها و پلتفرم  های اینترنتی است.
نایب رئیس مجمع تش��کل های دانش بنیان ایران درباره تفاوت های حمایتی 

ش��رکت های دانش بنیان و استارتاپ ها گفت: به طور معمول حمایت های مالی 
مس��تقیم در هر حوزه ای بیش از آنکه مفید باش��د، رانت زا است و باعث ایجاد 
عدم شفافیت می شود؛ لذا حمایت ها بیشتر باید در جهت حذف مجوزهای زائد 

و تسهیل انجام امور باشد نه ارائه تسهیالت.
ن��وروزی درب��اره اینکه بروز ای��ن خطا چه مضراتی را متوجه ش��رکت های 
دانش بنی��ان می کن��د، اظهار ک��رد: خلط بحث اس��تارتاپ  ها با ش��رکت  های 
دانش  بنیان، به گونه ای که ش��رکت های اس��تارتاپی نیز دانش  بنیان محسوب 
ش��ده و از سهم حمایتی دانش  بنیان استفاده کنند، باعث تضعیف شرکت  های 
دانش  بنیان و گم کردن مسیر اصلی حمایت های این حوزه می  شود. درحالی که 
در ادبیات حوزه استارتاپ نیز این نوع حمایت از استارتاپ جایگاه خاصی نداشته 
و نوع حمایت دولتی که استارتاپ 
الزم دارد، بیشتر از جنس تنظیم 
س��ازوکارها و قوانی��ن و مقررات 
اس��ت تا حمایت مالی دولتی. در 
واقع ای��ن خلط مبحث هم باعث 
تضعیف حوزه اقتصاد دانش  بنیان 
ش��ده و هم اینکه چندان به کار 
اکوسیستم  رش��د  و  استارتاپ  ها 

استارتاپی نمی  آید.
نایب رئیس مجمع تشکل های 
دانش بنی��ان ای��ران در مورد این 
موضوع ک��ه در وضعی��ت فعلی 
اقتصاد کشور، بین ارائه تسهیالت 
و س��رمایه گذاری کدامیک برای 
بق��ای ش��رکت های دانش بنیان 
ک��رد:  تصری��ح  اس��ت،  مفی��د 
که  مالی مس��تقیم  حمایت های 
در سال های گذش��ته ارائه شده، 
نش��ان داده ک��ه معم��وال چنین 
س��بک حمایت ها و ایجاد شرایط 
کس��ب وکارهای  برای  گلخانه ای 
دانش بنیان چندان مفید نیست. 
اما اگ��ر دولت بتواند با تش��ویق 
سرمایه گذاران بخش خصوصی از 
طریق ارائه تخفیف های مالیاتی، تسهیل سرمایه گذاری و صادرات گمرک آن ها 
را تشویق به ورود به حوزه دانش بنیان ها کند، می تواند موجب شکوفایی صنعت 

کشور و ایجاد پیوندی عمیق تر بین دانش و صنعت شود.
براس��اس اع��الم رواب��ط عمومی مجمع تش��کل های دانش بنی��ان، اقتصاد 
دانش بنیان، در س��ال های اخیر به عنوان معبر اقتصاد مقاومتی و ستون فقرات 
برنامه ششم توسعه موردتوجه قرار گرفته است، با این  وجود به دلیل نیاز کشور 
برای رش��د و توسعه اقتصادی دو مفهوم شرکت های دانش بنیان و استارتاپ  ها 
با یکدیگر خلط مبحث شده و در بیشتر مواقع اشتباه گرفته می شوند. از یک 
س��و موجی از شرکت های اس��تارتاپی به دنبال دانش بنیان شدن هستند تا از 
حمایت های این بخش بهره مند ش��وند که این امر موجب ش��ده ارائه حمایت 
و خدمات به دانش بنیان ها از مس��یر اصلی خود دور ش��ود و از س��وی دیگر 
حمایت های موردنیاز استارتاپ ها بیشتر از آنکه از جنس حمایت مالی دولتی 

باشد، از جنس تنظیم سازوکارها، قوانین و مقررات است.

ارز رمزنگاری شده  چیا )Chia( تازه ترین نوآوری خالق تورنت است که مکانیسم آن نه 
برپایه  مصرف الکتریسیته، بلکه از طریق فضای خالی هارددیسک کامپیوتر عمل می کند.

بـه گـزارش زومیت، برام کوهن، برنامه نویسـی که در سـال 2۰۰1 پروتکل اشـتراک فایل 
بیت تورنت را راه اندازی کرد، شهرت خود را از مسیر کامال متفاوتی توسعه می دهد: حل مشکل 
کمبود برق بیت کوین. جدیدترین ابداع کوهن ارزی رمزپایه به نام چیا است که به عنوان »پول 

سبز دنیای دیجیتال« معرفی  شده و چهره  کامال متفاوتی با بیت کوین دارد.
برخالف بیت کوین که به دلیل اسـتفاده از مکانیسـم اجماع اثبات کار به الکتریسـیته  
بسـیار زیادی نیازمند است، ارز رمزنگاری شـده  چیا از مکانیسم اثبات فضا بهره می برد؛ 

یعنی فرآیند استخراج آن از فضای خالی هارددیسک استفاده می کند.
کوهـن در مصاحبه با مجله  Breaker اظهار کرد فضای هارددیسـک به راحتی و به طور 

گسترده ای در دسترس است و اغلب اوقات بدون استفاده باقی می ماند. او گفت:
ایده این اسـت که شـما از این منابع ظرفیت فضای ذخیره سازی استفاده می کنید. در 
حال  حاضر، مردم حجم بسـیار زیادی از فضای ذخیره سـازی آزاد را در لپ تاپ های خود 

دارنـد که از آن اسـتفاده ای نمی کنند. این فضای آزاد به حدی زیاد اسـت که اگر به دلیل 
استخراج به صرافت خرید هارددیسک بیفتید، پول خود را هدر داده اید.

امنیت بیشتر
کوهن مدعی اسـت که ارز دیجیتال Chia نه تنها درمقایسـه  با بیت کوین برق کمتری 
مصـرف می کند؛ بلکه از امنیت بیشـتری هم برخوردار اسـت. کوهن پروتکل بیت تورنت 
را در سـال 2۰۰1 و هنگامی راه اندازی کرد که دانشـجوی دانشگاه بافلو بود. فراهم کردن 
تجهیزات الزم برای حمله به شـبکه  بیت کوین بسـیار گران است؛ ولی ناممکن نیست. با 

این  حال حمله به شبکه  چیا اصال ساده به نظر نمی رسد.
شـما برای حمله به شـبکه  چیا باید دسترسی گسـترده تری به منابع داشته باشید، نه 
مجموعه  یک شبکه. همان طورکه گفتیم، منابع شبکه چیا فضای هارد افرادی است که در 
آن ثبت نام کرده اند. هزینه  دسترسـی به این منابع بسیار هنگفت و حتی بیشتر از هزینه  
ASICهایی است که برای حمله به شبکه بیت کوین نیاز دارید. به همین  دلیل، غلبه کردن 

بر این سیستم بسیار دشوارتر است.

پیامدهای دانش بنیان شدن شرکت های استارتاپی

خالق بیت تورنت یا ارز دیجیتال سبز با بیت  کوین رقابت می کند

دریچــه

مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار اردبیل گفت استانداردس��ازی و 
تجاری سازی محصوالت کشاورزی این استان با هدف افزایش صادرات ضروری 
اس��ت. به گزارش مهر، بهمن حس��ین زاده روز یکشنبه در مراسم تفاهم نمامه 
همکاری با بخش خصوصی در زمینه تامین و فرآوری محصوالت کش��اورزی 
اس��تان اردبیل تصری��ح کرد: برای افزایش صادرات محصوالت کش��اورزی در 
استان توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی نباید مورد غفلت قرار گیرد تا در رونق 

اقتصادی، اشتغال زایی و ارزآوری به کشور موثر واقع شد.
وی افزود: س��یب زمینی و حبوبات جزو محصوالت کلیدی اس��تان اردبیل 
ب��وده و بهره گیری از عل��وم نوین و تکنولوژی های جدید ب��رای فراهم آوردن 

شرایط ایده آل تولید و فرآوری چنین محصوالتی مورد تاکید است.

استانداردسازی و تجاری سازی محصوالت 
کشاورزی اردبیل ضروری است

سه شنبه
4 دی 1397
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با حمایت ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی؛ »شبکه 
ن��وآوري تهران« با رویکرد توس��عه اقتصاد دانش بنی��ان و با حضور فعال افراد 
نوآور، نخبگان، ش��رکت های فن��اور و دانش بنیان راه اندازی ش��د.  به گزارش 

معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
حمایت پ��ارک فناوری پردیس معاونت علمی و 
همکاری ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، 
»ش�بکه نوآوري تهران« به منظور توانمندسازی 
ش��رکت هاي فن��اور، خ��الق و دانش بنی��ان و 
همچنی��ن افراد و تیم هاي نوآور، نخبه و مخترع 
راه اندازی شد، این شبکه توانسته است، تاکنون 
ضمن ایجاد بس��ترهای الزم برای ارائه خدمات 
کسب وکار، بازارهای مجازی بیمه و سالمت، فن 

بازار و سرمایه انسانی فعالیتش را توسعه دهد.
محمدمه��دی جه��ان بزرگی، مدیر ش��بکه 
نوآوری در توضیح این ش��بکه گفت: این شبکه 
 TInet:Tehran( ک��ه به اختص��ار ت��ی ن��ت

Innovation network( نامیده می شود، که با حمایت از شرکت های فناور 
و دانش بنی��ان، افراد نوآور، نخبگان و مجتمع های فن��اوری و نوآوری، مزایا و 
حمایت های قانونی و خدمات تجاری س��ازی را به اعضای خود ارائه می  کند و 

بس��تر مناسبی برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری و ظرفیت سازی برای 
توس��عه دانش و هم افزایی زنجیره ایده تا بازار را فراهم می کند.  جهان بزرگی 
با بیان اینکه این ش��بکه فقط به حمایت  های قانونی اکتفا نکرده اس��ت، بیان 
کرد: تی نت فرصت را برای تعامل و هم افزایی 
همه عناصر، علی الخص��وص بخش خصوصی 
جهت توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری ایجاد 
خواهد کرد. مدیر شبکه نوآوری با اشاره به ایده 
شکل گیری این شبکه اظهار کرد: شکل گیری 
ایده راه اندازی ش��بکه نوآوری تهران، یک باره و 
بدون بسترس��ازی قبلی نبوده و باوجود بیش 
از 3 ه��زار ش��رکت دانش بنی��ان و واحدهای 
تحقیقاتی-صنعتی و مراکز رش��د، دانشگاه ها، 
پژوهشگاه ها، صندوق های پژوهش و فناوری و 
شتاب دهنده ها نیاز به چنین بستری به خوبی 
ح��س می ش��د.  وی در ادامه اف��زود: ازاین رو 
به منظ��ور هم افزای��ی بین عناصر زیس��ت بوم 
نوآوری و فناوری و اس��تفاده حداکثری از توان  بخش خصوصی با اس��تفاده از 
تجربه های موفق سایر کشورها برای گستره اکوسیستم های نوآوری، ایده ایجاد 
شبکه برای پاسخگویی به نیازهای تمامی اعضای این اکوسیستم شکل گرفت.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی در سی و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان تصریح کرد مس��ائل صنعت به صورت پیچیده در هم تنیده 

شده  است و به یک اقدام شجاعانه برای حل آن نیاز است.
سهل آبادی خواستار تقسیم تقصیر بین 
بخ��ش دولت��ی و بخش خصوص��ی در پی 
چالش های اقتصادی پیش رو ش��د و گفت: 
بخش خصوصی مسئول بروز شرایط کنونی 
اقتصاد و نوسانات نرخ ارز نیست و نباید تمام 

هزینه های این نوسانات را بپردازد.
 وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
حادثه آتش س��وزی پیش دبستانی زاهدان 
گفت: یک حادثه چندین بار باید در کشور 

اتفاق بیفتد و اقدام اساسی صورت نگیرد.
وی تاکید کرد: دولت در راستای وظایف 
قانون��ی اش بای��د مدارس را ایمن س��ازد تا 

شاهد این قبیل اتفاقات دلخراش نباشیم.
بوروکراس��ی اداری استان باید در دستور کار بخش دولتی و خصوصی قرار 

گیرد
 رئیس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در این جلس��ه با اش��اره 

به مس��ائل و مش��کالت صنعتگران اس��تان اصفهان گفت: اصالح ساختاری 
بوروکراسی اداری استان بایستی در دستور کار بخش دولتی و خصوصی قرار 

گیرد تا شرایط برای تولید و تجارت فعاالن اقتصادی تسهیل شود.  
بهرام س��بحانی با اش��اره به نوس��انات 
ارزی ی��ک س��اله اخیر و ترخی��ص مواد 
اولیه و ماش��ین آالت از  گمرکات کش��ور 
گفت: تدوین تصمیم روش��ن برای بخش 
خصوص��ی می تواند زمینه ترخیص کاال و 
بازگش��تن روند طبیعی تولید را به همراه 

داشته باشد.
برگزاری نمایش��گاه های موفق داخلی 
و خارج��ی بهترین فرصت اقتصادی برای 

استان است
مشاور اقتصادی اس��تاندار اصفهان در 
ادامه خواس��تار تس��ریع در روند ساخت 
نمایش��گاه ب��زرگ اصفهان ش��د و گفت: 
برگزاری نمایش��گاه های موفق داخل��ی و خارجی یکی از  بهترین فرصت های 
اقتصادی برای استان در بخش اشتغال زایی غیرمستقیم و توسعه فضای کسب 

و کار است.

فساد در سیستم اداری کشور اجازه بهبود فضای کسب و کار را نمی دهدشبکه نوآوری تهران راه اندازی شد

یادگیری س��ریع، داشتن نوآوری، کدنویس��ی و... اگرچه مزیت رقابتی به 
حس��اب می آیند اما آش��نا نبودن با آن ها به معنای عدم موفقیت در محیط 
کاری آینده نیس��ت. همه  م��ا می دانیم ویژگی هایی که بای��د در آینده برای 
موفقیت در محیط کار داش��ته باش��یم، متفاوت از ویژگی های فعلی است. با 
گذش��ت زمان مهارت های جدید شکل می گیرند، ابزارها و فرآیندهای جدید 

اختراع می شوند و حتی مسئولیت های جدیدی به کارمندان داده می شود.
بعد از پیدایش شبکه های اجتماعی هیچ کس احتمال نمی داد »متخصص 
شبکه های اجتماعی« به یک عنوان شغلی تبدیل شود. پیش بینی ها همیشه 
درس��ت نیستند و گاهی  اوقات تأثیر منفی آن ها روی افکار، به مراتب بیشتر 
از تأثی��ر مثبت آن ها اس��ت. در ادامه  این مقاله  به بررس��ی بیش��تر باورهای 
اش��تباهی می پردازیم که می گویند داش��تن آن ها برای پیدا کردن شغل در 

آینده ضروری است.
1- یادگیری سریع، برای موفقیت ضروری است

درست است که نیازهای محیط کار دائما در حال تغییر است و کارمندان 
باید دائما در حال یادگیری باش��ند اما اینکه موفقیت افراد تنها به یادگیری 
سریع شان وابسته باشد، صحیح نیست. مطمئنا افرادی که موضوعی را سریع 
یاد می گیرند، مزایای بیش��تری نس��بت به دیگران دارند ام��ا اگر فردی این 
ویژگی را به صورت ذاتی نداشته باشد، به این معنا نیست که در آینده موفق 
نخواهد بود. اولین نکته این اس��ت که تمرین همیش��ه کمک خوبی اس��ت. 
دومین نکته ای که باید به خاطر داش��ت این اس��ت ک��ه هیچ رابطه ای میان 
س��رعت یادگیری افراد با میزان باهوشی و توانایی های آن ها وجود ندارد .تاد 
روز، نویس��نده و مدیر برنامه  آموزش مدرسه هاروارد برای اثبات این موضوع 
به بخش��ی از سخنرانی سال خان، کارآفرین آمریکایی در تدتاک اشاره کرده 
اس��ت. سال خان در این سخنرانی نموداری از دانش آموزانی را نشان داد که 
به زمان بیش��تری ب��رای یادگیری و مهارت در موضوعی نی��از دارند، نمودار 
همچنین نش��ان می داد این افراد بعد از درک موضوع مورد نظر می توانند با 

سایرین رقابت کنند.
واقعیت این اس��ت که یادگیری و جا افتادن برخی مهارت ها زمان زیادی 
می برد و راز موفقیت در داشتن پشتکار و تعهد خالصه می شود. اگر احساس 
می کنید نس��بت به همنوعان خود به زمان بیش��تری ب��رای یادگرفتن یک 
مهارت نیاز دارید، دلس��رد نش��وید، مهم این اس��ت که تغییرات را بپذیرید. 
استراتژیست پیش��ین آی بی ام می گوید: برخی از ما با استعدادهای بیشتری 
متولد ش��ده ایم اما همه  ما می توانیم با گذر زمان بهتر شویم. همه ما کسانی 
را می شناس��یم که از تغییر بیزار هستند و در نقطه مقابل کسانی هستند که 
از تغییرات استقبال می کنند. کلید اصلی موفقیت این است که تالش کنیم 

در دسته  دوم باشیم.
2- نوآوری تنها مخصوص کارآفرینان و استارتاپ ها است

امروزه این باور میان مردم جا افتاده که نوآوری با کارآفرینی مترادف است. 
اس��تارتاپ ها و کس��ب وکارهای نوپا، روال معمول صنایع را به هم می زنند و 
کسانی که دنبال حل مسائل بزرگ هستند یا باید در یک استارتاپ استخدام 
ش��وند یا باید اس��تارتاپ خودش��ان را راه اندازی کنند. زمانی که صحبت از 

نوآوری به میان می آید، اغلب مردم کارهای قدیمی را فراموش می کنند.
درست است که بس��یاری از برندهای قدیمی در برابر تغییرات جدید دیر 
اقدام کرده اند و اس��تارتاپ ها تنها با تمرکز روی نوآوری عملکرد خوبی دارند 
اما این موضوع همیش��ه صحیح نیست. بسیاری از برندهای قدیمی می دانند 
ب��رای حفظ بقا در بازار باید دائما نوآوری داش��ته باش��ند. این تنها مختص 
صاحب کس��ب وکار یا مدیرعامل آن نیس��ت بلکه باید فرصتی فراهم شود تا 
کارمندان نیز نوآوری خود را در کارهای مختلف نش��ان دهند. جورج باربی، 

نویسنده  کتاب »63 ناگت نوآوری برای نوآوران بلندپرواز« می گوید:
داشتن نوآوری تنها مختص موقعیت رهبری نیست. مدیران ارشد اجرایی 
ش��رکت باید نوآوری داش��ته باش��ند زیرا روش های قدیمی نمی توانند بقای 
کس��ب وکار را تضمین کنند. برای افزایش نوآوری شرکت، به دنبال کارمندان 

متوسطی باشید که ایده های جالبی برای مشتری ها دارند.
3- باید کدنویسی را یاد بگیرید

البته تکنولوژی دنیا به س��مت اس��تفاده از کامپیوترها می رود و یادگرفتن 
کدنویس��ی مفید است، اما به این معنا نیست که در رشته  مهندسی نرم افزار 
تحصیل کنید، تحلیلگر داده ش��وید ی��ا طراحی UX انجام دهید درحالی که 
به کار دیگری عالقه داش��ته یا در رشته دیگری استعداد دارید. تارا سوارت، 
دانش��مند عصب شناسی می گوید: کلید موفقیت در آینده، در یادگیری علوم 
کامپیوتر نیس��ت؛ بلکه در آموزش طرز تفکر محاس��باتی به مغز نهفته است. 
برای متمایز بودن از دیگران باید یاد بگیرید ماش��ین ها مسائل را چگونه حل 
می کنند. مویا مک تایر، ستاره ش��ناس کلمبیایی نیز معتقد اس��ت یاد گرفتن 
طرز تفکر دانش��مندان به کارمندها کم��ک می کند عملکرد بهتری در آینده  
کاری داشته باشند. فهمیدن مفهوم یک کار با پیدا کردن پاسخ مجموعه ای 
از س��وال ها میس��ر می ش��ود نه با تعریف وظایف. در این صورت کارمند تنها 
به دس��تورالعمل ها وابسته نمی ش��ود بلکه تالش می کند راه حل های جدید 
پیدا کند. پرس��یدن سوال های مناسب نه تنها کمک می کند طرح بهتری از 
صورت مسئله داشته باشید بلکه باعث می شود راه حل های بهتری پیدا کنید.

4- اتوماتیک شدن به ضرر کارمندان است
یک��ی از بدترین کابوس های هر کارمندی این اس��ت که روزی با روبات ها 
جایگزین شود. ترسیدن از روبات ها مغز انسان را در موقعیتی خطرناک یعنی 
مقابل��ه با روبات ها ق��رار می دهد. این طرز تفکر باعث می ش��ود مغز در برابر 
یادگیری کار با ماش��ین ها مقاومت کند. در صورتی  که ماش��ین ها تنها برای 
کمک کردن به انس��ان ها اختراع شده اند. یادگرفتن نحوه  کار روبات ها الزمه  
داش��تن همکاری مفید با آن ها اس��ت. جو گرین وود، مدیر اجرایی یک مرکز 
نوآوری در تورنتو می گوید: پیدایش ماش��ین ها بیشتر از اینکه مشاغل قبلی 
را از بین ببرد، ش��غل های جدید ایجاد می کند. به عنوان مثال بعد از اختراع 
دستگاه های خودپرداز بانکی یا همان ATM، همه فکر می کردند متصدیان 
بانک بی کار خواهند شد، اما واقعیت این بود که متصدیان بیشتری استخدام 

شدند زیرا این دستگاه ها هزینه  بانکداری را کاهش دادند.
۵- تحصیل در رشته  علوم انسانی بی فایده است

با افزایش هزینه  تحصیالت دانش��گاهی این س��وال مطرح می شود که آیا 
تحصیالت دانش��گاهی در رشته  علوم انسانی ارزش این مقدار هزینه را دارند 
یا خیر. واقعیت این اس��ت که درک کردن انس��ان ها در دنیایی که با سرعت 
به س��مت اتوماتیک شدن می رود، ضرورت بیش��تری پیدا خواهد کرد. آوی 
گلدفارب، نویس��نده می گوی��د: در دنیایی که مهارت ه��ای تکنیکی اهمیت 
زی��ادی دارند، درک کردن موضوعاتی مانند هنر، فلس��فه، جامعه شناس��ی و 
روان شناس��ی به انس��ان ها کمک می کند از هوش مصنوع��ی به بهترین نحو 
اس��تفاده کنند؛ زیرا انج��ام چنین کاری نیازمند دانش گس��ترده و ذهنیتی 

چند رشته ای است.
گس��ترش و پیشرفت سریع تکنولوژی، نس��ل جدید و توانمندی را شکل 
می دهد. نس��لی که بیش��تر از هر زمانی به یکدیگر متصل هس��تند و بیشتر 
از هر زمانی احس��اس تنهایی می کنند. انسان ها به ابراز احساسات خود نیاز 
بیش��تری پیدا می کنند، با گس��ترش بیش��تر تکنولوژی، همه  ما نیاز داریم 

ارتباط بیشتری با یکدیگر داشته باشیم و از یکدیگر تأثیر بگیریم.
FASTCOMPANY/zoomit :منبع

دارنـد که از آن اسـتفاده ای نمی کنند. این فضای آزاد به حدی زیاد اسـت که اگر به دلیل 
استخراج به صرافت خرید هارددیسک بیفتید، پول خود را هدر داده اید.

امنیت بیشتر
کوهن مدعی اسـت که ارز دیجیتال Chia نه تنها درمقایسـه  با بیت کوین برق کمتری 
مصـرف می کند؛ بلکه از امنیت بیشـتری هم برخوردار اسـت. کوهن پروتکل بیت تورنت 
را در سـال 2۰۰1 و هنگامی راه اندازی کرد که دانشـجوی دانشگاه بافلو بود. فراهم کردن 
تجهیزات الزم برای حمله به شـبکه  بیت کوین بسـیار گران است؛ ولی ناممکن نیست. با 

این  حال حمله به شبکه  چیا اصال ساده به نظر نمی رسد.
شـما برای حمله به شـبکه  چیا باید دسترسی گسـترده تری به منابع داشته باشید، نه 
مجموعه  یک شبکه. همان طورکه گفتیم، منابع شبکه چیا فضای هارد افرادی است که در 
آن ثبت نام کرده اند. هزینه  دسترسـی به این منابع بسیار هنگفت و حتی بیشتر از هزینه  
ASICهایی است که برای حمله به شبکه بیت کوین نیاز دارید. به همین  دلیل، غلبه کردن 

بر این سیستم بسیار دشوارتر است.

گرچـه مکانیسـم اجماع »اثبـات فضا« از نظر تئـوری امنیت بیشـتری دارد، همچنان 
محدودیت هـای خاصـی نیـز دارد. به عنوان  مثال، وقوع حمله  ریشـه ای ممکن اسـت به 

معدن کاوی های مجدد و تکراری منجر شود.
اثبات زمان

در این نوع حمله، بازیگر بد که از منابع شبکه  زیادی برخوردار است، بالک چین جدیدی 
ایجاد می کند تا زمانی که طول آن به اندازه  کافی بلند شد، آن را به بالک چین اصلی تبدیل 
کنـد. اگر این برنامه با موفقیت پیش رود، بازیگر بد مالک بالک چینی خواهد بود که اکثر 
گره ها آن را پذیرفته اند. بدین ترتیب، او می تواند هر مقدار سـکه ای که بخواهد، به دست 
آورد یا حتی تراکنش های پیشـین را لغو کند. کوهن به منظور اجتناب از چنین حمالتی، 
مکانیسـم گواه اثبات زمان را معرفی کرد. این مکانیسـم مانع از این نمی شود که بازیگر 
بد سال های سـال به بازنویسی کارهای انجام شده مشغول شـود، اما وقوع چنین فرضی 
مسـتلزم زمان بسـیار زیادی اسـت. انتظار می رود ارز چیا تا پایان سال جاری راه اندازی 

شود اما جهان برای دستیابی به ارز رمزپایه سبزتر باید کمی بیشتر منتظر بماند.

۵ باور اشتباه و رایج در مورد آینده کسب وکارها

خالق بیت تورنت یا ارز دیجیتال سبز با بیت  کوین رقابت می کند

یادداشـت

 مرحله نهایی رویداد استارتاپی »فین تک فارم« بانک کشاورزی با عنوان »کمپ نوآوری« 
از امروز 4 دی ماه با حضور 18 شرکت منتخب آغاز به کار  کرد. به گزارش گروه بانک و بیمه 
پول نیوز، در پی فراخوان رویداد اس��تارتاپی »فین تک فارم« در مهرماه س��ال جاری 180 
شرکت ثبت نام کردند که پس از سه مرحله غربالگری و مصاحبه آنالین، 18 شرکت منتخب 
براساس قابلیت ها، نوآورانه بودن مدل کسب و کار و فناوری مورد استفاده و داشتن ظرفیت 
الزم برای همکاری با شبکه ذی نفعان بانک، به مرحله نهایی و »کمپ نوآوری« راه یافتند. 
براساس این گزارش، استارتاپ های حاضر در کمپ نوآوری ضمن ارائه توانمندی های خود 
می توانند زمینه س��از همکاری مشترک بانک، استارتاپ ها و شبکه مشتریان ویژه و صاحب 
برند شوند. در این کمپ همچنین مدل کسب و کار استارتاپ ها مستند و ثبت خواهد شد، 
تا در جلسات مشاوره با متخصصان بانک، مدل های همکاری و تعامل قابل انجام برای بانک 

و استارتاپ ها شناسایی و در مورد آنها بحث و بررسی انجام شود.

فین تک فارم بانک کشاورزی آغاز  شد



خب، دوباره به یک مناس��بت بزرگ و جذاب رس��یده ایم. در حالی که 
بیرون هوا به ش��دت سرد می شود، ما در خانه ها و دفترهای کارمان هوای 
مطبوعی را تجربه می کنیم )اگر هم خوش ش��انس و پولدار باش��یم، کنار 
ساحل های کشورهای گرمسیر هستیم(. اغلب فروشگاه های خرده فروشی 
در این وقت از س��ال تجربه فروش های بس��یار زیادی را دارند. در حقیقت 

اکنون عید شکرگزاری بسیاری از برندها در سراسر دنیاست. 
اگرچه ماه دس��امبر ب��ه دلیل نزدیکی به کریس��مس ب��ر روی فروش 
ش��رکت ها تاثیر مثبت زیادی دارد، اما ش��اید فرصت مناسبی برای بهبود 
وضعیت کس��ب وکارمان در شبکه های اجتماعی نیز باشد. به طور معمول 
برگزاری کمپین مناس��بتی بهترین راهکار برندها برای دستیابی به هدف 

فوق به حساب می آید. 
در ای��ن مقاله من به بررس��ی چهار کمپین موفق س��ال های گذش��ته 
پرداخته ام. هدف اصلی از بررس��ی این چهار کمپین کمک به برند شما به 
منظور برگزاری یک نمونه موفق دیگر است. اجازه دهید به سراغ هر کدام 

از کمپین ها برویم. 
1. ایر کانادا و کمپین »خانه ما«

در این کمپین دلگرم کننده و به ش��دت اشک درآور برند ایر کانادا به ما 
در زمینه یادآوری معنای واقعی »خانه« کمک می کند. 

پی��ام محوری این کمپین به ش��رح ذیل اس��ت: »م��ا در خانه زندگی 
نمی کنیم، بلکه خانه در ما زندگی می کند«. این پیام محوری در تعطیالت 
س��ال نوی س��ال 2017 روی اکانت های توییتر، یوتیوب و فیس بوک ایر 
کانادا بارگذاری شد. نقطه قوت تبلیغ ایر کانادا کیفیت باالی تصویربرداری 

و همچنین موفقیت در هدایت مخاطب به انجام واکنش است. 
بی تردید همه ش��رکت ها توانایی مالی کاف��ی برای تولید کمپین زیبا و 
البت��ه پرهزینه ای مانند ایر کانادا را ندارن��د، بنابراین چه نکاتی از کمپین 

فوق می توان آموخت؟ 
ای��ر کانادا در تبلیغ خ��ود هیچ تعصب خاصی روی مذه��ب ویژه ای از 
مسیحیت نداشت. همانطور که می دانیم فرقه های مختلف مسیحی سال 
نو را با اندکی تفاوت زمانی نسبت به یکدیگر جشن می گیرند. ایر کانادا به 
جای انتخاب یکی از این روزها برای ش��روع کمپین خود روی یک مفهوم 
ج��ذاب یعنی »خانه« تمرکز کرد. چنین بی طرفی برای آنها به عنوان یک 
خط هواپیمایی بسیار موثر بود. در هر صورت این برند مشتریانی از سراسر 
دنی��ا با مذاهب و عقاید گوناگ��ون دارد. به همین دلیل انتخاب زمان عید 
مذهبی خاص موجب س��وء تفاهم و برداش��ت نامناسب از سوی فرقه های 

دیگر می شد. 
هنگامی که به فکر ایده هایی برای کمپین مناسبتی مان هستیم، باید از 
تناسب آن با عقاید و سلیقه تمام دامنه مشتریان و مخاطب های بالقوه تان 
اطمینان حاصل کنیم. در غیر این صورت به راحتی بخشی از مخاطب های 

خود را از دست خواهیم داد. 
2. چالش طرح قرمز لیوان های استارباکس

لی��وان قرم��ز یکی از طرح های بس��یار مش��هور و به ی��اد ماندنی برند 
اس��تارباکس برای فصل پاییز است. هر ساله مشتریان منتظر فرا رسیدن 
پاییز و انتش��ار طرح جدید اس��تارباکس برای لیوان های قرمزش هستند. 
نکته جالب اینکه خالقیت طرح های هر سال استارباکس اشتیاق مشتریان 

را دوچندان می کند. 
علی رغم موفقیت اس��تارباکس در طراحی لیوان های قرمز، این برند در 
سال 2016 کمپین خود را به مرحله ای تازه توسعه داد. بر این اساس آنها 
فق��ط برای ی��ک روز لیوان های خاصی را تولید و روان��ه بازار کردند که از 

مخاطب درخواست طراحی لیوان مخصوص خود را داشت. 
ای��ن کمپی��ن از مخاطب ه��ای خ��ود درخواس��ت به اش��تراک گذاری 
طرح های ش��ان در شبکه های اجتماعی با هشتگ ویژه RedCupArt را 
کرد. به این ترتیب در آن س��ال حجم بسیار وسیعی از مطالب شبکه های 

اجتماع��ی مربوط به کمپین ویژه اس��تارباکس ب��ود. در حقیقت این برند 
هزاران طرح مختلف در اینستاگرام و توییتر دریافت کرد. همچنین برخی 
از هنرمندان در ویدئوهای یوتیوب شیوه طراحی برخی از مدل های بسیار 

زیبای خود را به اشتراک گذاشتند. 
بی تردید اس��تفاده از محتوای تولیدی کاربران موقعیت مناس��بی برای 
نمایش میزان وفاداری مش��تریان یک برند اس��ت. توجه داشته باشید که 
معموال مشتریان یک برند اقدام به شرکت در کمپین های برندها می کنند. 
به این ترتیب رابطه و سطح تعامل آنالین برندها و مشتریان با استفاده از 

کمپین های مناسبتی جذاب تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. 
هنگامی که به دنبال ایده های مناس��ب برای کمپین های مناسبتی تان 
هس��تید، به دنبال راهی برای افزودن مخاطب به گونه ای فعال به فرآیند 
کمپین تان باش��ید. در حقیقت کمپین ها در عصر مدرن باید سطح تعامل 
بیشتری با مخاطب داشته باشد. به همین دلیل دیگر کمپین های معمولی 
عالق��ه ای در مخاطب ایجاد نمی کند. درس��ت مانند اس��تارباکس که به 
خوبی مش��تریان خود را وارد عرصه فعالیت کرد، ش��ما نیز به تناسب نوع 

کسب وکارتان مشتریان تان را وارد بازی کنید.
3. تقویم جذاب برند نرد استورم

مناسبت ها یکی از سنتی ترین روزهای سال هستند. در حقیقت بسیاری 
از سنت های خانوادگی، فرهنگی و دینی حول محور چنین مناسبت هایی 
شکل گرفته یا از دل آن بیرون آمده اند. چنین تنوعی در مناسبت ها یکی 
از زیباترین اتفاق های هر فرهنگی را شامل می شود. نکته مهم درخصوص 
بهره برداری از مناسبت ها رعایت بی طرفی برندمان است. در غیر این صورت 
مخاطب های مختلف ارتباط چندان مناسبی با برند ما برقرار نخواهند کرد. 
سال گذشته برند نرد استورم کار بسیار تحسین برانگیزی را انجام داد و 
از س��نت مناسبت ها به منظور جلب نظر مردم در کانادا و آمریکا استفاده 
کرد. در حقیقت این برند روی دریافت و فهم مشترک مردم این دو کشور 
از مناسبت در عام ترین معنای خود تکیه داشت. همه ما با تقویم آشنایی 
داریم. چه به صورت فیزیکی و چه در گوشی های هوشمند به طور روزانه 
از آن استفاده می کنیم. ایده نرد استورم هم دقیقا روی تقویم تاکید داشت. 
تیم فنی نرد اس��تورم مجموعه ای از پس��ت های زیبای اینس��تاگرام را 
طراح��ی کرد که با کلیک روی آنها ویدئویی زیبا پدیدار می ش��د. در این 
ویدئو مناسبت های ویژه آن روز برای مخاطب به نمایش در می آید. به این 
ترتیب مخاطب ها با مناسبت های فرهنگ های مختلف آمریکایی و کانادایی 
آشنا می شدند. نکته مهم انتشار این مجموعه ویدئو در ماه دسامبر )آخرین 
ماه سال میالدی و نزدیک به عید کریسمس( بود. به این ترتیب ویدئوهای 

این برند با حال و هوای آن ماه نیز سازگاری کامل داشت. 
ش��اید در وهله نخس��ت ایده کمپین این برند بسیار جذاب باشد. با این 
حال نرد استورم پا را حتی فراتر از این نیز گذاشت. به این ترتیب آنها در 
کمپین خود از سلین دیون، خواننده مشهور کانادایی نیز استفاده کردند. 
هم��ه ما کانادایی ها )من اهل کانادا هس��تم و به ای��ن موضوع هم افتخار 
می کنم( احترام خاصی برای س��لین قائل هستیم. به همین دلیل کمپین 

نرد استورم در کشور کانادا بسیار موفق عمل کرد. 
وقتی در کمپین مان به فکر خلق ایده های جذاب هستی، باید ویژگی های 
مخاطب های مان را نیز مد نظ��ر قرار دهیم. به این ترتیب در صورت عدم 
توجه کافی به سلیقه و به ویژه فرهنگ سنتی هر دسته از مخاطب های مان 
به تدریج آنها را از دست خواهیم داد. به عالوه چنین کمپین هایی به هیچ 

وجه برای مخاطب ما جذابیت کافی نخواهد داشت. 
4. همه تبلیغات مناسبتی که جان لویس تا به حال خلق کرده است

اگر تا به حال هیچ کدام از تبلیغات مناس��بتی 10 س��ال اخیر برند جان 
لویس و همکارانش را مشاهده نکرده اید، همین امروز لطف بزرگی به خود 
کرده و همه آنها را تماش��ا کنید. با این حال پیش از اقدام به مشاهده این 

تبلیغات یک بسته کامل دستمال کاغذی همراه خود داشته باشید. 
برند جان لویس و همکارانش یک دپارتمان فوق پیشرفته فروشگاهی با 
محوریت انگلستان است. به طور مشخص آنها برای تبلیغات زیبا و بسیار 
حرفه ای شان در مناسبت های مختلف شهرت دارند. به همین خاطر همه 

تبلیغات آنها مخاطب را تحت تاثیر شدید قرار می دهد. 
ب��ه طور معمول احساس��ات مخاطب به هنگام تماش��ای تبلیغات جان 
لویس در قالب اش��ک بروز پیدا می کند. دلیل اصلی چنین واکنشی بیان 
داس��تان هایی از سراس��ر دنیا در تبلیغات این برند اس��ت. از ماجرای پسر 
بچه ای کوچک که پنگوئن اس��باب بازی خود را بس��یار دوست داشت در 
س��ال 2014 گرفت��ه تا التون جان در س��ال 2018 که ب��ا دل و جان به 
خوانندگی می پرداخت، در تمام این س��ال ها برند جان لویس و شرکایش 
روی داس��تان های جذاب و در عین حال برانگیزنده احساسات افراد تاکید 
داش��ته اند. نتیجه نهایی این س��رمایه گذاری نیز بسیار مطلوب بوده است. 
عالوه بر مخاطب های عادی که تقریبا تمام کمپین های مناسبتی این برند 
را دوس��ت دارند، کارشناس ها و جشنواره های مختلف نیز جوایز متعددی 

به این برند اهدا کرده اند. 
یکی از نکات بس��یار مهم کمپین های جان لویس طراحی آنها در قالب 
ویدئوهای کوتاه است. به این ترتیب مخاطب زمان زیادی را برای مشاهده 
داستان های این برند اختصاص نخواهد داد. در حقیقت مشکل بسیاری از 
برندها تالش برای بیان داس��تان های جذاب در قالبی بسیار طوالنی است. 
همچنین در بس��یاری از مواقع ساختار روایتگری داستان از سوی برندها 
موجب کاهش جذابیت آن می ش��ود. بنابراین به هنگام بیان یک داستان 
باید به دو وجه بهم پیوس��ته توجه کنیم. نخست داستان محوری و سپس 

نحوه بیان و قالب بندی داستان از سوی ما. 
برند جان لویس در زمینه توس��عه کمپین های مناس��بتی خود به طور 
کامل بر شبکه های اجتماعی تکیه دارد. به عنوان مثال کمپین التون جان 
در س��ال 2018 روی ش��بکه های اجتماعی مختلف بارگذاری شد تا کل 
جهان امکان تماش��ای آن را داشته باشند. نتیجه کار نیز بیش از 30 هزار 
ریتویی��ت برای این برند بود. بس��یاری از کاربران حتی پ��ا را فراتر از این 
گذاشته و پست های ویژه ای در ستایش ویدئوی جان لویس منتشر کردند. 
وقتی ش��ما به درستی روی احساس��ات مخاطب تان سرمایه گذاری کنید، 

نتیجه کار حتی خارج از تصورتان از آب در خواهد آمد. 
یک��ی از زمان ه��ای افزای��ش س��طح احساس��ات م��ردم درس��ت در 
مناسبت هاس��ت. در چنی��ن روزهایی مردم بیش از ه��ر زمان دیگری به 
احساس��ات خود توجه می کنند. به همین خاطر اغلب کارش��ناس ها )اگر 
من را نیز کارش��ناس تلقی کنید، در همین دس��ته جای می گیرم( روی  
تولید کمپین های احساس محور در روزهای مناسبتی تاکید دارند. مزیت 
اصلی چنین اقدامی ایجاد فرصتی مناسب برای توسعه سطح روابط میان 
برندمان و مخاطب هاس��ت. همچنین میزان وفاداری مشتریان ثابت برند 
ما نیز افزایش چش��مگیری خواهد یافت. به بیان س��اده، با سرمایه گذاری 
مناسب  روی مناسبت ها میزان درآمد و سود برندمان افزایش چشمگیری 

خواهد یافت. 
بدون تردید هر برندی توان مالی و بودجه کافی برای تولید کمپین های 
بس��یار پرهزین��ه و دارای المان های جانبی فراوان را ن��دارد. ایده های نرد 
اس��تورم، اس��تارباکس، جان لویس و ش��رکا و حتی ایر کانادا هزینه های 
زیادی را روی دس��ت شرکت های متبوع شان گذاشته است. به عنوان یک 
کس��ب وکار ایده در وهله نخست به سطح کس��ب وکارتان توجه کنید. بر 
این اس��اس ب��ا توجه به موقعیت فعلی و میزان بودجه ت��ان اقدام به تولید 

کمپین های مناسبتی کنید.
برخی از برندها همیشه از عدم نتیجه بخشی کمپین های خود )چه مناسبتی 
و چه معمولی( شاکی هستند. به عنوان یک کارشناس و فعال حوزه بازاریابی و 
تبلیغات همیشه با چنین شکایت هایی مواجه بوده ام. معموال چنین شکایت هایی 
از سوی برندهایی صورت می پذیرد که کیفیت الزم برای اجرای کمپین شان را 
ارائه نمی کنند. به عبارت دیگر، مرحله اجرا و شیوه آن بسیار مهم است. برخی 
از برندها علی رغم داشتن ایده های مناسب به هنگام اجرای آن کار را خراب 
می کنند. به همین دلیل باید فکری اساسی برای چنین موقعیت هایی کرد. در 
غیر این صورت پیشرفت چندانی در کار ما حاصل نخواهد شد و فقط بودجه 

برندمان را هدر خواهیم داد. 
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17 تاکتیک موثر روابط  عمومی برای 
استارتاپ ها

روابط  عمومی باید هنر و علم خوب نش��ان دادن فعالیت  های مجموعه  
خود را داش��ته باشد؛ وجه تمایز روابط  عمومی از بازاریابی همین موضوع 
اس��ت، چرا ک��ه در بازاریابی فعالیت  ها صرفاً با اب��زار تبلیغات و ارتباطات 
هدفمند در جهت عرضه محصول ی��ا خدمت صورت می گیرد، در حالی 
که در روابط  عمومی با اس��تفاده از همان شیوه  ها و با استفاده از ابزارهای 
رسانه  ای غیر تجاری سهمی به دست آورده و ذهنیتی که مدنظر ما است 

را ایجاد می کند. 
روابط  عمومی را بی  شک می توان به عنوان یکی از مهم ترین بخش  های 
هر سازمانی دانست، همانطور که از عنوان روابط  عمومی پیداست، شما در 
این بخش قرار اس��ت با داخل و خارج از سازمان یا به طور کل با مجموع 
ذی  نفع��ان خود ارتباط موثر و مفید برق��رار و حفظ کنید. در اینجا نکته 
قابل توجه این اس��ت که کیفیت این ارتباط می  بایست چگونه باشد و آیا 
ارتباط صرف کافی است یا خیر؟ قطعا اینطور نخواهد بود، چرا که ارتباط 
بدون اعتماد، مانند تلفن همراه بدون آنتن  دهی است! با این تلفن همراه 

چه خواهید کرد؟
یکی از وظایف مهم روابط  عمومی ایجاد تصویر ذهنِی اعتماد است، البته 
عوامل دیگری هم در ایجاد اعتماد بین یک نهاد یا ش��رکت و مخاطبین 
خود وجود دارد؛ اما در حالت کلی ایجاد اعتماد وظیفه  روابط  عمومی است، 
در حقیقت روابط  عمومی باید هنر و علم خوب نش��ان دادن فعالیت  های 
مجموعه  خود را داشته باشد. شاید بتوان گفت وجه تمایز روابط  عمومی 
از بازاریابی همین موضوع است، چرا که در بازاریابی فعالیت  ها صرفاً با ابزار 
تبلیغ��ات و ارتباطات هدفمند در جهت عرضه محصول یا خدمت صورت 
می گیرد، در حالی که طبق موارد بیان شده، در روابط  عمومی با استفاده از 
همان شیوه  ها و با استفاده از ابزارهای رسانه  ای غیر تجاری )از نظر عمومی( 
س��همی به دست آورده و ذهنیتی که مدنظر ما است را ایجاد می کند. به 
همین منظور با توجه به نوظهور بودن مباحث استارتاپی و ناشناخته بودن 
این ش��رکت  ها، می بایست قبل از انجام تبلیغات صرف، تصویری در ذهن 
مخاطب ایجاد کنیم تا با جلب اعتماد آنها بتوانیم مخاطبین خود را وفادار 
کنیم؛ به همین منظور در یادداشت پیش رو بنا داریم به صورت تیتروار به 
17 راهکار عملی جهت موفقیت در فرآیند روابط  عمومی برای به شهرت 
رس��اندن اس��تارتاپ بپردازیم. الزم به ذکر است در نوشتار فوق از مطالب 
ارائه شده توسط Wendy Marx پژوهشگر حوزه ارتباطات و بازاریابی 

استفاده شده است.

1- اهداف خود را شناسایی و پیام خود را تعریف کنید
باید توجه داش��ته باشید که داشتن هدف برای هر کاری بسیار اهمیت 
دارد، با تعیین اهداف، روابط  عمومی ش��ما در مسیر درست قرار می گیرد 
در حالی که فقدان آن باعث می  شود روابط  عمومی شما عملکرد موفقی 

نداشته باشد، بس ابتدا اهداف خود را مشخص کنید.
اهداف ممکن است شامل:

-افزایش هدفمند بازدیدکنندگان وب  سایت شما
-جذب مشتری  های جدید

-آگاه کردن مشتریان از محصول
-ایجاد رهبری فکری و یا هر هدف دیگری که باشد.

پس از اینکه شما اهداف تان را مشخص کردید، در مرحله بعد باید یک 
پیام منسجم و قابل دسترس بسازید.

در این پیام مشخص کنید که دوست دارید مردم چه چیزی در خصوص 
کسب  و کار شما به یاد بیاورند؟ چرا باید کسی این کار را انجام دهد؟ نکته 
کلیدی کس��ب  وکار شما که باعث می  ش��ود فعالیت های شما به موفقیت 

محض برسد، چیست؟
2- یک موضوع قابل توجه را انتخاب کنید

با توجه به رقابت میان کسب  وکارهای بزرگ و استارتاپ  ها برای پوشش 
رسانه  ای بهتر، به نظر می  رسد که جلب توجه، کاری دشوار باشد؛ حال مهم 
این است که چگونه می  توانید نسبت به دیگران برتر باشید؟ »با یک پیام 

قابل توجه که شما را از همه متمایز می  کند!«
کافی است با انتخاب عناوینی که برای مخاطبانتان جالب توجه است، 
نظر مخاطبین خود را جلب کنید. این اتفاق می  تواند شروع مناسبی برای 

استارتاپ شما باشد.
برخی از موضوعات قابل توجه که باید در نظر داشته باشید:

-استخدام نیروی  اجرایی
-دعوت از سرمایه  گذاران جدید

-مکان جدید استارتاپ شما
-نقطه عطف شرکت

 از آنجا که ش��ما یک استارتاپ هس��تید، رقابت با شرکت  های بزرگتر 
برای تان دشوار خواهد بود، پس خود را خسته نکنید و زمانی را برای انتشار 
مطلب خود انتخاب کنید که پیام شما سرکوب نشود! به عنوان مثال، تصور 
کنید هم زمان با انتش��ار مطلب شما یک اعالمیه ازسوی اپل منتشر شده 

است! به نظر شما پیام شما دیده خواهد شد؟
ادامه دارد ...
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هر کس��ب وکاری در زمینه بازاریابی، تبلیغات و برندس��ازی یک گزاره 
ارزش��ی خاص دارد. این گزاره نقش سرنوشت سازی در کسب وکار ما ایفا 
می کند. در حقیقت یک گزاره ارزش��ی قوی مخاطب را بدل به مش��تری 
ثاب��ت برند کرده، وی را بارها و باره��ا ترغیب به خرید دوباره خواهد کرد. 
نکته مهم در این میان عدم برابری تمام ارزش های مورد نظر برندهاس��ت. 
به این ترتیب برندهای موفق همیشه از ارزش های قوی و تاثیرگذار استفاده 
می کنند. با جس��ت وجویی س��اده در دنیای اینترنت با برندهای متفاوتی 
همراه با گزاره های ارزشی گوناگون مواجه می شویم. اگر قصد موفقیت در 
دنیای کس��ب وکار و بازاریابی را دارید، باید گزاره ارزشی تان را جذاب و در 
عین حال ترغیب کننده طراحی کنید. به این ترتیب مخاطب انگیزه کافی 
برای دریافت اطالعات بیش��تر پیرامون برند ما خواهد داشت. در غیر این 

صورت به سادگی از کنار ما و کسب وکارمان عبور خواهد کرد. 
گزاره ارزشی دقیقا چیست؟

در اینجا گ��زاره حاوی پیامی صریح در م��ورد ارزش محصول برندمان 
اس��ت. به این ترتیب مخاطب از ارزش افزوده محص��ول ما به زندگی اش 
آگاه خواهد شد. امروزه در یک کسب وکار واحد برندهای مختلفی مشغول 
به فعالیت هس��تند. بر این اس��اس فرآیند انتخاب محص��ول یک برند در 
برابر دیگران برای مشتریان پیچیده شده است. به طور معمول افراد پیش 
از انتخ��اب یک محصول به صورت قطع��ی المان های مختلفی را در ذهن 
بررسی می کنند. ارزش مورد تاکید برند ما در این میان تاثیر بسیار زیادی 
روی مخاطب خواهد داشت. به عبارت ساده تر، تصمیم نهایی یک مشتری 
براس��اس بررسی و مقایسه ارزش های پیشنهادی برندهای مختلف گرفته 
می ش��ود. نکته مهم درخصوص ارزش پایه ای هر برند درج آش��کارش در 
سایت رسمی و هر فرآیند و کمپین تبلیغاتی است. به این ترتیب مشتریان 
به مرور زمان برند شما را با آن ارزش مورد شناسایی قرار خواهند داد. در 
ح��وزه بازاریابی نیز پیام کلیدی م��ا برای مخاطب باید حول محور همین 

ارزش نهادی سامان یابد. 
به عنوان مثال، سایت Livible.com گزاره ارزشی خود را دقیقا در 
صفحه نخس��ت س��ایتش، به عنوان تیتر اصلی، قرار داده است. به طور 
معمول هر مش��تری مشکالت، س��لیقه، بودجه خرید، جایگاه اجتماعی 
و طرز داوری خاص خود را دارد. به هنگام انتخاب یک ش��عار مناس��ب 
باید تا جای ممکن نس��بت به س��لیقه های مختلف توجه کافی را اعمال 
کنیم. به این ترتیب ش��انس مان برای جذب دامنه هرچه وس��یع تری از 
مخاطب ها افزایش خواهد یافت. ش��عار سایت Livible.com به شرح 
ذیل اس��ت: »تبدیل ذخیره س��ازی ب��ه کاری آس��ان«. همانطور که ما 
می دانیم، کمتر کس��ی در دنیای امروز اقدام به ذخیره سازی اطالعات یا 
وسایل فیزیکی اش می کند. بر این اساس استارتاپ پیش رو با ریشه یابی 
دلیل عدم اقدام برای انجام فرآیند ذخیره س��ازی پاس��خ مناسب به این 
مشکل داده است. دلیل عدم عالقه بسیاری از ما به فرآیند ذخیره سازی 
اطالعات دش��واری انجام دستی آن اس��ت. به این ترتیب این استارتاپ 

با خودکارس��ازی تمام فرآیند ذخیره سازی کار ما را بسیار ساده و آسان 
Livible. کرده اس��ت. در این زمینه ت��ری درایتون، مدیرعام��ل برند

com، اینگونه اظهار نظر کرده اس��ت: »ما در ابتدا مش��کل های اساسی 
در زمینه ذخیره س��ازی اطالعات را شناس��ایی کردیم. س��پس به سراغ 
یافتن و خلق راهکارهایی برای غلبه بر این مشکل رفتیم.« به نظر گزاره 

ارزشی این برند بسیار جذاب به نظر می رسد، مگر نه؟
به طور معمول، آیا شما اقدام به طراحی گزاره ارزشی قدرتمند به منظور 
موفقیت کسب وکارتان می کنید؟ اگر هنوز دست به چنین کاری نزده اید، 

چهار توصیه ذیل به شما کمک فراوانی خواهد کرد.
1. ایجاد اطالعات خریدارها به منظور تعریف ارزش

اطالعات مربوط به خریدارها بخشی اساسی در چارچوب بندی ارزش 
پایه ای برندمان دارد. به طور معمول اطالعات مفید در مورد مش��تریان 
به ص��ورت نمودار مورد بح��ث و گفت وگو قرار می گی��رد. مزیت اصلی 
نموداره��ا فهم س��اده آنها در کنار امکان مقایس��ه آسان ش��ان با دیگر 
اطالعات اس��ت. هدف از چنین کاری یافتن مش��کالت اصلی مشتریان 
هدف مان در زندگی ش��ان اس��ت. وقتی ما همه اطالع��ات کلیدی را در 
اختیار داش��ته باش��یم، فرآیند خلق گزاره ارزش��ی مفید بسیار ساده تر 
خواهد ش��د. به عنوان مثال، اگر ش��ما در بررس��ی های خود مشتریان 
اصلی تان در شهر لس آنجلس را مادرهای تنها بیابید، نوع فعالیت تان به 
منظ��ور جلب نظر این دامنه از افراد کامال اختصاصی و ویژه خواهد بود. 
به این ترتیب گزاره ارزش��ی ما ب��رای جلب نظر این طیف از مخاطب ها 
باید روی دشواری های زندگی به عنوان یک مادر تنها و پرورش فرزندان 
بنا ش��ود. به ای��ن ترتیب توجه مادره��ا به تبلیغات ما جلب می ش��ود. 
صادقان��ه بگویم، امروزه چند برند در سراس��ر دنیا ب��ه طور اختصاصی 
به بررس��ی دش��واری های زندگی مادران مجرد می پردازد؟ همین عدم 
فعالیت جدی سایر برندها شانس ما را برای موفقیت افزایش خواهد داد.

پ��س از آنکه اطالعات مورد نیاز از مش��تریان را به دس��ت آوردیم، باید 
آنها را مورد راس��تی آزمایی قرار دهیم. به این ترتیب ما از صحت و اعتبار 

اطالعات مان مطمئن خواهیم شد. 
2. پرهیز از کج تابی و اشتباهات گزاره ای

در ه��ر صنعت و حوزه تخصصی کس��ب وکار کج تابی ه��ا و اصطالحات 
تخصص��ی فراوانی وجود دارد. اگر ش��ما توانایی عب��ور از این کج تابی ها و 
عرفی سازی اصطالحات تخصصی کسب وکارتان را داشته باشید، به راحتی 
امکان جلب نظر طیف وسیعی از مخاطب ها را خواهید یافت. در این زمینه 
برن��د تولید تیغ اصالح Dollar Shave Club برترین نمونه محس��وب 

می شود.
یکی از اش��تباهات رایجی که در صنعت تولید تیغ وجود دارد، اینگونه 
است: »هرچه شمار تیغ ها روی دسته تیغ اصالح بیشتر باشد، کیفیت آن 
محصول بهتر خواهد بود«. صادقانه بگویم، ش��مار باالتر تیغه تاثیر اندکی 
 Dollar Shave روی کیفی��ت محصول نهایی دارد. به این ترتی��ب برند
Club در کمپین ها و تیزرهای تبلیغاتی اش نهایت سعی خود را به منظور 
نمای��ش عدم تف��اوت تیغ اصالح در کیفیت نهایی محص��ول کرد. پس از 
گذشت زمانی اندک با ارائه اطالعات دقیق به مخاطب فرض کیفیت برتر 

تیغ های بیشتر از بین رفت. این ماجرا یکی از برترین نمونه های رفع سوء 
تفاهم ها و باورهای غلط در کسب وکارهای مختلف است. 

3. توسعه گزاره ارزشی پیرامون فرآیند کمک به مشتریان
یکی از بهترین راهکارها برای توسعه گزاره ارزشی برندمان و جلب نظر 
مش��تریان بدان ارائه توضیحات دقیق در مورد نحوه تاثیرگذاری و کمک 
محصول مان به مش��تریان است. به این ترتیب مشتری هدف ما باید تاثیر 
محسوس کاالی پیشنهادی ما روی زندگی اش را حس کند. توجه داشته 
باشید که در صورت عدم توجه به فایده محصول مان برای مشتریان حتی 
موف��ق به ف��روش یک محصول نیز نخواهیم ش��د. برند ما باید به ش��یوه 
کمک به مردم افتخار کند. به این ترتیب با افتخار این فرآیند را در گزاره 

ارزشی مان دخیل خواهیم کرد. 
به منظور اس��تفاده از توصی��ه فعلی، کاغذ و قل��م را رو به روی خود 
گذاش��ته و راهکارهای کمک محصول تان به مشتری را یادداشت کنید. 
به بیان س��وجان پاتل، استاد دانش��گاه هاروارد و مقاله نویس افتخاری 
س��ایت INC: »به هنگام طراحی ش��عار تبلیغاتی یا گزاره ارزشی برای 
برندتان به هیچ وجه از عبارت های دش��وار فهم یا بلند اس��تفاده نکنید. 
در عوض فرآیند بازاریابی خود را به گونه ای مس��تقیم در راستای شیوه 
تاثیرگ��ذاری محصول ت��ان روی زندگی مخاطب ق��رار دهید. به عبارت 
س��اده، گزاره ارزشی ش��ما باید نحوه کمک برندتان به مشتری را بیان 

کند.«
4. افزودن گزاره ارزشی به فرآیند بازاریابی

گزاره های ارزش��ی نقش موثری در اقناع س��ریع مخاطب بازی می کند. 
اگرچه در این میان در صورت ناتوانی مخاطب در فهم ارزش اصلی شعارتان 
عمال با شکس��ت مواجه خواهید شد. درست در همین هنگام شما نیاز به 
توضیح بیش��تر پیرامون گزاره ارزشی خود را خواهید داشت. افزودن گزاره 
ارزش��ی برندمان به کمپین بازاریابی شرکت یکی از راهکارهای ساده و در 
عین حال کاربردی برای ارائه توضیحات بیش��تر پیرامون گزاره مان است. 
به این ترتیب در فرآیند کمپین مان محتوای بصری و ویدئوهای تبلیغاتی 
را پیرامون توضیح و ارائه اطالعات بیش��تر پیرامون گزاره ارزشی برندمان 

خواهیم ساخت. 
توجه داشته باشید که گزاره ارزشی بیانگر چرایی مراجعه مشتری به برند 
ما و خرید از ماس��ت. به این ترتیب پاسخ به این پرسش در قالب کمپین 
بازاریابی باید بسیار ساده و دقیق صورت گیرد. اگر مخاطب پاسخ خود را 

در این مرحله به دست نیاورد، اقدام به خرید نیز نخواهد کرد.
نتیجه گیری

راهکارهای بسیار زیادی برای خلق یک گزاره ارزشی قدرتمند در عرصه 
کسب وکار وجود دارد. در اینجا من فقط به چند مورد از آنها اشاره کردم. 
با توجه به معیارهای اصلی خلق یک گزاره ارزش��ی ش��ما به راحتی قادر 
به طراحی نمون��ه ای جذاب خواهید بود. به عنوان نکته پایانی، همیش��ه 
به انتقال درس��ت مفاهیم و منظور اصلی تان در گزاره ارزشی توجه داشته 
باش��ید. در این راس��تا اگر توصیه های من به ش��ما کمکی کند، بس��یار 

خوشحال خواهم شد.
noobpreneur :منبع

3 روش آسان برای تولید محتوایی که 
مشتریان را جذب می کند

اگر استراتژی بازاریابی محتوای فوق العاده شما با یک محتوای جذاب 
همراه نباش��د، تمامی تالش های شما در این زمینه، بیهوده خواهد بود. 
همیش��ه می توانید اس��تاتوس خود را به روز رس��انی کنید و یا رضایت 
موتورهای جست وجوی گوگل را به دست آورید، اما بدون یک محتوای 
باکیفیت که بتواند با مش��تریان ش��ما ارتباط برقرار کن��د، راه به جایی 

نخواهید برد.
بهترین اس��تراتژی برای یک کارآفرین، یعنی همان اس��تراتژی ای که 
کسب و کار ش��ما را هدایت کرده و مشتریان را جذب می کند، در واقع 
بسیار آسان است. باید محتوای مرتبط، منسجم و پرقدرتی را تولید کنید 
که مس��تقیما با نیازهای مشتریان شما در ارتباط باشد. کارآفرینانی که 
از بهترین استراتژی های محتوا استفاده می کنند، از مرتبط بودن محتوا 

و توانایی آن در برقراری تعامل با مخاطبان اطمینان حاصل می کنند.
در ادام��ه به معرفی 3 روش برای تولید محتوای مناس��ب برای جذب 
مشتریان می پردازیم. از حاال به بعد، قبل از اینکه مطالب خود را منتشر 
کنید، از خودتان بپرسید که آیا این محتوا، با این 3 معیار تطابق دارد یا 
خیر. اگر اینطور باش��د، می توانید آن را منتشر کنید؛ در غیر این صورت، 

درباره آن تجدیدنظر کنید. 
1. محتوای شما باید مشکلی را از مخاطبان و خواننده های 

شما برطرف کند
این مساله به عنوان »فاکتور برطرف کننده مشکل« شناخته می شود. 
اگر محتوای شما این فاکتور را در بر داشته باشد، باارزش خواهد بود. در 
غیر این صورت باید بیش��تر تالش کنید. هر زمان که مردم روی لینک 
محتوای ش��ما کلیک می کنند، انتظار دارند که به چیز باارزشی برسند. 
شاید از نظر آنها، ارزش به معنای سرگرمی باشد، اما در اکثر مواقع، آنها 
ارزش را در قالب یک دانش مفید می شناسند. به ویژه دانش و اطالعاتی 
که مشکالتی در زمینه کسب و کار آنها را برطرف کند. محتوای شما باید 
به گونه ای طراحی ش��ود که چیزی که مشتریان به دنبال آن هستند را 
برای شان فراهم کند؛ دانشی که درباره برطرف کردن چالش های زمینه 

کسب وکار آنها باشد.
فرض می کنیم که شما یک مشاور فروش هستید. اگر اکثر مشتریان 
ش��ما برای برقراری ی��ک تماس با مش��کل مواجه می ش��وند، حرکت 
خردمندان��ه این اس��ت که محتوایی را در راس��تای آم��وزش چگونگی 
برقراری یک تماس مناسب برای آنها تهیه کنید. بدین ترتیب، محتوایی 
را نوشته اید که مشتریان بالقوه ایده آل شما را جذب می کند و در عین 
حال، به عنوان یک متخصص در زمینه چالش هایی که مش��تریان با آن 

روبه رو هستند، شناخته می شوید.
اگر تمامی محتواهای شما به همین ترتیب تهیه شده باشند و در هر 
کدام از آنها، به رفع یک مشکل خاص از مشتریان پرداخته شود، مزیتی 
که نصیب شما خواهد ش��د، دوطرفه خواهد بود. در وهله اول، محتوای 
ش��ما باعث می شود که به عنوان یک فرد معتبر و رهبر خوب در عرصه 
فعالیتی خودشناخته ش��وید و دوم اینکه خواننده ها به توصیه های شما 
اعتماد خواهند کرد و در نتیجه، احتمال اینکه با ش��ما همکاری کنند، 

بیشتر خواهد شد.
2. لحن آسان تری را به کار بگیرید و از نوشتار رسمی پرهیز 

کنید
مشتری ها ترجیح می دهند متن هایی را بخوانند که مشکلی را از آنها 
برطرف می کند، اما اگر از لحن مناسبی استفاده نکنید، حتی اگر محتوای 
فوق العاده و موثری را تولید کرده باشید، با استقبال خوبی مواجه نخواهید 
شد. بیشتر کارآفرینان برای نوشتن محتوای خود از لحن رسمی، خشک 
و پرمدعا استفاده می کنند. پرمدعایی یکی از المان هایی است که تحت 
هیچ شرایطی نباید از آن استفاده کنید. این کار نه تنها باعث ایجاد اشکال 

در تعامل می شود، بلکه مشتریان را با شما بیگانه می کند.
اگر یک لحن دوس��تانه و محاوره ای را به کار بگیرید، برای مش��تریان 
خوشایندتر خواهد بود. این دقیقا همان کاری است که کسب و کارهای 
خوب باید به کار بگیرند. رسمی نوشتن، یکی از بزرگترین اشکاالت را در 
نوشتن محتوا ایجاد می کند. آنها برای اینکه حرفه ای تر به نظر برسند، در 
نهای��ت با محتوایی کار را تمام می کنند که نمی تواند هیچ ارتباطی را با 

مخاطب خود برقرار کند.
در ادامه توصیه هایی را ارائه می دهیم که در نوشتن یک متن محاوره ای 

به شما کمک می کند:
1. بعد از نوش��تن متن محت��وا، بار دیگ��ر آن را از نگاه یک مخاطب 
بخوانید. آیا فهم این مطلب برای تمامی افراد با هر سطح سواد، مناسب 

است؟
2. استفاده از عالئم نگارشی مثل ویرگول، نقطه ویرگول، نقطه، عالمت 
س��وال و . . . ، درک مطلب را آس��ان تر می کند. آنها را در محل مناسب 

به کار بگیرید.
3. می توانید از ضمیر »من« استفاده کنید، چرا که با این کار در واقع 
تجربیات ش��خصی را ارائه می دهید و از فاکتور داستان س��رایی استفاده 

کرده اید.
3. ایده های قابل اجرا را در اختیار خواننده های خود قرار 

دهید
حال زمان آن فرا رس��یده که محتواهای کاربردی را برای مشتریان خود 
تولید کنید. این تنها مدلی از محتوا اس��ت که می توانید روی تبدیل آن به 
تجارت واقعی حساب کنید. به جای ارائه ایده های مبهم که ممکن است برای 
خواننده شما مفید باشد، در سراسر محتوای خود، کال تو اکشن شفافی را در 
اختیار آنها قرار دهید. این رویکرد به صورت چشمگیری باعث افزایش کیفیت 

محتوا شده و تعامل با مخاطب هدف را عمیق تر می کند.
به مش��تریان خود بگویید که دقیقا باید چه کاری را انجام دهند، بعد 
از اینک��ه چنین رویکردی را در تولید محت��وای خود اتخاذ کردید، تنها 
کافی است که به تماشای نتایج آن بنشینید. در وهله اول باید بدانید که 
مشتریان، به دنبال رسیدن به چه نتایجی هستند، سپس باید توصیه های 
کاربردی و قابل اجرایی را ارائه دهید که به راحتی بتوانند از آنها استفاده 
کنن��د. محتوایی که خواننده را به برداش��تن گام های مورد نظر ترغیب 
کند، قدرتمندترین محتوای تولیدش��ده است؛ چرا؟ به این دلیل که اگر 
خواننده ها، ایده شما را در کسب و کارشان به کار بگیرند و شاهد نتایج 
خوب آن باشند، این احتمال وجود دارد که در آینده به شما مراجعه کرده 

و همکاری خود را با شما آغاز کنند.
فرق��ی نمی کند که در چه زمینه ای فعالیت می کنید، تولید محتوایی 
که مشتری را جذب می کند، برای موفقیت استراتژی های کسب و کارها 
حیاتی است. این سه گام را به کار بگیرید و شاهد جذب مشتریان باشید.
Entrepreneur/ucan :منبع 

ایستگاهبازاریابی کسب موفقیت بیشتر با 4 توصیه راهبردی

چگونه گزاره ارزشی قدرتمند فرآیند بازاریابی و فروش را تسهیل می کند؟
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مدیرعامل بزرگ ترین شرکت های آمریکا چند 
برابر کارمندان معمولی حقوق می گیرند؟

طبق قانون جدید، کارمندان می توانند از حقوق مدیرعامل شرکت مطلع شوند؛ 
برخی از آن ها 4 هزار برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرند.این واقعیت 
که مدیرعامل یک شرکت باید چند برابر بیشتر از کارمندان معمولی حقوق بگیرد، 
کامال جا افتاده و از گذش��ته به همین ش��کل بوده است. اما روند این موضوع نیز 
مانند سایر موضوعات با گذشت زمان، افزایش پیدا کرده است به طوری که 53 سال 
پیش، مدیرعامل ها 20 برابر بیشتر از کارمندان متوسط خود حقوق می گرفتند اما 
سال گذش��ته حقوق مدیرعامل برخی از بزرگ ترین شرکت های آمریکایی 312 
برابر بیشتر از حقوق کارمندان معمولی شرکت گزارش شده است. حتی در برخی 
ش��رکت ها این رقم باالتر است، به عنوان مثال مدیرعامل مک دونالد 3هزار و 101 
برابر بیشتر از یک کارمند معمولی در سال حقوق دریافت کرده است؛ به عبارت 
دیگر حقوق مدیرعامل مک دونالد در یک سال 21 میلیون و 761 هزار و 52 دالر 
بوده درحالی که یک کارمند معمولی تنها 7هزار و 17 دالر در سال درآمد داشته 
است. البته دلیل چنین اختالفی احتماال این است که مک دونالد در سراسر جهان 
شعبه دارد و هزینه  زندگی در برخی کشورها به مراتب کمتر از هزینه  زندگی در 
آمریکا است. اما یکی دیگر از دالیل بروز چنین اختالفی، به قوانین جدید در مورد 
نحوه  توزیع درآمد شرکت مربوط می شود. به گزارش نیویورک تایمز، در چند دهه 
گذشته بخش قابل توجهی از سود شرکت به سرمایه گذاران شرکت و مدیر اجرایی 
شرکت، یعنی افرادی تعلق گرفته که معموال از افزایش ارزش سهام شرکت یا ادغام 
با سایر شرکت ها سود می برند. در این میان انتشار پیشنهادهایی مبنی بر باال بردن 
حقوق و مزایای کارمندان، مخالفت سهامداران را به همراه خواهد داشت. به عنوان  
مث��ال زمانی که خطوط هواپیمایی آمریکا اعالم کرد قصد دارد حقوق خلبانان و 
خدمه  پرواز را افزایش دهد، ارزش س��هام آن تنها در یک روز 5.2 درصد کاهش 
پیدا کرد. در سال جاری، نهایتا این قانون به تصویب رسید که کارمندان معمولی 
باید از میزان اختالف حقوق خود با مدیرعامل شرکت آگاهی پیدا کنند. در ادامه  
این مقاله  زومیت به بررس��ی اختالف حقوق مدیرعام��ل 15 مورد از بزرگ ترین 

شرکت های آمریکایی با کارمندان متوسط می پردازیم.
توییتر: مدیرعامل صفر برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد

تعداد کارمندان: 3،372 نفر
حقوق و مزایای مدیرعامل: 0 دالر

حقوق و مزایای یک کارمند متوسط: 161،860 دالر
آلفابت: مدیرعامل 0.000005 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد

تعداد کارمندان: 80،110 نفر
حقوق و مزایای مدیرعامل: یک دالر

حقوق و مزایای یک کارمند متوسط: 197،274 دالر
آمازون: مدیرعامل 59 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد

تعداد کارمندان: 566،000 نفر
حقوق و مزایای مدیرعامل: 1،681،840 دالر

حقوق و مزایای یک کارمند متوسط: 28،446 دالر
کرافت هاینز: مدیرعامل 91 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد

تعداد کارمندان: 39،000 نفر
حقوق و مزایای مدیرعامل: 4،194،179 دالر

حقوق و مزایای یک کارمند متوسط: 46،006 دالر
نت فلیکس: مدیرعامل 133 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد

تعداد کارمندان: 4،855 نفر
حقوق و مزایای مدیرعامل: 24،377،499 دالر

حقوق و مزایای یک کارمند متوسط :183،304 دالر
مایکروسافت : مدیرعامل 154 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد

تعداد کارمندان: 131،000 نفر
حقوق و مزایای مدیرعامل: 25،843،263 دالر

حقوق و مزایای یک کارمند متوسط: 167،689 دالر
اینتل: مدیرعامل 211 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد

تعداد کارمندان: 102،700 نفر
حقوق و مزایای مدیرعامل: 21،544،700 دالر

حقوق و مزایای یک کارمند متوسط :102،100 دالر
کاترپیالر: مدیرعامل 213 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد

تعداد کارمندان: 98،400 نفر
حقوق و مزایای مدیرعامل: 14،035،209 دالر

حقوق و مزایای یک کارمند متوسط: 65،770 دالر
جی پی مورگان چیس: مدیرعامل 364 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد

تعداد کارمندان: 252،539 نفر
حقوق و مزایای مدیرعامل: 28،320،175 دالر

حقوق و مزایای یک کارمند متوسط: 77،799 دالر
جانسون اند جانسون: مدیرعامل 452 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق 

می گیرد
تعداد کارمندان: 134،000 نفر

حقوق و مزایای مدیرعامل: 29،802،564 دالر
حقوق و مزایای یک کارمند متوسط: 66،000 دالر

ماراتن پترولیوم: مدیرعامل 935 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد
تعداد کارمندان: 44،000 نفر

حقوق و مزایای مدیرعامل: 19،670،807 دالر
حقوق و مزایای یک کارمند متوسط )شامل خرده فروشان پاره وقت(: 21،034 دالر

اسکیچرز: مدیرعامل 1،512 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد
تعداد کارمندان: 24،599 نفر

حقوق و مزایای مدیرعامل: 7،773،992 دالر
حقوق و مزایای یک کارمند متوسط )خرده فروشان پاره وقت(: 5،140 دالر

استه لودر: مدیرعامل 1،690 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد
تعداد کارمندان: 77،600 نفر

حقوق و مزایای مدیرعامل: 48،753،819 دالر
حقوق و مزایای یک کارمند متوسط: 28،845 دالر

کارمند متوسط استه لودر، خرده فروشی است که خارج از آمریکا قرار دارد.
مک دونالد: مدیرعامل 3،101 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد

تعداد کارمندان: 235 هزار نفر
حقوق و مزایای مدیرعامل: 21،761،052 دالر

حقوق و مزایای یک کارمند متوسط: 7،017 دالر
کارمند متوسط مک دونالد، کارمند پاره وقت شعبه ای واقع در لهستان است.

ماتل: مدیرعامل 4،987 برابر بیشتر از کارمندان متوسط حقوق می گیرد
تعداد کارمندان: 35،280 نفر

حقوق و مزایای مدیرعامل: 31،275،289 دالر
حقوق و مزایای یک کارمند متوسط: 6،271 دالر

کارمند متوس��ط ماتل، شخصی اس��ت که در کارخانه  این برند در مالزی کار 
می کند و نرخ دستمزد این افراد به طور چشمگیری پایین است.

BUSINESSINSIDER/ZOOMIT :منبع
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برای هر فردی، انگیزه ها و دالیل مختلفی برای ش��روع یک کسب وکار 
وج��ود دارد. اگرچه توصیه ها در این رابطه همواره این اس��ت که به دنبال 
تحقق بخشیدن به خواسته های خود باشید، با این حال واقعیت این است 
که در این رابطه برخی دالیل درست و نادرست وجود دارد که در ادامه به 
بررس��ی برخی از آن ها خواهیم پرداخت. در این رابطه توجه داشته باشید 
که آگاهی نسبت به درستی و یا نادرستی دالیل خود در همان ابتدا باعث 
می شود تا ریسک کاری که قصد انجام آن را دارید کاهش یافته و شانس 

موفقیت بیشتری را برای به ثمر رساندن آن داشته باشید. 
7 دلیل درست برای شروع یک کسب وکار

کارآفرینان باتجربه همواره ب��ه این موضوع تاکید دارند که هر فردی 
بای��د از دلیل و یا دالیل درس��تی ب��رای حضور در عرص��ه کارآفرینی، 
برخوردار باش��د. درواقع ش��ما باید ی��ک ایده ناب را در اختیار داش��ته 
باش��ید تا بتوانید در ام��ر کارآفرینی خود موفق ظاهر ش��وید. از جمله 
اشتباهات رایج در این رابطه این است که افراد در ابتدا امر کارآفرینی را 
شروع کرده و در مراحل بعد به سراغ یافتن حوزه های مورد نیاز جامعه 
می روند. همین بی هدفی آن ها باعث می ش��ود تا عمال در سردرگمی به 
س��ر ببرند. به طور خالصه 7 دلیل درست برای شروع یک کسب-وکار 

شامل موارد زیر است. 
1-شما یک موقعیت عالی را می بینید

شرایط جامعه همواره در حال تغییر است و همین امر نیز باعث می شود 
ک��ه بتوانید افق های جدیدی را بیابید که تمرک��ز روی حتی یک مورد از 
آن  ها می تواند موفقیتی چش��مگیر را برای ش��ما به ارمغ��ان آورد. در این 
رابطه توجه داش��ته باشید که ش��ما به عنوان یک فرد عالقه مند به حوزه 
کارآفرینی، نیاز دارید تا همواره ش��رایط بازار را مورد بررس��ی قرار داده و 
به دنبال راهکارهایی برای رفع نیازهای افراد باش��ید. در آخر توجه داشته 
باشید که در صورتی که شما یک موقعیت جدیدی را می-بینید که برای 
آن برنامه و یا ایده ای درست را دارید، این امر خود یک دلیل درست برای 

شروع کسب وکار شما محسوب می شود. 
2-شما ایده ای در اختیار دارید که مطمئن هستید افراد برای آن 

پول پرداخت خواهند کرد 
هیچ کسب وکاری نمی تواند بدون کسب سود به کار خود ادامه دهد. به 
همین خاطر الزم است تا نسبت به سودآور بودن آن اطمینان حاصل کنید. 
برای این امر در ابتدا از خود س��وال کنید که حاضر به پرداخت پول برای 
طرح خود هستید. در صورت این امر که موفق شدید تا از این مرحله عبور 
کنید بهتر است تا پرسشنامه ای را از جامعه آماری بازار هدف خود صورت 

دهید تا نسبت به درستی مسیر خود اطمینان حاصل نمایید.

3-شما قصد شروع کسب وکاری را دارید که نمونه موفق آن 
وجود دارد 

اگرچه همواره تاکید می شود تا به دنبال ایده های ناب باشید، با این حال 
این امر حالت ایده آلی داش��ته و همه افراد نمی توانند به این ش��یوه عمل 
کنند. به همین خاطر ش��ما می توانید با نگاهی به اقدامات سایر برندها و 
تالش برای انجام نمونه ای از اقدامات آن ها، به موفقیت مدنظر خود دست 
پیدا کنید. در این رابطه توجه داشته باشید این امر که فرد یا افرادی قبال 
مسیر مدنظر ش��ما را پیموده باشند، خود به اطمینان خاطر بیش تر شما 

کمک خواهد کرد و ریسک کار را کاهش خواهد داد. 
4-شما به راه حل خود برای حل یک معضل و یا رفع یک نیاز 

باور دارید 
به عقیده هنری فورد)موسس شرکت خودروسازی فورد( افراد با رفع حتی 
یک نیاز جامعه می توانند به موفقیت دس��ت پیدا کنند. در این رابطه الزم 
اس��ت تا نس��بت به عملی بودن راهکارهای خود اطمینان داشته باشید. در 
موارد متعددی مش��اهده شده اس��ت که افراد طرحی را در ذهن خود دارند 
با این حال در مرحله اجرا با مش��کالت بسیاری مواجه می-شوند. به همین 
خاطر در صورتی که نسبت به عملی بودن ایده های خود اطمینان کافی را 

دارید، شروع کسب وکار برای شما، همراه با دلیلی درست خواهد بود. 
۵-شما از انجام مسئولیت های جدید لذت می برید

برای پیشرفت و کس��ب موفقیت در هر کسب وکاری، شما نیازمند عالقه 
کافی به کار خود خواهید بود. در این رابطه توجه داشته باشید که کارآفرینی 
یکی از اقدامات بس��یار دشوار محسوب می شود. به همین خاطر تنها زمانی 
باید در این رابطه اقدام کنید که از تمایل کافی در این حوزه بهره مند باشید. 

6-شما شکست را قبول نخواهید کرد 
ی��ک کارآفری��ن باید از روحیه مبارزه برخوردار باش��د. علت این امر نیز 
به این خاطر اس��ت که ش��ما در طول مسیر خود، با شکست های کوچک 
و بزرگ بی ش��ماری مواجه خواهید شد. به همین خاطر در صورتی که از 
قدرت مبارزه با آن ها برخوردار نباش��ید، بدون شک بسیار زود از کار خود 
کناره گی��ری خواهید کرد. در همین راس��تا الزم اس��ت تا با خود صداقت 
داش��ته و نسبت به این امر که آیا شکس��ت را قبول خواهید کرد یا نه به 

پاسخی واقع بینانه از خود دست پیدا کنید.
7-شما تحقیقات کافی را انجام داده اید

اگرچه داشتن روحیه و عالقه در امر کارآفرینی امری ضروری محسوب 
می -شود، با این حال واقعیت این است که این امر تمام ماجرا نبوده و الزم 
است تا تحقیقات کافی در زمینه کاری مورد عالقه خود انجام داده باشید. 
برای مثال ممکن اس��ت ایده ش��ما کامال مفید باشد با این حال جامعه از 
آمادگی الزم برای پذیرش آن برخوردار نباشد. به همین خاطر الزم است 
تا قبل از شروع کار خود تحقیقات جامعی را انجام داده و یک پایگاه داده 
درست برای خود شکل دهید. در غیر این صورت شروع کار شما با ریسک 

بسیار باالیی همراه خواهد بود. 
4 دلیل نادرست برای شروع یک کسب وکار

بسیار مهم است که با خود صادق باشید و دالیل درستی را برای شروع 
کس��ب وکار خود بیابید. در این رابطه هم��واره دالیلی وجود دارد که افراد 
ممکن است آن ها را درست تلقی کنند با این حال کامال نادرست محسوب 
می ش��ود. در این رابطه توجه داشته باشید که کافی نبودن یک دلیل نیز 
باعث می شود تا آن به عنوان یک مورد بد معرفی شود. در همین راستا 4 

دلیل نادرست شروع یک کسب وکار شامل موارد زیر است.
1-شما از کار و یا مدیر خود متنفر هستید 

از جمله دالیلی که باعث می شود تا افراد در اندیشه شروع یک کسب وکار 
جدید باشند، تنفر از موقعیت شغلی و یا مدیر آن ها است. با این حال تنفر 
از ی��ک چیز به معنای عالقه من��دی به چیز دیگری نخواهد بود. به همین 
خاطر توصیه می ش��ود تا در صورتی که از این دلیل برخوردار هستید، در 
ابتدا به دنبال بررسی علت مشکل خود و ارائه راهکارهایی برای حل آن و 

در نهایت تغییر شغل خود باشید. 
2-شما از اولویت مالی برخوردار هستید

تصور بسیاری از افراد در رابطه با امر کارآفرینی، یک کار پردرآمد است. 
این امر در حالی است که شما برای رسیدن به ثروت در این کار، نیازمند 
موفقی��ت خواهید ب��ود. در این رابطه نمونه های متع��ددی از کارآفرینانی 
وجود دارد که عمال به هیچ پایگاه مطمئن مالی در زمینه خود دست پیدا 
نکرده اند. به همین خاطر در صورتی که اولویت اول شما کسب درآمد باال 
است، توصیه می شود تا به دنبال ایجاد یک کسب وکار جدید و قدم نهادن 
در مسیر کارآفرین شدن، نباشید. درواقع برای این امر بسیار مهم است که 
کاری را انجام دهید که نسبت به آن تمایل بسیار باالیی را دارید و اولویت 

شما در ابتدا تحقق بخشیدن به رویای خود و رضایت مشتری است.
3-شما به دنبال حجم کاری کمتر و اقداماتی ساده تر هستید 

یک باور نادرست دیگر در رابطه با امر کارآفرینی این است که مدیران و 
کارآفرینان، کار ساده ای را انجام داده و از حجم کاری کمتری در مقایسه 
با یک کارمند برخوردار هس��تند. این امر در حالی اس��ت که این افراد به 
علت نقش حیاتی که برای شرکت دارند، معموال بیش ترین حجم کاری را 
داشته و با مسائل متعددی دیگر می باشند که باعث می شود تا ساعت کاری 
آن ها، زمانی دقیق نداشته باشد. به همین خاطر فرار از حجم کاری خود، 

نمی تواند دلیل درستی برای حضور در عرصه کارآفرینی محسوب شود.
4-شما به دنبال کسب شهرت هستید 

اگرچه موفقیت در امر کارآفرینی همواره با کسب شهرت همراه خواهد 
بود با این حال این مسائل حاشیه های کار یک کارآفرین محسوب می شود. 
به همین دلیل در صورتی که درگیر این حواشی هستید، توصیه می شود 

تا در اندیشه شروع یک کسب وکار جدید نباشید.
thebalancesmb :منبع

7 دلیل درست و 4 دلیل نادرست برای شروع یک کسب وکار
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یکی از قدیمی ترین و معتبرترین شرکت های داروسازی جهان، از چهار 
سال پیش برنامه گسترده ای را برای ترویج نوآوری در تمام سطوح سازمانی 

خود آغاز کرده است.
شرکت بایر آگ )Bayer AG( مأموریت خود را »علم برای یک زندگی 
بهتر« می داند، کمال مالیک، عضو هیات مدیره و سرپرست بخش نوآوری 

این شرکت در مقاله ای می نویسد:
ما می خواهیم از اکتش��افات علمی جدید در راه بهبود و ارتقای سالمت 
و عرضه  غذای مطمئن و س��الم اس��تفاده کنیم اما برای دستیابی به این 
ه��دف، نه تنها در حوزه  دانش و تحقیق و توس��عه، بلک��ه در نحوه اجرای 
کسب وکارمان هم به نوآوری نیاز داریم. به عبارتی ما باید عملیات و شیوه  
عملکردمان را همگام با تغییرات س��ریع و گس��ترده  جهان، تغییر دهیم. 
ش��رکت بایر با بیش از 100 هزار کارمند و 150 س��ال سابقه چیز زیادی 
از ش��رکت های معمولی و عادی سیلیکون ولی یاد نمی گیرد. از طرفی ما 
نمی خواهیم و نمی توانیم مثل گوگل باش��یم. ما به نقشه  راه منحصربه فرد 

خودمان نیاز داریم.
راهکار شرکت بایر، طرحی است که سایر سازمان های نوآور نیز می توانند 
از آن استفاده کنند: این شرکت، شبکه ای از سفیران و مربیان داوطلب را 
در سراس��ر محیط کار، توسعه داده اس��ت که احساس مسئولیت جمعی 
در مورد نوآوری را  ترویج و فرهنگ  س��ازمانی را در مسیر درست هدایت 

می کنند.
دستور کار و برنامه های نوآوری

WeSolve ریشه شبکه چابک شرکت بایر، به انجمن ایده های آنالین
برمی گردد. این شرکت فروم آنالین خود را در سال 2014 و به عنوان راهی 
برای به چالش کش��یدن کارمندان و بهره گیری از ایده های آن ها در حل 
مش��کالت فنی و تجاری راه اندازی کرد. در نخستین مرحله از افتتاح این 
انجمن، بیش از 40 مربی از ش��عب مختلف شرکت بایر در سراسر جهان، 
رهب��ری برنامه را در دس��ت گرفتند. پس از 12 م��اه، تعداد اعضای فروم 
WeSolve به 1650 نفر می رس��ید و 23 هزار کارمند این شرکت هم از 

وب سایت فوق بازدید می کردند.
موفقی��ت انجمن آنالین، به نوعی تاییدکننده قدرت و نفوذ ش��بکه های 
غیررس��می در تغییر رفتار ش��رکت های بزرگ بود. به همین دلیل در ماه 
آگوست س��ال 2015؛ تش��کیل یک کمیته نوآوری متشکل از 14 مدیر 
ارشد و یک تیم پنج نفره  تمام وقت، برای استراتژی های نوآوری، به تصویب 
هیات مدیره  شرکت رسید. هدف اصلی شرکت، این بود که مجموعه ای از 
طرح های ویژه و مؤثر را برای ترویج نوآوری در سراس��ر س��ازمان، تنظیم 
کند. نخستین اولویت آن ها نیز الهام بخشی به کارمندان از طریق یادآوری 
و تکریم نوآوران داخلی شرکت بایر بود. پس  از آن، تیم و کمیته  استراتژی، 
فرصت��ی را در اختی��ار کارمندان قرار داد تا راهکاره��ا و روش های جدید 

نوآوری را یاد بگیرند و آموزه های خود را در چالش های واقعی کسب وکار، 
به اجرا درآورند. اولویت س��وم، توسعه  پلتفرمی شبیه به WeSolve بود 
که مش��ارکت و تبادل اطالعات در سراسر سازمان را تسهیل و امکان پذیر 
می کرد. اما مهم ترین برنامه ی ش��رکت، ایجاد شبکه ای از مدیران ارشد و 
متوس��ط بود که با الهام بخش��ی به کارمندان، آن ها را به تعامالت نوآوری 

دعوت می کردند.
توسعه  یک شبکه  چابک

س��ال 2016، هیات مدیره، س��فیران )س��خنگویان( نوآوری را از میان 
پرس��نل خود شناس��ایی کرد و وظایف آن ها را در هر یک از بازارهای این 
ش��رکت شرح داد. این س��فیران، درواقع 80 نفر از اعضای قدیمی و ارشد 
سازمان بودند که می توانستند استراتژی را به نوآوری متصل کنند و زمینه  
عملی ش��دن برنامه ه��ا را فراهم آورند. همین س��فیران بودند که در پیدا 
کردن مربیان نوآوری به مس��ئولین کمک کردند. مربیان وظیفه داشتند 
ک��ه ایده های جدید مطرح ش��ده را به زندگی واقع��ی واحدهای خود وارد 
کنند. در این مرحله، تعداد کارمندان باسابقه ای که به عنوان مربی انتخاب 
ش��دند، بیش از 600 نفر بود. شرکت بایر با الهام از مدل ساختار عملیاتی 
دوگانه  جان کاتر، از همه  کارمندان خواست که شغل »روزانه« خود را طبق 
سلسله مراتب سازمانی حفظ کنند و هم زمان، 5 تا 10درصد از زمان خود را 

به پروژه های نوآورانه  غیررسمی اختصاص دهند.
مربیان نوآوری، یک برنامه  سه روزه را تحویل گرفتند که شامل مرور کلی 
دستور کار و همچنین توضیح مفصل تکنیک »تفکر اختراعی سیستماتیک 
: SIT« ب��ود. این برنامه به صورتی طراحی ش��ده بود ک��ه اجرای فوری و 
بالفاصل��ه  آن امکان پذیر بود. به ع��الوه، به کارمندان نیز کمک می کرد که 
از همکاران خود حمایت کنند. اقدام بعدی ش��رکت، راه اندازی وبینارها و 
کنفرانس هایی بود که به توضیح س��ایر پیشنهادات می پرداختند و مسائل 
یا دوره های آموزش��ی را به اشتراک می گذاشتند، اما مربیان نوآوری، واقعا 
چه مسئولیتی به عهده داشتند؟ یکی از مهم ترین اقدامات آن ها، برگزاری 
»جلسات سریع« بود. جلسات سریع درواقع ورکشاپ یا کارگاهی کوتاه و 
ساختاریافته، برای رسیدگی به یک مشکل خاص بودند. به عنوان  مثال، اگر 
ی��ک مدیر، با یک فرآیند بیش ازحد پیچیده یا یک رقیب جدید دیجیتال 
درگیر بود، مربی به س��رعت یک تیم چهار تا ش��ش نفره تشکیل می داد. 
سپس با استفاده از ابزارهای الزم، به آن ها آموزش می داد و یک ورکشاپ 
س��اده برای رسیدگی به مس��ئله برگزار می کرد. تا سال 2018، بیش از 5 
هزار »جلس��ه  سریع« در سراسر شرکت برگزارش��ده بود. در مرحله  بعد، 
مربیان بس��یار فعال یعنی مربیانی که حداقل 10 جلسه  سریع را رهبری 
کرده بودند، در دوره های آموزش��ی پیشرفته تر شرکت کردند. تا به امروز، 

تعداد این مربیان به 49 نفر می رسد.
هم زمان، س��فیران نوآوری، فعالیت مربی��ان را تحت نظارت خود دارند. 

آن ه��ا باید اطمینان حاص��ل کنند که ابتکارات ارائه ش��ده در هر واحد یا 
دپارتمان، با اولویت های رهبران ارش��د ش��رکت بایر س��ازگار اس��ت. این 

سفیران نقش مشوقان فعالیت های مشارکتی نوآورانه را نیز ایفا می کنند.
گسترش شبکه

ش��رکت بایر با کمک ش��بکه ای که از کارمندان مجرب و ماهر داوطلب 
تشکیل  شده بود، در توسعه سایر زوایا و جوانب برنامه نوآورانه  خود نیز به 

موفقیت های چشمگیری دست  یافت.
به  عنوان  مثال در س��ال 2017، صن��دوق مالیCATALYST افتتاح 
شد. این صندوق؛ ترکیبی از پشتیبانی حرفه ای )مطابق با اصول استارتاپ 
ناب( و بودجه  الزم برای کش��ف فرصت های بزرگ تر کسب وکار در سراسر 
ش��رکت بود. تنها در طول دو هفته، شرکت بایر به کمک سفیران نوآوری 
موفق ش��د 120 چالش واقعی درون سازمانی را شناسایی کند. در همین 
راس��تا، صن��دوق CATALYST حدود 50 هزار ی��ورو را در اختیار 28 
س��فیر قرار داد و در مدت کمتر از یک سال،  به نتایج فوق العاده ای دست 
پیدا کرد: آن ها س��ه برنامه  جدید در دس��ت داشتند: یک مدل کسب وکار 
جدید در زمینه  بهداش��ت و درمان حیوانات، ی��ک راهکار دیجیتال برای 
عملیات کلینیک ها و یک اپلیکیش��ن آموزشی گیمیفای )بازی وارسازی( 

شده.
شرکت بایر، شبکه های چابک را از طریق فعالیت های دیگری نیز تقویت 
کرد. برای مثال از آن ها خواس��ت ک��ه رویدادهای نوآوری محلی را برگزار 
و اداره کنن��د. به عالوه، از آن ها دعوت کرد تا در پلتفرم های تأمین بودجه  
نوآوری های باز و همچنین مراکز Live Hub شرکت در برلین، بوستون 

و سنگاپور، حضور داشته باشند.
در حال حاضر، شبکه کارمندان نوآور، گسترش بسیار زیادی یافته و کار 
مسئولین دفتر مرکزی شرکت را بسیار ساده تر کرده است. حدود 200 نفر 
از کارمندان مجربی که می خواهند به صف مربیان نوآوری ملحق شوند، در 
فهرست انتظار قرار دارند. این شرایط به رهبران شرکت اجازه می دهد در 
خصوص انتخاب افراد و محول کردن نقش های خاص، بسیار گزیده تر عمل 
کنند. معموالً در مرحله اول، مربیان به صورت غیررسمی انتخاب می شوند 
و مدیران هر واحد، سطوح عملکرد آن ها را بررسی می کنند. مدیران باید 
اطمینان حاصل کنند که داوطلبان، می توانند مسئولیت های جدید را در 

کنار وظایف قبلی خود انجام دهند.
ت��ا این لحظه، ش��رکت بایر از 80 س��فیر و 700 مرب��ی در بیش از 70 
کش��ور دنیا برخوردار است. بیش از 80درصد از این افراد، فعاالنه مشغول 
به کارند حتی اگر برنامه های نوآوری، فراتر از وظایف ش��غل رسمی آن ها 
باشد. آن ها به نوبه  خود، به پویایی دیگران کمک کرده اند: تاکنون بیش از 
5هزار نفر در رویداده��ای نوآوری حضور یافته اند، 5 هزار نفر در وبینارها 
و رویدادهای آموزش��ی نوآوری شرکت کرده اند و بیش از 38 هزار نفر هم 

از Youniverse، هاب آنالین فعالیت های نوآوری این ش��رکت استفاده 
می کنند.

3 دیدگاه کلیدی
شرکت بایر طی تجاربی که در مراحل تغییر رویکردهای توسعه و تشویق 

نوآوری کسب کرده، به سه بینش کلیدی دست  یافته است:
نخس��ت آنکه نوآوری، یک فعالیت اجتماعی اس��ت و به همین دلیل، 
ارتباطات، یک دارایی ارزش��مند در این مس��یر به شمار می رود. تصویر 
یک مخترع یا مکتشف تنها، شاید وسوسه انگیز باشد، اما تقریباً همیشه، 
تصویری نادرست و اشتباه است. واقعیت این است که نوآوری، به صورت 
تیم��ی، در کارگاه ه��ای چندمنظ��وره و از خالل افراد زی��ادی حاصل 
می شود. نکته  بعد اینکه، راهکارهای نوآوری بسیار مسری هستند. پس 
 از اینکه ش��رکت بایر مفهوم »جلسه  سریع« را معرفی کرد، شرکت های 
زیادی این رویکرد را مفید و مؤثر دیدند و خیلی زود، جلس��ات س��ریع 
خود را به صورت هفتگی برگزار کردند. کارایی این جلس��ات نه به دلیل 
رهبری مرکزی، بلکه ناش��ی از انرژی و مهارت های چندین فرد )عضو( 

کلیدی بود.
دیدگاه دوم: موفقیت مدل های دوگانه  سریع، مستلزم سیستم فکری و 
ذهنی جدیدی است. در این مدل، کارمندان 5تا 15درصد از زمان خود را 
روی پروژه های با سیکل سریع کار می کنند و بقیه  کارشان را با سرعت کم 
انجام می دهند. گرچه این سیستم، جذاب به نظر می رسد، اما به تعدیل و 
تطبیق زیادی نیاز دارد. معموالً اموری که از س��یکل سریع برخوردارند، یا 
به آزمایشات مربوط می شوند، یا در حوزه  ابهام پذیری و تاب آوردن شرایط 
قرار می گیرند، یا به طور خالصه، به معنای پذیرش شکست ها هستند. این 
سه ویژگی، شرایطی نیستند که برای کارمندان، عادی و روتین محسوب 
شوند. به همین علت در این مرحله با یک چالش جدی مواجه هستیم که 
الاقل هنوز، به طور کامل حل  نشده است. شرکت بایر نیز همچنان در حال 
تعریف متریک های مناسب، به کارگیری رهبران مناسب در جایگاه بهینه و 

ارتقای سطوح درک سازمانی است.
چشم انداز س��وم: داوطلبان، به توانمندسازی و تجدید انرژی نیاز دارند. 
گرچه ش��رکت بایر، شبکه های چابک خود را توسعه داده و مجموعه ای از 
فعالیت های حمایتی را برای پشتیبانی از آن ها در نظر گرفته، اما مسلماً گام 
بعدی شرکت، پروسه  سخت تری است. آن ها باید در مرحله بعد، رفتارهای 
جدید س��ازمانی را در سراسر شرکت، نهادینه و رسمی کنند. این فرآیند، 
مس��تلزم تقویت مجدد شبکه چابک اس��ت. بنابراین بایر از افزایش تعداد 
کارمندانی که در حال ثبت نام در فهرست مربیان هستند، قدردانی می کند 
اما این شرکت به منظور حفظ نتایج مثبت فعلی، باید در طول زمان نیز به 

توسعه  شبکه ادامه دهد.
HBR/zoomit :منبع
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز- شرکت آب و فاضالب استان قم از 
میان شرکت های آبفای شهری و روستایی موفق به  کسب عنوان برتر 
در زمینه رشد پژوهش و فناوری شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان قم، دبیر کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضالب 
استان قم در خصوص این موفقیت گفت: مبنای این ارزیابی و انتخاب 
بر اساس فعالیت های حوزه تحقیقات و فناوری و در11 شاخص اصلی 
بوده اس��ت. وی وضعیت اعتبارات و هزینه کرد، مقاالت علمي چاپ 
ش��ده در مجالت معتبر و ارائه ش��ده در کنفرانس ها و سمینارهاي 
معتبر علمي، حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی، حمایت از 
چاپ کتب مصوب کمیته تحقیقات، حمایت علمی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور و برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و کارگاه های 
آموزش��ی را از جمله این ش��اخص ها ذکر کرد. مهندس عبدالهادی 
مطهری تفاهم نامه های مبادله ش��ده با دانش��گاه ها و مراکز علمی- 
تحقیقاتی و ش��رکت های دانش بنیان، وضعیت پیشرفت پروژه های 
تحقیقاتي مصوب دفتر تحقیقات آبفای کش��ور و س��ایر پروژه های 

تحقیقاتی به کارگیری زیرس��اخت ها در حوزه پژوهش، حضور فعال 
در جش��نواره ها و نمایش��گاه های پژوهش و فناوری و تعامل سازنده 
با دفتر تحقیقات ش��رکت مهندسی را از دیگر فعالیت های ارزشمند 
شرکت آب و فاضالب برشمرد. وی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی 
این ش��اخص ها شرکت آب و فاضالب اس��تان قم توانست به عنوان 
»شرکت برتر در زمینه رشد پژوهش و فناوری« دست یابد و از سوی 

مدیرعامل شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور مورد تقدیر قرار 
بگیرد. دبیر کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان قم افزود: در 
همین راستا در مراسمی که با حضور دکتر قادری فر معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، مهندس مهاجری معاون تحقیقات و منابع 
انسانی وزارت نیرو و مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور برگزار شد از دکتر صادق پور مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان قم تقدیر ش��د. یادآور می شود در لوح تقدیری که 
از س��وی مدیرعامل آب و فاضالب کش��ور به شرکت آب و فاضالب 
تقدیر شده، آمده است: تالش متفکران، اندیشه ورزان و پژوهشگران 
در راس��تای دس��تیابی به قله های رفیع علم و فناوری نشانگر عزم و 
همت واالی فرهیختگان صنعت آب و فاضالب و شایسته تقدیر است. 
مهن��دس حمیدرضا جانباز در ادامه این لوح تقدیر ضمن تبریک به 
آبفای قم به سبب کسب عنوان »شرکت برتر در زمینه رشد پژوهش و 
فناوری« از درگاه خداوند متعال دوام و توفیقات روزافزون این مجموعه 

را مسئلت کرده است.

 تبریز - اسد فالح: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از 
اجرای 28 پروژه به ارزش بیش از 35 میلیارد ریال توس��ط امور برق 
ائ��ل گلی خبر داد.  به گزارش خبرن��گار ما در تبریز، عادل کاظمی، 
دلی��ل اصلی اجرای پروژه های یاد ش��ده را بهبود و افزایش پایداری 
شبکه توزیع برق عنوان کرد و افزود: با احداث چندین پست هوایی، 
ساماندهی شبکه های فشار متوسط هوایی و ایجاد و افزایش قدرت 
مانور در شبکه هوایی 20 کیلوولت، ضعف ولتاژ مناطق حساس و پر 
مصرف مرتفع ش��د.  وی ادامه داد: در این راس��تا 13 دستگاه پست 
هوایی با مجموع ظرفیت سه هزار و 855 کیلوولت آمپر با هزینه بالغ 
بر 10 میلیارد ریال احداث شده و به بهره برداری رسیده است.  وی از 
اجرای 8 پروژه توسعه فیدر، قدرت مانور و افزایش پایداری شبکه خبر 
داد و افزود: برای انجام این پروژه ها خط فشار متوسط هوایی دو مداره 
به طول بیش از هفت هزار و 400 متر و خط فش��ار متوسط زمینی 
به طول بیش از سه هزار و 400 متر جهت خروج دو عدد فیدر فشار 
متوسط جدید از پست یاغچیان و دو عدد فیدر فشار متوسط جدید 
از پست سعید آباد احداث شده است.  وی همچنین ادامه داد: در این 
راستا 6 دستگاه سکسیونر هوایی جمعا با هزینه یک میلیارد ریال در 

نقاط مختلف مورد نیاز ش��بکه نصب شده است.  مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق تبریز گفت: 138 دس��تگاه چراغ الک پش��تی در 
مناطق مختلف از جمله جاده باسمنج خیابان سبالن و کوی فردوس 
نصب شده است.  وی همچنین از هزینه کرد بالغ بر دو میلیارد ریال 
برای توسعه شبکه روشنایی معابر این امور خبر داد و افزود: 30 اصله 
پایه فلزی 14 متری و 77 اصله تیر بتونی به همراه بیش از یک هزار 
و 500 متر کابل کش��ی زمینی و احداث بیش از دو هزار متر فش��ار 

ضعیف هوایی و تعداد 100 دس��تگاه چراغ LED  در خیابان های 
دانشگاه، گلباد، و زعفرانیه توسط این امور اجرا شده است.  کاظمی با 
اشاره به پروژه انجام شده در مسیر دروازه تهران اظهار داشت: اصالح 
و ساماندهی شبکه موجود و رفع حریم شبکه شامل 420 متر کابل 
کش��ی فشار متوسط زمینی در مس��یر دروازه تهران تا هتل مرمر و 
احداث یک هزار و 767 متر خط فش��ار ضعیف هوایی در سایر نقاط 
از اقدامات انجام ش��ده در این محل می باش��د.  وی همچنین افزود: 
تعداد 23 دستگاه ترانسفورماتور هوایی در پست های کم بار و پر بار با 
هزینه بالغ بر دو میلیارد ریال در مناطق مختلف شبکه جابه جا شده 
است.  وی خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه های انجام شده توسط این 
امور، رفع حریم خطوط فشار متوسط هوایی و تبدیل آن به خطوط 
زمینی به طول 650 متر و رفع کانون های خطرخیز شامل نصب 11 
اصله تیر بتونی زیر خط فشار متوسط هوایی را می توان نام برد.  الزم 
به ذکر اس��ت اصالح ارتفاع دو دستگاه ترانس هوایی در جاده تهران، 
اصالح 20 دستگاه درب پیالر، 50 مورد تعویض تابلوهای فرسوده و 
نصب 13 دستگاه تابلو تجمیع جدید در نقاط مختلف شبکه از جمله 

اقدامات امور برق ائل گلی است.

اهواز- شـبنم قجاوند- در آیین بزرگداش��ت س��ی و نهمین 
سالگرد تاسیس شرکت ملی حفاری ایران واحد های نمونه عملیاتی 
و پش��تیبانی ش��رکت معرفی و با اهداء لوح سپاس مورد تقدیر قرار 
گرفتند .  در این آیین که همزمان با اول دیماه در حضور ش��ماری 
از مقامات کشوری و مدیران ارشد صنعت نفت و استانی برگزار شد، 
در بخش عملیات حفاری دس��تگاه ه��ای 34، 94، 93 و 35 فتح و 
دکل دریایی مورب نمونه شناخته شدند .  در بخش ترابری سنگین 
و جابجایی دستگاه های حفاری گروه جابجایی فجر 4 و در خدمات 
اردوگاهی، از کارکنان اردوگاه دستگاه های حفاری 94 ، 62 و 92 فتح 
در ح��وزه مدیریت خدمات تجلیل به عمل آمد .  در بخش مدیریت 

ایمنی، بهداشت و محیط زیست )HSE( ، پدافند غیر عامل، مدیریت 
بحران و فوریت های پزشکی،  دستگاه های 21 و 32 فتح به لحاظ 
اهتمام به ضوابط و مقررات تعریف شده در این مبحث تقدیر شدند 
.  همچنین ادارات عملیات س��یال خشکی – 4 )پروژه ها(، خدمات 
نمودارگیری، پشتیبانی فناوری اطالعات،  مطالعات و بررسی های فنی 
مدیریت عملیات ویژه حفاری و پروژه های خدمات سیمان و انگیزش 
چاه نمونه و از آنان تقدیر گردید .  در بخش پروژه های حفاری پروژه 
حفاری یاران و در بخش های  ارایه خدمات به تمامی پروژه ها واحد 
تعمیرات اساس��ی و اصالحی ماشین آالت مکانیک و اداره مهندسی 
مناقصات انتخاب و با اهداء لوح سپاس  از زحمات آنان تقدیر گردید.

اورمیه-رونق -  علی عبدلی س��یالبی در نشس��ت با صنعتگران 
شهرس��تان ارومیه که با حضور مدی��ر کل کمیته امداد امام خمینی 
اس��تان و با هدف معرفی طرح ارائه بس��ته های تش��ویقی تعامل با 
کارفرمایان برگزار ش��د، با بیان این مطلب افزود: اعتبار مناس��بی به 
کمیت��ه امداد امام خمینی با دو هدف کم��ک به مددجویان جویای 
کار و نی��ز تأمین مالی واحدهای تولیدی، تخصیص یافته اس��ت که 
درصدد هس��تیم تا حداکثر بهره را از این طرح جهت رفع مشکالت 
برخی واحدهای تولیدی در حد امکان و نیز ایجاد اشتغال پایدار برای 
قشر آسیب پذیر جامعه انجام دهیم. وی با بیان اینکه تا کنون جهت 
عملیاتی نمودن موضوع جلسات متعددی شکل یافته و تفاهم نامه ای 
نیز با کمیته امداد منعقد شده است، تصریح کرد: در قالب این طرح به 
واحدهای تولیدی که نسبت به جذب و بکارگیری مددجویانی که از 
سمت کمیته امداد معرفی می شوند به ازای هر نفر 200 میلیون ریال 

تسهیالت با نرخ سود 4 درصد اعطا می شود و یا بیمه فرد مددجو به 
مدت دو س��ال توس��ط این نهاد انقالبی پرداخت خواهد شد.  وی در 
ادامه افزود: البته طبق دستورالعمل بسته تشویقی، واحدهای تولیدی 
و صنعتی که در مناطق محروم مستقر می باشند می توانند از هر دو 
مورد حمایتی نیز برخوردار شوند که درصدد هستیم تا با انجام مکاتبات 

و اقدامات الزم نسبت به ارائه بسته تشویقی بصورت کامل به واحدهای 
صنعتی  و تولیدی اس��تان بهره گیریم. رئیس هیئت مدیره شرکت 
شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه جلسات متعددی 
با نمایندگان بانکهای عامل استان جهت تأمین مالی واحدهای تولیدی 
کوچک و متوس��ط برگزار شده اس��ت، اظهار کرد: مقرر شده است تا 
بانکهای عامل با معرفی شرکت شهرکهای صنعتی از محل اعتبارات 
داخلی خود نسبت به تأمین منابع مالی واحدهای صنعتی استان اقدام 
نمایند. عزیز سهندی مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی نیز در این 
نشست با تبیین اهداف بسته تشویقی برای مددجویان و فرزندان و با 
هدف حمایت از کارآفرینان ، اظهار داشت: در قابل این طرح هر واحد 
تولیدی می تواند حداکثر نسبت به بکارگیری 5 نفر با اخذ تشویقات 
اعالمی اقدام نماید ولی در صورت اخذ مجوز تا س��قف 20 نفر نیز در 

قالب این طرح برای هر واحد تولیدی قابل افزایش می باشد.

اصفها - قاسم اسد- آیین رونمایي از طرح هاي سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار ش��هرداري اصفهان با حضور شهردار اصفهان،  اعضاي 
شوراي اسالمي شهر، معاونین و مدیران شهرداري و رییس پلیس راهور 
اصفهان برگزار شد. در این آیین از اپلیکیشن حمل و نقل بار شهري، 
دیده بان آلودگي هوا، س��ند حمل بار درون شهري و نظارت تصویري 
مراکز معاینه فني رونمایي ش��د.   شهردار اصفهان با بیان اینکه کارها 
و برنامه ریزي هاي انجام شده در شهرداري اصفهان در حال به نتیجه 
رسیدن اس��ت، اظهار کرد: از ابتداي آغاز به کار در شهرداري بر انجام 
کارها به صورت علمي تاکید داش��تیم و منظور از علمي بودن مبنا و 
منطق داشتن کارها و فعالیت ها است.     قدرت اهلل نوروزي با بیان اینکه 
امروز در تمامي حوزه ها در ش��هرداري شاهد تحوالت خوبي هستیم، 
تصریح کرد: بررس��ي ها و ارزیابي ها نشان دهنده این است که برنامه 
هاي شهرداري در حال حرکت به سمت اهداف تعیین شده است. کارها 
با برنامه آغاز شده است. زمینه این برنامه ها توسط شوراي شهر فراهم و 
توسط مدیران انتخاب شده، عملیاتي مي شود.   وي ادامه داد: بخشنامه 

صادر شده مبني بر معاینه فني تمام خودروهاي شهرداري و آماده شدن 
8 مرکز معاینه فني شهرداري براي خودروهاي سبک و یک مرکز براي 
ماشین هاي سنگین که زمینه را براي کاهش آالیندگي ها فراهم مي 
کند جاي خوشحالي دارد.   شهردار اصفهان تاکید کرد: حتي اتوبوس 
هاي درون ش��هري نیز به مراکز معاینه فني رفت��ه و به تمام ادارات و 
ارگان هاي دیگر نیز در این خصوص نامه زده شد و امیدوارم این ارگان 
ها شعار مشارکت همگاني را عملي کنند.  وي اضافه کرد: موضوعي که 

به همه بشریت آسیب مي زند آلودگي هواست و باید این موضوع را با 
کمک همه دستگاه ها و همه مردم مهار کنیم زیرا شهرداري به تنهایي 
نمي تواند با چنین پدیده خطرناکي مقابله کند.  نوروزي گفت: این کار 
بای��د به صورت تدریجي ب��وده و از زاویه هاي مختلف موضوع کاهش 
آلودگي هوا را در دس��تور کار قرار داد تا اتفاق هاي بس��یار خوبي رخ 
دهد. وي بیان داشت: اپلیکیشن هاي تهیه شده براي حمل و نقل بار 
در شهر مي تواند تضمیني براي حمل بار توسط شهروندان باشد. باري 
که تحویل داده مي شود تعهد به نتیجه دارد به نحوي که این بار به هر 
صورتي به طور حتم باید به مقصد برسد. این موضوع امنیت و نظم ایجاد 
کرده و به س��رفصل جدیدي براي شهرداري تبدیل مي شود.   معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار کرد: بازسازی 30 دستگاه 
اتوبوس فرسوده و افزودن آن  ها به ناوگان اتوبوسرانی شهر، رونمایی از 
یک دستگاه اتوبوس بازسازی شده برای جانبازان و معلوالن و جشنواره 
رانندگان حرفه  ای از جمله اقداماتی بود که طی هفته گذشته در بخش 

حمل و نقل شهر اتفاق افتاد و تا 29 دی ماه ادامه مي یابد. 

رش��ت- مهناز نوب��ری - در هفته پژوهش و فناوری س��ال 
1397 از دکتر کاوه حریری اصلی، مش��اور مدیر عامل آبفای 
ش��هری گیالن  به عنوان پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی 
تقدیر ش��د.چهل و یکمین نشس��ت تخصصی توسعه سازمان 
مدیری��ت و برنامه ری��زی گیالن ب��ا موض��وع "برنامه آمایش 

س��رزمین، میثاق و رهیافتی به س��وی توس��عه آتی اس��تان 
گیالن" باحضور مهندس س��ید محسن حسینی رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گیالن به اتفاق 
تعدای از مدیران س��ایر دستگاه های اجرایی استان در سالن 
اجتماعات س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن برگزار شد 

و در پای��ان این نشس��ت ضمن تقدیر از دکت��ر کاوه حریری 
اصل از یک پژوهش��گر دیگر به عنوان پزوهش��گر برتر و س��ه 
رابط پژوهشی دستگاه های اجرایی و پژوهشگران برتر سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن در سال 1397 با اهدای 

لوح، تقدیر  شد.

در بین شرکت های آب و فاضالب سراسر کشور؛

آبفای قم رتبه برتر در رشد پژوهش و فناوری را کسب کرد

به ارزش بیش از 3۵ میلیارد ریال؛  28 پروژه در امور برق ائل گلی تبریز اجرا شد

در آیین بزرگداشت سی و نهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی حفاری ایران صورت گرفت؛

تقدیر از واحد های نمونه عملیاتی و پشتیبانی شرکت ملی حفاری ایران

یک شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی :

هزار و 88۰ میلیارد ریال اعتبار اشتغال کمیته امداد در انتظار جذب در صنعت و تولید استان

مردم، دیده بان آلودگي هوا شدند؛ تردد خودروهاي دودزا را گزارش دهید

دکترکاوه حریری مشاور مدیرعامل آبفای گیالن،پژوهشگر برتر سال 1397 استان گیالن شد 

امضاي تفاهم نامه اجراي طرح داناب میان آب منطقه اي و اداره کل 
آموزش و پرورش هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- تفاه��م نامه اجراي طرح داناب براي 80 
هزار دانش آموز هرمزگاني میان شرکت آب منطقه اي و اداره کل آموزش و پرورش 
هرمزگان امضا شد. به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي هرمزگان، هوشنگ 
مالیي مدیر عامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان در این دیدار ضمن ابراز خرسندي 
از همکاري این دو ارگان عنوان کرد: طرح داناب)طرح ملي دانش آموزی نجات آب( در 
سال گذشته نیز به اجرا درامد که در این راستا موفقیت هایي را به همراه داشت. وي 
در ادامه توضیح داد: با توجه به شرایط اقلیمي استان هرمزگان و کمبود بارش در سال های اخیر همچنین خشک سالی های پی درپی 
لزوم آگاهی و استفاده بهینه از آب مطرح است ازاین رو آموزش همگانی برای همه اقشار جامعه ازجمله دانش آموزان ضروری است. 
این مقام مسئول اظهار کرد: همان گونه که میدانیم شکل گیري و رشد شخصیت افراد در کودکي صورت میگیرد از این رو اموزش 
و پرورش نقش بسیار موثري در تربیت افراد دارد. مدیر عامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان افزود: ازآنجایی که دانش آموزان طیفي 
از جامعه هستند که می توانند در مصرف بهینه آب و ترویج آموزه های فرهنگی مصرف بهینه در خانواده مؤثر باشند  این طرح در پایه 
هاي هفتم، هشتم و نهم مدارس اجرایي مي شود. وي اظهار کرد: هر کار فرهنگی باید ریشه ای و با تکیه بر تفکر و اندیشه صورت گیرد 
که این نگرش فرهنگی به  صورت ریشه ای از مدارس استان آغازشده است. مالیي در پایان سخنان خود بیان کرد: سرمایه گزاري در 
بخش اموزش و پرورش نتیجه ان داشتن جامعه اي سالم و اگاه است. در ادامه این دیدار موسي دادي زاده مدیر کل آموزش و پرورش 

استان هرمزگان تصریح کرد: بیشترین آموزش و نهادینه شدن آن در مدرسه صورت میگیرد که بر خانواده ها نیز تاثیرگذار است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین:
برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن فرآوری انگور استان قزوین

قزویـن- خبرنگار فرصت امروز- معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرکهای 
صنعتی استان قزوین از برگزاری مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره انجمن فرآوری 
انگور استان توسط خوشه فرآوری انگور و با همکاری شرکت شهرکهای استان قزوین 
خبر داد. شهریار کشاورز در حاشیه برگزاری مجمع انتخابات انجمن فرآوری محصوالت 
انگور اس��تان قزوین اظهار داش��ت: در راستای تحقق اهداف و برنامه های حمایتی از 
خوشه فرآوری انگور و مطابق دستور العمل توسعه خوشه های صنعتی، نگاه ویژه ای 
به این بخش صنعتی و توسعه برای صنعت کشمش و انگور استان و کشور شده است که با این رویکرد انتخابات اعضای هیات مدیره 
انجمن فرآوری محصوالت انگور استان با حضور 21 نفر از اعضاء خوشه، نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و قزوین برگزار شد. وی گفت: 
انجمن فرآوری محصوالت انگور استان قزوین به عنوان شبکه فراگیر خوشه صنعتی چانه زنی برای پیشبرد اهداف توسعه ای را بر 
عهده خواهد داشت. معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین از فعالیت بیش از 50 واحد صنعتی در حوزه تولید 
محصوالت فرآوری انگور در استان خبر داد و تصریح کرد: محصول انگور و فرآورده های آن یکی از اولویت ها و ظرفیت های مهم 

استان است که ظرفیت باالیی نیز در افزایش تولید و توسعه اشتغال و تولید ثروت در استان دارد.

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری آق قال: 
آموزش زراعت چوب راهکاری مناسب در جهت تامین چوب موردنیاز کشور

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دوره آموزشی زراعت چوب در سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی توسط اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان آق قال برگزار شد.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آق قال در این خصوص گفت:"این 
دوره آموزشی در راستای تحقق اهداف و سیاست های سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور و با توجه به اجرای طرح تنفس 
و تعطیلی طرح های بهره برداری از جنگل و در جهت تامین چوب موردنیاز کشور و همچنین توسعه فضای سبز برگزار گردید."وی 
ادامه داد:" دوره آموزشی مذکور با همکاری بخشداری مرکزی  آق قال و فراخوانی از دهیاران انجام شد."اورمز اعالم کرد:" باتوجه به 
هماهنگی های بعمل آمده با اداره آموزش،ترویج ومشارکتهای مردمی اداره کل، خانم دکتر میردیلمی بعنوان مدرس در کالس حضور 
یافته و براساس سرفصل تعریف شده مطالبی را ارائه نمودند."شایان ذکر است در این دوره آموزشی تعداد 20  نفر از دهیاران حضور 

داشته و آموزش الزم را فرا گرفتند.

اختصاص بیش از ۵/2 میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی در 
اجرای طرح های مرتعداری در استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش پایگاه اطالع رسانی  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از اعتبارات 
صندوق توسعه ملی مبلغ 5/2 میلیارد تومان برای مقابله با بیابانی شدن مراتع استان اختصاص یافت که این طرح ها در شهرستان های 
کالله،آزادشهر،گنبدکاووس و مراوه تپه اجرا می شوند.فرهنگ دوست رییس اداره مرتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گفت:" در راستای اجرای طرح مقابله با بیابانی شدن مراتع در حدود یک میلیون اصله نهال مرتعی از گونه های آتریپلکس 
کانیسنس، النگاتوم و قره داغ تولید شد.این تعداد نهال در دوهزار هکتار از عرصه های مرتعی سطح استان کشت می شوند.فرهنگ 
دوست گفت: "در سال جاری با اجرای طرح مشترک جمع آوری بذرهای مرتعی در شهرستان مراوه تپه با همکاری مرتعداران، بذور 

گیاهان مرتعی جمع آوری شده و توسط این اداره کل تمامی بذرها خریداری شدند."

برگزاری نشست هم اندیشی مدیر روابط عمومی آبفا و مسئولین بسیج رسانه
کرمانشاه - منیر دشتی - نشست هم اندیشی مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری و جانشین سازمان بسیج رسانه 
استان به منظور هماهنگی و پیگیری مراحل اجرایی برگزاری سومین جشنواره رسانه ای ابوذر در محل دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آبفای استان برگزار شد. در این نشست، مجتبی عباسی مدیر روابط عمومی آبفای استان طی سخنانی بر لزوم تعامل 
و ارتباط روابط عمومی با رسانه ها جهت فرهنگسازی و ارتقای فرهنگ شهروندی تأکید کرد و گفت: روابط عمومی ها و رسانه های 
جمعی به عنوان دو کانون مهم از نظام ارتباطی و اطالع رسانی نقش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی های عمومی جامعه و فرهنگ 
سازی و تنویر افکار عمومی، برعهده دارند. وی یکی از مهمترین و حساس ترین وظایف روابط عمومی ها را در بعد برون سازمانی، 
برقراری ارتباطی صحیح و اندیشمندانه برپایه عقل و خرد با رسانه های جمعی دانست و افزود: رسانه ابزاري براي انتقال پیام و بستري 
مناسب براي برقراري ارتباط محسوب مي شود و ارتباط متقابل و مستمر روابط عمومي و رسانه، عالوه بر ارتقاي عملکرد هر یک از 
این حوزه ها، پیوند مردم، مسئوالن و بهبود مسیر تحقق جریان آزاد اطالعات را به دنبال دارد. مدیر روابط عمومی آبفای کرمانشاه، 
برگزاری جشنواره های رسانه ای از جمله جشنواره ابوذر را عرصه مناسبی برای رقابت علمی و عملی اهالی رسانه قلمداد کرد و گفت: 
خوشبختانه استان کرمانشاه دارای خبرنگاران خبره و متبحر و آگاهی است و کسب رتبه های متعدد در جشنواره مختلف موید این 

موضوع می باشد.

مدیر کل بهزیستی مازندران در مراسم تجلیل از معلولین در بابلسر عنوان کرد:
توانمند سازی و اشتغال پایدار معلولین ، سر فصل اقدامات بهزیستی 

سـاری -  دهقان -  به مناسبت هفته معلولین، با حضور مدیر کل بهزیستی استان مازندران؛ 
مراسم تجلیل از معلولین در بابلسر برگزار شد. دکتر آرام گفت: امروز به مثابه فراخوانیست برای حضور 
تمامی آحاد جامعه و مسئولین برای حرکت قانونمند در مسیر احقاق حقوق افراد دارای معلولیت. 
مدیرکل بهزیس��تی مازندران با بیان اینکه 10 الی 15 درصد افراد هر جامعه را معلولین تش��کیل 
میدهند و با اشاره به اینکه در دین مبین اسالم همواره بر تکریم افراد ناتوان تاکید شده است افزود: 
در جامعه اسالمی که کرامت انسانی اساس و پایه شکل گیری آن است ، به ظهور رساندن توانمندی 
های تک تک افراد جامعه تالش های بیشتری می طلبد. وی با تقدیر از اقدامات ویژه و ماندگار دکتر محسنی در ارتقا سطح زندگی 
جامعه هدف بویژه معلولین و برگ زرین کارنامه وی در تالش برای تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولین تصریح کرد: اگر 
حمایت ها و تالش های جانانه دکتر محسنی نبود شاید این قانون مهم همچنان در پیچ و خم مجلس بال تکلیف بود. دکتر آرام 
ضمن تقدیر از اقدامات نمایندگان مجلس بخصوص نمایندگان مازندران ،مهمترین اقدام حمایتی از معلوالن را بازبینی و اصالح قانون 
حمایت از حقوق معلولین عنوان کرد و گفت: اکنون وظیفه مدیران دولتی است تا با اجرای دقیق این قانون برای حمایت ازمعلوالن 
در حوزه های مختلف بکوشند و برای رسیدن به نقطه مطلوب عزم جدی و حضور پررنگ تمامی دستگاه ها ضروریست. دکتر آرام با 
اشاره به خدمات درمانی،آموزشی.مستمری،اشتغالزایی که در سازمان بهزیستی انجام میشود خاطرنشان کرد: بهزیستی بعنوان متولی 

اصلی امور معلولین تحت هیچ شرایطی از حقوق معلولین کوتاه نخواهد آمد. 

سایت ها و کانال های فعال در حوزه غرب استان توسط پلیس فتا رصد می شود
غالمرضا جباری -شهریار - سرهنگ علی صالحی از رصد تمام سایت ها و کانال هایی که در حوزه شهرستانهای غرب استان 
تهران فعالیت می کنند خبر داد. رئیس پلیس فتا غرب استان تهران با بیان اینکه نگاه پلیس، تعامل  و همراهی سالم با این کانال ها 
و سایت های پر مخاطب هست، افزود: پلیس هیچگونه مماشات و چشم پوشی در رابطه با فعالیت های مشکل دار اینگونه سایت ها 
ندارد و با رصد شبانه روزی فعالیت های آنها با جدیت پیگیر هرگونه ایراد قانونی در فضای مجازی و سایبری می باشیم. وی افزود: 
پلیس فتا آماده همکاری با مردم در ارائه تجربیات ، اطالعات ، تولید محتوی و موارد دیگر است . همچنین تقاضا می شود برای ارائه 
اطالعات گزارشها و غیره با شماره تماس 21874792  تماس حاصل فرمایند تا در سریعترین زمان به خواسته آنها رسیدگی گردد.

سه شنبه
4 دی 1397

شماره 1227



تنظیم فهرس��ت وظایف روزانه، با مشکالت و چالش های 
مختلفی همراه است و تایم باکسینگ به عنوان یک تکنیک 

جدید مدیریت زمان، می تواند این مسائل را حل کند.
آی��ا اگر بازه  زمانی محدودی را ب��رای تکمیل هر وظیفه  

خود مشخص کنیم، موفق تر عمل می کنیم؟
مارک ژائو س��اندرز، هم بنیانگذار و مدیرعامل موسس��ه  
آموزش��ی، مهارتی و به��ره وری filtered.com، در مقاله  

جدید خود می نویسد:
پنج س��ال پیش، توضیحات دانی��ل مارکویتز را در مورد 
منتق��ل کردن فهرس��ت وظایف روزانه ب��ه تقویم، مطالعه 
کردم و ب��دون اغراق، از آن زمان تاکنون، بهره وری من دو 

برابر شده است.
مارکویتز در این تحقیقات مهم )الاقل برای من(، به پنج 
مشکل فهرس��ت وظایف روزانه اشاره می کند: نخست آنکه 
تعدد گزینه ها، ما را خس��ته می کن��د. دوم اینکه ما به طور 
ناخودآگاه، در وظایف س��اده تر غرق می ش��ویم، درحالی که 
این وظایف به س��ادگی قابل انجام هس��تند. سوم اینکه ما 
به ن��درت به وظای��ف مهم، اما غیرف��وری )مانند یادگیری( 
مشغول می شویم. چهارم، فهرس��ت های وظایف، به خودی  
خ��ود ای��ده ای از زمان��ی که در دس��ترس ما اس��ت، ارائه 
نمی دهن��د. پنج��م، این فهرس��ت ها فاقد هرگون��ه ابزاری 

هستند که ما را نسبت به کار، متعهد نگه دارد.
م��ن همیش��ه با دقت و توج��ه کامل، فهرس��ت وظایفم 
را تنظی��م می ک��ردم، اما این دالیل برای م��ن کافی بود تا 
برنامه کاری روزانه ام را به سیستم تقویم یا تایم باکسینگ 
)Timeboxing( منتقل کنم. تایم باکسینگ، اصطالحی 
اس��ت که از مدیریت پروژه  چابک وام گرفته  ش��ده اس��ت. 
این سیس��تم، تمام پنج انتقاد مارکویتز از فهرست وظایف 
روزانه را برای من آشکار کرد. طی مطالعاتی که ما در مورد 
100 راهکار افزایش بهره وری انجام دادیم، تایم باکسینگ 
به عنوان مفیدترین روش شناخته شد و در طول چند سال 
اخیر هم من، با مزایای دیگر این سیس��تم آش��نا ش��ده ام، 

که در این یادداشت آن ها را با شما به اشتراک می گذارم.
اول، تایم باکس��ینگ یا به عب��ارت  دیگر، تعیین محدوده  
زمانی مش��خص ب��رای وظایف یا کاره��ا، زمانی که به یک 
تقویم یا گاه ش��مار وارد می ش��ود، به ش��ما کمک می کند 
وضعیت و جایگاه نس��بی یک کار را تعیین کنید؛ به عنوان  
مثال فرض کنید که ش��ما باید یک ویدئوی تبلیغاتی را تا 
روز سه ش��نبه آماده  انتشار کنید. تیم تولید باید 72 ساعت 

روی ویرایش های اثر ش��ما کار کند؛ در این صورت ش��ما 
به وضوح می دانید که چگون��ه باید برنامه و محدوده  زمانی 
کار خود را تنظیم کنید. در حقیقت شما می دانید که تایم 
باکس باید در کجا قرار بگیرد: برنامه  ش��ما به صورت بصری 
قابل درک و روشن اس��ت. گاهی اوقات سخت کار کردن و 
بی��ش  از حد تالش کردن، آن عامل کلیدی و مهم نیس��ت 
که ش��ما را به مقصود می رس��اند؛ در عوض کافی است که 
کارها را در فرصت و زمان مناس��ب انجام دهید تا به نتایج 

بهینه دست پیدا کنید.
دوم، این روش به شما کمک می کند که روابط مؤثرتری 
برق��رار کنی��د و مش��ارکت بهت��ری از خود نش��ان دهید. 
زمانی ک��ه همه  کارهای مهم و ضروری خ��ود را به تقویم 
وارد می کنید، همکاران ش��ما قادرند ک��ه آن ها را ببینند. 
بنابراین نه تنها ش��ما برنامه کاری خود را به شیوه ای پیش 
می برید که با برنامه  س��ایرین هماهنگی داشته باشد، بلکه 
دیگران نیز به راحتی بررس��ی می کنند که آیا کار ش��ما، با 
وظایف آن ها س��ازگار اس��ت یا خیر. در حال حاضر برخی 
از ش��رکت های بزرگ و مطرح جهان مانند مایکروس��افت 
و گوگل، از تقویم های کاری مش��ترک )با گزینه های حفظ 

حریم خصوصی( استفاده می کنند.
سوم، این سیستم، یک پرونده یا تاریخچه  کامل و مشروح 
از کارهای��ی که انج��ام داده اید را در اختیار ش��ما می گذارد. 
بس��یاری از اوقات، ما به پایان یک هفته  س��خت می رسیم و 
بااین حال، نمی دانیم که در طول هفته چه اتفاقاتی را پشت سر 
گذاشته ایم. اما در سیستم تایم باکسینگ، همه چیز در تقویم 
شما ثبت  شده است. این مزیت در دوران ارزیابی عملکرد نیز 
کارایی دارد، یا زمان��ی که می خواهید برای هفته  آینده  خود 
برنامه ریزی کنید و باید نگاهی به افق پیش روی خود داشته 
باش��ید. اما حتماً یک نس��خه از اطالعات مذکور را به صورت 
شخصی نگه دارید، زیرا ممکن است روزی )به دالیل مختلف( 

تقویم را از دست بدهید.
چهارم، شما به کمک این سیستم، احساس کنترل بیشتری 
خواهید داش��ت. این احس��اس که برنامه ها و مس��ائل، تحت 
کنترل ش��ما هستند، مزیت بسیار مهمی است؛ چراکه طبق 
تحقیقات، احس��اس کنترل یک��ی از بزرگ ترین و مهم ترین 
عوامل رضایت و خش��نودی شغلی اس��ت. تعلیق و وقفه های 
مداوم، باعث می ش��ود شادی و احساس کارآمدی خودمان را 
از دس��ت بدهیم. تایم باکس��ینگ، پادزهر فوق العاده ای برای 
این مش��کل است. همان طور که گفتیم، در این سیستم شما 

مشخص می کنید که چه کاری را در چه محدوده زمانی معینی 
انجام دهید. سپس در طول این زمان، همه  عوامل انحرافی یا 
مزاحم را کنار می زنید و کار را به پایان می رسانید. پس  از آن 
نیز این روند برای وظایف بعدی تکرار می شود. احساس تحت 
کنترل داش��تن برنامه ها و اتفاقات، در کنار تکمیل محسوس 
وظایف، بی نهایت رضایت بخش و حتی اعتیادآور است. می توان 
گفت ک��ه مزیت چهارم، صرف��اً به افزایش به��ره وری )نمود 
بیرونی( محدود نمی ش��ود، بلکه به بهبود ذهنیت و احساس 

شما نیز کمک می کند.
پنجم، بازدهی شما به میزان چشمگیری افزایش می یابد. 
همان طور که قانون پارکینسون می گوید، انجام یک کار تا 
زمانی ادامه می یابد که برای آن وقت وجود دارد؛ گرچه این 
عبارت، واقعاً یک قانون نیس��ت )بیشتر ناشی از مشاهدات 
اس��ت(، ولی اکثر ما آن را تا حدودی قبول داریم. ما وقت 
زیادی را ب��رای تکمیل کارهای مان ص��رف می کنیم؛ ولی 
علت ای��ن امر، نه زمان بر بودن وظایف، بلکه در دس��ترس 
بودن زمان مازاد اس��ت. سیستم تایم باکسینگ، با تحمیل 
یک بازه  زمانی معقول و محدود برای انجام وظیفه و متعهد 
کردن اش��خاص به کار، ما را از قانون پارکینس��ون خالص 
می کند. گرچه بی��ان مزایای دقیق مدیریت زمان، آس��ان 
نیس��ت؛ اما کافی اس��ت که به چند مث��ال توجه کنید: آیا 
برای انجام کاری که به صورت متمرکز، تنها در یک ساعت 
به پایان می رسد، دو ساعت وقت می گذارید و روند اقدامات 
ش��ما نیز شامل وقفه های متعددی است؟ اگر به این سؤال 
پاس��خ مثبت می دهید، ممکن است بهره وری واقعی شما، 

دو برابر چیزی باشد که در حال حاضر فکر می کنید.
مزای��ای بهره گیری از روش تایم باکس��ینگ و واردکردن 
محدوده  زمانی مش��خص هر وظیفه به یک تقویم، بس��یار 
زی��اد، متنوع و تأثیرگذار اس��ت. این راه��کار نه تنها باعث 
بهب��ود احساس��ات ما می ش��ود )کنت��رل بیش��تر(، بلکه 
دستاوردهای محسوس ما را نیز توسعه می دهد )بهره وری 
ش��خصی( و احتمال موفقیت همکاری های تیمی ما را نیز 
بیش��تر می کند )مشارکت پیشرفته(. شاید تایم باکسینگ، 
مهم ترین مهارتی باش��د که شما به عنوان یک فرد حرفه ای 
م��درن، باید به توس��عه آن فکر کنید. زی��را به کمک این 
سیس��تم، زمان زیادی را برای انجام کارها و مسئولیت های 
دیگر، به دس��ت می آورید. فراموش نکنید که اس��تفاده از 
تایم باکسینگ، هیچ هزینه ای را به شما تحمیل نمی کند.
HBR/zoomit :منبع

تایم باکسینگ چگونه کارایی شما را افزایش می دهد؟

تفاوت بیانیه رسالت شرکت و چشم انداز استراتژیک
یک چشم انداز استراتژیک خوش ساخت در مورد روند استراتژیک آینده شرکت پیام می دهد، به عبارتی به این 
موضوع می پردازد که ما به چه سمتی می رویم و تمرکز آتی ما بر محصول، مشتری، بازار و فناوری چه خواهد 
بود. بیانیه رسالت شرکت ها معموالً درباره مقصود و منظر کسب و کار فعلی کسب و کارشان است و در مورد 
اینکه ما که هستیم، چه کاری می کنیم و چرا اینجا هستیم صحبت می کند و تعداد کمی از بیانیه های رسالت 

از نظر محتوایی نگاه رو به جلو دارند.
بعضی از شرکت ها برای توصیف خود به جای استفاده از بیانیه رسالت سازمان از Business purpose یا 
مقصد کسب و کار استفاده می کنند و در عمل به نظر می آید تفاوت معنی داری بین واژه های بیانیه رسالت و 

بیانیه مقصد وجود ندارد و استفاده از هر کدام بستگی به سلیقه افراد دارد.
برای منعکس کردن شیوه مدیریتی متداول، از بیانیه رسالت به منظور اشاره به شرح کسب و کار فعلی یک 
موسسه و مقصدی که برای حیات خود انتخاب کرده است استفاده می شود. در شرایط ایده آل بیانیه رسالت 

یک شرکت به تشریح مسائل زیر می پردازد:
• شناسایی کاال و خدمات شرکت.

• مشخص کردن نیازهایی از خریدار که شرکت در صدد برآورده کردن آن هاست.
• مشخص کردن گروه هایی از مشتریان یا بازارهایی که تالش می کند به آن ها خدمت رسانی کند.

• مشخص کردن رویکرد شرکت برای کسب رضایت مشتریان.
نمونه ای از یک بیانیه رس��الت شرکت خوب، بیانیه رسالت گوگل است. بیانیه رسالت گوگل علی رغم کوتاه 
بودن، اساس آنچه را که شرکت به دنبال آن است بیان می کند: سازمان دهی اطالعات جهان و تالش برای آنکه 
در دسترس کل جهان و مفید باشد. بیانیه رسالت مایکروسافت نمونه ای از بیانیه رسالت است که در آن چیز 
زیادی مشخص نیست: کمک به مردم و کسب و کارها در سطح جهان برای آنکه تمام قابلیت های خود را درک 
کنند. چیزی در مورد محصوالت خود و یا ترکیب کسب و کار نمی گوید و می تواند برای بسیاری از شرکت ها 
در بسیاری از انواع صنایع صادق باشد. بیانیه رسالت سازمان چنانچه فاقد مشخصه های کافی در مورد اینکه ما 

که هستیم و چه می کنیم باشد می توان گفت ارزش خاصی نخواهد داشت.
hormond :منبع

آیا می خواهید محصول یا خدمات جدیدی وارد بازار کنید؟
به خاطر داشته باشید که برای دستیابی به موفقیت بیشتر، زمانی را صرف طراحی برنامه بازاریابی کنید.

Drew Boyed مش��اور بازاریابی و فعال در حوزه آموزش بازاریابی مواردی را شرح داده است که در این 
نوشته به آن پرداخته شده است.

 Drew معتقد است،
قدم های یک بازاریابی تاثیرگزار شامل موارد زیر است:

• آنالیز
• استراتژی
• تاکتیک

• اندازه گیری
• مالی

با آنالیز بازار و صنعت خود دید مناسبی نسبت به مشتریان خود پیدا کنید.
ب��ه بی��ان دیگر، یکی از موارد خیلی مه��م در برنامه بازاریابی )مارکتینگ پلن( انتخاب صحیح س��گمنت 
مش��تری اس��ت. پرسونا مشتری یا آواتار مش��تری یکی دیگر از واژه های استفاده شده در این حوزه است.با 

تعیین جزییات مشتری می توان شناخت بهتری از مشتری داشت.
بعد از آنالیز بازار قدم شرح استراتژی بازاریابی است.

در این قدم رئوس اصلی استراتژی بازاریابی در حوزه های زیر تعیین می شود:
)product( محصوالت •

)Price( قیمت •
)Place( مکان •

)Promotion( ترویج •
این چهار مورد به 4P بازاریابی معروف است.

  وظایف تیم بازاریابی - مالی
یک��ی دیگر از م��واردی که Drew در برنامه بازاریابی)مارکتینگ پلن( به آن می پردازد س��اماندهی تیم 

بازاریابی برای ارتباط بهتر با بخش مالی است.
این کار به شما کمک کند تا موارد زیر را دنبال کنید:

• پی گیری میزان بودجه برای برنامه بازاریابی
• اندازه گیری نتایج بازاریابی در حوزه مالی

تحقیقات بازار
در تحیقات بازار تمرکز بر روی گروه خاصی از مشتریان یا جامعه هدف است.

می توان اطالعات زیر را از طریق تحقیق بازار به دست آورد:
• کمک به تشخیص نیاز مشتری

• تست کردن مفهوم محصول
• تست کردن پیام های بازاریابی

تولید
• ارتباط با ساخت محصول یا خدمات

• تهیه بازخورد مشتری
گامهای کوتاه خالقانه زیر در برنامه بازاریابی به شما کمک می کند:

• نگاهی اجمالی به کاری که قصد انجامش را دارید.
• اهداف بازاریابی خود را شرح دهید.

• مخاطب هدف را تفسیر کنید.
• طرح کلی ارزش پیشنهادی را مشخص کنید.

• برنامه و بودجه را درج کنید.با توجه به نکات کلیدی که در یک برنامه بازاریابی )مارکتینگ پلن( روشن 
می شود، آیا شما هم به ضرورت داشتن یک برنامه بازاریابی در موفقیت بازاریابی معتقد هستید؟

ibazaryabi :منبع

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

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

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349


