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سپرده های بانکی تا چه سقفی بیمه  هستند؟

شایعه ورشکستگی بانک ها 
جدی نیست

دور جدید ش��ایعه ورشکس��تگی بانک های ایرانی در حالی آغاز شده که تمام سپرده های زیر۱۰۰میلیون تومان 
مردم بیمه بوده و در صورت بروز مش��کل، ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی جوابگو اس��ت، کما اینکه بانک 
مرکزی نیز روز پنجش��نبه در اطالعیه ای اعالم کرد که مطالب منتشرش��ده از س��وی رس��انه های معاند پیرامون 
ورشکستگی یکی از بانک های کشور، در راستای تالش آنها برای ضربه زدن به بازار پول است و از مردم خواست 
تا به شایعات توجه نکنند. به گزارش مهر، چند روزی است که دوباره در فضای مجازی، برخی دشمنان، شایعاتی 
را مبنی بر ورشکس��تگی بانک ها به راه انداخته اند که واقعیت نداش��ته و هدف آن، از پا درآوردن نظام بانکی ایران 
است. آنگونه که در شایعاتی که در فضای مجازی بر علیه بانک ها و وضعیت مالی آنها دست به دست می چرخد...

توصیه های بانک جهانی برای عبور از بحران اقتصاد جهانی

 رشد اقتصادی ایران
از سال 2020 مثبت می شود
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آیا زمستان اکوسیستم استارتاپی ایران فرا رسیده است؟

حیات و ممات استارتاپ ها در ایران

همکاری در فروش یا راه اندازی فروشگاه اینترنتی؟
10 اشتباه مالی که صاحبان کسب وکار مرتکب می شوند

بازاریابی در سال 2019 چگونه باید باشد
شیوه های بازاریابی ویدئویی موفق در اینستاگرام

13 روش برای بهترین نتیجه از تبلیغات بنری
شعار تبلیغاتی خود را  به یاد ماندنی کنید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 AMD عملکرد کارت گرافیک
Radeon VII ناامیدکننده است

7

مدیرعامـل سـازمان حمایـت حقـوق مصرف کننـدگان و 
تولیدکننـدگان از برنامه ریـزی این سـازمان بـرای تحقق 

سـاماندهی بـازار خـودرو در قالـب مجموعه ای از 
سیاست های کالن و اقدامات اجرایی در مدت...

خودروسازها مکلف به 
افزایش تولید هستند

یادداشت

 همه علیه یکی
یکی برای همه

س��ال 96 را می                                  توان س��ال 
تغییره��ای ویژه اکوسیس��تم 
نظ��ر  در  ای��ران  اس��تارتاپی 
گرف��ت. مهم تری��ن تغییر در 
ای��ن س��ال افزایش س��رعت 
س��وی  از  ب��ود.  اینترن��ت 
دیگ��ر ت��ورم فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی و کاه��ش میزان 
در  رس��می  اس��تخدام های 
کش��ور به تمایل بیشتر افراد 
به راه اندازی کس��ب وکارهای 
در همه  انجامی��د.  ش��خصی 
کش��ورهای دنی��ا زمان��ی که 
زمین��ه کار فراهم و از س��وی 
دیگر ام��کان کار برای دولت 
کم شود، افراد تمایل بیشتری 
به راه اندازی کس��ب وکارهای 
ش��خصی نش��ان می دهن��د. 
آنه��ا در بدتری��ن حال��ت به 
دست فروش��ی روی می                                  آورند. 
در س��ال 96 تغییر تکنولوژی 
و موج عظیم بیکاری دس��ت 
به دس��ت ه��م داد و به موج 
انجامی��د؛ موجی  اس��تارتاپی 
ک��ه در آن اس��تقبال از ایجاد 
کسب و کارهای نوپا با آگاهی 
و ب��دون آگاهی زیاد ش��د. در 
س��ال گذش��ته دولت با ایجاد 

پارک ه��ای علم��ی و 
2فناوری حمایت های...
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فرصت امروز: آخرین نشست هفتگی موسسه »مطالعات دین و اقتصاد« به 
مناسبت سالگرد درگذشت میرزا تقی خان امیرکبیر به موضوع »چرخه های 
شوم تاریخ و توس��عه نیافتگی در ایران« اختصاص داشت و فرشاد مومنی، 
رئیس این موسسه و استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، سخنران اصلی 
آن بود. محورهای س��خنان مومنی در این نشس��ت، متکثر بود و او از نقد 
سیاست تعدیل ساختاری و بانکداری ایرانی گرفته تا کلیات الیحه بودجه 

98 و بحث روز حذف چهار صفر از پول ملی صحبت کرد.
مومنی درباره موضوع این نشس��ت و چرخه های شوم توسعه نیافتگی در 
تاریخ ایران ابتدا به طرح دو س��وال پرداخت و سپس سعی کرد تا از منظر 

خود به این دو پرسش کلیدی، پاسخی تحلیلی دهد.
به گفته مومنی، اگر در نهایت اجمال بخواهیم تصویری از صورت مساله 
ارائه بدهیم، آن تصویر ناظر بر جس��ت وجو برای یافتن پاسخ  درخور به دو 
س��وال راهبردی است. یک سوال این اس��ت که چرا ترتیبات نهادی ما در 
طول تاریخ  کم و بیش از  اقداماتی که مضمون ضدتوسعه ای دارند حمایت 
و پشتیبانی خارق العاده دارند، اما در برابر اقدامات اصالحی بیستر تمایل به 
کارش��کنی و مانع تراشی دارند؟  پرس��ش دوم او درباره مقاومت  نهادی در 
برابر اصالحات بود و به زعم مومنی، سوال این است که چرا علی رغم همه 
مقاومت ه��ای نهادی که در برابر اصالح��ات و بهبود وجود دارد تحت یک 
ش��رایط خاص تاریخی اصالح گران اندکی ای��ن مجال را پیدا می کنند که 
جلوه هایی از دس��تاوردهای رویکرد اصالحی را به نمایش بگذارند، با وجود 
اینکه رویکردهای اصالحی تجربه ش��ده به ویژه در تاریخ مثال در یکی، دو 
قرن گذش��ته ایران دستاوردهای عملی بس��یار خارق العاده ای داشته اند اما 
علی رغم این دس��تاوردها باز هم در برابر مقاومت های ریش��ه دار نهادی در 
برابر اصالح نمی توانند دوام بیاورند، خوش می درخشند اما دولت مستعجل 
هستند؟  به گزارش ایلنا، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: فکر می کنم 
به طرز بی سابقه ای در ایام کنونی نیازمند داشتن پاسخ های روشن در این 
زمینه هستیم، در شرایط تاریخی کنونی آنچه همه ما مشاهده می کنیم و 
منظور بنده از همه ما  اجزای س��اختار قدرت را هم شامل می شود، کشور 
ب��ا انبوهی از بحران ها و گرفتاری ها روبه رو اس��ت اما تدارکات و تمهیدات 
اندیش��ه ای و س��ازمانی الزم برای حل و فصل کم هزینه و پردستاورد این 
مسائل به هیچ وجه مشاهده نمی شود و ما در حد نصاب نمی بینیم که ماجرا 

دیده و چاره ای ارائه شود.
مراجعه به تاریخ برای ردگیری مسائل کنونی

رئیس موسس��ه دین و اقتصاد با تاکید ب��ر مراجعه به تاریخ در ردگیری 
مسائل کنونی کشور ادامه داد:  هدف آن است که مراجعه به تاریخ می تواند 
ما را در این زمینه مجهز کند و نشان دهد که شکل و شمایل امروزی اصل 
و مبانی مقاومت در برابر توسعه هم در سطح اندیشه و هم در سطح عملی 
چگونه است. مثال در سه دهه گذشته یک تبلیغات سازمان یافته ای بر علیه 

طرز اداره اقتصاد کش��ور در ۱۰ س��اله اول انقالب وجود دارد در حالی که 
وقتی به واقعیت ها از هر زاویه ای مراجعه می شود، می بینید ما باید نسبت 
به آن دوره عمیق تر فکر کنیم و درس بگیریم که در آن شرایط که هشت 
سال از ۱۰ سال آن در جنگ سپری شد، چگونه بوده که هم رفاه عمومی 
بیشتر، جایگاه نسبی ما در سطح نظام بین الملل بسیار آبرومندانه تر، پیوند 

بین دولت و مردم خیلی نزدیک تر و فساد خیلی کمتر بوده است.
این اقتصاددان افزود: در شرایط کنونی که به اعتبار آنچه در گذشته هم 
بیان کرده ام، ما در معرض خطر بازگش��ت یک موج شدیدتر رکود تورمی 
هستیم، مقایسه داده های آن دوران با امروز از نظر رفاه عمومی  بعضا بسیار 
تکان دهنده و نیازمند تامل های ژرف کاوانه ای اس��ت این چه اداره ای است 
که می خواهد ذهن ما را نسبت به واقعیت هایی که با گوشت و پوست خود 
حس کردیم را دس��تکاری کند. در این ردگیری تاریخی مش��اهده کردیم 
در س��ال ۱367 که آخرین س��ال جنگ و بدترین فش��ار بیرونی را تحمل 
می کردیم همچنین کاهش قیمت نفت و فش��ارهای مافوق طاقت بر علیه 
اقتصاد ای��ران در آن دوره روبه رو بوده ، گزارش های رس��می بانک مرکزی 
حاکی اس��ت که خانوارهای ایرانی در آن س��ال به طور متوسط ۱22 کیلو 
گوش��ت قرمز مصرف می کردند و در دوره بعد از جنگ و به اس��م تعدیل 
ساختاری وقتی که برنامه های جدید در دستور کار قرار گرفت این گزارش ها 
نش��ان داد که از س��ال 68 تا 72 تقریبا 44 کیلو س��رانه گوش��ت مصرفی 
خانوارهای ایرانی کاهش یافته است و این مسیر همین طور استمرار داشته 

و شما می توانید رد آن را تا امروز هم دنبال کنید.
مومن��ی تصریح کرد: گزارش های رس��می حکایت دارد که ما در س��ال 
۱383 از ۱22 کیلو مصرف گوش��ت قرمز به 6۰ کیلو مصرف و در س��ال 
۱39۱ به 4۱ کیلو رسیده ایم، این یعنی یک سقوط در یکی از حیاتی ترین 
عرصه های نیاز اساسی مردم، البته همین روند در مورد گوشت سفید، کره 

و ... نیز عینا تکرار شده و بعضا هم خیلی تکان دهنده است. 
 این اس��تاد دانشگاه با بیان اینکه گزارش مرکز آمار نشان می دهد که از 
س��ال 69 تا 73 واردات کاالهای لوکس و تجمل��ی 53 برابر افزایش یافته 
اس��ت، افزود: معموال ما در اقتصاد تغییرات مثال 3،5 یا ۱۰درصد را دنبال 
می کنیم اما ش��اهدیم در این دوران کوتاه واردات این کاالها 53 برابر شده 
اما نیازهای اساس��ی مردم روند غیرمتعارف کاهنده و بحران س��از را دنبال 
می کند. با کدام تلقی از مردم این جهت گیری و کارنامه متفاوت را نش��ان 

داده می شود.
مومنی خاطرنش��ان کرد: عینا این مس��اله در مورد ماجرای نرخ ارز نیز 
قابل ردگیری است، در مقاله تاریخی دکتر شاکری با استناد به گزارش های 
رس��می طی س��ه دهه گذشته سیاس��ت افزایش نرخ ارز و میدان دادن به 
بانک های خصوصی و تخصیص رانت خلق پول از هیچ توسط این بانک ها 
بیشترین قدرت توضیح دهنگی درباره رشد نقدینگی و رشد تورم را داشته 

اس��ت، اما  مافیای رس��انه ای موجود در ایران تالش می کند تا نشان دهند 
این دو مورد تاثیر در گرفتاری های ایران نداش��ته است و عالئم محسوسی 
از جهت گیری های این سیستم مافیای رسانه ای وجود دارد برای بذرپاشی 
دوب��اره در جهت ترغیب نظام تصمیم گیری برای جهش نرخ ارز در س��ال 
آینده. به گفته وی، یک سر این موضوع تالش این گروه و منافع آنهاست و 
یک سری آن این است که چرا دولت و مجلس معموال بیشتر به توصیه های 
آنها توجه می کنند؟ اینها چیزهایی است که از طریق شناخت  منطق های 

رفتاری بنیادی تاریخی، می توان مابه ازای امروزی نیز پیدا کرد.
نقد حذف چهار صفر از پول ملی

این اقتصاددان در مورد تصمیم حذف چهار صفر از پول ملی گفت: چرا 
در حال��ی که بخ��ش بزرگی از حاکمیت دولت در بازار س��رمایه و پول در 
حال از بین رفتن اس��ت و گزارش رس��می بانک مرکزی می گوید به خاطر 
سهل انگاری در بانک های خصوصی و نقش سیاست دستکاری قیمت های 
کلیدی 7۰درصد کل نقدینگی کشور طی پنج سال اخیر به وجود آمده و 
در شرایطی که این بحران ها و تهدیدها وجود دارد یک دفعه در این شرایط 
ملتهب که چش��م اندازهای ناش��ی از تحریم ها به آن اضافه می شود، بحث 

حذف چهار صفر از پول ملی مطرح می شود؟
مومنی افزود: بعد از اینکه گزارش های کارشناس��ان ارائه می شود مبنی 
بر اینکه این اقدام نمایشی و صوری است مقام رسمی بانک مرکزی  اعالم 
می کند که می دانیم این اقدام هیچ فایده ای ندارد اما ایشان پاسخ نمی دهند 
که چرا در حالی که می دانید این کار س��ودی ندارد در این شرایط خطیر و 
پیچیده می خواهید وقت دولت و مجلس را درگیر این موضوع کنید؟  ذهن 
خود را درگیر می کنید تا از چه چیزهایی غافل ش��وید؟ به چه کسانی نفع 
و به چه کسانی ضرر می رساند؟ چرا بانک مرکزی عنوان خالفکارانه اضافه 
برداشت بانک های خصوصی از بانک مرکزی را به وام تغییر داد؟ چرا جریمه 
34درصد اضافه برداش��ت بانک ها تبدیل به پرداخت س��ود ۱8درصدی به 

بانک مرکزی شد؟ در این ماجراها چه کسی  در خدمت چه کسی است؟
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به عدم شفافیت در تخصیص منابع 
ارزی گفت: چرا به رغم تصریح رئیس جمهور محترم مبنی بر ضرورت اعالم 
شفاف اسامی بنگاه های دریافت کننده ارز متاسفانه از شهریور امسال دوباره 
این روند متوقف شده است از این عدم شفافیت ها چه کسانی نفع می برند؟ 
بنابراین در شرایط کنونی یک هوشمندی بسیار سطح باال از ناحیه جامعه 

مدنی نیاز است.
وی ادامه داد: در اس��امی قبلی که منتشر ش��ده بود کسانی افشا شدند 
که به اس��م تولید ملی محصوالت کامال ساخته شده از خارج را می آورند و 
از معافیت های تولید برخوردار می ش��وند. جالب آنکه عده ای به این افرادی 
که مونتاژکاری فاس��د، ضدتوسعه ای و ضدمردمی را انجام می دهند جایزه 
امین الضرب را می دهند. چه خبر است؟ وقتی جایزه امین الضرب را در مورد 

یک واحد رانت جو دادند که به اسم تولید به خارجی ها بازارسازی می کند، 
وابستگی  کشور به خارج را تعمیق می کند.

مومنی یادآور ش��د: درحالی که چند وقت پیش مقام رهبری گفته بودند 
ک��ه این اق��الم قاچاق را باید آتش زد، چرا به اظهارات بس��یار تکان دهنده 
سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت در مورد شگرد واردات چی ها در فشار به 
دولت توجه نمی شود. ایشان در نهایت نجابت گفته بودند تحت نام خنثی 
کردن تحریم ها و تسهیل تولید، االن برخی واردکننده های مشکوک اقالم 
غیرضروری و حتی ممنوع را بدون ثبت س��فارش در گمرک دپو کرده و با 
سهل گیری از سوی گمرک عبور می دهند و چرا ایشان از عبارت همراهی 
بخش هایی از دولت استفاده می کند؟ ما  با یک فهم عمیق تاریخی می توانیم 

منطق های بنیادی این رفتارها را شناسایی کنیم.
هشدار درباره خصوصی سازی بخش نفت

مومنی با هشدار نس��بت به خصوصی سازی در بخش نفت کشور گفت: 
یکی از مشکوک ترین اقدامات در وزارت نفت صورت می  گیرد، در شرایطی 
که  اقتصاد ملی از سویی با فشارهای تحریمی و از سوی دیگر با شدیدترین 
بحران ها روبه رو است و گزارش های رسمی تحریم کنندگان نیز حاکی است 
که هدف تش��دید تحریم ها ت��ا مرز توقف تولید نفت ایران اس��ت، در این 
شرایط موجی با عنوان برون سپاری و خصوصی سازی در حیطه نفت به راه 
افتاده اس��ت که یک موج حاکمیت زدایی خطرناکی را دنبال می کند، بنده 
صمیمانه و مشوقانه به نهادهای نظارتی کشور در این زمینه هشدار می دهم 
که تحرکات تحت عنوان برون سپاری نفتی را به اعتبار شرایط تاریخی در 

دستور کار خود قرار دهند.
وی ادامه داد: همچنین برای به هم ریختن دانش��گاه صنعت نفت آبادان 
که یکی از خوش��نام ترین و باکیفیت ترین مراکز آموزش عالی کشور است، 
در البه الی یکی از تبصره های بودجه س��ال 98 یک تصمیم در مورد نظام 
آموزش عالی می گیرند که از این عدم ش��فافیت و آشفتگی ها بوی خوش 
به مش��ام نمی رسد و در این زمینه امیدواریم هم در وزارت علوم هوشیاری 
بایس��ته وجود داشته باشد و جلوی این اقدام بدعت آمیز گرفته شود هم از 
نمایندگان مجلس می خواهم کاری که به حیطه دیگری مربوط است و به 
هیچ وجه جنبه یک س��اله ندارد در الی تبصره های مختلف بودجه اجازه 
عملیاتی ش��دن را ندهند چون این اقدامات هیچ نس��بتی با توسعه کشور 

ندارد و منشأ آشفتگی است.
 این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: آنچه ما می فهمیم این اس��ت که اگر 
دولت اهتمام صادقانه و بایس��ته در شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری، 
تخصیصی منابع داش��ته باشد و به حس��اب آوردن مردم و جلب مشارکت 
آنها در این فرآیندها را مدنظر قرار دهد به یقین در این شرایط کشور بسیار 
کم هزینه تر و پردستاوردتر اداره می شود و برای این کار نیازمند یک بستر 

معرفتی هستیم که  از دل مطالعات روش مند قابل وصول است.

چرخه های شوم توسعه نیافتگی به روایت فرشاد مومنی

2 پرسش از تاریخ ایران

مجتبی عندلیب آذر
کارشناس اکوسیستم استارتاپی



استارتاپ )Startup یا Start-up( را در زبان فارسی به »شرکت نوپا« 
ترجمه کرده اند. این ش��رکت نوپا ویژگی هایی دارد که آن را از نمونه های 
ش��بیه خود متمایز می کند. مثال ش��ما یک ش��رکت یا کسب و کار جدید 
راه ان��دازی می کنید که مش��ابه آن وجود دارد، ام��ا از آنجا که در ماه های 
نخست، شرکت شما هنوز به درستی سر و شکل نگرفته اصطالحا می گویید 
شرکت ما نوپاس��ت، اما نوپا بودن در مفهوم استارتاپ به معنای نوپایی در 
ایده و خالقیت در تولید محصوالت جدید یا کنار گذاش��تن سازوکارهای 
کنون��ی و طرح روش های خالقه اس��ت. برای مث��ال، زمانی مردم تمامی 
کااله��ای خود را از بازار تهیه می کردند، اما حاال اس��تارتاپ های اینترنتی 
ش��امل انواع فروش��گاه های اینترنتی، پا به عرصه جامعه گذاش��ته است، 
بنابراین نوپا بودن، اولین خصیصه استارتاپ است، اما ویژگی مهم دیگری 
که اهمیت اس��تارتاپ ها را در اقتصاد دوچندان می کند، رش��د س��ریع و 
درآمدزایی باالس��ت. همچنین اش��تباه دیگری که غالبا در بیان و کاربرد 
مفهوم اس��تارتاپ اتفاق می افتد، این نکته اس��ت که استارتاپ مشخصا به 
کس��ب و کارهای اینترنتی گفته می ش��ود، در حالی که اگر استارتاپ های 
بزرگ برای رش��د، کاهش هزینه  و گس��ترش بیش��تر در بازار بر اینترنت 
متمرکز هس��تند، نباید گفت که استارتاپ تنها به این حوزه از کسب و کار 
تعلق دارد، بنابراین ش��اید بتوان گفت خصوصیات استارتاپ ها نظیر رشد 
سریع و بازاریابی جهانی موجب شده که عمده محصوالت و نوآوری ها در 
این حوزه متمرکز بر تولید محصوالت اینترنتی یا تکنولوژی اطالعات باشد، 
اما نباید گفت که مفهوم اس��تارتاپ لزوما راه اندازی کس��ب و کار اینترنتی 
اس��ت. به عبارت بهتر، اگرچه در تعریف اس��تارتاپ، تاکیدی وجود ندارد 
ک��ه حتماً فعالیت آن باید در حوزه تکنولوژی یا فناوری اطالعات باش��د، 
اما به دلیل اینکه بسیاری از استارتاپ ها در سالیان اخیر، حول محور این 
زمینه ها شکل گرفته اند، گاهی در تعریف استارتاپ، خلط مبحث می شود 

که استارتاپ حتما باید در حوزه تکنولوژی فعال باشد.
حاال پس از گریزی کوتاه به فلسفه شکل گیری استارتاپ ها به سرگذشت 

استارتاپ ها در ایران و مهمترین چالش های آنها می پردازیم.
موج کارآفرینی استارتاپی

از ابتدای دهه 9۰، اکوسیس��تم اس��تارتاپی ایران شروع به شکل گیری 
کرد و در چند س��ال گذش��ته شاهد رشد چش��مگیر آن بودیم؛ تشکیل 
صندوق های س��رمایه گذاری خطرپذیر و پذیره نویسی در بورس، شروع به 
کار شتاب دهنده های استارتاپ در شهرهای مختلف، ورود سرمایه گذاران 
خارج��ی بعد از تواف��ق برج��ام، برگ��زاری رویدادهای اس��تارتاپی نظیر 
الکام اس��تارز و اینوتکس و همچنین اس��تقبال بی��ش از پیش جامعه به 
اس��تارتاپ های بزرگی نظیر اس��نپ و دیجی کاال ازجمله نشانه های رشد 
و گس��ترش اکوسیستم اس��تارتاپی ایران بوده اس��ت. اما در دو سه سال 
گذش��ته خبرهای تلخی از شکست، تعطیلی و به طور کلی، موج شکست 
استارتاپ ها در ایران رخ داد و شاید تحریم، مهمترین عامل این مساله بوده 
اس��ت، بنابراین این سوال در ذهن مطرح می شود که آیا پس از یک دوره 

رشد و شکوفایی، موج فعالیت استارتاپ ها در ایران فروکش کرده است؟
به گزارش آینده نگر، چالش های اس��تارتاپ ها                                  در سال های 95 و 96 کم 
نبود. در سال گذشته مخالفت کسب وکارهای سنتی با استارتاپ ها خبرساز 
شده بود. مهم ترین این مخالفت ها که البته در همه جای دنیا مشاهده شده، 
مربوط به تاکس��ی یاب های                اینترنتی بود. همان طور که در برزیل، بریتانیا، 
ترکیه و دیگر کشورهای جهان فعالیت اوبر و سایر تاکسی یاب های                اینترنتی 
مورد اعتراض رانندگان تاکسی های                سنتی قرار گرفت، در ایران هم اسنپ با 
سنگ اندازی سنتی ها روبه رو شد؛ حمله به دفتر اسنپ در کرمان یا تجمع 
در مقابل دفتر این ش��رکت و تاکسیرانی ش��هرهای مختلف از جمله این 
حوادث بود. اعتراض سنتی ها اما همه ماجرا نبود. در سال گذشته تعرض 
راننده یک تاکس��ی یاب اینترنتی به یک زن جوان خبرساز شد و در ادامه 
رانندگانی که برای همین تاکس��ی یاب رانندگی می                                                                            کردند، در مقابل دفتر 

آن نسبت به مبلغ پرداختی اعتراض کردند.
جدا از این در سال گذشته فین تکی ها یا ارائه دهندگان خدمات مالی به 
تیغ تیز فیلتر س��پرده ش��دند؛ زرین پال، پی پینگ، با همتا و ایدی فیلتر 

ش��دند و بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی و مالی وارد عمل شد و 
اعالم کرد که فعالیت فین تک ها به راحتی ممکن نیست. فعاالن فین تکی 
می                                                        گفتند قوانین مشخصی درباره فعالیت یا عدم فعالیت آنها وجود ندارد و 
شاید این نگرانی بانک ها از کساد شدن بازارشان است که همه چیز را علیه 
آنها ش��کل داده اس��ت. فین تکی ها در نهایت توانستند مجوز فعالیت را از 
وزارت ارتباطات دریافت کنند و کار را ادامه دهند اما همچنان از فیلترینگ 
به عنوان تلخ ترین اتفاق س��ال گذش��ته برای این دسته از استارتاپ ها یاد 

می                                                                            شود.
چالش های                داخلی اما تنها مس��اله استارتاپ های                                                                       ایرانی نبود و تحریم ها 
مش��کالت زیادی به وجود آورد؛ ش��رکت اپل سال گذشته و بدون هشدار 
قبلی چند اپلیکیش��ن ایرانی را از اپ اس��تور حذف کرد و به این ترتیب، 
دسترسی ۱۱درصد از دارندگان تلفن همراه هوشمند  در ایران که به برند 

اپل اعتماد کرده بودند به اپ های                ایرانی مثل اسنپ و تپسی از بین رفت.
با وجود همه این مش��کالت، اما در سال گذشته رشد استارتاپ ها ادامه 
یافت و البته ایده های                جالبی در حوزه کسب وکارهای نوپا به مرحله اجرا 
رسید که بیشتر خدماتی بود. شاید در سال 95 استارتاپ ها و تبلیغات آنها 
کمتر س��همی از تابلوهای تبلیغاتی شهر داشت، اما در سال 96 می                                                        شد به 
راحتی در بزرگراه های                پرتردد آگهی استارتاپ ها را دید. استارتاپ های                                                                       تاک
سی یاب، تحویل غذا، انواع خدمات پولی و مالی و بیمه ای بیش از گذشته 
مورد مراجعه مردم قرار گرفت، در حالی که ایده هایی چون عرضه خدمات 
کارواش در مح��ل و نظافت منازل، فروش طبقه بندی ش��ده محصوالت به 
طور آنالی��ن و آموزش و دوره های                تخصصی برای س��نین مختلف هم به 
مرحله اجرا رسیده بود. حل مسائل استارتاپ های                                                                       بزرگ در کالنشهرها به 
رشد استارتاپ ها در شهرهای کوچک هم دامن زد و توسعه پارک های                علم 
و فن��اوری با همه انتقادهایی که درباره آنها مطرح می                                                                            ش��ود به تب و تاب 
بیشتر فعالیت استارتاپی در بین دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی 

انجامید.
آمارها چه می گویند؟

در س��ال 96، زیرس��اخت های                فناوری اطالعات، رش��د بیشتری یافت. 
مراجع رسمی اعالم کردند که ضریب نفوذ اینترنت در ایران از سال 94 تا 
سال 95، از 73درصد به 82درصد رسیده است و این مساله، نوید روزهای 
بهتری را برای اس��تارتاپ ها می                                                                            داد. آمار بانک جهانی نیز نشان می                                                        داد که 
در س��ال 2۰۱5 نزدیک به 57درصد از جمعیت 8۰ میلیونی ایران، کاربر 
ش��بکه اینترنت به ش��مار می                                                                            آیند و بیش از 44 میلیون کاربر اینترنت در 

کشور وجود دارد.
همچنین اس��تفاده از تلفن های                همراه هوشمند که دسترسی راحت تر 
ش��هروندان به انواع اپلیکیشن ها را فراهم می                                                                            کند هم در سال 95 و 96 با 
رش��د همراه بود. »خبرگزاری مهر« در تیرماه س��ال 96 نوشت: »شاخص 
توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران در س��ال 2۰۱6 با یک پله 
صعود از جایگاه 9۰ به جایگاه 89 رسیده و ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران 
ب��ه ازای هر ۱۰۰ نفر 38.27درصد و ضری��ب نفوذ اینترنت 44.۰8درصد 

اعالم شده است.«
دفتر بررسی های                اقتصادی وزارت ارتباطات نیز در گزارشی اعالم کرد که 
ضریب نفوذ موبایل در ایران ۱۰4درصد است و 33 میلیون نفر با تلفن های 
               همراه به اینترنت وصل می                                                                            ش��وند. وزارت ارتباطات در گزارش دیگری که 
مربوط به شاخص های               فناوری اطالعات تا پایان سال 95 بود از این نوشت 
ک��ه 33 میلی��ون و 246 هزار و 69 مش��ترک از اینترنت موبایل باند پهن 
استفاده می                                                                            کنند و تعداد مشترکان اینترنت باند پهن ثابت از جمله فناوری 
اِی دی اس ال حدود 9 میلیون و 4۰8 هزار و 23 مشترک برآورد شده است.
البته مقایس��ه آمارها از وضعیت اینترن��ت در ایران گویای فاصله بعضی 
ش��اخص ها با متوسط جهانی اس��ت. در س��ال 2۰۱8 حدود 86درصد از 
ترافیک اینترنت دنیا مربوط به ارتباطات ثابت )اِی دی اس ال و فیبر نوری( 
است در حالی که ۱4درصد ترافیک اینترنت دنیا به اینترنت موبایل مربوط 
می                                                                            ش��ود. تحلیلگران پیش بینی می                                                        کنند تا سه سال آینده سهم ترافیک 
اینترنت دنیا از ارتباطات ثابت به 79درصد برس��د و سهم اینترنت موبایل 
هم رشد کند، اما شرایط در ایران متفاوت است. در ایران 7۰درصد ترافیک 
اینترنت کشور به ارتباطات موبایل مربوط است و ارتباطات ثابت تنها سهم 
3۰درصدی دارد. همچنین 4۱ میلیون نفر در کشور از موبایل نسل سوم و 

24 میلیون نفر از نسل چهارم موبایل استفاده می                                                        کنند و این در حالی است 
که تنها 8 میلیون نفر مش��ترک اینترنت اِی دی اس ال هس��تند. همچنین 
فاصله میانگین مصرف دیتا در ایران با کش��ورهای اروپایی هم قابل تامل 
است. سرانه مصرف دیتا در ایران به ازای هر نفر به شش گیگابایت می                                                        رسد 
درحالی که س��رانه دنیا 2۰ گیگابایت و س��رانه مصرف کشورهای اروپایی 
35 گیگابایت اس��ت. س��رعت اینترنت ثابت در ایران 5 مگابیت در ثانیه 
است درحالی که باید براساس اهداف برنامه ششم به 2۰ مگابیت در ثانیه 
برسد. همچنین رتبه ایران در استفاده از اینترنت موبایل در جهان 57 و در 

اینترنت ثابت ۱۰8 در دنیاست.
شاخ شکسته ها یا تک شاخ ها؟

مهم ترین رویداد س��ال 97 برای ایران، خ��روج آمریکا از برجام بود و با 
این اتفاق، اجرای بس��یاری از طرح ها مثل نوسازی ناوگان هوایی، توسعه 
همکاری های                بانکی، تسهیل تبادالت مالی، جذب سرمایه خارجی و واردات 
کاالهای واسطه ای و سرمایه ای از کشورهایی غیر از چین به تعلیق درآمد 
چراکه بس��یاری از شرکت ها از ترس تحریم های                آمریکا در مبادله مالی با 
ای��ران جانب احتیاط را گرفتن��د. این نگرانی تا جایی ادامه یافت که حتی 
بعضی شرکت های                خارجی حاضر در ایران، خداحافظی کردند و رفتند. به 
این ترتیب از دومین ماه بهار امسال، سایه تحریم ها و نگرانی شرکت های 
               خارجی بر س��ر اقتصاد ایران سنگین و سنگین تر شد تا اینکه در 4 نوامبر 
بحث شرکت ها به حاشیه رفت و مسئله فروش نفت ایران مثل تحریم های 

۱۰ سال پیش در اولویت قرار گرفت.
اما اس��تارتاپ های                                                                       ایرانی زیر سایه سنگین تحریم چه می                                                        کنند؟ جذب 
س��رمایه خارجی برای توسعه شرکت های                اس��تارتاپی، اصلی ترین آرزوی 
کسب وکارهای نوپای ایرانی بود که با بی فرجامی برجام برآورده نشد، اما 

این به معنای باالرفتن پرچم سفید استارتاپ ها و ترک زمین بازی نبود. 
در اردیبهشت 97، شهرام شاهکار موسس اسنپ در همایش استارتاپی 
جاده ابریشم از این گفت که شرکت استارتاپی او اولین یونیکورن استارتاپی 
ایران اس��ت. وی این موضوع را در جلس��ه ای در حضور وزیر ارتباطات در 
ش��رکت ایرانس��ل هم مطرح کرد و گفت ارزش اسنپ ۱.4 تا ۱.7 میلیارد 
دالر اس��ت و بیش از 35۰ ه��زار نفر از مجموع 7۰۰ هزار راننده اس��نپ 
در س��فرهای روزان��ه فعالی��ت می                                                                            کنند و آمار این س��فرها ه��م به بیش 
از یک میلیون رس��یده اس��ت. این ادعا در حالی از س��وی موسس اسنپ 
مطرح می                                                                            ش��د که در سال گذشته برادران محمدی، بنیان گذاران شرکت 
دیجی کاال از تک شاخ شدن این شرکت در سال 97 خبر داده بودند، اما به 
هرحال اسنپی ها یک میلیارد دالری شدن شان را زودتر از آنها اعالم کردند. 
نکته جالب این بود که فعاالن اکوسیستم استارتاپی از کنار تک شاخ شدن 
اس��نپ به راحتی نگذش��تند و بسیاری حس��اب و کتابی را که  منجر به 
تک شاخ شدن اسنپ شده زیر سوال بردند. با این حال مسئوالن آمارهای 
دیگری ارائه کردند که گویای رش��د بیشتر اس��تارتاپ هایی مثل اسنپ و 
البته امید به تک ش��اخ شدن بقیه استارتاپ های                                                                       ایرانی بود. سورنا ستاری 
در بهار 97 از این س��خن گفت که آمار سفر روزانه اوبر در نیویورک 2۰۰ 
هزار سفر اس��ت درحالی که 85۰ هزار سفر روزانه در استارتاپ های                                                                       حمل 
و نقل در تهران ثبت می                                                        شود. ستاری همچنین گفت که سفرها در تهران 
در آینده به 2 میلیون سفر در روز می                                                        رسد چراکه سفر با تاکسی                یاب های 

               اینترنتی به صرفه تر است.
آینده استارتاپ ها در ایران

انتظار فعاالن اس��تارتاپی از آینده کس��ب وکارهای نوپا مثبت اس��ت؟ 
گفت وگویی کوتاه با فعاالن اس��تارتاپی نش��ان دهنده عم��ق نگرانی های 
               آنها با وجود امید به آینده اس��ت. عدم جذب س��رمایه کالن برای توسعه 
استارتاپ های                                                                       ایرانی در سطوح باال، نبود نهادهای واسط برای جذب سرمایه 
و مهاجرت نیروی انسانی ماهر ایرانی به دیگر کشورها از دغدغه های                فعاالن 
استارتاپی اس��ت که اکنون صاحب شرکت های                استارتاپی اند. با وجود این 
نگرانی ها، اما اقتصاد ایران ناگزیر به  حرکت در مسیر استارتاپی شدن است. 
اسناد باالدستی اقتصادی که دیجیتالی شدن تمام فرآیندهای بوروکراتیک 
را به الزام تبدیل کرده اس��ت، رشد طبقه متوسط شهری که از روش های 
               س��نتی در پاس��خ به نیازهایش فاصله می                                                                            گیرد و انباشت فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی که دولت جایی برای اس��تخدام آنها ندارد نش��ان می                                                                            دهد که 

چاره ای جز حرکت در مسیر استارتاپی شدن نیست.

آیا زمستان اکوسیستم استارتاپی ایران فرا رسیده است؟

حیات و ممات استارتاپ ها در ایران
یادداشت

همه علیه یکی، یکی برای همه

سال 96 را می                                  توان سال تغییرهای ویژه اکوسیستم استارتاپی ایران در 
نظر گرفت. مهم ترین تغییر در این سال افزایش سرعت اینترنت بود. از 
سوی دیگر تورم فارغ التحصیالن دانشگاهی و کاهش میزان استخدام های 
رس��می در کش��ور به تمایل بیش��تر افراد به راه اندازی کسب وکارهای 
ش��خصی انجامید. در همه کش��ورهای دنیا زمانی که زمینه کار فراهم 
و از سوی دیگر امکان کار برای دولت کم شود، افراد تمایل بیشتری به 
راه اندازی کسب وکارهای شخصی نشان می دهند. آنها در بدترین حالت 
به دست فروشی روی می                                  آورند. در سال 96 تغییر تکنولوژی و موج عظیم 
بیکاری دست به دست هم داد و به موج استارتاپی انجامید؛ موجی که 
در آن اس��تقبال از ایجاد کس��ب و کارهای نوپا با آگاهی و بدون آگاهی 
زیاد ش��د. در س��ال گذش��ته دولت با ایجاد پارک های علمی و فناوری 
حمایت های ضمنی از استارتاپ ها را افزایش داد، هرچند در بعضی موارد 
وعده های دولت در حد دستورالعمل باقی ماند. به هر حال دولت توانست 

ظرفیت هایی بسازد و بخشی از زیرساخت ها را تقویت کند.
در سال گذشته جوانان تحصیلکرده و مردم یا به عبارت دیگر بخش 
خصوصی رفتار عالی با فرصت های پیش آمده داش��تند. اس��تارتاپ های 
خوبی در حوزه خدمات شکل گرفت که به حل مشکالت مردم انجامید. 
حتی اس��تارتاپ هایی که ایده ه��ای تکراری نمونه ه��ای خارجی را در 
کشور اجرا می کردند عملکرد خوبی از خود نشان دادند. عالوه بر ایجاد 
فرصت های ش��غلی، تغییر سبک زندگی و رفتار شهروندی از دیگر آثار 
مثبت شکل گیری استارتاپ های خدمات محور بود. در واقع آنها در سال 
گذشته با توسعه فعالیت های ش��ان به داد جریان رفت و آمد در شهر و 
وقت مردم رسیدند. با توجه به این تجربه ها باید گفت که جوانان برخورد 

خوبی با تغییرات ایجادشده در سال گذشته نشان دادند.
اما چه ش��د که استقبال س��ال گذشته از اکوسیس��تم استارتاپی به 
سردی گرایید؟ تمام فعالیت های اقتصادی در سال جاری تحت الشعاع 
تحوالت کالن اقتصاد ایران قرار می گیرد و فعالیت کسب وکارهای نوپا و 
اس��تارتاپ ها هم از این قاعده مستثنا نیست. به دلیل اشتباهات فاحش 
در سیاست گذاری های اقتصادی سرمایه گذاران خردی که حاضر بودند 
سرمایه ش��ان را در فعالیت های اس��تارتاپی به جریان بیندازند، به سراغ 
س��وداگری در بازارهای دیگر رفتند. تصمیمات غلط باعث ش��د حجم 
عظیمی از س��رمایه در گردش در کش��ور به معامله در بازارهای سکه و 
ارز اختصاص پیدا کند و در عمل سر اکوسیستم استارتاپی بی کاله ماند.

در شرایطی که قیمت سکه و ارز طی چندماه چندبرابر می                                  شود، چطور 
می                                  توان یک سرمایه گذار را راضی به سرمایه گذاری در استارتاپی کرد که 
آینده نامش��خصی دارد و طی پنج یا هفت سال به سوددهی می رسد؟ 
ب��ه طور حتم صاحبان س��رمایه های خرد س��رمایه گذاری در بازارهایی 
را ک��ه در چند م��اه بازدهی بیش از 3۰درصد دارند به س��رمایه گذاری 
در اس��تارتاپ ها با تمام مشکالت ش��ان ترجیح می دهند. از سوی دیگر 
متاسفانه بانک ها برای حمایت از استارتاپ ها و هدایت سرمایه های خرد 
به این اکوسیستم وارد عمل نشدند. در سال گذشته موج استارتاپی که 
از آن یاد می                                  کنید کامال خودجوش باال آمد. در همه جای جهان از چنین 
موجی حمایت می                                  ش��ود اما در ایران همه دس��ت به دست هم دادند تا 
این موج فروکش کند. کس��ب وکارهای سنتی علیه استارتاپ ها شورش 
کردند و بانک ها دست نگه داشتند و برای تامین سرمایه کاری نکردند. 
این طور به نظر می رسد که همه می                                  خواهند موج را خفه کنند، اما از نظر 
من چنین امکانی وجود ندارد چراکه این تجربه ای جهانی است. دولت ها 
نمی توانند اقتصادها را بچرخانند و اگر بچرخانند به تجربه کره ش��مالی 
و ش��وروی سابق می                                  رس��یم. حتی در چین رشد اقتصادی مثال زدنی از 
همکاری بخش خصوصی بزرگ، شکل گیری شتاب دهنده ها و حمایت از 

تکنولوژی حاصل شده است.  
در ایران بیش��تر تالش ها برای ایجاد مانع است تا حمایت. هرچند در 
دولت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت ارتباطات به 
طور اس��می درگیر مسائل اکوسیستم اس��تارتاپی اند اما نباید فراموش 
کرد که آنها با چالش های درون س��ازمانی خ��ود هم درگیرند. با توجه 
به بوروکراسی حاکم در این بخش ها بیشتر سازوکارها متمرکز بر سنگ 

انداختن جلوی پای استارتاپ هاست.
و اما آینده چه می ش��ود و بهترین برنامه برای آینده چیست؟ به نظر 
می رسد تمرکز بحث های استارتاپی و کارآفرینی در دانشگاه در کشور ما 
اشتباه است. کسب تجربه و برگزاری کارگاه در دانشگاه ها برای ایران دیر 
است. باید تمام این برنامه ها را در مدارس اجرا کرد. درواقع فرزندان ایران 
باید از دبیرستان با مفاهیم استارتاپی و مهارت های کارآفرینی آشنا شوند. 
راه گذار از بحران بیکاری توانمندی استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپاست 
اما سیاس��ت ها هرگز به این سمت و س��و پیش نرفته است. تصمیمات 
اقتصادی نادرست همه بخش های کسب وکار از جمله استارتاپ ها را هم 
ویران کرده اس��ت و الزم اس��ت برای بهبود این شرایط ارتباط سازنده 

مسئوالن و فعاالن استارتاپی پررنگ تر شود.

رتبه چهل و هشتم ایران در تعداد استارتاپ ها
5 استارتاپ برتر ایران و جهان

وزارت صمت در گزارش��ی تحلیلی که در آذرماه امس��ال منتشر 
شد به وضعیت اس��تارتاپ های ایرانی پرداخت و عالوه بر شناسایی 
استارتاپ های موثر جهان، ۱۰ استارتاپ برتر ایرانی و نهادهایی که 

برای تقویت کسب وکارهای نوپا شکل گرفته را هم معرفی کرد.
طبق این گزارش، ایران توانس��ته در بین ۱88 کشور جهان رتبه 
48 را از نظر تعداد اس��تارتاپ ها به خود اختصاص دهد. کشورهای 
آمریکا، هند، انگلس��تان، کانادا، اندونزی، آلمان و فرانسه، استرالیا، 
اسپانیا و برزیل در ۱۰ رتبه اول قرار گرفته اند. استارتاپ های مدیوم 
با سوژه به اش��تراک گذاری ایده ها، پیکس 5۰۰ با موضوع عکاسی، 
ای��ر بی ان بی با موضوع اقامت، هات س��وییت ب��ا موضوع مدیریت 
رس��انه اجتماع��ی و اوبر با موض��وع حمل و نقل از پنج اس��تارتاپ 

برتر دنیاست.
همچنین دیجی کاال با موضوع انتخاب و خرید آنالین، پونیش��ا با 
موضوع اس��تخدام متخصصان کارمزدی آنالین، آنتوروک با موضوع 
تبلیغ��ات آنالی��ن، جابینجا با موض��وع ارائه راه حل ه��ای نوآورانه 
اس��تخدام در ایران و ترب با موضوع موتور جست وجوی هوشمند 
خرید پنج اس��تارتاپ برتر ایرانی است. رتبه جهانی این استارتاپ ها 

نیز به ترتیب ۱۰6، 3336، 477، 7۰3 و 74۱ است.
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فرصت امروز: بانک جهانی پیش بینی کرده اس��ت که در س��ال 2۰۱9 
تولید ناخالص جهان 2.9درصد رش��د خواهد کرد. همچنین براساس این 
پیش بینی، نرخ رش��د اقتصادی ایران اگرچه در سال جاری میالدی منفی 

3.6 خواهد بود، اما از سال 2۰2۰ مجدداً رشد کرده و مثبت می شود.
در تازه ترین گزارش بانک جهانی از چش��م انداز اقتصاد جهانی که هفته 
گذش��ته منتش��ر ش��د، این نهاد بین المللی با ابراز نگرانی از تداوم برخی 
نابسامانی ها در اقتصاد جهانی، پیش بینی خود از نرخ رشد تولید ناخالص 
جهان در س��ال جاری و سال آینده میالدی را تعدیل کرد. به گفته بانک 
جهانی، بازارهای نوظهور جهان دچار رکود ش��ده اند، تجارت کاهش یافته 
و ش��رایط تامین مالی هم بدتر شده اس��ت. همچنین براساس این برآورد 
بانک جهانی، رش��د اقتصادی ایران از س��ال آینده میالدی مجدداً مثبت 

خواهد شد.
به گزارش بانک جهانی، ریس��ک ها و خطرات در اقتصاد جهانی، حادتر 
خواهد شد. بی نظمی تحوالت بازارهای مالی می تواند فعالیت در کشورهای 
آس��یب دیده را مخت��ل کند و اثرات مخرب زیادی به ب��ار آورد. همچنین 
اختالفات تجاری می تواند همین طور گسترده تر شود و اقتصادها را درگیر 

کند تا اینکه منجر به انفجار منفی جهانی شود.
بر این اساس، بانک جهانی با اشاره به تنش های تجاری بین ابرقدرت های 
اقتصادی، بی ثباتی در بازارهای مالی و بحران های ارزی در برخی اقتصادهای 
نوظهور، پیش بینی خود از نرخ رش��د اقتصادی جهان در سال های 2۰۱9 
و 2۰2۰ را ب��ه می��زان ۰.۱ درصد کاهش داده اس��ت که این کاهش هم 
شامل اقتصادهای توس��عه یافته و هم شامل اقتصادهای نوظهور می شود. 
بانک جهانی قباًل پیش بینی کرده بود که نرخ رشد اغلب اقتصادهای مهم 

جهان در سال 2۰۱9 کمتر از رقم آن در سال 2۰۱8 خواهد بود.
براس��اس پیش بینی بانک جهانی، تولید ناخالص جهان در سال جاری 
میالدی با نرخ 2.9درصد رش��د خواهد کرد ک��ه اگرچه رقمی نزدیک به 
میانگین سال های بعد از بحران جهانی 2۰۰8 است اما کاهش آن نسبت به 
سال قبل اتفاقی نگران کننده به نظر می رسد. آیهان کوز، اقتصاددان مسئول 

تدوین گزارش اخیر بانک جهانی، در حاشیه این گزارش خاطرنشان ساخته 
است: »وقتی به موتورهای محرک اقتصاد جهانی فکر می کنیم، می بینیم 

که همه آنها در حال از دست دادن شتاب خود هستند.«
بان��ک جهانی پیش بینی کرده اس��ت که اقتصاد ایران در س��ال جاری 
میالدی 3.6درصد کوچکتر خواهد شد، اما از سال آینده به مدار صعودی 
باز خواهد گش��ت و نرخ رشد ۱.۱درصدی را تجربه خواهد کرد که همین 
نرخ رشد در سال 2۰2۱ نیز تکرار خواهد شد. بانک جهانی در گزارش خود 
به تأثیر تحریم های آمریکا علیه ایران بر کاهش ارزش ریال و منفی شدن 
نرخ رشد اقتصادی ایران اشاره کرده و در عین حال خاطرنشان ساخته که 

این تحریم ها ثبات بازار جهانی نفت را نیز به خطر می اندازند.
همچنین طبق پیش بین��ی اخیر بانک جهان��ی، بزرگترین اقتصادهای 
کنونی جهان یعنی آمریکا، چین و منطقه یورو در س��ال 2۰۱9 با کاهش 
نرخ رش��د اقتصادی مواجه خواهند ش��د. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی 
آمریکا، چین و منطقه یورو در سال جاری میالدی را به ترتیب 2.5، 6.2 
و ۱.6درصد پیش بینی کرده اس��ت که نس��بت به رقم برآوردشده از رشد 
اقتصادی آنها در سال 2۰۱8 کاهش محسوسی نشان می دهد. روند نزولی 
نرخ رشد س��ه اقتصاد بزرگ جهان در سال های 2۰2۰ و 2۰2۱ نیز ادامه 
خواه��د یافت. البته این پیش بینی بانک جهانی بیش از آنکه خبر از وقوع 
ی��ک رکود اقتص��ادی تمام عیار در جهان بدهد، از فروکش کردن ش��تاب 
اقتصاد جهان��ی حکایت دارد؛ چنانکه کارشناس��ان بلندپایه بانک جهانی 
خاطرنشان می سازند که همچنان شانس بهبود چشم انداز اقتصاد جهانی 
وجود دارد. به گفته آیهان کوز، اقتصاددان مس��ئول تدوین گزارش اخیر، 
اگر اخبار مثبتی از فدرال رزرو آمریکا به بازارهای مالی جهان مخابره شود 
و آرامش را بر آنها حاکم س��ازد و اگر تنش های تجاری بین ابرقدرت های 
اقتصادی خاتمه یابد، آنگاه می توان چش��م انداز امیدوارکننده تری را برای 

اقتصاد جهانی متصور بود.
در عین حال باید توجه داشت که تجارت جهانی و سایر مسائل مرتبط با 
اقتصادهای بزرگ، تنها عوامل تهدیدکننده رشد اقتصاد جهانی نیستند. در 

سال گذشته برخی از اقتصادهای نوظهور جهان از جمله ترکیه و آرژانتین 
بحران های ارزی ش��دیدی را تجربه کردن��د. از طرفی اقتصادهای نوظهور 
متکی به صادرات منابع طبیعی که تا قبل از س��ه ماهه پایانی سال 2۰۱8 
به دلیل رش��د مناسب قیمت کاالهای خام با امیدواری بیشتری به آینده 
نگاه می کردند، در ماه های پایانی سال شاهد افت شدید قیمت محصوالت 

صادراتی خود بودند و از این بابت دچار مشکالتی شدند.
گفتنی اس��ت بانک جهانی ساالنه دو بار در ماه های ژانویه و ژوئن اقدام 
به انتش��ار گزارش پیش بینی کارشناسان خود از چشم انداز اقتصاد جهانی 
می کند. گزارش اخیر بانک جهانی در قیاس با آخرین گزارش منتشرشده 
از س��وی صندوق بین المللی پول در مورد چشم انداز اقتصاد جهانی –که 

حدود سه ماه از انتشار آن می گذرد- کمی بدبینانه تر است.
بان��ک جهانی و صن��دوق بین المللی پ��ول در پیش بینی ه��ای خود از 
روش های وزن دهی متفاوتی اس��تفاده می کنند اما با فرض اس��تفاده آنها 
از یک روش مش��ابه، پیش بینی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان 
در سال جاری میالدی ۰.2درصد پایین تر از پیش بینی صندوق بین المللی 

پول است.
بانک جهانی همچنی��ن در پایان این گزارش 2۰۰ صفحه ای، به منظور 
حفظ اقتصاد جهانی توصیه می کند که کشورها در توسعه مهارت ساکنان 
خود بیشتر سرمایه گذاری کنند، محدودیت های سرمایه گذاری را کاهش 
دهند و موانع تجاری را بردارند، نه اینکه این مش��کالت و موانع را افزایش 
دهند همانند تعرفه هایی که ایاالت متحده برای واردات کاالها اعمال کرده 

است.
همچنین س��ی ان ان در گزارشی که درباره جدیدترین پیش بینی بانک 
جهانی منتش��ر کرده، معتقد اس��ت که بانک جهانی در حال گذار است. 
همین چند روز پیش بود که جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی به طور 
غیرمنتظره و سه سال زودتر از موعد مقرر استعفا داد. حاال دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا باید به دنبال جانشین دیگری باشد، چرا که ایاالت 

متحده بزرگترین سهامدار بانک جهانی است.

توصیه های بانک جهانی برای عبور از بحران اقتصاد جهانی

رشد اقتصادی ایران از سال 2020 مثبت می شود

جدیدتری��ن گزارش بانک جهانی که چش��م انداز تیره ای برای اقتصاد 
جهانی در سال 2۰۱9 ترسیم کرده، مایه نگرانی جدی بازار نفت است.
بان��ک جهان��ی در گ��زارش »چش��م انداز اقتص��اد جهانی« با اش��اره 
ب��ه آماره��ای مختلف ش��امل ضعیف ش��دن تجارت و س��رمایه گذاری 
بین المللی، ادامه تنش های تجاری و آشفتگی مالی در بازارهای نوظهور 
طی یک سال اخیر، نتیجه گرفته که ابرهای توفانی بر سر اقتصاد جهان 
س��ایه افکنده اند. در نتیجه رش��د اقتصادی در بازارهای نوظهور امسال 
ثاب��ت خواهد ماند در حالی که مجموع رش��د اقتصاد جهانی ضعیف تر از 

پیش بینی های قبلی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، یکی از عوامل موثر در این ارزیابی، تحکیم سیاست 
پولی از س��وی بانک مرکزی آمریکا بوده است. بانک جهانی در گزارش 
اخی��ر خود خاطرنش��ان کرده اس��ت بانک ه��ای مرک��زی اقتصادهای 
توس��عه یافته ب��ه تداوم تحکیم سیاس��ت های پولی که تاکن��ون از روند 
احیای اقتصاد جهانی از بحران مالی ۱۰ س��ال پیش حمایت کرده بود، 
ادامه می دهن��د. بانک مرکزی آمریکا در س��ال 2۰۱8 نرخ های بهره را 
چند دور افزایش داد و پس از آن از دو دور دیگر افزایش نرخ ها در سال 
2۰۱9 خب��ر داد ب��ا این حال جروم پاول، رئی��س بانک مرکزی آمریکا، 

اخیرا لحن خود را در این خصوص مالیم کرده است.
نرخ های بهره باالتر و به دنبال آن، رش��د ارزش دالر فشار شدیدی را 
به کشورهای مقروض و شرکت ها و مصرف کنندگان در بازارهای نوظهور 
تحمیل خواهد کرد. چنین کشورهایی نسبت به خروج ناگهانی سرمایه 
ک��ه آنه��ا را زیر بار بدهی های دالری ش��ان له خواهد کرد آس��یب پذیر 
هس��تند. بدتر از همه، بدهی دولتی در کش��ورهای کم درآمد طی چهار 
س��ال گذش��ته افزایش پیدا کرده و طبق آمار بان��ک جهانی، از 3۰ به 

5۰درصد تولید ناخالص داخلی رس��یده اس��ت. رشد اقتصادی در ژاپن، 
ایتالیا و آلمان در س��ه ماهه س��وم س��ال میالدی گذش��ته منفی شد و 
آشفتگی مالی، بازارهای سهام جهان را در چند هفته پایانی سال 2۰۱8 
فرا گرفت. کریستالینا جورجیه وا، مدیر اجرایی بانک جهانی، در این باره 
اظهار کرد: در آغاز سال 2۰۱8 اقتصاد جهانی همه موتورهای رشد خود 
را به کار گرفت اما در اواخر سال روند رشد خود را از دست داد و امسال 
نیز مس��یر ناهمواری را پیش رو دارد و با تشدید موانع اقتصادی و مالی 
برای کشورهای نوظهور و در حال توسعه، پیشرفت جهان در ریشه کنی 

فقر به خطر خواهد افتاد.
اما جالب اس��ت که طی دو هفته گذشته فضای خوش بینانه ای شکل 
گرفته اس��ت و انتظ��ارات برای بهبود روابط تج��اری آمریکا و چین، به 
بازارهای س��هام رونق بخش��یده و از رش��د قیمت نفت پشتیبانی کرده 
است. تغییر ارزیابی ها درباره روند افزایش نرخ های بهره آمریکا نیز مورد 

استقبال گرم سرمایه گذاران قرار گرفته است.
اما این امر مش��کالتی که برای اقتصاد جهان��ی وجود دارد را برطرف 
نمی کند. حتی صلح آمریکا و چین برای پایان بخشیدن به جنگ تجاری 
ممکن اس��ت برای جلوگیری از کندی اقتصاد جهانی کافی نباشد. اوله 
هانسن، مدیر اس��تراتژی کاال در ساکسو بانکی در یادداشتی تحقیقاتی 
چنی��ن نوش��ت: توافق تجاری می��ان آمریکا و چین ممکن اس��ت روند 
وخامت آمار اقتصادی که اخیرا از آمریکا گرفته تا اروپا و چین مشاهده 

شده است را آهسته کند اما بعید است روند مذکور را معکوس کند.
چین برای نخس��تین بار در بیش از دو دهه گذش��ته، کاهش فروش 
س��االنه خودرو در این کش��ور را اعالم کرد که زنگ خطر کاهش رش��د 
اقتص��ادی را به صدا درآورد. طبق گ��زارش بلومبرگ، فروش خودرو در 

چین در س��ال 2۰۱8 به میزان 6درصد کاهش یافت و بانک آمریکایی 
گلدمن س��اکس کاهش 7درصدی را برای سال 2۰۱9 پیش بینی کرده 
اس��ت. چین بزرگترین بازار خودروی جهان اس��ت بنابراین افت فروش 
در این کش��ور به معنای مش��کالت خودروسازان در س��ایر نقاط جهان 

خواهد بود.
ب��ا این حال ای��ن آمار خیل��ی هم بد نیس��ت. اف��ت ناگهانی فروش 
خودرو نش��انه تغییر و تحوالت در بخش انرژی اس��ت. خدمات تاکسی 
آنالین و رش��د فروش خودروهای برقی در چین احتماال نشان می دهد 
موتورهای احتراق داخلی به اوج رشدشان رسیده اند. طبق اعالم انجمن 
خودروس��ازان چین، فروش خودروهای برقی در چین در س��ال 2۰۱8 
برای نخستین بار به بیش از یک میلیون دستگاه رسید و امسال ممکن 

است به یک میلیون و 6۰۰ هزار دستگاه بالغ شود.
این انجمن اعالم ک��رده که تقاضا برای خودرو همچنان وجود دارد و 
ممکن اس��ت حدود سه سال طول بکشد تا به اوج خود برسد. ابهاماتی 
که ممکن اس��ت خرید خودرو را کاهش دهند، افت توس��عه اقتصادی و 

روابط تجاری آمریکا به چین هستند.
ب��ازار نفت تمامی ای��ن عوامل منفی را نادیده گرفت و قیمت وس��ت 
تگزاس اینترمدیت هفته جاری به باالی 5۰ دالر در هر بش��که رس��ید. 
نف��ت برنت نیز برای مدت کوتاهی به باالی مرز 6۰ دالر در هر بش��که 

صعود کرد.
براساس گزارش اویل پرایس، در حال حاضر کاهش تولید نفت اوپک 
پالس، مذاکرات تجاری آمریکا و چین و همچنین مالیم ش��دن مواضع 
بانک مرکزی آمریکا درخصوص افزایش نرخ های بهره، معامله گران نفت 

را دلگرم کرده است اما هشدار بانک جهانی نباید نادیده گرفته شود.

زوایای پیدا و پنهان گزارش جدید بانک جهانی

تهدید جدی نفت در سال 2019

حملونقلریلی

اقتصاد مصر و ترکیه باالتر از آلمان و ژاپن قرار می گیرد
پیش بینی عجیب بانک استاندارد چارترد

بانک اس��تاندارد چارترد پیش بینی کرد تا س��ال 2۰3۰، جایگاه 
آمریکا به سومین اقتصاد بزرگ جهان تنزل خواهد یافت.

به گزارش ایس��نا به نق��ل از بلومبرگ، تا س��ال 2۰3۰ میالدی، 
هفت اقتص��اد از ۱۰ اقتصاد بزرگ را کش��ورهای در حال توس��عه 
تش��کیل خواهند داد. بانک انگلیسی استاندارد چارترد در گزارشی 
پیش بینی کرده اس��ت تا پایان س��ال 2۰3۰ می��الدی، چین جای 
آمری��کا را به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان خواهد گرفت و هند و 

اندونزی خود را به جمع پنج اقتصاد نخست خواهند رساند.
متوسط نرخ رشد هند در ۱۰ سال آینده برابر با 7.8درصد و چین 
برابر با 5درصد پیش بینی ش��ده اس��ت. سهم آسیا از تولید ناخالص 
داخل��ی جهان تا آن زم��ان از 2۰درصد کنونی به 35درصد افزایش 
خواه��د یافت. براس��اس این گزارش، ۱۰ اقتصاد نخس��ت جهان تا 

پایان سال 2۰3۰ عبارت خواهند بود از:
۱. چین با تولید ناخالص داخلی 64.2 تریلیون دالر در سال
2. هند با تولید ناخالص داخلی 46.3 تریلیون دالر در سال
3. آمریکا با تولید ناخالص داخلی 3۱ تریلیون دالر در سال

4. اندونزی با تولید ناخالص داخلی ۱۰.۱ تریلیون دالر در سال
5. ترکیه با تولید ناخالص داخلی 9.۱ تریلیون دالر در سال
6. برزیل با تولید ناخالص داخلی 8.6 تریلیون دالر در سال
7. مصر با تولید ناخالص داخلی 8.2 تریلیون دالر در سال

8. روسیه با تولید ناخالص داخلی 7.9 تریلیون دالر در سال
9. ژاپن با تولید ناخالص داخلی 7.2 تریلیون دالر در سال

۱۰. آلمان با تولید ناخالص داخلی 6.9 تریلیون دالر در سال.

آغاز افول دالر در تجارت جهانی نفت
پیش بینی پایان عصر دالر

وبگاه تحلیلی آس��یا رویو با اش��اره به حرکت بازارها و بورس های 
بین المللی به س��وی ارزهای جایگزی��ن دالر، گزارش داد: معامالت 
عم��ده از جمله خری��د و فروش نفت با ارزه��ای جایگزین از جمله 
یوان چین انجام می ش��ود که این امر نشان دهنده آغاز افول دالر در 

تجارت جهانی نفت است.
به گزارش ایرنا، وبگاه تحلیلی مس��ائل اقتص��ادی و انرژی جهان 
)آس��یا رویو( نوش��ت: افزایش یکجانبه گرایی ایاالت متحده موجب 
نگرانی در مورد استفاده از دالر برای تجارت نفت در میان دولت های 
مختلفی ش��ده اس��ت. از این رو پیش بینی می شود که انحصار دالر 
به عنوان وس��یله ای در تجارت جهانی نفت خام، به طور فزآینده ای 

رو به افول و از سوی ارزهای دیگر به چالش کشیده خواهد شد.
چی��ن، که هم اکن��ون در جنگ تجاری با آمریکا به س��ر می برد، 
تج��ارت نفتی با یوان را گس��ترش داده و از ق��درت پول خود برای 
اطمینان و ثبات بازارهای یوان پایه استفاده می کند. در همین حال، 
روس��یه و اتحادیه اروپا نیز به دنبال کاهش وابس��تگی خود به دالر 

برای پرداخت ها در مراودات مربوط به نفت هستند.
از این منظر »تاکشی کومون« و »یاشو چو« دو تحلیلگر تارنمای 
تخصصی آس��یا رویو از خطرات ناش��ی از وابس��تگی زی��اد به دالر 
متعاقب تحریم های جدید دولت ایاالت متحده علیه س��ایر کشورها 
س��خن می گویند و به زغم این دو، برجستگی این واقعیت در آینده 

بیشتر روشن می شود.
برقراری معامالت نفتی مبتنی بر یوان در بورس بین المللی انرژی 
ش��انگهای، حضور ارز چین در بازارهای نفت خ��ام را تقویت کرده 
اس��ت. از ای��ن رو حجم معامالت روزانه ی��وان در بورس بین المللی 
انرژی ش��انگهای به سرعت در حال افزایش و معامالت در شش ماه 

گذشته دو برابر شده است.
چی��ن در س��ال 2۰۱7 از ای��االت متح��ده به عن��وان بزرگترین 
واردکنن��ده نف��ت در جهان پیش��ی گرفت��ه و واردات خ��ود را به 
می��زان 8درصد افزایش داده اس��ت. یک مرکز تحقیقاتی وابس��ته 
ب��ه »س��ینوپک«)Sinopec( پیش بینی کرده اس��ت که ظرفیت 
پاالیش��گاه های این کش��ور در س��ال 2۰۱9 نیز به میزان 8درصد 

افزایش خواهد یافت.
در ح��ال حاضر برای تعیین قیمت نفت خام، س��رمایه گذاران به 
دلیل ش��فافیت به بازارهای اوراق بهادار اروپایی تمایل دارند. با این 
وجود، به دنبال تغییرات ساختاری در بازار فعلی نفت چین و جذب 
س��رمایه گذاران از خارج از کشور، پکن فرصت جایگزینی در چنین 

موضوعی را دارد.
چین به طور پیوس��ته تجارت یوان را با کش��ورهای تولیدکننده 
نف��ت که با ایاالت متحده آمری��کا نیز اصطکاک دارند، افزایش داده 

است.
در ماه مه )اردیبهش��ت(، دونال��د ترامپ مج��ددا تحریم هایی را 
علیه ایران اعمال و از دیگر کش��ورها خواست که واردات نفت ایران 
را ب��ه صفر برس��انند، اما چین نه تنها از ای��ن رویکرد آمریکا پیروی 
ندارد، بلکه قصد دارد که واردات نفت از ایران را به صورت منظم و 

همچون گذشته ادامه دهد.
تاکوئی ناگومی، اقتصاددان ارش��د شرکت ملی نفت، گاز و فلزات 
ژاپ��ن در این باره به آس��یا روی��و گفت: چین به عن��وان بزرگترین 
واردکنن��ده نفت ایران، احتم��اال واردات خود را به طور منظم ادامه 
خواه��د داد و ب��ا ارز خود یعنی یوان پرداخت ه��ا را انجام می دهد. 
وی پیش بین��ی کرد که اگر اس��تفاده از یوان برای معامالت افزایش 
یابد، تقاضا برای این ارز چینی به عنوان وس��یله ای در محافظت از 

نوسانات قیمت ها نیز افزایش می یابد.
روس��یه نیز تالش هایی برای کاهش وابستگی خود به دالر نفت را 
انجام داده است و از این رو بخشی از صادرات نفت خود به چین را 
با یوان دریافت می کند. ایاالت متحده تحریم های اقتصادی را علیه 
گروه های نفتی روس��یه از جمله »Rosneft« تحمیل کرده است و 

معامالت با دالر برای آنها دشوار خواهد بود.
اتحادیه اروپا نیز از خطرات وابس��تگی س��نگین به نفت دالرپایه 
آگاه اس��ت. کمیس��یون اروپا اعالم کرد که قصد دارد در اواخر ماه 
دسامبر)دی ماه( قیمت مرجع در مراودات نفت را یورو اعالم کند.

رویکرد تقابلی ترامپ در اقتصاد و سیاس��ت موجب ش��ده اس��ت 
بازیگ��ران بزرگی همچون اتحادیه اروپا، چین و روس��یه به فکر ارز 
جایگزین و دریچه های روش��نی همچون جایگزینی ارز به نفع خود 

و کشورهای هم پیمان خود باشند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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شورای عالی آمار پاسخ داد
 دوگانگی آماری

و هزینه سنگین موازی کاری
در هفته اخیر و در مصوبه ای که ش��ورای عالی آمار داشت 
رای ب��ر حذف موازی کاری آماری داد و بر این اس��اس بانک 
مرکزی از انتش��ار آمارهای مربوط به تورم، رش��د اقتصادی و 
حس��ا ب های ملی منع ش��د. این در حالی اس��ت که تاکنون 
مرکز آمار و بانک مرکزی هر دو نس��بت به انتش��ار این آمار 
اقدام کرده و با توجه به اختالفی که بین ارقام اعالمی این دو 
نهاد وجود داشت همواره محلی برای انتقادات و ایجاد شائبه 

نسبت به آمارها بر جای می گذاشت.
به گزارش ایس��نا، اما بعد از رای ش��ورای عالی آمار، مرکز 
آمار با اس��تقبال از این موضوع بر این تاکید داش��ت که این 
مرکز به عنوان مرجع رس��می انتش��ار آمار بای��د در این باره 
اق��دام کند و این در حالی اس��ت که آمارهای مربوط به تورم 
و رش��د اقتصادی آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیست که 
آنها را اعالم و منتش��ر کند، در عین حال که این موازی کاری 
آماری تاکنون هزینه های س��نگینی به دنبال داشته است. از 
س��وی دیگر بانک مرکزی در واکنشی بار دیگر اعالم کرد در 
چارچوب اختیارات قانونی نسبت به تولید و انتشار آمار اقدام 

می کند.
اما نظر ش��ورای عالی آمار در رابطه با مصوبه اخیر و حذف 
موازی کاری مورد توجه است و در این میان، دبیر کمیسیون 
تخصصی ش��ورای عالی آمار به اس��تناد مصوبات قانونی دلیل 

حذف موازی کاری آماری را توضیح داد.
در این رابطه، عباس��ی دبیر کمیس��یون تخصصی ش��ورای 
عالی آمار با اش��اره به بن��د )۱( راهبردهای کالن برنامه ملی 
آم��ار گفت: این بند قانونی بر اصالح قانون و رفع موازی کاری 
در تولید و انتش��ار آمارهای رسمی تاکید دارد. در عین حال 
که ماده )3( برنامه ملی توسعه آمار که در سال جاری مصوب 

شد موضوع را مورد توجه قرار داده است.
دبیر کمیس��یون تخصصی آمار ادامه داد: براس��اس وظایف 
قانونی و اجرای مصوبات ش��ورای عالی آمار به منظور تعیین 
آمارهای تخصصی دستگاه های اجرایی و تعیین تکلیف تولید 
و انتش��ار آمارهای نرخ تورم و رش��د اقتصادی که به صورت 
موازی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی تولید و منتشر می شد 
این موضوع در دس��تور کار کمیسیون تخصصی شورای آمار 

قرار گرفت.
عباسی گفت: کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار بازوی 
مش��ورتی و کارشناسی آن است و تصمیم گیری در این رابطه 
انجام نمی دهد بلکه موضوعات را صرفا از طریق کارشناسی و 
علمی بررسی کرده و پیشنهاد می دهد و در کل جای شکایت 
یا گرایشات سیاسی نیست و فقط هویت فنی و کارشناسی را 
بررسی و پیشنهادات با اکثریت آرا مورد تایید قرار می دهد و 

با همین سازوکار به شورای عالی آمار مشورت می دهد.
به گفت��ه وی در کمیس��یون تخصصی ش��ورای عالی آمار 
حدود 2۰ نفر از مدیران آمار و اطالعات دس��تگاه های اجرایی 
همچون بانک مرکزی واساتید دانشگاه ها و همچنین از مرکز 

آمار حضور داشته و مسائل را بررسی می کنند.

خبرنــامه

دور جدید ش��ایعه ورشکس��تگی بانک های ایرانی در حالی آغاز ش��ده 
که تمام س��پرده های زیر۱۰۰میلیون توم��ان مردم بیمه بوده و در صورت 
بروز مش��کل، ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی جوابگو اس��ت، کما 
اینکه بانک مرکزی نیز روز پنجشنبه در اطالعیه ای اعالم کرد که مطالب 
منتشرشده از سوی رسانه های معاند پیرامون ورشکستگی یکی از بانک های 
کشور، در راستای تالش آنها برای ضربه زدن به بازار پول است و از مردم 
خواس��ت تا به ش��ایعات توجه نکنند. به گزارش مهر، چند روزی است که 
دوباره در فضای مجازی، برخی دشمنان، شایعاتی را مبنی بر ورشکستگی 
بانک ه��ا به راه انداخته اند که واقعیت نداش��ته و ه��دف آن، از پا درآوردن 
نظام بانکی ایران اس��ت. آنگونه که در ش��ایعاتی که در فضای مجازی بر 
علیه بانک ها و وضعیت مالی آنها دست به دست می چرخد، عنوان می شود 
بانک ها ورشکس��ته اند و به زودی تمام ش��عب خ��ود را جمع کرده و پول 
س��پرده گذاران را به غارت می برند؛ موضوعی ک��ه تنها هدف از طرحش، 
تضعیف نظام بانکی ایران آن    هم در شرایطی است که یکی از نقاط اصلی 
در نظر گرفته ش��ده از س��وی آمریکا و موافقان تحری��م ایران، نظام بانکی 
است و این موضوع به صراحت در ادبیات تحریم کنندگان مشاهده می شود.

فصل جدید شایعات علیه نظام بانکی
البته اعالم ش��ایعات ب��ر علیه نظام بانکی ایران از س��وی ش��بکه های 
تلویزیونی خارج��ی یا کانال های تلگرامی معاند، پیش از این هم س��ابقه 
داش��ته و منجر به بروز مشکالتی برای برخی موسسات اعتباری و بانک ها 
ش��ده بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی حل و فصل ش��د؛ اما اکنون 
هم دوباره اعالم چنین شایعاتی رونق گرفته و مردم و سپرده گذاران را در 
فضای کنونی اقتصاد ایران، نگران کرده اس��ت. مردم هم گاهی ناخواسته 
ب��ه چنین ش��ایعاتی در فضای مجازی توجه ک��رده و تحت تاثیر تبلیغات 
منفی، به صورت هیجانی وارد ش��عب بانکی شده و درخواست جابه جایی 
سپرده های خود را دارند، در حالی که کمتر به این موضوع توجه می کنند 
که تمامی سپرده های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در نظام بانکی ضمانت شده 
هستند و جای نگرانی برای س��پرده های خرد وجود ندارد؛ چراکه تمامی 
بانک ها، مکلف به داش��تن ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی هستند. حتی 

س��پرده گذارانی که س��پرده آنها باالی ۱۰۰ میلیون تومان است، چنانچه 
س��پرده های خود را به مضربی از سپرده های ۱۰۰ میلیون تومانی تبدیل 
کنند، حتما این سپرده ها هم راهی برای بیمه شدن در نظام بانکی خواهند 
داشت. البته این موضوع در مورد موسسات مالی و اعتباری که نام آنها در 
سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درج نشده، قطعا صادق 
نخواهد بود. پس الزم است که سپرده گذاران، با تحقیق و اطمینان از معتبر 
بودن موسسات مالی اقدام به سپرده گذاری در آنها کنند. در واقع، ذخیره 
بانکی یا همان سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، سپرده ای است که 
بانک ها در حس��اب های خود نزد بانک مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در 
مخازن خود نگهداری می کنند. البته در برخی کشورها، بانک های مرکزی 
حداقلی را به عنوان س��پرده قانونی تعیین می کنن��د که برابر با درصدی 
از بدهی بانک ها یا در واقع س��پرده مش��تریان بانک ها است. در این میان 
حتی در کش��ورهایی که گاهی حتی مقرراتی در ارتباط با س��پرده قانونی 
ندارند، بانک ها خود اقدام به نگهداری ذخیره برای وقایع پیش بینی نشده ای 
همچون هجوم ناگهانی مردم برای برداش��ت از حساب های شان یا بحران 
بانکی می کنند که به آن ذخیره ویژه یا اختیاری گفته می ش��ود؛ بنابراین 
اس��تفاده از واژه ذخیره برای س��پرده قانونی از دیدگاه حسابداری ممکن 
اس��ت گمراه کننده باشد، زیرا ذخایر در حسابداری به طور معمول بخشی 
از حقوق صاحبان س��هام یک شرکت محسوب می شوند و بنابراین همراه 
با بدهی ها در س��مت چپ ترازنامه طبقه بندی می ش��وند، در صورتی که 
س��پرده های قانونی بخش��ی از دارایی های یک بانک محسوب می شوند و 
در گزارش س��االنه بانک ها تحت عنوان موجودی نقدی نزد بانک مرکزی 

طبقه بندی می شوند.
سپرده های زیر 100 میلیون تومان بیمه  هستند

بر همین اس��اس است که ش��اید اگر هر س��پرده گذاری این موضوع را 
بداند که اگر سپرده ای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان آن هم در نظام بانکی 
یا موسس��ات اعتباری مجاز که نام ش��ان از سوی بانک مرکزی اعالم شده 
اس��ت، داشته باشد، نباید نگران باش��د، کمتر دل به شایعاتی بسپارند که 
آنها را نس��بت به سپرده های شان نگران می کند، اما واقعیت این است که 
س��پرده گذاران کمتر به حقوق خود آشنا هس��تند و همین امر هم سبب 
می ش��ود که با انتش��ار یک ش��ایعه، خود را به شعبی برس��انند که در آن 
سپرده ای دارند و دل نگران باشند که تکلیف سپرده های شان چه می شود.

هدف از تأس��یس صندوق ضمانت سپرده ها به موجب ماده )95( قانون 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، تضمین بازپرداخت 
وجوه متعلق به سپرده گذاران بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت 
ورشکس��تگی است. حسب بند »ب« ماده )95( قانون فوق، عضویت کلیه 
بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده ها الزامی است. 
به موجب ماده )5 ( اساسنامه صندوق، وظیفه ضمانت سپرده های ریالی و 
ارزی هر شخص در هر مؤسسه اعتباری برعهده این صندوق است و سقف 
تضمین برای هر یک از سپرده گذاران مؤسسه اعتباری به پیشنهاد هیأت 

امنای صندوق، به تصویب هیأت وزیران می رسد که هم اکنون سقف مزبور 
برای مجموع س��پرده های هر شخص در هر مؤسسه اعتباری یک میلیارد 

ریال است.
به عبارت دیگر، چنانچه به موجب حکم دادگاه، ورشکس��تگی مؤسسه 
اعتب��اری اعالم ش��ود، صن��دوق ضمانت س��پرده ها موظف اس��ت وجوه 
سپرده های مشمول ضمانت را تا سقف تضمین از طریق یکی از مؤسسات 
اعتباری و ظرف 2۰ روز پس از اعالم کمیته اضطرار براساس دستورالعملی 

که به تصویب هیأت امنا می رسد، پرداخت کند.
مسئولیت صندوق ضمانت سپرده ها چیست؟

صن��دوق در همی��ن رابطه، حق عضویت های��ی را در چارچوب مصوبات 
هیأت وزیران تحت عنوان حق عضویت اولیه، س��االنه و خاص از بانک ها و 
سایر مؤسسات اعتباری مطالبه می کند؛ البته در مواقعی که منابع صندوق 
آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداش��ته باشد، صندوق می تواند 
در اوراق مال��ی تح��ت تضمین دولت و یا بانک مرک��زی حداکثر تا میزان 
7۰درصد منابع خود س��رمایه گذاری کند که از این محل نیز منابعی برای 
صندوق ایجاد می شود؛ همواره 3۰درصد از مانده منابع صندوق تحت هیچ 
عنوان نمی بایست سرمایه گذاری گردد و به همراه سایر منابع صندوق که 
صرف س��رمایه گذاری نشده است، می بایست در حسابی نزد بانک مرکزی 

نگهداری شود.
نکته دیگر این است که صندوق ضمانت سپرده ها به میزان پرداخت هایی 
که به س��پرده گذاران مؤسس��ه اعتباری ورشکس��ته انجام می دهد، جزو 

بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی ربط قرار می گیرد.
محمد طالبی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها پیش تر در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، اعالم کرده بود: ضمانت صندوق به پشتوانه قانون است و به 
موجب قانون، امر تضمین بازپرداخت سپرده های مشمول تضمین برعهده 
این صندوق است، بنابراین صندوق ضمانت سپرده ها با منابعی که از طریق 
دریافت حق عضویت ها از مؤسسات اعتباری و سود سرمایه گذاری های خود 
به دست می آورد، نسبت به ایفای تعهدات خود که همانا بازپرداخت وجوه 
س��پرده های تضمین شده است، در چارچوب مصوبات هیأت امنا و پس از 

اعالم کمیته اضطرار اقدام کند.
وی البته به این نکته هم اش��اره کرده بود که به هر حال چنانچه منابع 
صندوق تکافوی بازپرداخت س��پرده گذاران مؤسس��ه ورشکسته ای نشود، 
صن��دوق می توان��د از طریق اخذ پی��ش از موعد حق عضویت س��االنه از 
مؤسس��ات اعتباری، اقدام کند. همچنی��ن، در صورت عدم تکافوی منابع 
صن��دوق، پس از تأیید هیأت عامل بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران، 
منابع مورد نیاز صندوق به صورت تسهیالت از بانک مرکزی تأمین خواهد 
ش��د. در عی��ن حال، عالوه بر اینکه توان بازپرداخت س��پرده ها از س��وی 
صندوق ضمانت س��پرده ها امنیت خاطر س��پرده گذاران را تأمین می کند. 
وجود و حضور کارآمد صندوق ضمانت س��پرده ها به عنوان یکی از ارکان 

شبکه ثبات مالی در بازار پول نیز اطمینان بخش سپرده گذاران است.

سپرده های بانکی تا چه سقفی بیمه  هستند؟

شایعه ورشکستگی بانک ها جدی نیست

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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69درصد مردم معتقدند بودجه نهادها شفاف نیست
نگاه شهروندان تهرانی به بودجه 98

نتایج یک نظرس��نجی نش��ان داد بیش از 69درصد مردم معتقدند بودجه 
س��ازمان ها و نهادها در الیحه بودجه شفاف نیست و 89درصد مردم با بررسی 

دقیق تر بودجه شرکت های دولتی از سوی مجلس موافقند.
به گزارش تس��نیم، طبق روال ثابت س��الیانه الیحه بودجه 98 کل کشور 4 
دی ماه 97 با س��قف ۱7۰3 هزار میلیارد تومان توسط رئیس جمهور، تقدیم 
مجلس ش��د که بودجه شرکت های دولتی در س��ال آینده حدود ۱27۰ هزار 
میلیارد تومان بوده و بودجه عمومی نیز حدود 4۰7 هزار میلیارد تومان است. 
الیحه بودجه یکی از پربحث ترین لوایح اس��ت که هر سال توجه نخبگان و 
مردم را به خود جلب می کند. امس��ال نیز به دلیل ش��رایط خاص اقتصادی و 
دغدغه مردم در زمینه معیشت، بحث بودجه بیش از پیش مورد توجه است. در 
روزهای گذشته یک نظرسنجی از یکی از مراکز معتبر نظرسنجی انجام شده 
که به بررس��ی نگاه مردم و دغدغه های آنها نسبت به بودجه می پردازد. نتایج 
این نظرس��نجی با عنوان»نظرسنجی از مردم تهران درباره الیحه بودجه سال 

۱398« که در شهر تهران اجرا شده است، در ادامه می آید.
* 4۰.4 درصد پاسخگویان گفته اند اخبار بودجه کل کشور »اصاًل« برای شان 
جذابیت ندارد. اخبار بودجه کل کش��ور برای 28.8درصد پاسخگویان در حد 

»زیاد« و برای 3۰.5درصد در حد »کم« جذابیت دارد.
* 46.8 درصد از پاس��خگویان از محتوای بودجه س��ال ۱398 که دولت به 
مجلس ارائه کرده است، »اصاًل« اطالعی ندارند. 35.5درصد پاسخگویان درحد 
»کم یا خیلی کم« و ۱7.7درصد در حد »خیلی زیاد یا زیاد« از محتوای بودجه 

سال ۱398 آگاهی دارند.
* از میان کسانی که از محتوای بودجه سال ۱398 مطلع بوده اند )53.2درصد 
کل پاس��خگویان( 6۱.3 درصد از طریق »صداوسیما« و 2۱.6درصد از طریق 

»تلگرام« به محتوای بودجه سال ۱398 پی برده اند.
*  89.6 درصد پاس��خگویان گفته اند ضرورت دارد مردم از جزییات الیحه 

بودجه اطالع داشته باشند.
* 69.5 درصد پاسخگویان گفته اند بودجه سازمان ها و نهادها در سال ۱398 

از شفافیت الزم برخوردار نیست.
* با توجه به اینکه س��ه چهارم بودجه س��ال ۱398 مربوط به شرکت های 
دولتی است، 89.2درصد پاسخگویان با بررسی دقیق تر این بخش از بودجه از 

سوی مجلس »موافق« بوده اند.
* از نظر 34درصد پاسخگویان، مجلس شورای اسالمی بایستی در بررسی 

بودجه سال ۱398 بیشتر به بخش »معیشت خانواده ها« توجه کند.
*73.4 درصد پاس��خگویان با اخذ مالیات از دالالن و واس��طه ها »موافق« 

بوده اند.
*8۱ درصد پاس��خگویان با تأمین هزینه های طرح تحول سالمت از منبع 

مالیات پزشکان »موافق« بوده اند.
*77.6 درصد پاسخگویان با ادامه پرداخت یارانه نقدی »موافق« بوده اند.

* 59.۱ درصد پاس��خگویان با حذف تعداد زیادی از یارانه بگیران در س��ال 
۱398 »موافق« و 4۰.2درصد »مخالف« بوده اند.

* با توجه به منابع کافی برای پرداخت وام قرض الحس��نه از سوی بانک ها، 
پاس��خگویان گفته اند بهتر اس��ت این وام در زمینه های»افزایش وام مسکن« 
)3۱.8درص��د(، »وام خوداش��تغالی« )25.2درص��د( و »افزای��ش وام ازدواج« 

)25درصد( مصرف شود.
* 5۱.6 درصد پاس��خگویان گفته اند دول��ت در اجرای افزایش 2۰درصدی 

حقوق کارمندان در سال آینده »موفق« خواهد شد.
* درخصوص افزایش ها یا کاهش ها در بودجه س��ال ۱398؛ 93.9درصد از 
پاس��خگویان با »افزایش هزینه آب، برق و گاز«، 89درصد با »افزایش قیمت 
حامل ه��ای انرژی )بنزی��ن، گازوئی��ل و...(«، 83.9درصد ب��ا »افزایش بودجه 
مؤسس��ات مذهبی و حوزه علمیه«، 82.9درصد با »کاهش بودجه سالمت«، 
79.2درصد با »افزایش مالیات«، 73.4درصد با »کاهش بودجه های عمرانی« و 
62.3درصد با »کاهش بودجه دفاعی کشور« »کاماًل مخالف یا مخالف« بوده اند.
* انتظارهای پاس��خگویان از صداوس��یما درخصوص الیحه بودجه ۱398 
به ترتیب عبارتند از: »بیان س��اده بودجه برای م��ردم« )37.6درصد(، »بیان 
دیدگاه ه��ای مختلف م��ردم درخصوص بودج��ه« )27.5درص��د(، »دعوت از 
کارشناسان برای تحلیل بودجه« )۱9.۱درصد( و »دعوت از نمایندگان موافق و 

مخالف بندهای بودجه« )۱3.6درصد(.

نماگربازارسهام

اقتصاددان��ان نظرات متفاوتی درباره اندازه دولت و حضور آن در اقتصاد 
دارند و با اینکه کوچک س��ازی دولت و کاهش تصدیگری او به عنوان یکی 
از اهداف سیاس��ت گذار در اس��ناد باالدس��تی و همچنین سند چشم انداز 
2۰ س��اله مورد توجه بوده، اما با گذش��ت زمان در دستیابی به این هدف، 

تردیدهایی به وجود آمده است.
به گزارش ایرنا، در حالی حدود هفت س��ال به پایان س��ند چش��م انداز 
جمهوری اس��المی باقی مانده که هنوز در اجرای برخی از سیاس��ت های 
کلی آن ضعف هایی وجود دارد. در سیاس��ت های اقتصادی این س��ند، به 
»توانمندس��ازی بخش های خصوصی و تعاون��ی«، »محدود کردن تصدی 
دول��ت در فعالیت های اقتص��ادی« و »حضور کارآمد دول��ت در قلمروی 
امور حاکمیتی« اش��اره ش��ده اس��ت. ف��ارغ از نظرات مختل��ف پیرامون 
خصوصی س��ازی، نقش دولت در اقتصاد و می��زان مطلوب مداخله دولت 
در اقتصاد، که بخش مهمی از ادبیات علم اقتصاد را شکل می دهند، قصد 
داریم نحوه مواجهه دولت ها با این سیاس��ت ها را بررس��ی کنیم و با فرض 
مؤثر و مناس��ب بودن سیاست های اقتصادی سند چشم انداز، عملکرد ۱5 
س��اله دولت ها در زمینه کوچک سازی و چابک س��ازی دولت در قالب این 

سند را نقد و بررسی کنیم.
اندازه دولت را می توان با شاخص های مختلفی اندازه گیری کرد، مواردی 
همچون اینکه دولت ها تا چه اندازه به وظایف خود عمل می کنند و شرایط 
حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد تا چه اندازه فراهم است را می توان 

با استفاده از دخل و خرج دولت در بودجه نشان داد.
سهم باالی شرکت های دولتی در بودجه کل

بودجه کل کش��ور که »بودجه عمومی« و »بودجه شرکت های دولتی، 
بانک ها و مؤسس��ات انتفاعی وابسته به دولت« را نشان می دهد، می تواند 
معیار قابل قبولی برای این بررسی باشد. با بررسی قوانین بودجه سال های 
۱384 تا ۱397 و الیحه بودجه ۱398 مشخص می شود شرکت های دولتی، 
بخ��ش زی��ادی از بودجه کل را به خود اختصاص می دهند، ش��رکت های 
سودده، سربه سر و البته زیان ده در این بودجه سهم دارند. بودجه بانک ها، 
مؤسس��ات انتفاعی وابسته به دولت و سازمان های مناطق آزاد نیز در این 
قسمت مشخص می شود که در سال اول تدوین سند چشم انداز، یک هزار 
و 59۰ هزار میلیارد بوده که با رشد متوسط ساالنه ۱7درصد به ۱7 هزار و 

32 هزار میلیارد ریال در الیحه بودجه ۱398 رسیده است.
رقابت ناسالم بخش دولتی و خصوصی

ش��اخص قابل بررسی دیگر، نسبت بودجه عمومی و شرکت ها به تولید 

ناخالص داخلی اس��ت که می تواند به عن��وان نماینده ای برای اندازه گیری 
سهم بخش دولتی در تولید مورد استفاده قرار گیرد.

طی س��ال هایی که قرار بود کش��ور خ��ود را برای دس��تیابی به اهداف 
ترسیم ش��ده در سند چش��م انداز آماده کند، نس��بت بودجه کل کشور به 
تولید ناخال��ص داخلی به طور میانگین حدود 75درص��د بوده که در این 
بین، همواره س��هم بودجه شرکت ها بیش از بودجه عمومی در نظر گرفته 
ش��ده است. به نظر می رسد این سهم باال در تولید، با ایجاد رقابتی ناسالم 
بی��ن بخش دولتی و خصوصی، فرصت ه��ای فعالیت  اقتصادی را از بخش 

خصوصی می گیرد.
دولت بی نیاز از بخش خصوصی

ترکی��ب درآمدهای دولت نیز می تواند معیار دیگری برای مطالعه اندازه 
دولت باشد. از یک دیدگاه می توان گفت تأمین بخش بیشتری از درآمدهای 
دولت از محل درآمدهای مالیاتی، معنای رونق فعالیت  های اقتصادی بخش 
خصوصی و نیز حضور فعال آنها در تولید است. در واقع، دولتی که اتکای 
بیش��تری به درآمدهای مالیات��ی دارد، از عرصه رقابت با بخش خصوصی 
خارج ش��ده و به وظایف خود در حوزه نظارت و قانو ن گذاری تمرکز کرده 

است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی دولت به طور میانگین 
در س��ال های ۱384 تا ۱396، حدود 4۰درصد کل درآمدهای دولت بوده 
که نش��ان دهنده سهم بیشتر سایر منابع، نسبت به مالیات است. از طرف 
دیگر، مقایس��ه رش��د هزینه ها و درآمدهای دولت نیز نش��ان می دهد که 
هزینه ها، رش��د سریع تری نس��بت به درآمدها داشته اند که می توان از آن 
نتایجی همچون بزرگ تر ش��دن دولت، کسری بودجه و نیاز به استقراض 

را برداشت کرد.
س��ؤال اینجاست که با وجود واگذاری های صورت گرفته در قالب عرضه 
در بورس، رد دیون، سهام عدالت، فروش و نیز واگذاری های صورت گرفته 

براساس اصل 44 قانون اساسی، چرا دولت کوچک نشده است؟
چرا دولت کوچک نمی شود؟

وحید ش��قاقی ش��هری، عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه 
خوارزمی، اش��کال را در اجرای ناقص قانون می داند. وی با اش��اره به پنج 
بند سیاس��ت های کلی اصل 44 می گوید: متأسفانه دولت ها بر بند »ج« و 
واگذاری ها متمرکز شدند و بند »الف« که سیاست های جلوگیری از بزرگ 
ش��دن بخش دولتی را ارائه می دهد مغفول مانده است. در بند »الف« این 
سیاست ها، دولت از حضور در فعالیت های اقتصادی جدید و خارج از موارد 

صدر اصل 44، منع ش��ده اس��ت. این بند اجرا نش��د و از یک طرف دولت 
بزرگ تر ش��د و از طرف دیگر، با بزرگ تر شدن دولت، سرمایه گذاری های 
جدیدی ش��روع ش��د و حجم دولت بیشتر از قبل ش��د و متأسفانه بعد از 
گذش��ت حدود ۱3سال از ابالغ این سیاست ها اندازه دولت  نه تنها کوچک 
نش��ده بلکه بزرگ تر شده اس��ت. این نقد به الیحه بودجه سال ۱398 نیز 
وارد است و بودجه شرکت های دولتی در الیحه بودجه، رشد قابل توجهی 

نسبت به سال قبل داشته است.
جلوی انحراف از قانون را بگیریم

ش��قاقی ادامه داد: اگ��ر در آن قانون، بند »الف« اجرا می ش��د و دولت 
سرمایه گذاری جدید نمی کرد، دولت کوچک می شد، اما سازمان های دولتی 
مانند ایمیدرو مجوز گرفتند و مجدداً وارد فعالیت های سرمایه گذاری شدند 
و عماًل نیز مقاومت های مختلفی برای کوچک سازی دولت صورت گرفت. 
ماحصل این مقاومت ها این است که وقتی اندازه دولت را در ابعاد مختلف 
مانند نیروی کار، س��رمایه گذاری و بودجه بررسی می کنیم، می بینیم که 

هدف کوچک سازی محقق نشده است.
وی ع��الوه ب��ر عدم اجرای قان��ون، نبود نظارت بر اج��را را نیز از دالیل 
عدم تحقق هدف کوچک س��ازی و چابک سازی دولت دانست و گفت: اگر 
اجازه داده نمی شد که سرمایه گذاری های جدید انجام شود، با وجود حدود 
۱5۰ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته در بند »ج« سیاس��ت ها، 
دول��ت کوچک می ش��د. در حالی که از یک طرف، واگذاری انجام ش��د و 
از طرف دیگر مجوز جدید س��رمایه گذاری های دولتی داده شد و به تعداد 
شرکت های دولتی اضافه شد و همزمان، حجم بودجه شرکت های دولتی 
افزایش یافت. ش��رکت های زیان ده نیز برای اینکه پابرجا بمانند به منابع 
بانک مرکزی و بانک ها چش��م  دوخته اند که موجب افزایش بدهی بانک ها 

شده  است.
ش��قاقی به عنوان راهکار، متوقف کردن روند انحراف از قانون را ضروری 
دانست و گفت: اصل 44 که قرار بود دولت را چابک کند از ابتدا با انحراف 
در اجرا مواجه ش��د و با وجود واگذار ی ها، اعطای مجوزهای جدید حجم 
بزرگ تری را به دولت اضافه کرد و ش��رکت های دولتی نیز به عنوان حیاط 
خلوت دولت ها و به دلیل منافع کالنی که دارند، کاهشی نداشتند. راه حل 
قابل اجرا در س��ال های باقی  مانده، بازنگری اساسی در اجرای بند »الف« 
سیاست هاس��ت تا س��ازوکاری در نظر گرفته ش��ود که مجلس به راحتی 

مجوزهای جدید به دولت ندهد؛ 
در غیر این صورت این انحراف اساسی از قانون، متوقف نخواهد شد.

چرا واگذاری های مختلف در سال های اخیر بی اثر بوده است؟

تجربه شکست خورده کوچک سازی دولت
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مصوبه 300 میلیون دالری دولت چه کسانی 
را تقویت می کند؟

تصمیم دولت در تس��هیل واردات تا س��قف 3۰۰ میلیون دالر به 
ص��ورت بدون انتق��ال ارز و صرفاً جهت تأمین م��واد اولیه، قطعات و 
ملزوم��ات ضروری خط��وط تولید گامی رو به جلو ب��رای حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی است که باید آن را با دیگر حمایت های مقرراتی 

و مالیاتی تکمیل کرد.
به گزارش ایس��نا، تولیدکنندگان در بیش از یک دهه گذش��ته از 
مظلوم ترین اقش��ار اقتصادی کشور بوده اند. گش��ودن دروازه واردات 
کاالهای خارجی )و البته بی کیفیت( از سویی و بها دادن به کسب و 
کارهای صرفا پولی از سوی دیگر عوامل اصلی تضعیف تولیدکنندگان 
در این سال ها بوده است. تولیدکننده ای که سرمایه خود را در معرض 
انواع ریسک های بازار قرار می داد بعد از دوره ای احساس کرد که اگر 

این پول را در بانک بگذارد سود بیشتری نصیبش خواهد شد.
با ش��روع بحران های ارزی و افزایش جهشی قیمت دالر تا مرز 2۰ 
هزار تومان، خواس��ته یا ناخواس��ته یکی از عوامل فلج شدن تولید در 
س��ال های گذشته خنثی شد. این عامل مهم »قاچاق« کاال به کشور 
است، پدیده ای که باعث شده بود تا سال ها واردات حجم عظیمی از 
کاال بدون حساب کتاب وارد کشور شود و به تدریج بسیاری از کسب و 
کارهای خرد و حتی کالن تولیدی را از پای درآورد. کاالهایی که با ارز 
یارانه ای وارد کشور می شد و با قیمتی ارزان تر عرصه را بر محصوالت 

داخلی تنگ می کرد.
البته نمی توان انتظار رشد سریع فعالیت های تولیدی و صنعتی را 
بعد از آن دوره رکود عمیق داشت، فعالیت های تولیدی حاال عالوه بر 
زمان نیازمند حمایت های مقرراتی هم هستند. یکی از این حمایت ها 
می تواند ایجاد تس��هیالت برای واردات مواد اولیه یا قطعات ماشینی 
مورد نیاز صنایع باشد. عاملی که اگر حل نشود می تواند باعث افزایش 
هزینه های تولید، افزایش قیمت نهای��ی و در نهایت رکود این حوزه 

همانند حوزه های وارداتی شود.
در همین راس��تا دولت ب��ا اعالم مصوبه ای ب��ا واردات مواد اولیه و 
ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف 3۰۰ میلیون دالر به صورت 

بدون انتقال ارز موافقت کرد.
به گزارش ایس��نا، براس��اس اعالم گمرک ایران، هی��ات وزیران در 
جلس��ه خود در ۱9 دی ماه سال جاری، به منظور تسهیل در فرآیند 
تولید داخلی برای سال های 97 و 98، واردات تا سقف 3۰۰ میلیون 
دالر به صورت بدون انتقال ارز و صرفاً جهت تأمین مواد اولیه، قطعات 
و ملزوم��ات ضروری خطوط تولید با تأیی��د وزارت صنعت، معدن و 

تجارت را با اعالم مصوبه ای مجاز کرد.

پیشنهاد اختصاص 300 میلیون دالر اعتبار به 
سامانه های نوین آبیاری

اکبری، از پیش��نهاد اختصاص 3۰۰ میلیون دالر منابع از صندوق 
توسعه ملی برای سامانه های نوین آبیاری در بودجه سال آینده خبر 

داد.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، علی مراد اکبری معاونت امور 
آب و خاک در س��ومین نمایش��گاه بین المللی ادوات، ماش��ین آالت 
کشاورزی، نهاده ها و سیس��تم های نوین آبیاری در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: در نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی، تجهیزات و 
لوازم آبیاری تحت فشار، حدود 2۰۰ شرکت  خارجی و داخلی حضور 

دارند که ۱2۰ شرکت داخلی و 8۰ شرکت خارجی است.
وی برگزاری پنل های تخصصی مربوط به کیفیت، استانداردسازی 
قطع��ات، ماش��ین آالت، تکنول��وژی و فناوری های جدی��د را یکی از 
ویژگی های بارز نمایش��گاه نسبت به سال گذشته اعالم کرد و افزود: 
چند نشست تخصصی با حضور مجری طرح سیستم های نوین آبیاری، 
مسئوالن و بهره برداران به منظور تبادل هم اندیشی و هم گرایی برای 

مصرف بهتر آب برگزار خواهد شد.
اکب��ری ادامه داد: حدود 9۰ ت��ا 95درصد لوازم و تجهیزات آبیاری 
تحت فشار، در کشور تولید می شود که پس از گذراندن  تست مرکز 
مکانیزاسیون و مرکز تحقیقات مهندسی و فنی کشاورزی، گواهی در 

اختیار بهره برداران بخش قرار می گیرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از صادرات لوازم و تجهیزات آبیاری به 
برخ��ی از بازار های هدف خبر داد و گفت: هم اکنون لوازم و تجهیزات 
ماش��ین آالت و سیس��تم های آبیاری به برخی از کشور های اروپایی، 
ترکمنستان، افغانستان، اسپانیا، عراق و برخی کشور های آسیای میانه 

صادر می شود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه از لحاظ کمی، س��االنه 4۰۰ هزار هکتار از 
طریق روش های نوین آبیاری  توسعه یافته اند، گفت: نگاه وزارت جهاد 
کشاورزی، به سمت هوشمند کردن سیستم های نوین آبیاری و ورود 
به فناوری های جدید به مزارع و بازار اس��ت. ناگفته نماند که اقدامات 
چند سال اخیر موجب شده است تا ضریب بهره وری از ۰.9 کیلوگرم 
ماده خش��ک به ازای هر متر مکع��ب آب مصرفی به ۱.32 کیلوگرم 
افزایش یابد و این امر نتیجه تالش محققان و بهره برداران کشور است.

اکبری با اشاره به اینکه تحریم های اخیر آمریکا تأثیری در ارتباط با 
کشور های صاحب فناوری نداشته است، اظهار کرد: حضور شرکت های 
خارجی در نمایش��گاه نسبت به س��ال های گذشته تغییر محسوسی 
نداش��ته و با کشور های صاحب فناوری همچنان مذاکراتی داشته ایم 

و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از پیشنهاد اختصاص 3۰۰ میلیون دالر 
منابع از صندوق توسعه ملی برای سامانه های نوین آبیاری در بودجه 
سال آینده خبر داد و گفت: وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای به مقام 
معظم رهبری موضوع پیشنهاد اختصاص 3۰۰ میلیون دالر منابع از 
صندوق توس��عه ملی به سامانه نوین آبیاری را مطرح کرده است که 
خوش��بختانه ایشان نظر مس��اعد داده اند و به آقای الریجانی دستور 
داده ان��د تا این موضوع در مجلس مطرح ش��ود، به احتمال قوی این 

پیشنهاد تأیید می شود.
وی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته یک میلیارد و 5۰ میلیون 
دالر به توسعه سامانه های نوین آبیاری اختصاص یافته است، تصریح 
کرد: در صورت تخصیص 3۰۰ میلیون دالر منابع از صندوق توس��عه 
ملی برای بودجه سال 98 با احتساب ارز نیمایی رقمی معادل 2 هزار 
و 4۰۰ میلی��ارد تومان اعتبار در اختیار این بخش قرار خواهد گرفت 
که با احتساب هزار میلیارد تومان بودجه سنواتی، جهش چشمگیری 

در این بخش خواهیم داشت.

اخبـــار

ی��ک مقام مس��ئول گفت تعدی��ل قیمت پایه گمرکی موجب ش��ده تا 
صادرکنندگان از طریق کارت های یکبار مصرف و قاچاق زعفران مبادرت 

به صادرات نکنند.
غالمرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با  باشگاه 
خبرنگاران جوان، از ثبات قیمت طالی سرخ طی 2۰ روز گذشته در بازار 
خب��ر داد و گف��ت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیل��و زعفران 6 میلیون و 

حداکثر ۱۱ میلیون تومان است.
به گفته وی، با توجه به پایان تعطیالت ژانویه، انتظار می رود که صادرات 
زعفران به روال سابق خود بازگردد چرا که روند صادرات به خاطر تعطیالت 

تا حدودی ُکند شده بود.
میری ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، مسائل تحریم و 
روابط با دیگر کشور ها، نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به افزایش صادرات 

طالی سرخ برای ماه های آتی داشت.

نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران با اش��اره به اینک��ه تعدیل قیمت پایه 
گمرگی تا حدودی بر کنترل قاچاق اثرگذار اس��ت، بیان کرد: با توجه به 
پیگیری های اتحادیه صادرکنندگان، قیمت پایه گمرکی تا حدودی کاهش 
یافته، این امر موجب ش��ده است تا صادرکنندگان مجبور نشوند از طریق 
کارت های یکبار مصرف و قاچاق اقدام به صادرات طالی سرخ ایرانی کنند.
وی با اش��اره به اینکه 8۰درصد زعفران تولیدی به بازار های هدف صادر 
می ش��ود، افزود: با توجه به اهمیت ب��االی صادرات زعفران از دولت تقاضا 
داریم که موضوع پیمان س��پاری ارزی را به سبب تسهیل در روند صادرات 
تعدیل کند، چرا که در ش��رایط کنونی امکان بازگشت ارز به داخل کشور 
وج��ود ندارد و از طرف��ی صادرکنندگان، واردکننده نیس��تند که بتوانند 
در قب��ال ص��ادرات به ام��ر واردات بپردازند، ضمن آنکه به س��بب تامین 
س��فارش های بعدی در زم��ان مقرر، نیاز به نقدینگی دارن��د تا بتوانند به 

تعهدات خود عمل کنند.

ب��ه گفته میری، با توجه به آنکه اکثر زعفران تولیدی به بازار های هدف 
صادر می ش��ود، از این رو مقررات سخت گیرانه و کاهش صادرات منجر به 
کاهش قیمت و نابودی کش��اورزان می شود چرا که در بسیاری از مناطق 
زعفران کاری، به سبب خشکسالی و کم آبی امکان کشت دیگر محصوالت 

وجود ندارد.
این مقام مس��ئول قیمت زعفران را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: 
با وجود آنکه در ش��رایط فعلی بازار متعادل اس��ت و دیگر خبری از حباب 
کاذب قیمت ها نیس��ت، اما نمی ت��وان پیش بینی خاصی راجع به وضعیت 

قیمت در بازار داشت.
وی در پایان از رش��د ۱5درصدی تولید زعفران طی امس��ال خبر داد و 
گف��ت: اگرچه آمار دقیق تولید زعفران را باید وزارت جهاد کش��اورزی به 
عنوان متولی تولید اعالم کند، اما بنده معتقدم که امسال، تولید  به 4۰۰ 

تن رسیده است.

کنترل قاچاق زعفران در بازار

۸0درصد طالی سرخ به بازار های هدف صادر می شود

یکی از توفیقات برجسته و قابل توجه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ای��ران در طول چهار ده��ه اخیر به عرصه زراعت و کش��اورزی معطوف 
می ش��ود، حوزه ای که با مطالعه اعداد و ارقام احصاش��ده در این بخش، 
به رش��د و توسعه برجسته ایران اسالمی نسبت به دوران پیش از انقالب 

پی خواهیم برد.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، زراعت و کش��اورزی یکی از 
حوزه های بس��یار تأثیرگذار و تعیین کننده در تحقق و حصول توس��عه 
اقتصادی کشور به شمار می رود و در واقع امر در خأل و فقدان این مهم، 

پیمایش مسیر توسعه، امری ابتر، ناقص و ناممکن خواهد بود.
با مطالعه سیر پیشرفت و توسعه کشور های مترقی و پیشرفته جهان، 
این واقعیت محرز می شود که تمام جوامع توسعه یافته، در بخش زراعت و 
کشاورزی به رشد و پیشرفت نایل شده اند و به واقع یکی از پیش نیاز های 
موفقیت و توس��عه اقتصادی به رش��د و پیش��رفت در عرص��ه زراعت و 

کشاورزی معطوف می شود.
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و ساقط شدن رژیم طاغوتی، 
کشور ایران، در سایه حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، در 
بخش های متعدد به پیشرفت و موفقیت نایل شد که یکی از این حوزه ها 

به بخش اقتصادی معطوف می شود.
البت��ه عرصه اقتص��ادی، حوزه ای فراخ و گس��ترده اس��ت که طبیعتا 
بررسی تمامی مولفه های توسعه در نظام اقتصادی در قالب یک گزارش 
نمی گنج��د، بنابراین با توجه به عمق مس��ئله، تالش می ش��ود در ادامه 
سلس��له گزارش ها، تبیی��ن و واکاوی توفیقات جمهوری اس��المی ایران 

در عرصه اقتصادی و زیرش��اخه های مرتبط ب��ا آن، به موضوع زراعت و 
کشاورزی و موفقیت های حاصل شده در این بخش پرداخته می شود.

ایران یکی از بزرگ ترین واردکنندگان محصوالت زراعی و کش��اورزی 
در دوران پهلوی

وابس��تگی به واردات در حوزه زراعت و کشاورزی از آفات و معضالتی 
اس��ت که اقتصاد و زراعت کشور را نابود می س��ازد و به تبع هر آنچه بر 
عمق این عارضه افزوده شود، به همان میزان بر سرعت و شتاب ویرانی و 

نابودی اقتصاد افزوده خواهد شد.
با وجود اثبات این قاعده شوم، متاسفانه در دوران پهلوی حوزه زراعت 
و کشاورزی کشور به شدت به واردات وابسته بود و این وابستگی از نمونه 
سخت ترین و ویران کننده ترین وابستگی های اقتصادی به شمار می رود، 
زیرا به تبع هرگونه خلل و نارسایی در این بخش، استقالل و امنیت غذایی 

کشور دچار خلل و مخاطره خواهد شد.
اساس��ا کش��وری که در عرصه زراعت و کشاورزی و به تعبیری تأمین 
ارزاق مورد نیاز عموم مردم، دچار وابستگی است زمینه سرسپردگی آن 
در باالترین حد ممکن، فراهم می ش��ود و این عارضه، به پاش��نه آشیلی 
تبدیل می ش��ود که در مواقع حس��اس و بحرانی، کشور وابسته به شدت 
اسیر دسِت مطالبات و خواس��ته های کشور هایی قرار می گیرد که ارزاق 

مورد نیاز مردم از مبادی صادراتی آنها تامین و مهیا می شود.
بنابر مطالع��ات موجود، در دوران پهلوی )به ویژه پهلوی دوم( به دلیل 
اتخاذ برخی از سیاست های نادرست، همچون انقالب سفید، عرصه زراعت 
و کشاورزی ایران به ویرانه ای تبدیل شد که خاکستر این ویرانی بر ُگرده 

وابستگی استوار شده بود.
این در شرایطی اس��ت که پس از انقالب اسالمی ایران با اتخاذ تدابیر 
هوشمندانه تالش شد با اعمال اصالحات مقتضی، از ضریب این وابستگی 
کاسته ش��ود تا جایی که بنابر آمار های بانک جهانی و با محاسبه ارزش 
افزوده عرصه زراعت )به قیمت ثابت س��ال 2۰۱۰ میالدی(، رشد حوزه 
کش��اورزی ایران زمین به نس��بت دوران پهلوی 3۰۰درصد برآورد شده 

است.
از رشد 5 برابری برداشت گندم تا افزایش 7۰درصدی کشت برنج

به صورت مشخص، درخصوص گندم به عنوان یکی از استراتژیک ترین 
محصوالت زراعی با س��رمایه گذاری های انجام ش��ده، می��زان تولید این 
محصول به نسبت دوران پیش از انقالب پنج برابر شد و بنابر آمار موجود 
میزان تولید گندم در سال های 56 و 57 نزدیک به 5 میلیون و 6۰۰ هزار 
تن و میزان واردات گندم در سال های قبل از انقالب بیش از یک میلیون 

و ۱4۰هزار تن بوده است.
اما به تدریج بعد از پیروزی انقالب اس��المی، بیش از  9۰درصد از نیاز 
کش��ور به محصوالت مهم و اس��تراتژیک همچون گندم، جو و برنج، نیاز 

داخلی به واسطه کاشت و برداشت داخلی تأمین می شود.
بنابر آخرین آمار منتشرش��ده با اجرای ط��رح خودکفایی گندم، ایران 
ب��ا تولی��د ۱4 میلیون و 5۰۰ هزار تن و خری��د ۱۱ میلیون و 2۰۰ هزار 
ت��ن گندم مازاد نیاز کش��اورزان در این محصول اساس��ی به خودکفایی 
رس��یده و عالوه بر قطع وابستگی، ش��اهد صادرات چندین میلیون تنی 

این محصول هستیم.

مدیرعام��ل تعاونی تولیدکنندگان لوس��تر و چراغ های تزیینی گفت 
این صنعت ساالنه ۱5۰ تا 2۰۰ میلیون دالر صادرات دارد و ایران جزو 

پنج کشور اول تولیدکننده لوستر در دنیاست.
به گزارش تس��نیم، محمدرضا قره یاضی روز گذش��ته در بیس��ت و 
شش��مین نمایشگاه لوس��تر، چراغ های تزیینی و روشنایی، اظهار کرد: 
نمایش��گاه لوستر تهران در فضایی بالغ بر هزار متر مربع با ۱7۰ غرفه 
از روز گذش��ته تا چهار روز آینده در محل نمایشگاه بین المللی تهران 

برگزار می شود.
وی با اش��اره به ارزآوری باالی این صنعت اظه��ار کرد: این صنعت 
س��االنه ۱5۰ تا 2۰۰ میلی��ون دالر صادرات دارد ک��ه اگر هزینه های 
تولید آن کم ش��ود در این ش��رایط دالری می توانیم صادرات بس��یار 

بیشتری داشته باشیم.
مدیرعام��ل تعاونی تولیدکنندگان لوس��تر و چراغ های تزیینی ادامه 
داد: در ح��ال حاضر 38درصد هزینه های جانب��ی داریم به طوری که 

مالی��ات بر ارزش افزوده را دوبار پرداخت می کنیم تا بتوانیم کاالیی را 
در بازار عرضه یا آن را صادرات کنیم.

وی تصریح کرد: اگر مش��کالت این صنعت رفع و به ما کمک ش��ود 
حرف ه��ای زی��ادی برای گفت��ن داریم زی��را ما جزو پنج کش��ور اول 

تولیدکننده این محصول در دنیا هستیم. 
وی گفت: صادرات لوس��تر تولیدی کش��ورمان به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، عربس��تان، اتحادیه اروپا، عراق و کش��ورهای شرق آسیا 

صادر می شود و بازار مناسبی برای آن وجود دارد.
قره یاضی اظهار داش��ت: 3هزار تولیدکننده این محصول در کش��ور 
وج��ود دارن��د که منجر به اش��تغال زایی برای 3۰ هزار نفر ش��ده اند و 
ه��ر چقدر دول��ت کمک های خود را بیش��تر کن��د، می توانیم تولید و 

اشتغال زایی بیشتری داشته باشیم.
بنابراین گزارش محمدجواد قنبری، معاون شرکت سهامی نمایشگاه 
بین المللی نیز در حاش��یه افتتاح این نمایش��گاه گفت: ۱7۰ ش��رکت 

داخل��ی در این نمایش��گاه حضور دارند که این فرصت مناس��بی برای 
معرف��ی محص��والت ایرانی و ص��ادرات آنها به ویژه برای کش��ورهای 
همس��ایه ایجاد کرده اس��ت. وی با اش��اره به صادرات ای��ران به دیگر 
کشورها گفت: در صورتی که بتوانیم در بخش های مواد اولیه تزیینی، 
مانند کریس��تال در کش��ور خودمان تولید داش��ته باش��یم، می توانیم 
س��ودآوری و صادرات بهتری از این صنعت به دست آوریم. وی یادآور 
ش��د که دولت به دنبال آن اس��ت که از ش��رکت های داخلی حمایت 
بیش��تری کند به همین منظور اس��ت که هزینه حضور در نمایش��گاه 
برای تولیدکنندگان داخلی بسیار کمتر از همتایان خارجی خود است.

قنبری ادامه داد: در بخش صادرات نیز باید به صورت هدفمند ورود 
کنیم تا ارزش کاالهای صادرات ایران در سطح باالیی باقی بماند.

وی در ارتباط با برگزاری نمایش��گاه های ایرانی در س��ایر کش��ورها 
گفت: براساس عقد تفاهم نامه هایی که صورت گرفته اولویت توسعه ما 

برای حضور نمایشگاهی کشورهای همسایه است.

عرض اندام میوه های ایرانی در بازار کشور های خارجی

 از رشد 5 برابری برداشت گندم تا افزایش 70درصدی کشت برنج

ایران جزو 5 کشور اول تولیدکننده لوستر در دنیاست

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

ممنوعیت واردات خودرو سال آینده برداشته 
می شود

عض��و مجمع نمایندگان مجلس اس��تان خراس��ان رضوی گفت 
ممنوعیت واردات خودرو از اوایل سال آینده برطرف خواهد شد.

سعید باستانی در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین اظهار داشت: 
مردم برای خرید خودرو باید حق انتخاب داش��ته باشند تا با پولی 
که در اختیار دارند خودرویی را که مطابق با سلیقه خودشان است 
خری��داری کنن��د و در این باره حق انتخاب بی��ن خرید خودروی 

داخلی و یا خارجی داشته باشند.
وی تصریح کرد: ممنوعیت واردات خودرو تا پایان س��ال است و 
دائمی نیس��ت و در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
این موضوع قرار دارد ت��ا ممنوعیت واردات خودروهای خارجی از 
اوایل سال آینده برداشته شود و به نوعی تصمیم گیری نهایی برای 
خرید خودرو بسته به هزینه ای که می خواهند انجام دهند به خود 

مردم واگذار شود .
نماینده تربت حیدریه و مه والت با بیان اینکه نباید از یک  س��و 
به خودروس��از اجازه افزایش قیمت داد و از س��وی دیگر واردات را 
ممنوع و تعرفه ها را افزایش دهیم، افزود: پیشنهاد مشخص مجلس 
و کمیسیون صنایع  این است که دولت واردات خودرو را مدیریت 
و ممنوعیت آن برداش��ته ش��ود و انحصار در این بازار از بین برود 
زی��را بازار خودرو در حال حاضر در  اختیار خودروس��ازان داخلی 

است و واردات خودرو به کشور ممنوع است.
عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس اف��زود: باید افزایش 
قیم��ت خودروه��ای تولید داخ��ل و واردات آزاد خ��ودرو در کنار 
یکدیگ��ر دیده ش��وند تا خودروس��ازان با س��ایر محص��والت وارد 
رقابت ش��وند، اگرچه رفع ممنوعی��ت واردات خودروهای خارجی 
ب��ر ب��ازار خودروهای داخلی  با قیمت ت��ا 5۰ میلیون تومان تاثیر 
بس��یار جزئی و ناچیزی خواهد داشت و تاثیرات آن بیشتر بر بازار 

خودروهای با قیمت باال است.
وی اظهار داش��ت: از طرفی خودروسازان باید وابستگی خود به 
دولت را کاهش و حتی قطع نمایند، زیرا تا زمانی که این وابستگی 
ادامه داشته باشد تحمیل نیروی انسانی و افزایش هزینه ها به این 
دو مجموعه ادامه خواهد داشت که بدون تردید  بر بهای تمام شده 

خودرو و قیمت آن تاثیرگذار است.

کاشانی نسب، کارشناس بازار خودرو:  
کشش افزایش قیمت به بهانه باالرفتن قیمت 

کارخانه وجود ندارد
  کارش��ناس بازار خودرو می گوید بعید به نظر می رسد قیمت های 
بازار خودرو با توجه به افزایش قیمت خودروسازان افزایش یابد به این 

دلیل که بازار کشش افزایش قیمت های کنونی را ندارد.
نعمت اهلل کاشانی نسب در گفت وگو با خبرنگار پانا، اظهار کرد:  بازار 
خودرو با رکودی عجیب دس��ت به گریبان اس��ت که افزایش بیشتر 

قیمت ها آن را تشدید خواهد کرد.
کاشانی نسب با اشاره به فاصله تا 2۰درصدی نرخ های کنونی حاشیه 
بازار و قیمت های اعالمی از سوی برخی از خودروسازان گفت:  قیمت 
کنونی بازار به گونه ای اس��ت که افزایش قیمت از سوی خودروسازان 
بهانه ای برای افزایش بیش��تر قیمت در بازار نخواهد شد، بنابراین در 
حاشیه بازار کش��ش افزایش قیمت به بهانه باالرفتن قیمت کارخانه 
وجود ندارد. وی افزود: موضوع افزایش قیمت را خودروسازان بیش از 
یک ماه است که مطرح کرده اند و تاثیر خود را بر قیمت های حاشیه 
بازار به دنبال داش��ته است. کارشناس بازار خودرو گفت:  نقدینگی در 
بازار به شدت کاهش یافته است و رفتارهای سوداگرانه با هدف افزایش 

قیمت خودرو نیز در این بازار کاهش یافته است.
هنوز هم فاصله معناداری میان قیمت بازار و کارخانه وجود 

دارد
وی ادام��ه داد:  قیمت برخی از خودروها نس��بت به نرخ کارخانه تا 
۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و کارشناسان بازار بر این نکته 
هم نظر هستند که بازار خودرو توان و کشش قیمتی افزایش بیشتر را 
نخواهد داشت. کاشانی نسب با اشاره به فاصله قیمتی خودروهای زیر 
45 میلیون تومانی اعالمی از س��وی ایران خودرو و حاشیه بازار گفت:  
به طور مثال قیمت پژو 4۰5 جی ال ایکس بنزینی در بازار حدود 62 
میلیون تومان است و لیست جدید ایران خودرو قیمت آن 42 میلیون 
و 8۰۰ هزار تومان اعالم شده است. همچنین قیمت پژو 4۰5 دوگانه 
س��وز 45 میلیون تومان اعالم شده است درحالی که قیمت بازار آن 
حدود 7۰ میلیون تومان است و هنوز هم فاصله معناداری میان قیمت 

بازار و قیمت کارخانه خودروها وجود دارد.
وی درخصوص انتقاد برخی از کارشناس��ان بازار از افزایش قیمت 
خودرو توس��ط خودروسازان گفت:  اگر قرار باشد که تولید ادامه پیدا 
کند باید هم تولیدکننده و هم مصرف کننده در نظر گرفته ش��وند و 
با توجه به افزایش قیمتی که برای قطعه س��ازان به وجود آمده است 
نمی توان این انتظار را داش��ت که خودروسازان قیمت ها را ثابت نگه 
دارند. کارش��ناس بازار خودرو درباره تکلیف قراردادهای پیش فروش 
خودرو گفت:  در ق��رارداد پیش فروش خودروها اگر قیمت روز عنوان 
ش��ده باش��د باید خودرو با نرخ های جدید عرضه شود، اما اگر قیمت 
قطعی اعالم شده است خودروساز مکلف است براساس نرخی که در 

قرارداد آنها اعالم شده است خودرو را تحویل دهد.
ضرورت پرداخت دیرکرد برای خودروهایی که از زمان 

تحویل آنها گذشته است
وی ادامه داد:  خودروس��ازان مکلف هستند که براساس قرارداد در 
مورد فروش قطعی خودرو که مدت زمان تحویل آنها گذش��ته است 
دیرکرد پرداخت کنند. کاشانی نس��ب درب��اره پیش بینی خود از بازار 
خودرو در ماه های آتی گفت:  قیمت برخی از خودروها چند برابر شده 
است و بازار کشش��ی برای افزایش بیشتر قیمت ندارد. در سال هایی 
نه چندان دور مردم در ماه های پایانی سال خودروهای خود را تعویض 
می کردن��د و ارتقا می دادن��د اما اکنون وضع به گونه ای اس��ت که با 
افزای��ش قیمت تمامی کاال و خدمات ق��درت خرید مردم به گونه ای 

نیست که به تعویض و ارتقای خودرو فکر کنند.
وی با بیان اینکه عرضه خودروهای دپوش��ده در گمرک بر قیمت 
خودروهای خارجی تاثیر خواهد داشت، ادامه داد: خودروهای خارجی 
دپو شده تعداد باالیی دارد و با عرضه آنها به بازار قیمت این خودروها 

افت خواهد داشت.

مدیرعامل س��ازمان حمایت حقوق مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
از برنامه ریزی این س��ازمان برای تحقق س��اماندهی بازار خودرو در قالب 
مجموعه ای از سیاست های کالن و اقدامات اجرایی در مدت معین خبر داد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، مدیرعامل سازمان حمایت 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از برنامه ریزی این س��ازمان برای 
تحقق ساماندهی بازار خودرو در قالب مجموعه ای از سیاست های کالن و 

اقدامات اجرایی در مدت معین خبر داد.
عباس تابش با بیان این مطلب به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو 
بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت و همچنین 

خودروهای خارج از شمول این قیمت گذاری پرداخت.
ب��ه گفته مدیرعامل س��ازمان حمای��ت، در بخش خودروه��ای پرتیراژ 
مشمول قیمت گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها 
مکلف به افزایش تولید براساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، 

معدن و تجارت هستند.
تابش ادامه داد: همچنین شرکت های خودروسازی مکلف هستند حداقل 
8۰درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و 2۰درصد فروش 

فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.
وی متذکر شد: یکی دیگر از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات 
فروش قطعی و فروش فوری براس��اس قیمت های مندرج در متن قرارداد 

است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود.
تاب��ش اضافه ک��رد: خودروس��ازان در تعهدات پیش ف��روش عادی که 
تاریخ های سررسید قرارداد آنها تا 3۱ مردادماه ۱397 است به قیمت های 
مصوب مورد عمل در موعد تحویل )مندرج در فرم قرارداد( ملزم هستند و 

نباید افزایشی نسبت به قیمت های مصوب داشته باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای تعهدات پیش فروش 
عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ های سررس��ید قرارداد آنها بین یک 
ش��هریور تا 3۰ دی ماه امسال اس��ت با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و 
افزایش های ناشی از تغییرات هزینه ای برای شرکت های خودروساز اعم از 

مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دریافت کنند.
وی درخصوص تعهدات فروش عادی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها 
از ابتدای بهمن ماه امسال به بعد است، گفت: این تعهدها براساس شرایط 
مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مش��تری و خودروس��از است 

تعیین و اجرایی خواهد شد.
تاب��ش در ادامه و درخصوص خودروهای خارج از ش��مول قیمت گذاری 
ش��ورای رقابت تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضه کننده مکلف 
اس��ت تعهداتی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها تا 3۱ مردادماه امسال 
است را مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل )مندرج در قرارداد( 

رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد.

مدیرعامل س��ازمان حمایت بیان کرد: تعهدات فروش��ی که تاریخ های 
سررس��ید قرارداد آنها یک شهریورماه امسال به بعد است )اعمال تغییرات 
ن��رخ برابری ارز( براس��اس ضوابط قیمت گذاری کااله��ای تولید داخل و 
آیین نام��ه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و 

برای اجرا ابالغ خواهد شد.
وی اف��زود: در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق 

مصرف کننده اولویت اصلی سازمان حمایت است.
به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررس��ید نش��ده نیز راسا توسط 

شرکت های عرضه کننده و با رعایت ضوابط قیمت گذاری خواهد بود.
مدیرعام��ل س��ازمان حمای��ت همچنین تاکی��د کرد: در ه��ر دو گروه 
خودرویی و ش��رایط قیدش��ده برای ایفای تعهدات آنها، سود مشارکت و 
تاخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده )4( آیین نامه حمایت حقوق 

مصرف کنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر می شود.
یادآور می ش��ود خودروهای مش��مول خودروهایی اس��ت که به استناد 
مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مردادماه امسال 
قیمت گذاری خودروهای گروه س��ایپا ش��امل انواع محصوالت ایکس۱۰۰ 
)س��ایپا ۱۱۱، ۱3۱ و ۱5۱(، س��اینا و تیبا، محصوالت گروه ایران خودرو 
ش��امل انواع س��مند، پژو 4۰5GLX وSLX ، پژو پارس سال و انواع پژو 

2۰6 و رانا از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است.

خودروسازها مکلف به افزایش تولید هستند

س��خنگوی کمیس��یون اصل 9۰ مجلس با بیان اینکه ش��رکت های 
خودروس��ازی نمی توانند پی��ش از بررس��ی های الزم افزایش قیمتی 
داشته باشند، گفت افرادی که در پیش فروش ها ثبت نام کرده اند باید 

خودرو را با قیمت های قرارداد اول تحویل بگیرند.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگ��و با خبرنگار خبرگ��زاری خانه ملت با انتقاد از افزایش ۱۰ 
میلیونی قیم��ت برخی خودروهای ایران خودرو، گفت: دو هفته پیش 
جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشاور رئیس جمهور، 
نماین��دگان س��ازمان تعزیرات و بازرس��ی و حمای��ت مصرف کننده و 
خودروس��ازان برگزار شد. در این جلسه مقرر شد کارگروهی به منظور 
تعیین قیمت خودرو، نحوه واگذاری خودروهای پیش فروش ش��ده و... 
مشخص ش��ود، بنابراین این کارگروه دوشنبه)24 دی ماه( جلسه ای با 
ه��دف تعیین قیمت خودرو و تعیین تکلی��ف خودروهای پیش فروش 

تشکیل می دهد.
 نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای اس��المی با بی��ان اینکه 
تعیی��ن قیمت خ��ودرو بای��د در کارگ��روه مذکور با حضور س��ازمان 
حمایت تولیدکننده و س��ایر ارگان ها انجام گیرد، افزود:  ش��رکت های 

خودروس��ازی نمی تواند پیش از برگزاری این جلس��ه افزایش قیمتی 
داشته باشد. اگرچه افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت مواد 
اولیه و قطعات مودنیاز تولید و. . . امری اجتناب  ناپذیر اس��ت اما میزان 

این افزایش موضوعی مورد بحث است.
ضرورت تحویل خودروهای پیش فروش شده با قیمت های قرارداد

وی یادآور ش��د: افرادی ک��ه در پیش فروش ها ثبت نام کرده اند باید 
خودرو را با قیمت های قراردادی تحویل بگیرند این در حالی است که 

خودروسازان از تعهدات شانه خالی می کنند.
خوداظهاری روش منتخب خودروسازان در قیمتگذاری خودرو

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه امیدوارم مسائل 
و مشکالتی که در پیش فروش ها ایجاد شده است در جلسه نمایندگان 
مجلس، س��ازمان حمایت و تعزیرات و خودورس��ازان حل شود، بیان 
ک��رد: قیمت گذاری خودرو از ابتدا تاکنون به صورت خوداظهاری بوده 
و در هیچ زمانی قیمت تمام شده خودرو توسط شرکت های خودروساز 

اعالم نشد.
دالیل گرانی خودرو در ایران چیست؟

س��خنگوی کمیس��یون اصل 9۰ مجلس ش��ورای اس��المی با بیان 

اینکه قیمت های خودرو در هیچ دوره ای راس��تی آزمایی نش��د، اظهار 
کرد: از روز نخس��ت قیمت خودرو به دلیل س��وءمدیریت، شرکت های 
اقم��اری، به کارگیری  افراد متعدد در قالب هیات مدیره ش��رکت های 

خودروسازی، استفاده از تکنولوژی عقب مانده بسیار باال بود.
وی ب��ا بیان اینکه در دنیا به ازای ه��ر 8۰ خودرو یک کارگر وجود 
دارد در حال��ی که در ایران ب��ه ازای هر ۱۰ خودرو یک کارگر فعالیت 
می کند، خاطرنش��ان کرد: رانت هایی که در صنعت خودروسازی وجود 
دارد در افزایش قیمت خودرو بس��یار موثر است؛ قطعه سازان با قاچاق 
قطع��ه وارد کردند و با تبانی با خودروس��ازان این قطعات را چند برابر 
قیمت واقعی به آنها واگذار می کنند که این اقدام باعث باالرفتن قیمت 
تمام ش��ده خودرو نس��بت به قیمت واقعی می شود و تاوان آن را مردم 

می دهند.
بررسی طرح »ساماندهی بازار خودرو« بازار نابسامان موجود را 

به ثبات می رساند
سخنگوی کمیس��یون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی  تاکید کرد: 
بررسی طرح »س��اماندهی بازار خودرو« می تواند تا حدود زیادی بازار 

نابسامان موجود را به ثبات برساند.

مدیرعامل سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
از برنامه ریزی این سازمان برای تحقق ساماندهی بازار خودرو در قالب 
مجموعه ای از سیاس��ت های کالن و اقدام��ات اجرایی در مدت معین 

خبر داد.
به گ��زارش ش��اتا، عباس تاب��ش با بی��ان این مطلب ب��ه مصوبات 
جدید س��تاد تنظیم ب��ازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مش��مول 
قیمت گذاری ش��ورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از ش��مول 

این قیمت گذاری پرداخت.
به گفته مدیرعامل س��ازمان حمایت، در بخ��ش خودروهای پرتیراژ 
مش��مول قیمت گ��ذاری ش��ورای رقابت ب��ا توجه به ش��رایط جدید، 
خودروس��ازها مکلف به افزایش تولید براساس برنامه ارائه شده و مورد 

تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
تابش ادامه داد: همچنین ش��رکت های خودروسازی مکلف هستند 
حداق��ل 8۰درصد تولید خ��ود را به تعهدات مع��وق اختصاص داده و 

2۰درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.
وی متذکر ش��د: یکی دیگر از وظایف خودروس��ازها عمل به تمامی 
تعه��دات فروش قطعی و فروش فوری براس��اس قیمت های مندرج در 
متن قرارداد اس��ت که هیچ افزایشی مش��مول آنها نخواهد بود. تابش 
اضافه کرد: خودروس��ازان در تعهدات پیش فروش عادی که تاریخ های 

سررس��ید قرارداد آنها تا 3۱ مردادماه 97 اس��ت به قیمت های مصوب 
مورد عم��ل در موعد تحویل)مندرج در فرم قرارداد( ملزم هس��تند و 

نباید افزایشی نسبت به قیمت های مصوب داشته باشند.
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت اظهار کرد: ب��رای تعهدات 
پیش ف��روش عادی ب��ا قیمت زم��ان تحویل که تاریخ های سررس��ید 
قرارداد آنها بین یک شهریور تا 3۰ دی ماه امسال است با لحاظ ارزش 
روز ودیعه مش��تری و افزایش های ناش��ی از تغیی��رات هزینه ای برای 
ش��رکت های خودروس��از اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه 

و دریافت کنند.
وی درخص��وص تعهدات ف��روش عادی ک��ه تاریخ های سررس��ید 
قرارداد آنها از ابتدای بهمن ماه امس��ال به بعد است، گفت: این تعهدها 
براساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و 

خودروساز است تعیین و اجرایی خواهد شد.
تابش در ادامه و درخصوص خودروهای خارج از شمول قیمت گذاری 
شورای رقابت تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضه کننده مکلف 
اس��ت تعهداتی که تاریخ های سررس��ید قرارداد آنها ت��ا 3۱ مردادماه 
امس��ال است را مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل )مندرج 
در ق��رارداد( رعایت کند و نباید افزایش��ی نس��بت ب��ه قیمت مذکور 
داشته باش��د. مدیرعامل س��ازمان حمایت بیان کرد: تعهدات فروشی 

که تاریخ های سررسید قرارداد آنها یک شهریورماه امسال به بعد است 
)اعمال تغییرات نرخ برابری ارز( براساس ضوابط قیمت گذاری کاالهای 
تولید داخل و آیین نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در کمیته 

خودرو مصوب و برای اجرا ابالغ خواهد شد.
وی اف��زود: در موض��وع مذکور، حفظ ارزش پ��ول خریدار و دفاع از 
حق��وق مصرف کننده اولویت اصلی س��ازمان حمایت اس��ت. به گفته 
تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز راسا توسط شرکت های 

عرضه کننده و با رعایت ضوابط قیمت گذاری خواهد بود.
مدیرعام��ل س��ازمان حمایت همچنین تاکید ک��رد: در هر دو گروه 
خودرویی و شرایط قیدش��ده برای ایفای تعهدات آنها، سود مشارکت 
و تاخی��ر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده )4( آیین نامه حمایت 
از حق��وق مصرف کنن��دگان خودرو، از قیمت نهایی کس��ر می ش��ود. 
یادآور می ش��ود خودروهای مش��مول خودروهایی است که به استناد 
مصوبه نهمین جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در مردادماه 
امس��ال قیمت گذاری خودروهای گروه سایپا ش��امل انواع محصوالت 
ایکس۱۰۰)س��ایپا ۱۱۱، ۱3۱ و ۱5۱(، ساینا و تیبا، محصوالت گروه 
ای��ران خودرو ش��امل انواع س��مند ، پ��ژو GLX( 4۰5 وSLX (، پژو 
پارس س��ال و انواع پژو 2۰6 و رانا از ش��ورای رقابت به س��تاد تنظیم 

بازار واگذار شده است.

افزایش خودسرانه قیمت خودرو مجاز نیست

افزایش تولید خودرو و عمل به تعهدات فروش، سیاست جدید تنظیم بازار برای آرامش بازار خودرو
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه صنعت خودروسازی 
احتی��اج به ایده های نوی��ن دارد، اظهار کرد: معاونت علم��ی، از ایده های 

خالقانه در صنعت خودروسازی حمایت می کند.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری؛ در نشست تخصصی که با 
حضور اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن، 
نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودروی کش��ور 
برگزار ش��د، گفت: در ص��ورت ارائه ایده های 
خالقانه از س��وی صنعت خودروسازی، قطعاً 
معاونت علمی حمایت خ��ود را دریغ نخواهد 
کرد؛ به طور مثال از ارائه خدمات در راس��تای 
ساخت خودروی هوش��مند و برقی استقبال 

خواهیم کرد.
صنعتی که مش��کل اولش مالی باشد، قطعاً 

دانش بنیان نیست
ستاری با اشاره به موضوع اصلی مورد بحث در حوزه دانش بنیان گفت: 
مطمئناً زمانی که صحبت از دانش بنیان می شود، تنها موضوع مورد بحث، 
حمایت های مالی نخواهد بود، بلکه صحبت از گردش سالم در این محیط 

کسب وکار است.
وی با بیان اینکه صنعتی که مشکل اولش مالی باشد، قطعاً دانش بنیان 
نیس��ت، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری؛ در حوزه های 
متع��ددی، همچ��ون س��لول های بنیادی، 
گیاهان دارویی، پزش��کی و بی��و تک، نانو و 
همچنی��ن ICT و... ورود پیدا کرده اس��ت، 
ولی در صنعت خودروس��ازی ج��ز مواردی 
محدود تاکنون تجربه همکاری و آشنایی با 

ایده های خالقانه نداشته است.
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
بی��ان ک��رد: متاس��فانه رش��د صنع��ت در 
زیست بومی بوده است که درخواست و توقع 
خلق نوآوری در آن جدی گرفته نشده است.

س��تاری با اش��اره به فناوری های شاخص 
ارائه ش��ده در جهان گفت: ب��ا نیم نگاهی بر 
ایده های ابت��کاری در جهان درمی یابیم، که 
ن��وآوری، جنس��ی از نوع خالقیت دارد، به طور مث��ال؛ اپل که حتی جزو 
صنعت هم به شمار نمی رفت، به یک باره توانست با ارائه خالقیتی از جنس 

ابتکار، پیشرو فناوری در بازار شود.

معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه س��منان با اش��اره به لزوم ایجاد ارتباط 
حقیقی بین صنعت و دانشگاه خواستار ایجاد اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی 
ش��د. به گزارش ایسنا، دکتر سیف اهلل سعدالدین در دیدار با جمعی از فعاالن 

صنعتی اس��تان با بیان اینکه دانش��گاه سمنان 
جزو هفت دانش��گاه دارای پ��ارک علم و فناوری 
کش��ور اس��ت، اظهار کرد: مجموعه پارک مکان 
مناس��بی برای ارتباط دانش��گاه و صنعت است 
چ��را که تجاری س��ازی بس��یاری از محصوالت 
شرکت های دانش بنیان از این مکان آغاز می شود 

و محصوالت تولیدی بر پایه علم روز هستند.
وی ب��ر ج��ذب دانش��جویان فارغ التحصی��ل 
دانش��گاه در واحده��ای صنعتی تاکی��د کرد و 
گف��ت: واحده��ای تولی��دی و صنعت��ی باید به 
فارغ التحصیالن اطمینان کنن��د و با جذب آنها 
نه تنها مشکل اشتغال تا حدودی مرتفع خواهد 
ش��د بلک��ه از عل��م و دانش آنان ه��م در جهت 

پیشبرد صنعت و تولید خود بهره می برند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان خواستار ایجاد اکوسیستم نوآوری 
و کارآفرینی ش��د و گفت: وزارتخانه های علوم و صنعت، معدن و تجارت برای 

گذراندن فرصت مطالعاتی اس��اتید تفاهم نامه ای را منعقد کرده اند که جا دارد 
صاحبان صنایع برای اجرای درست این طرح همکاری و کمک کنند.

این عضو هیأت علمی دانش��گاه س��منان به ایجاد اتاق مس��اله در شرکت 
شهرک های صنعتی استان اشاره و خاطرنشان 
کرد: ه��دف از ایجاد این ات��اق افزایش تعامل 

دانشجویان با فضای صنعت است.
دکتر قلهکی، از اساتید دانشگاه سمنان هم 
گفت: جامعه صنعتی از کار جدید می ترس��د و 
ترجی��ح می دهد از طریق خرید تکنولوژی کار 
خ��ود را انجام داده و به پیش ببرد که این خود 

یکی از مشکالت ما در حوزه تولید است.
وی با بیان اینکه غالب پژوهش ها در دانشگاه 
به دور از صنعت اس��ت و الزامی ب��ه ارتباط با 
صنعت احساس نمی شود، افزود: هیچ حمایت 
مالی از ایده و تفکر دانشگاهی از سوی صنعت 

صورت نمی گیرد.
عضو هیأت علمی دانش��گاه سمنان ادامه داد: این در حالی است که فرمت 
تحقیقات دانشگاهی متناسب با مسائل روز دنیاست و می توان از آن در راستای 

رفع مشکالت پیش پای تولید بهره برد.

ضرورت ایجاد اکوسیستم نوآوری و کارآفرینیمعاونت علمی از ایده های خالقانه در صنعت خودروسازی حمایت می کند

کارگ��ران آم��ازون بع��د از اع��الم این ش��رکت مبنی بر رس��می نبودن 
اظهارات ش��ان، خواس��تار راه اندازی اتحادیه ش��دند تا اعتراضات خود را به 

روش موثرتری ابراز کنند.
آمازون در س��ه سال گذشته، نیروی کار خود را بیش از دو برابر افزایش 
داده است. شرایط س��خت کاری و ساعات کاری زیاد دو موضوعی هستند 
که کارمندان آمازون همیشه بابت آن ابراز نارضایتی کرده اند. حال کارگران 
انبارهای این شرکت در آمریکا در تالش هستند تا با تشکیل یک اتحادیه، 

اعتراض خود را بیان کرده و شرایط کاری خود را بهبود دهند.
آمازون طبق آخرین گ��زارش درآمد خود، بیش از 6۱3 هزار نفر نیروی 
کار در سراس��ر دنیا دارد، عاله برای��ن ۱۰۰ هزار نفر نیروی کار موقت برای 
فصل تعطیالت در این ش��رکت استخدام ش��ده بودند. تنها چند ماه بعد از 
بازگشایی اولین مرکز اجرایی آمازون در نیویورک، کارگران اعتراض کرده و 
از اتحادیه  خرده فروشی، عمده فروشی و فروشگاه داری خواستاری راه اندازی 
یک اتحادیه برای رس��یدگی به اعتراض های شان ش��دند. یکی از کارگران 
آمازون که نخواس��ت هویتش فاش شود، دو سال سابقه  کار در این شرکت 
را دارد و به تازگی به مرکز اجرایی جدید منتقل ش��ده است. او در رابطه با 

اعتراض کارگران می گوید:
آمازون ش��رکت بس��یار بزرگی اس��ت و باید یک اتحادیه داش��ته باشد. 
کارگ��ران آمازون بیش از اندازه کار می کنند و مانند یک عدد برای مدیران 
این ش��رکت هس��تند. این افراد در فصل تعطی��الت و زمانی که فروش باال 
اس��ت، 6۰ س��اعت در هفته کار می کنند. من در یکی از هفته های ش��لوغ 
ح��دود 6۰ س��اعت کار کردم و هم��ان روزی که اضافه کار ایس��تاده بودم 

تصادف بدی کردم زیرا پشت فرمان خوابم برده بود.
س��ایر کارمندان نیز خواس��تار رسیدگی به وضعیت ش��رایط کار در این 

اتحادیه هستند. یکی دیگر از کارمندان این مرکز اجرایی می گوید:
من می خواهم آنها اهمیت بیش��تری برای کارمندان خود قائل باشند. در 
حال  حاضر در این مرکز، کارمندانی که محصوالت را طبق سفارش از قفسه 
برمی دارند باید 4۰۰ کاال را در هر ساعت تحویل دهند؛ این یعنی هر هفت 

ثانیه باید یک کاال را پیدا کرده و تحویل دهند.
کارگران برای کار با این سرعت مجبور هستند زمان استراحت و استفاده 
از سرویس بهداش��تی را کاهش دهند تا کار را به موقع تحویل دهند. راشاد 
النگ، یکی دیگر از کارگرانی است که نسبت به ساعات کاری زیاد، اقدامات 

انضباطی و امنیتی بیهوده معترض است. او می گوید:
ما روبات نیستیم، ما انسان هستیم. ما نمی توانیم تنها بعد از چهار ساعت 
خواب شبانه، سر کار حاضر شویم و با انرژی کار کنیم. این غیرممکن است 
و م��ن فکر می کنم تنها موضوع حائز اهمیت برای ش��رکت این اس��ت که 
کاالها را در اس��رع وقت و توسط نیروی انسانی به مشتری ها برساند، برای 

آنها مهم نیست که کارگران چه وضعیتی داشته باشند.
آمازون در بیانیه ای گفت ادعای کارگرانی که خواستار راه اندازی اتحادیه 

هستند، خواسته  اکثر کارگران این مرکز نیست.
مرکز تازه تأس��یس نیویورک تنها مرکزی نیس��ت که کارگران آن اقدام 
به اعتراض کرده اند. در مینس��وتا )یکی از ایالت ه��ای آمریکا( نیز کارگران 
چندین مرکز نس��بت به ش��رایط بد کاری اعتراض کردن��د و اولین گروهی 
بودند که بعد از چند ماه اعتراض توانستند مدیریت آن را به مذاکره راضی 
کنند. نیمو عمر، یکی از بنیان گذاران س��ازمان اداره  کار کارگران آفریقایی 

در منطقه مینیاپولیس در مینسوتا است. او می گوید:
م��ا با مدیریت آمازون دیدار داش��تیم و در این جلس��ه کارگرانی از پنج 

مرکز مختلف حضور داشتند و درباره  شرایط کار آمازون صحبت کردند. چه 
کارگرانی که در انبارها کار می کنند و چه کارگرانی که راننده  ماش��ین های 
حمل بار هس��تند؛ همچنی��ن تعدادی از رهبران مراکز نیز در این جلس��ه 

حضور داشتند.
هیباک محمد، یکی از کارگران آمازون اس��ت که دو س��ال س��ابقه  کار 
دارد. به گفته  او آمازون هر دو تا س��ه ماه، نرخ بهره وری را افزایش می دهد 
و کارگران برای حفظ ش��غل خود مجبور هس��تند به آنها پایبند باشند. او 

می گوید:
اگ��ر مجروح ش��وی، رفتار مناس��بی ندارند و هیچ اهمیت��ی نمی دهند. 
وضعیت تهویه  هوا در تابس��تان مناس��ب نیست و زمس��تان ها هم گرمای 

کافی نداریم. ما می خواهیم شرایط عدم تعادل در آمازون را تغییر دهیم.
هفس��ا حسن 2۱ ساله چند ماهی اس��ت که برای کار به آمازون پیوسته 
اس��ت. او معتقد اس��ت مدیران، محیط کاری ایج��اد کرده اند که کارگران 
نمی توانند به دنبال خدمات درمانی باش��ند، امنیت نداش��ته و زمانی برای 
اس��تفاده از سرویس بهداشتی ندارند. مقدار کاری که هر کارگر باید در یک 
س��اعت تحویل دهد، مشخص است و اگر نتواند این حجم از کار را تحویل 

دهد، مدیران با او بدرفتاری خواهند کرد.
اما آمازون این موضوع را قبول ندارد و معتقد است تمام تالشش را به کار 

می گیرد تا با تمام کارمندان با انصاف، عزت و احترام رفتار کند.  
کارگ��ران مراک��ز اجرای��ی آم��ازون تنه��ا کارمندانی نیس��تند که برای 
شکل گیری یک اتحادیه تالش می کنند. این غول خرده فروشی آنالین سال 
گذش��ته، مجموعه فروشگاه های مواد غذایی هول فودز مارکت را به قیمت 
۱3.7 میلی��ارد دالری خریداری کرد. حدود یک س��ال بع��د، کارگران این 
شرکت در پاسخ به تغییرات اعمال شده توسط آمازون، اتحادیه ای راه اندازی 
کردند. مدتی از بنیان گذاری این اتحادیه نگذشته بود که یکی از کارمندان 
آمازون ویدئویی را منتشر کرد. در این ویدئو به مدیران آموزش داده می شد 

که چگونه باید از تالش های سازماندهی شده  کارگران جلوگیری کنند.
اتحادی��ه  هول فودز، ۱8آذرماه ایمیل��ی را به تمامی کارمندان هول فودز 
ارسال کرد و برای پیوستن به تظاهرات آمازون درخواست همراهی کرد. در 
این ایمیل نوشته شده بود: درحالی که دنبال اهداف بلندمدت خود هستیم، 
تالش می کنیم صدای مان را از س��ایر راه ها نیز به گوش دیگران برس��انیم. 
م��ا در اتحادیه  هول فودز معتقدیم تمام کارمندان هول فودز و آمازون باید 
ش��رایط بهتری در محیط کار داشته باش��ند و این اتحادیه کمک می کند 

صدای ما به خوبی شنیده شود.
س��خنگوی آم��ازون در ایمیلی ب��ه خبرگزاری گاردین نوش��ت: آمازون، 
همیش��ه از شنیدن نظرها، سواالت و نگرانی های کارمندان به تیم مدیریت 
و ت��الش برای ارائه  راه حل اس��تقبال می کند. ما عمیقا ب��اور داریم ارتباط 
مس��تقیم، موثرترین راه برای درک و پاسخگویی به نیازهای نیروی کارمان 

است.
ما برای تمام کارمندان مان در آمریکا حقوق حداقل ۱5 دالر در س��اعت 
را در نظ��ر گرفته ایم. این افراد مزایای زیادی دارند و امکان ارتقای ش��غلی 
و آموزش تکنولوژی جدید برای ش��ان فراهم شده است. مراکز اجرایی، قلب 
و روح عملی��ات آمازون بوده و همواره دوس��تان و آش��نایان را به ارس��ال 
درخواست شغلی در این بخش تشویق می کنیم. همچنین از اینکه حقوق، 
مزایا و محیط کار ما را با س��ایر ش��رکت های بزرگ سراس��ر کشور مقایسه 

کنید، استقبال می کنیم.
THEGUARDIAN/zoomit :منبع

کارگران انبارهای آمازون برای راه اندازی اتحادیه تالش می کنند

دریچــه

ب��ا حمایت س��تاد لیزر، فوتونیک س��اخت و مواد پیش��رفته معاونت علمی، 
س��امانه ثبت اطالعات اش��خاص مختلف حقیقی و حقوق��ی فعال،  به منظور 
جهت دهی مناس��ب و هم افزایی فعالیت ها و ظرفیت های موجود در حوزه لیزر 

و فوتونیک  راه اندازی شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، بدیهی اس��ت که  توس��عه فناوری های مورد نیاز و راهبردی، یکی 
از محورهای کلیدی توس��عه، خل��ق ارزش و تولید ثروت برای جوامع مختلف 
اس��ت، س��تاد توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیش��رفته و ساخت 
معاونت علمی؛  سامانه ثبت اطالعات اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی فعال 

را در تارنمای خود در نظر گرفته است.

چالش های فناورانه در سطح ملی 
حل می شود

مدیرعامل انویدیا اخیـرا در واکنش به معرفی کارت گرافیک جدید 
AMD، عملکرد آن را ناامیدکننده توصیف کرده است.

به گزارش زومیت، جنسـن هوانـگ، مدیرعامل کنونـی انویدیا، در 
جریان برگزاری نمایشـگاه CES 2019 در یک رویداد پرسش و پاسخ 
شـرکت کرد و به سـواالت متعـددی جـواب داد. در ایـن رویداد که 
سـاعاتی پیش و به دنبال رونمایی کارت گرافیک رادئون 7توسـط لیزا 
سـو )مدیرعامل AMD( صورت گرفت، اظهارنظرهـای جالبی مطرح 
شـد. ظاهرا مدیرعامل انویدیا به هیچ وجـه تحت تاثیر قدرت پردازنده 
گرافیکی جدید ای ام دی قرار نگرفته اسـت. وی در پاسـخ به سـوالی 
 ،HBM2 با 16 گیگابایت حافظه AMD در مورد کارت گرافیک جدید
یک ترابایت پهنای باند و لیتوگرافی 7 نانومتری، چنین پاسـخی داد: 

»عملکرد این کارت، به نوعی ناامیدکننده بود.«
هوانـگ در این زمینـه می گوید که عملکـرد کارت گرافیک رادئون 
 GeForce RTX ای ام دی در مقایسـه بـا عملکردی کـه کارت VII
2060 انویدیا )که اخیرا معرفی شـده( ارائه می دهد، ضعیف تر به شمار 
می آید. وی خاطرنشـان کـرد که 40 لپ تاپ گیمینگ قرار اسـت طی 
 Max-Q سـال جاری میالدی با کارت هـای گرافیـک 2060، 2080 و
 AMD ضمن اشاره به رونمایی Nvidia روانه  بازار شـوند.  مدیرعامل
از کارت هـای جدید، می گوید که کارت گرافیـک رادئون 7 از فناوری 
مهمـی نظیر پرتویابی آنـی )Real-Time Ray Tracing( یا ویژگی 
DLSS )کـه باعـث افزایش نرخ فریم می شـود( پشـتیبانی نمی کند. 
وی به شـوخی در این رابطه می گوید: »به نظرم آنها صبح همین امروز 

به فکرش افتاده اند.«
هوانـگ همچنین در مقایسـه  RTX 2080 با رادئون VII اعالم کرد 
که پرچمدار این شـرکت در حال حاضر توسـط تمـام برند های مطرح 
حوزه  کارت گرافیک به فروش می رسد؛ در حالی که سرنوشت رادئون 

7 در این زمینه نامعلوم است.
کارت گرافیـک جدیـد RTX 2060 انویدیا به زودی بـا قیمت 350 
دالر عرضه خواهد شـد، این در حالی است که تاریخ عرضه  رادئون 7 
ای ام دی بـا قیمت 700 دالر برای هفتـم فوریه 2019 )18 بهمن 1397( 
 Ti 2080 RTX تعیین شده است. از طرفی، انویدیا کارت های گرافیک
RTX، 2080 و RTX 2070 را به ترتیـب با قیمت های 800، 1200 و 700 

دالر به فروش می رساند.
هوانگ در پاسخ به این سوال که »آیا وی به دلیل تعداد کم بازی هایی 
 DLSS که از فناوری های جدید کارت های انویدیا نظیر پرتویابی آنی و
پشتیبانی می کنند، ناامیدشده است یا خیر«، گفت: »تمامی نسل های 
جدیـد، کار خـود را از صفر آغـاز می کنند. به مرور زمان، پشـتیبانی 

بیشتری از پرتویابی آنی و DLSS به عمل خواهد آمد.«
لیزا سـو، مدیرعامل AMD طی مصاحبه ای در پاسخ به صحبت های 
مدیرعامـل انویدیا گفت: »ما در رابطه با رادئون 7 بسـیار هیجان زده 
هسـتیم. رقیب مـا هنوز عملکرد ایـن پردازنده را مشـاهده نکرده و 

پیشنهاد می کنم تا زمان عرضه  آن به بازار منتظر بماند.«
انویدیـا در جریـان کنفرانـس خـود در CES 2019، از پشـتیبانی 
کارت هـای گرافیـک ایـن شـرکت از مانیتور هایی مجهز بـه فناوری 
Freesync شـرکت رقیـب خود خبـر داد. هوانـگ در این خصوص و 
در جواب سـوال که آیا در برابر رقیب خود شکسـت خورده اند، گفت: 
»فناوری Freesync به خوبی کار نمی کند. ما هیچ وقت در این زمینه 
بـه رقابت نپرداختیـم. همانطور که می دانید ما فناوری همگام سـازی 
را ایجـاد کردیـم. بسـیاری از مانیتور هـای Freesync بـا کارت های 
گرافیـک AMD به خوبی کار نمی کنند«. به گفته  انویدیا، 400 مانیتور 
Freesync وجود دارند که این شـرکت در حال تسـت همه  آنها برای 
سـازگاری با G-Sync و کارت های گرافیک این شـرکت است، اما در 

حال حاضر تنها 12 عدد از آنها به سازگاری مناسبی رسیده اند.

مدیرعامل انویدیا: 

عملکرد کارت گرافیک 
 AMD Radeon VII

ناامیدکننده است

 شنبه
22 دی 1397

شماره 1239
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نماینده داوران دوازدهمین جش��نواره کارآفرینان برتر مازندران با اشاره به 
اینکه ترویج و توسعه کارآفرینی مهم ترین هدف برگزاری جشنواره کارآفرینان 
برتر اس��ت، گفت از مهم ترین نتایج برگزاری چنین جش��نواره ای گردآوری و 

شناس��ایی 3۰۰۰ کارآفرین تح��ت قالب کانون 
کارآفرینان بوده است.

به گزارش ایس��نا، »رمضان مه��دی زاده« در 
دوازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر مازندران در 
سالن همایش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان، اظهار کرد: جش��نواره کارآفرینان برتر با 
هدف ترویج و توس��عه کارآفرینی ۱2 سال است 

که در استان برگزار می شود.
وی با بی��ان اینک��ه اش��تغال زایی، هم افزایی 
مش��ترک بخش دولت��ی و خصوص��ی، تقویت 
روح کارآفرین��ی در تصمیم س��ازی های کش��ور 
از جمل��ه اهداف برگ��زاری این جش��نواره بوده 
اس��ت، یادآور ش��د: از مهم ترین نتایج برگزاری 

چنین جش��نواره ای گردآوری و شناسایی 3۰۰۰ کارآفرین تحت قالب کانون 
کارآفرینان بوده است.

نماینده داوران دوازدهمین کارآفرینان برتر مازندران با اشاره به اینکه فرآیند 

داوری در این فستیوال به صورت خوداظهاری کارآفرینان در سامانه کارآفرینان 
بوده است، تصریح کرد: انتخاب کارآفرینان برتر براساس چندین آیتم و شاخص 

براساس بررسی کارشناسان بوده است.
وی افزود: نوآوری، توجه به اقتصاد مقاومتی و 
مسئولیت های اجتماعی، اشتغال و داشتن لوح 
و نش��ان های دریافتی از جمله آیتم های مورد 

نظر برای انتخاب کارآفرین نمونه است.
مه��دی زاده با بی��ان اینکه با توج��ه به این 
ش��اخص ها ۱۰ نفر به عنوان کارآفرین برتر در 
حوزه های مختلف انتخاب شده اند، خاطرنشان 
کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه فعاالن 
در حوزه اقتصادی یا بای��د وارد عرصه نوآوری 

شده یا از صحنه رقابتی محو شوند.
وی گفت: باید این حس نوآوری را در سطح 

خرد و کالن تزریق کرد.
مهدی زاده با اش��اره به اینکه وجود نوآوری و 
خالقیت در عرصه اقتصادی تنها راه ادامه حیات بنگاه های اقتصادی در دوره 
کنونی اس��ت، یادآور ش��د: این نوآوری در سطح کالن  باید از طریق مدیریت 

نظام منطقه ای و در سطح خرد از طریق نفوذ به کسب و کارها تزریق شود.

ب��ازار رمزارزها با افزایش 7 میلی��ارد دالری ارزش، تحرک کوتاه مدت 
مناسبی در قیمت آغاز کرده است. باوجود این به اعتقاد تحلیلگران، روند 

بازار هنوز نامشخص است و با مشکالتی روبه رو است.
به گزارش زومیت در تاریخ شش��م ژانویه، 
قیمت بیت کوین در چن��د دقیقه از 3.83۰ 
دالر ب��ه 4.۰3۰ دالر؛ یعن��ی حدود 5درصد 
افزای��ش یافت. این افزای��ش ناگهانی قیمت 
بیت کوی��ن موجب ش��د ت��ا قیم��ت دیگر 

دارایی های رمزنگاری نیز افزایش یابد.
در این روز، رمزارزه��ای ریپل، بیت کوین 
کش، الیت کوین، EOS و اس��تالر، افزایشی 
به میزان 3 ت��ا ۱2درصد را ثبت کردند و در 
24 س��اعته گذش��ته، روند حرکتی ثابتی را 

نشان دادند.
روند بازار رمزارزها هنوز نامشخص است

ب��ازار با افزای��ش 7میلی��ارد دالری ارزش 
ترکیب��ی رمزارزها، تحرک کوتاه مدت مناس��بی را در قیمت آغاز کرده 
اس��ت. بااین حال، همان طور که یکی از معامله گران رمزارز با نام مستعار 
Crypto Dog بیان کرده، ارزش رمزارزها باید س��طوح مقاومت حدود 

۱6۰ تا ۱8۰ میلیارد دالری را برای بازگشت به رونق کوتاه مدت بشکند.
این معامله گر می گوید:

ی��ک روز دیگر، یک حرک��ت بی رمق دیگر. آیا این رقم زیاد اس��ت؟ 
من به دنبال ۱8۰ میلیارد دالر هس��تم. اگر 
بتوانیم ۱4۰ میلیارد دالر را به پش��تیبانی 
تبدیل کنیم، در غیر این صورت این مقدار 

برای هیجان زده شدن هنوز کافی نیست.

بازار برای س��ه ماه بی��ن ۱۰۰ میلیارد تا 
۱4۰ میلیارد دالر در نوسان بود. همان طور 
ک��ه در نم��ودار س��االنه دی��ده می ش��ود، 
نوسان های کوتاه مدت در محدوده  قیمتی 
پایین، دوره  انباش��ت مناس��بی را نش��ان 

نمی دهد.
بسیاری از معامله گران افزایش ارزش بازار 
به ۱8۰ میلیارد دالر را به عنوان کاتالیزوری 
بالقوه برای بازگشت قیمتی میان مدت پیش بینی می کنند. حتی بازگشت 
به محدوده  2۰۰ تا 25۰ میلیارد دالر هنوز می تواند بازار را برای کاهش 

مجدد ارزش در آینده آسیب پذیر سازد.

افزایش 7 میلیاردی ظرفیت بازار ارز دیجیتال به معنای بهبود وضعیت ترویج و توسعه کارآفرینی مهم ترین هدف برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر
بیت کوین است؟

حتما ش��ما نیز اتفاق افتاده اس��ت که تصور کنید تعداد ساعات 
شبانه روز ش��ما کمتر از حد نیازتان است. برای مثال ممکن است 
برنامه روزانه ای را برای خود مش��خص کرده  باش��ید، با این حال با 
نزدیک شدن به ساعات پایانی روز بسیاری از اقدامات شما همچنان 
دس��ت نخورده باقی بماند. اگرچه در این رابط��ه برخی بر این باور 
هستند که باید خود را با شرایط موجود وفق داد و ضعف-های خود 
را پذیرفت، با این حال واقعیت این اس��ت که بس��یاری از افراد در 
حال حاضر موفق ش��ده اند تا حجم کاری به مراتب بیشتری نسبت 
به ش��ما داشته باشند. همین امر بیانگر این نکته است که شما نیز 
می توانید اقدامات بیشتری را انجام دهید. با این حال کلید موفقیت 
در این امر، نحوه اس��تفاده ش��ما از زمان و مدیریت آن خواهد بود. 
در این رابطه اگرچه روش های متعددی معرفی ش��ده است، با این 
حال معموال نمی توان از همه افراد توقع داشت تا روش های سخت 
را قب��ول کرده و آن را انج��ام دهند. به همین خاطر در صورتی که 
بخواهید مدیریت زمان را به فرهنگی در شرکت خود درآورید، الزم 
اس��ت تا توجه خود را در وهله اول متوجه مواردی کنید که نسبت 
به س��ایرین ساده تر هستند. در همین راس��تا و در ادامه به بررسی 
س��ه اقدام س��اده در زمینه مدیریت زمان که به سادگی می تواد به 
فرهنگ کاری ش��رکت تبدیل شود، خواهیم پرداخت. توجه داشته 
باش��ید ک��ه مدیران به علت این امر که در مرک��ز توجه قرار دارند، 
بهترین الگوی موجود محسوب می شوند. به همین خاطر این اقدام 
از جان��ب آنها با بازخوردهای به مراتب بهتری مواجه خواهد ش��د، 

بنابراین توصیه می شود تا مدیران پیشگام انجام این موارد باشند.
1-ابتدا سخت ترین کارها را انجام دهید 

این امر یک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت که س��طح انرژی افراد 
در ابتدای روز کاری، در بیش��ترین میزان خود قرار دارد و به مرور 
از میزان آن کاس��ته می شود. به همین خاطر بهتر است تا در ابتدا 
به س��خت ترین اقدامات موجود در لیس��ت کارهای خود بپردازید. 
در این رابطه توصیه می  ش��ود تا گوش��ی های تلف��ن همراه خود را 
کنار گذاش��ته و س��راغ ایمیل های خود نروید. اگرچه این اقدامات 
خس��تگی-ای را برای ش��ما به همراه نخواهد داش��ت، با این حال 
زمان ب��ر خواهد بود. ب��ه همین خاطر به س��ادگی می توانند برنامه 
زمانی شما را مختل کنند. در این رابطه توجه داشته باشید که این 
امر به معنای انجام پشت س��ر هم کارها نبوده و بهتر اس��ت تا پس 
از پایان یافتن هر اقدام خود، زمانی هرچند کوتاه را به اس��تراحت 
اختص��اص دهی��د. در زمان اس��تراحت خ��ود نیز گ��وش دادن به 
موس��یقی در کنار یک نوشیدنی، می تواند به خوبی فشار و استرس 
کاری را کاهش دهد. تحت این شرایط با پایان یافتن ساعت کاری، 
شما در بدترین حالت ممکن اقدامات دشوار برنامه خود را به پایان 
رس��انده اید و این باقی موارد را می توانید به ش��کل دورکاری و در 

منزل خود پیگیری کنید. 
2-از تقویم استفاده کنید

اگرچه بسیار س��اده به نظر می رسد، با این حال بسیاری از افراد 
حت��ی در حال حاضر نیز از تقویم تنها ب��رای اطالع از تاریخ روزها 

استفاده می کنند. این امر در حالی است که شما به عنوان یک فرد 
فعال در حوزه کسب وکار، نیاز دارید تا در مواجهه با ابزارهای خود 
به دنبال بیش ترین حد اس��تفاده از آنها باشید. با این حال استفاده 
از تقویم های چاپی بدون شک محدودیت هایی را خصوصا در زمینه 
جا به جایی خواهد داش��ت. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا از 
اپلیکیش��ن های موجود در این زمینه اس��تفاده کنید. این اپ ها از 
امکانات جانبی نظیر زنگ هش��دار نیز برخوردار هس��تند که خود 
یک مزیت بزرگ محس��وب می شود. با استفاده از این امر شما قادر 
خواهی��د بود تا برنامه ه��ای دقیق روزانه، هفتگ��ی، ماهانه و حتی 
س��االنه داشته باش��ید. در موارد متعددی مش��اهده شده است که 
اف��راد بنا به دالیل مختلفی، خارج از برنام��ه خود عمل کرده و به 
اقداماتی می پردازند که اولویت آنها محس��وب نمی شود. بدون شک 
این امر که در کسری از ثانیه بتوانید برنامه خود را مشاهده کرده و 
محدوده زمانی آن به شما هشدار داده شود، خود از جمله مواردی 
اس��ت که باعث خواهد ش��د تا درصد بروز خطای ش��ما به شدت 

کاهش یابد. 
3-زمان بندی مخصوص به خود را داشته باشید 

دو مورد قبلی معرفی ش��ده، همگی موارد کلی ای را ش��امل شده 
است که هر کسی می تواند از آن استفاده کند. با این حال از جمله 
خصوصیت ه��ای یک برنامه مناس��ب در جهت مدیریت بهتر زمان، 
ش��خصی بودن آن اس��ت. علت این امر نیز به این خاطر اس��ت که 
اف��راد با یکدیگر تفاوت هایی را داش��ته و این امر باعث می ش��ود تا 
یک برنامه کلی نتواند حداقل کارایی را داش��ته باشد. در این رابطه 
ای��ن امر که برنامه زمانی مش��خصی را برای زمان و مدت انجام هر 
کار داشته باش��ید، خود از جمله مواردی است که کامال به شرایط 
و ویژگی های ش��ما بس��تگی خواهد داشت. برای مثال ممکن است 
یک س��فر کاری، مهم ترین اقدام این ماه شما محسوب شود، طبق 
موارد قبلی شما باید آن را در اولین اولویت خود قرار دهید. با این 
حال ممکن است در حال حاضر شرایط الزم را برای چنین سفری 
در اختیار نداش��ته باشید و یا این احتمال وجود دارد که فردی در 
ش��رکت بتواند اقدامی را در مدت زمان کمتر از نیم ساعت به پایان 
برس��اند، اما برای ش��ما این امر تقریبا یک ساعت زمان خواهد برد. 
تحت این ش��رایط اگرچه تحلیل علت این ام��ر خود باعث خواهد 
شد تا در صورت امکان بتوانید خود را به سطح فرد مذکور نزدیک 
کنی��د، با این حال این امر در همه موارد ممکن نیس��ت. به همین 
خاطر الزم است تا در زمینه زمان بندی کامال شخصی و منحصر به 

فرد خود عمل کنید. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که نباید مدیری��ت زمان خود را 
تنها به س��ه اقدام فوق محدود کنید. درواقع این موارد ش��روع کار 
محس��وب می ش��وند و با انجام آنها ش��ما قدرت پرداختن به موارد 
س��خت تر و پیچیده تر را نیز پیدا خواهید کرد. در آخر توجه داشته 
باش��ید که شما به عنوان مدیر شرکت، مسئولیت رهبری تیم خود 
را برعهده دارید، به همین خاطر نمی توانید نسبت به نحوه استفاده 
از زم��ان کارمندان خود بی تفاوت باش��ید. در نهای��ت این توجه و 
کمک شما، به بهبود راندمان کاری و وضعیت شرکت کمک شایانی 

خواهد کرد. 
forbes :منبع

 3 اقدام ساده در زمینه مدیریت زمان
برای ارتقای فرهنگ کاری

یادداشـت

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مازندران، گفت کارآفرینان در ش��رایط 
س��خت، چراغ واحدهای تولیدی را روشن نگه داش��ته اند، اما هنوز بین ایده و 

عمل حلقه مفقوده داریم.
ب��ه گزارش مهر، کامران اصغری در جش��نواره کارآفرینان برتر در مازندران 
با اش��اره به اهداف جشنواره کارآفرینی در استان و کشور اظهار داشت: هدف 
اصلی جشنواره ها، توسعه و ترویج کارآفرینی است و امید را در جوانان می دمد.
وی اف��زود: کارآفرینان امید و انگی��زه را در بین افراد بیکار اما دارای انگیزه 
روشن کرده اند و توانسته اند چراغ واحدهای تولیدی را روشن نگه دارند و اگر 
کارآفرینان ناامید ش��وند تحصیلکردگان و فارغ التحصیالن نیز ناامید می شوند 

و باید موانع فراروی تولید را با کمک هم حل کنیم.

مدیرکل تعاون مازندران: بین ایده و عمل 
برای کارآفرینی حلقه مفقوده وجود دارد

به قلم: جان هانکارآفرین و نویسنده حوزه مدیریت و بازاریابی
مترجم: امیر آل علی



تبلیغات بنری که به نمایشی یا تصویری هم معروفند، تصویرمحورند و 
در فضای آنالین طرفداران بس��یاری دارند، اما این نوع تبلیغات چرا تا این 
اندازه محبوب و مورد توجه هستند؟ تبلیغات بنری روشی به صرفه و جذاب 
برای نمایش دادن محصوالت و خدمات تبلیغ کنندگان، در وب سایت های 
متعدد اس��ت. عالوه  بر  آن، با استفاده از تبلیغات بنری می توان برند و هر 
هدف تبلیغاتی را بهتر ش��ناخت و با آن آش��نا ش��د. تا انتهای این مطلب 
همراه ما باش��ید تا روش هایی را برای افزای��ش بازدهی تبلیغات بنری، با 

شما در میان بگذاریم.
پیش از اینکه فورا برای تولید و طراحی بنر دس��ت به کار ش��وید، ابتدا 
بهتر است به چند توصیه توجه کنید. هنگام ایده پردازی و طراحی تبلیغات 
بن��ری، چه از نوع تبلیغات بنری ثابت و چه تبلیغات کلیکی، باید اندازه و 
 CTA )Call مح��ل قرارگیری تبلیغ، محتوای آن و اجزای دیگری چون
To Action( ی��ا فراخوان عمل و اندازه فایل را در نظر بگیرید. همچنین 
بهترین حالت این اس��ت که دوس��وم محل تبلیغ را به عکس یا پیشنهاد 
ارزش )Value Proposition( اختص��اص دهید. )پیش��نهاد ارزش یا 
گزاره ارزش، مطلوبیت محصوالت و خدمات ارائه ش��ده را نشان می دهد(. 
بخش س��وم محل تبلیغ هم باید به فراخوان عمل، اختصاص داده ش��ود. 

فراخوان عمل، دعوت از افراد برای انجام کاری است.
1. انتخاب اندازه مناسب برای نمایش بنرتان

تبلیغ��ات بنری اندازه های مختلفی دارن��د و در مکان های مختلف یک 
صفحه قرار می گیرند. به طور کلی، هر وب سایت دربرگیرنده اندازه و محل 
قرارگیری تبلیغات گوناگونی است که می توانید از میان آنها یکی را انتخاب 
کنید. همچنین می توانید بی��ش از یک تبلیغ با اندازه یا مکان قرارگیری 
متفاوت در یک صفحه داش��ته باشید. انتخاب دقیق اندازه و محل تبلیغ، 
بخش مهم ارائه تبلیغ اس��ت، زیرا این دو ویژگی روی مقدار موفقیت آمیز 

بودن آن اثر می گذارد.
وقتی صحبت از اندازه تبلیغ می شود، هر وب سایت شرایط خود را در نظر 
می گیرد. در حقیقت اندازه تبلیغات بنری، برمبنای استانداردهایی است که 
س��ال ها در فضای آنالین به کار گرفته ش��ده اند. تعیین اینکه چه اندازه ای 
برای پربازده ترین بودن تبلیغ یک محصول یا خدمات مناس��ب اس��ت، به 

محصول یا خدماتی که می خواهید معرفی کنید، بستگی دارد.
2. انتخاب مناسب ترین محل برای نمایش تبلیغات بنری

مکان قرار گرفتن تبلیغ هم درس��ت مانند اندازه آن، به خود وب سایتی 
که قرار اس��ت تبلیغ مورد نظر در آن قرار گیرد، بس��تگی دارد. بررسی ها 
نشان داده که موفق ترین محل قرارگیری تبلیغ در سایت ها، درون محتوای 
س��ایت ) با 44.66درصد واکنش( اس��ت. احتمال واکنش نش��ان دادن به 

تبلیغات در مکان های مختلف دیگر سایت هم به قرار زیر است:
درون مقدم��ه مطالب س��ایت )27.32درصد واکنش(، در س��تون های 
چ��پ )7.88درص��د واکنش( و راس��ت )9.28درصد واکن��ش(، تبلیغات 
 Below the fold چرخشی )4.74درصد واکنش( و تبلیغات زیر صفحه
)۱.93درصد(. تبلیغات زیر صفحه، زمانی که در صفحه وب سایت حرکت 

می کنید، مشاهده می شوند.
به طور کلی وقتی صحبت از مکان تبلیغ در وب سایت می شود، تبلیغاتی 
که ب��ه محتوا، باالی صفح��ه و دیگر محتواهای جذاب نزدیک هس��تند، 

عملکرد مطلوبی دارند. 
3. ایجاد عنوانی قدرتمند

عناوین قوی می توانند به سرعت، عالقه کاربر را به خود جلب کنند. مثال 
اگر می خواهید وسایل مورد نیاز حیوانات خانگی را بفروشید، صرفا نوشتن 
»اینجا را ببینید!« به اندازه »وس��ایل ویژه حیوانات خانگی« مؤثر نیست. با 

به کار ب��ردن عناوین جذاب و کوتاه، نظر کاربران را به خود جلب کنید. با 
استفاده از اندازه قلم و رنگی متفاوت از باقی تبلیغ، می توانید به خوبی روی 

عنوان تبلیغ تان تأکید کنید.
4. خالقیت در کپی رایتینگ

کاربران معموال به نوشته هایی مانند »رایگان«، »فروشی«، »فقط امروز« 
و . . . جذب می شوند. نوشته های اغواکننده ای که از عنوان تبلیغ پشتیبانی 
می کند، به کار برید. پیام تان کوتاه و به جا باش��د و در عین  حال، اطالعات 
کافی برای کاربر فراهم کند. با نوشته خوب و خالقانه، توجه کاربر را به خود 

جلب کنید. سپس به سرعت پیام تان را به او برسانید.
5. استفاده از تصاویر مرتبط

برای اینکه تبلیغ تان میان باقی محتوای سایت برجسته شود، بهتر است 
آن را ب��ا محتوای بص��ری کوتاه و یا تصاویر، کم��ی بیارایید. هنگام انجام 
این کار مراقب باش��ید که محتوا و تصاویر استفاده ش��ده، به محتوایی که 
برای معرفی تبلیغ نوش��ته ش��ده است، مرتبط باش��د. به  طور مثال، قرار 
دادن تصوی��ر فردی خوش پوش یا خوش چهره می تواند توجه ها را به خود 
جل��ب کند و در نتیجه تعداد کلیک های روی تبلی��غ را افزایش دهد، اما 
گذاش��تن چنین تصویری روی محتوای تبلیغی که سعی در فروش انواع 
س��موم کنترل آفات دارد، درست نیست. محتوا و تصاویر باید هم جهت با 

موضوع تبلیغ باشند.
6. ایجاد یک CTA قوی و مرتبط با اهداف تان

تبلیغات بنری باید فراخوان عمل، قوی و مؤثری داش��ته باشند تا دیده 
ش��وند. باور کنید یا نه، برخی از کاربران تبلیغات درون سایت ها را درست 
مانند تبلیغات روی دیوارهای دو طرف جاده ها می دانند. آنها این تبلیغات 
را می بینند و در حافظه شان ذخیره می کنند و نمی دانند که می توانند روی 
آن تبلیغات کلیک کنند و محتوای تبلیغ را ببینند. با کاربران خود صحبت 
کنی��د و به آنها بگویید که مثال، »اینجا کلیک کنید تا لیس��ت ارزان ترین 
بلیت ه��ا را ببینی��د« یا هرچه را که تبلیغ، قصد معرف��ی آن را دارد، بیان 
کنی��د. همچنین بخش فراخوان عمل باید از نظر بصری کامال مش��خص 
باشد، بنابراین اندازه، شکل و رنگ آن را متفاوت از محتوای تبلیغ انتخاب 
کنید. رنگ های روشن و اشکالی که به طور طبیعی می شود روی آنها کلیک 

کرد، مناسب هستند.
7. ارائه پیشنهاد ویژه با مدت زمان محدود

ارائه تعداد بس��یاری پیش��نهاد در یک تبلیغ، کارب��ران را گیج می کند 
و بدی��ن ترتیب آنها به هیچ یک از تبلیغات تان توجه نش��ان نخواهند داد. 
به جای فهرس��ت ک��ردن تمام مدل های دیگر محصول��ی که می خواهید 
بفروش��ید، نوش��ته ای با مضم��ون »اندازه ها و مدل ه��ای محصول« برای 
کارب��ر ایجاد کنی��د. این روش برای کاربر جذاب تر اس��ت، زیرا می تواند از 
مدل های دیگر محصول تان، سریع تر مطلع شود. البته اگر الزم باشد تمام 
محصوالت تان را فهرست کنید، شاید بهتر است در همان کمپین تبلیغاتی 

وب سایت، از چند تبلیغ استفاده کنید.
8. انتخاب اندازه مناسبی برای فایل بنر

حداکثر اندازه فایل توصیه ش��ده برای یک تبلیغ بنری، با توجه به ابعاد 
بنر مورد نظر، حداکثر ۱5۰ کیلوبایت است. البته اندازه فایل هر قدر کمتر 
باش��د، بهتر است. افزودن چند رنگ، تصویر و انیمیشن باعث می شود که 
اندازه فایل به سرعت افزایش یابد. به خاطر بسپارید که هرچه اندازه فایل 
کمتر باشد، تبلیغ تان سریع تر در صفحه باز می شود و فرصت جلب توجه 
کاربر را پیدا می کند. البته باید تعادل خوبی میان جذابیت و اندازه فایل در 
نظر بگیرید. در دنیای امروز با افزایش سرعت اینترنت اهمیت اندازه فایل 

کمتر شده است.

9. استفاده درست از انیمیشن و تصاویر متحرک
کاربران به س��رعت جذب انیمیشن و تصاویر متحرک موجود در صفحه 
می ش��وند. زیرا کارکرد تبلیغات انیمیشن  بسیار بیشتر از تبلیغات ثابت و 
بدون حرکت اس��ت. تصاویر متحرک، محوشونده، تعاملی و … به سرعت 
توج��ه کاربر را ب��ه خود جلب می کند، اما اس��تفاده زی��اد از این تصاویر، 
آزاردهنده خواهد بود. از انیمیش��ن های خوشایند استفاده کنید و مراقب 
باش��ید، کل نمایش انیمیش��ن بیش از ۱5 ثانیه طول نکشد. البته توجه 
داش��ته باشید که، هرچه تعداد انیمیشن ها بیشتر ش��وند، اندازه فایل تان 
هم بیشتر خواهد شد. نکته مهم تر اینکه شما زمان کمی برای جلب توجه 
مخاطب تان دارید پس به درس��تی از آن استفاده کنید. اگر یک فروشگاه 
اینترنتی دارید یا پلتفرم آنالین هس��تید، بنرهای HTML5 قطعا گزینه 
جذاب تری هستند و مانند یه ویترین، محصوالت شما را به کاربران نمایش 
می دهند که با انتخاب هر محصول می توانند به صفحه مربوط به آن وارد 

شوند.
10. ایجاد هماهنگی بین تبلیغات تان با وب سایت نمایش دهنده

هنگام طراحی بنر تبلیغاتی برای یک وب س��ایت خ��اص، از رنگ هایی 
استفاده کنید که با وب س��ایتی که تبلیغ درون آن قرار می گیرد، ترکیب 
ش��ود. اگر چنین ب��ه نظر آید که تبلیغ مربوط به وب س��ایتی اس��ت که 
در آن ق��رار گرفته، اعتمادها را بیش��تر به خود ج��ذب می کند و کاربران 
بیشتری تشویق به کلیک کردن آنها می شوند. اگر تبلیغ با محتوا و ظاهر 
وب سایتی که در آن قرار می گیرد، بسیار متفاوت باشد، کاربران می فهمند 
ک��ه تبلیغ دهنده با ایجاد چنین تبلیغی، س��عی دارد محصول یا خدمتی 
را بفروش��د و کاربران عالقه ای به کلیک کردن آن را نخواهند داش��ت. با 
وب س��ایتی که قرار است تبلیغ تان درون آن قرار گیرد، هماهنگ شوید تا 

کاربران به شما اعتماد کنند.
11. به کارگیری چند بنر مختلف

اندازه گی��ری موفقیت یک کمپین تبلیغاتی، فق��ط با یک تبلیغ بنری، 
سخت است. هر وب سایت، مخاطبان متفاوتی دارد که به تبلیغات بنری، به 
شکلی متفاوت واکنش نشان می دهند، بنابراین برای هر کمپین تبلیغاتی، 
چند بنر بس��ازید. به مرور زمان چند نوع بنر در س��ایت های مختلف را با 

یکدیگر ترکیب کنید تا به موثر و بهترین بنر تبلیغاتی دست یابید.
)KPI( 12. تعیین عوامل کلیدی عملکرد کمپین بنری

تنها روش��ی که به شما کمک می کند، بفهمید تبلیغات بنری تان چقدر 
مؤثر بوده است، تعیین مقدار موفقیت خودتان است. از بنرها و نرخ کلیک 
و هزینه آنها گزارشی تهیه کنید. عواملی را که برای تان اهمیت دارد مانند 
نمایش، کلیک، مدت زمانی که کاربران پس از کلیک در وب س��ایت ش��ما 
می گذرانن��د، خرید و … مش��خص و اولویت بندی کنی��د. عوامل مؤثر و 
همچنین موارد ناکارآمد را یادداشت کنید. موارد خاصی را که چندان مؤثر 
نبودند، حذف کنید اما آن بخش از عوامل مؤثر در عملکرد تبلیغات بنری را 
نگه دارید. وقتی توانستید عوامل موفقیت خود را در معرفی محصوالت تان 
بررسی و تعیین کنید، کمپین تبلیغاتی خود را براساس آن دسته از عوامل 

مؤثر تنظیم کنید.
13. از شبکه های تبلیغاتی کمک بگیرید

اکن��ون که اصول اولیه ایجاد تبلیغات بنری را یاد گرفتید، می توانید بنر 
تبلیغاتی خود را بسازید. تنها پرسشی که در اینجا باقی می ماند، این است 
که چگونه می توانید وب س��ایت هایی را که اجازه تبلیغ به شما می دهند، 
پیدا کنید و بهترین آنها را متناسب با اهداف و بودجه تبلیغاتی تان انتخاب 

کنید؟
chetor :منبع

شعار تبلیغاتی خود را با 7 راهنمایی طالیی 
به یاد ماندنی کنید

چه چیزی باعث می ش��ود یک شعار تبلیغاتی به یاد ماندنی 
شود؟ اگر شما به دنبال یک شعار تبلیغاتی جدید برای کسب 
و کار یا محصول خود هس��تید، چیزی می خواهید که نشانگر 
برند شما باشد و در خاطر بماند. با توجه به روزنامه واشنگتن 
پس��ت، چهار ش��عار تبلیغاتی که بیش��تر از بقیه به یاد آورده 

می شوند اینها هستند:
• فقط انجامش بده! )نایک(

• من عاشقشم! )مک دونالدز(
• به شیوه خودتان درستش کنید. )برگر کینگ(

• در دهان تان آب می شود، نه در دستان تان
مثال های اضافه ش��ده  جدید )نوامبر 2۰۱5(: با وجودی که 
این چهار ش��عار همواره در نوک زبان شما هستند، شعارهای 
کالسیک و مدرن دیگری در انواع بخش ها و برندها وجود دارد 

که وقتی آنها را ببینید قطعا به یاد می آورید:
• چون شما ارزشش را دارید )لورآل(

• چیزی که در کیف پول شماست )کپیتال وان(
• همانند یک همس��ایه  خوب، استیت فارم در کنار شماست 

)بیمه  استیت فارم(
• ش��کل و ش��مایل لندن را به خود بگیرید )لوازم آرایش��ی 

ریمل(
• ویریجینیا برای عاشقان است )شرکت توریستی ویریجینیا(

• آنهاااا فوق العااااده اند! )غالت صبحانه کالگ(
• لذت ت��ان را دوبراب��ر کنی��د، خوش��ی تان را دو برابر کنید 

)آدامس دابل میبت(
• ردبول به شما بال می دهد )ردبول(

• ممم ممم خوبه! )کمپبل(
• وارد منطقه شو )اتوزون(

• گرسنه بیا. خوشحال برو )آی هاپ(
 برای اینکه به ش��ما کمک کنیم شعار تبلیغاتی خوبی برای 
کس��ب و کارتان بس��ازید، در ادامه هفت راهنمایی برای فعال 

کردن خالقیت ذهن تان آورده ایم:
1- ساده و کوتاه باشد.

اگر الس وگاس س��عی کرده بود که »هر کاری که در زمان 
حضورتان در الس وگاس انجام می دهید، در الس وگاس باقی 
می  مان��د« را به جای »هرچه اینج��ا اتفاق می افتد، اینجا باقی 
می مان��د« به کار بگیرد، ممکن بود هیچ وقت به عنوان یکی از 
محبوب ترین شعارهای تبلیغاتی در یاد نماند. شعار خود را زیر 

9 یا ۱۰ کلمه نگه دارید.
2- یکدست باشید

تبلیغات منسجم بسیار حیاتی است، حتی اگر یک کسب و 
کار کوچک یا معمولی باشید. اطمینان حاصل کنید که شعار 
تبلیغاتی ش��ما با لوگوی فعلی، نام شرکت و تصویر ارائه شده 
سازگار است. به عنوان مثال، در شعار تبلیغاتی پرو کارپت کر، 
»تمیزکننده سبزتر شما« آنها با یک برگ سبز به سازگاربودن 
خود با محیط زیست اش��اره می کنند. در طراحی وب سایت و 

محتوای بازاریابی آنها نیز رنگ سبز استفاده شده است.
3- بر چیزی که شما را متفاوت می سازد تمرکز کنید

پیش��نهاد فروش منحصر به فرد خود را پی��دا کرده و از آن 
اس��تفاده کنید. آیا تحویل محصوالت شما با ماشین های برقی 
صورت می گیرد؟ آیا دندانپزش��کی ش��ما افرادی که استرس 
باالیی دارند را می پذیرد؟ دندانپزش��کی خانوادگی کراس اوک 
از شعار تبلیغاتی »ما ترسوها را می پذیریم« و یک مرغ بزرگ 
در وب سایت خود استفاده می کند. در صورت امکان چیزی که 

مخصوص شماست را در شعار تبلیغاتی خود به کار بگیرید.
4- آن را جاودانه کنید

وریزون دوره خوبی را با »اکنون صدای من را می ش��نوی؟« 
گذراند اما تنها مدتی طول کش��ید تا تکنولوژی تمام تماس ها 
را واضح و شفاف کند. شما باید با زمان تغییر کنید، اما زمانی 
ک��ه به یک ش��عار فکر می کنید باید م��دت دوام آن را هم در 
نظر بگیرید. اش��اراتی به تکنولوژی ی��ا عباراتی مانند »تنها« 
ریس��کی هس��تند. کلماتی را انتخاب کنید که در طول زمان 

دوام بیاورند.
5- مطمئن شوید که می تواند خودکفا باشد

ش��عار رس��تورا ن های المبرجک »جایی که پسرهای بزرگ 
غذا می خورند!« درباره شخصیت ها و کسب و کار خود به شما 
می گوید. ش��ما نیاز به ش��عاری تبلیغاتی دارید که بدون هیچ 

اطالعات افزوده ای کسب و کارتان را به مخاطب اعالم کند.
6- بازار هدف خود را در نظر بگیرید

شما باید این را هم در نظر بگیرید که مشتریان شما محلی 
هس��تند، ملی هس��تند یا جهان��ی. در حالی ک��ه برخی افراد 
محلی ش��عار تبلیغاتی جدید فیالدلفی��ا »PHL: اینجا برای 
خلق کردن« را می فهمند، ممکن است برای توریست ها کمی 
گیج کننده باش��د. ش��عار تبلیغاتی وندیز »اینجا بهتر اس��ت« 
برای یک کمپین »خرید محلی« بهتر اس��ت تا یک فست فود 
زنجیره ای ملی. مطمئن ش��وید که ش��عار تبلیغاتی شما برای 

بازار هدف تان واضح است.
اگر در کش��ورهای دیگر فروش دارید، در نظر داشته باشید 
که ترجمه  شعارتان به زبانی دیگر می تواند معنای آن را تغییر 
ده��د. زمانی که KFC ش��عبه اش در چی��ن را احداث کرد، 
متاسفانه ش��عار »به حدی خوب است که انگشت تان را لیس 

می زنید« به »انگشتان  تان را بخورید« ترجمه می شد.
7- نظر بخواهید

خالق بودن کار س��ختی ا س��ت، اما راه هایی وجود دارد که 
از تنه��ا انج��ام دادن آن امتن��اع کرد. از ویژگی نظرس��نجی 
فیس بوک برای کسب نظر مردم استفاده کنید. از توئیتر برای 
یک مسابقه  ش��عار تبلیغاتی با هش��تگی به خصوص استفاده 
کنید یا س��ایت های شعارس��از رایگان را در نظر بگیرید مانند 
SloganGene Sloganizer.net، Procato.com، یا -

ator.co تا ذهن تان راه بیفتد.
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آی��ا زمانی که اینس��تاگرام در س��ال 2۰۱3 برای نخس��تین بار امکان 
بارگذاری ویدئو را برای کاربران خود مهیا کرد به یاد دارید؟ در نخس��تین 
آپدیت این برنامه ش��ما فقط مجاز به بارگذاری ویدئوهای ضبط ش��ده از 
طریق دوربین گوش��ی تان بودی��د. به عالوه مدت زمان ای��ن ویدئوها نیز 
حداکثر ۱5 ثانیه می شد. در آن روزها اغلب مردم الگوریتم اینستاگرام در 
زمینه بارگذاری ویدئو را با ش��بکه اجتماعی وابسته به توییتر تحت عنوان 

Vine مقایسه می کردند.
از آن زمان تا به حال اینستاگرام راه طوالنی را پشت سر گذاشته است. 
صادقان��ه بگوی��م، از آن زمان تا به حال اینس��تاگرام به طور کامل پلتفرم 
Vine و هر رقیب بالقوه دیگری را پش��ت س��ر قرار داده اس��ت. به مانند 
هر ش��بکه اجتماعی دیگری در اینستاگرام نیز تغییرات زیادی را در طول 
زمان برای بهبود تجربه کاربران در استفاده از امکاناتش مشاهده می کنیم. 
در اواخ��ر مارس 2۰۱6 اینس��تاگرام اعالم کرد که در زمینه س��رویس 
بارگذاری ویدئو محدودیت زمانی را به 6۰ ثانیه افزایش می دهد. همچنین 
خب��ر خوش برای کاربران IOS ام��کان بارگذاری چند ویدئو دنباله دار در 
قالب یک پس��ت بود )ویژگی که خیلی زود برای کاربران اندروید نیز ارائه 

شد.( 
به لطف این تغییرات بازاریاب ها امکانات بس��یار وس��یعی برای تعامل با 
مخاطب های هدف ش��ان به دست آورده اند. زمینه اصلی این تعامل انتقال 
داس��تان برند، برندسازی و مهم تر از همه ارائه محتوای جذاب برای جلب 

نظر کاربران است. 
بی شک برندهای بسیار زیادی در حال تولید و بارگذاری تصاویر جذاب 
در فضای اینستاگرام هستند، اما اوضاع در مورد فرمت ویدئو چگونه است؟ 
اگرچه بس��یاری از برندها هنوز هم خود را به طور کامل با ش��رایط خلق 
ویدئوی جذاب در اینستاگرام سازگار نکرده اند، اما برخی از برندهای موفق 
و مشهور در حال سرمایه گذاری تاثیرگذار روی این بخش هستند. در ادامه 
این مقاله من به بررس��ی چند نمونه از موفق ترین برندها در زمینه تولید 

ویدئوهای جذاب در اینستاگرام پرداخته ام.
Oreo .1

برن��د Oreo ب��رای محت��وای س��اده و در عین حال خالقان��ه خود در 
شبکه های اجتماعی ش��هرت دارد. در این زمینه ویدئوهای اینستاگرامی 
این برند نیز قابل توجه هس��تند. ویدئویی که در اینجا قصد بررسی آن را 
داریم، یک��ی از نمونه های عالی فعالیت بازاریابی مبتنی بر ویدئو این برند 

محسوب می شود. 
توجه داش��ته باش��ید که در ویدئوی پیش رو صدای پس زمینه بس��یار 
جذاب به نظر می رسد، اما به راستی این صدا چیست؟ با کمی دقت متوجه 
اوج خالقیت برند Oreo خواهیم شد. آنها از صدای قلم و کاغذ به عنوان 
پس زمینه کلیپ ش��ان استفاده کرده اند. صداهایی که به طور معمول برای 
بسیاری از ما آزاردهنده قلمداد می شود. نکته جالب دیگر طراحی ویدئوی 
این برند به گونه ای مس��تقل از صوت است. براساس تنظیمات اینستاگرام 
اگر کاربران دستگاه هوشمند خود را در حالت بی صدا یا ویبره قرار دهند، 
به هنگام پخش ویدئو صدایی به گوش نمی رس��د. امروزه اغلب کاربران از 
این ویژگی ب��رای فرار از صداهای اذیت کننده اس��تفاده می کنند. به این 
ترتی��ب برند Oreo برای فرار از ناکارآمدی ویدئوی خود آن را به گونه ای 

معنی دار حتی بدون پخش صدای پس زمینه تولید کرده است. 
 Oreo به هنگام تولید محتوای ویدئویی بعدی برندتان به نکته مهم برند
توجه داشته باشید. در حقیقت ویدئوی شما باید به اندازه ای جذاب باشد 
که مخاطب را ترغیب به افزایش صدای دستگاه ش��ان کند. همچنین باید 
توجه داش��ت که بسیاری از کاربران اصال تمایلی به پخش صدا ندارند. به 
این ترتیب ویدئوی ما باید خواس��ته این دس��ته از کاربران را نیز محترم 

شمارد. 
2. برگر کینگ

در اینجا با یکی دیگر از ویدئوهایی که نیازی به افزایش صدای دستگاه 
کاربران ندارد، مواجه هستیم. در حقیقت، این ویدئو به طور کامل بی صدا 
تولید شده است. دلیل چنین اقدامی نیز کامال هوشمندانه است. اگر کمی 
دقت کرده باش��ید، برند برگر کینگ همیش��ه بی س��ر و صدا در مجامع و 

کنگره های ساالنه صنایع حاضر می شود. 

با این حال در جشن سالگرد ۱99 سالگی زبان اشاره آمریکا )ASL( آنها 
س��کوت خود را هم در اینس��تاگرام و هم در یوتیوب به دو شیوه متفاوت 
شکستند. در اینستاگرام آنها اقدام به تولید محتوای ویدئویی دارای صوت 
کردند. در یوتیوب نیز ویدئوی آنها از حد معمول بسیار طوالنی تر محسوب 

می شود. 
در این ویدئو برگر کینگ از مش��تریان ناش��نوای خود در مورد عالمت 
مخصوصی که باید برای فس��ت فود محبوب شان وضع شود، سوال پرسید. 
این ویدئو کاربران سراسر دنیا را به ارائه ایده های شان برای شرکت ترغیب 

کرد. هشتگ رسمی این مراسم نیز WhopperSign نام داشت.
وقتی نش��انه نهایی از دید داوران برگزیده شد، برند برگر کینگ لوگوی 
خود را با آن هماهنگ کرد. اگرچه این هماهنگی کوتاه مدت بود، اما بیانگر 

احترام اعضای برند به نظر مشتریان بود.
3. گو پرو

اگر ش��ما حتی اطالعی اندک از برند گو پرو داش��ته باشید، صفحه ای 
پ��ر از هیجان را در اینس��تاگرام آنه��ا پیش بینی خواهید ک��رد. در هر 
صورت این برند در زمینه تولید دوربین های فیلم برداری باکیفیت برای 
ورزش های س��خت فعالیت دارد. همانطور ک��ه می توان پیش بینی کرد، 
اکانت های رس��می این برند در ش��بکه های اجتماعی پ��ر از ویدئوهای 
هیجان انگیز اس��ت. با این حال ویدئوی کنونی مد نظر ما اندکی بیشتر 
از نمونه های عادی این برند طوالنی اس��ت. البته پیش از فشردن دکمه 
پخش ش��ما به طور کامل از هیجان باالیی که در این ویدئو منتظرتان 

است، اطالع خواهید داشت. 
نکته جالب در مورد این ویدئو جلوه اول شخص اش است. به این ترتیب 
ش��ما تجربه هیجان بس��یار باالیی را تجربه خواهید کرد )فکرکنید برای 
مش��اهده این ویدئو از دوربین های VR نیز اس��تفاده شود(. زمان طوالنی 
این ویدئو به هیچ وجه مخاطب را نس��بت به تماشای آن دلسرد نمی کند. 
به طور عکس، مخاطب وقتی مدت زمان باالی این ویدئو را می بیند، انتظار 

ویدئویی بسیار هیجان انگیز را دارد. 
4. ریباک

محتوای الهام بخش در ش��بکه های اجتماعی تاثیرگذاری بسیار باالیی 
دارد. به ویژه در اینستاگرام طرفدارهای این سنخ از محتوا بسیار زیاد است. 
ویدئوی کنونی ریباک به طور کامل نمونه اصیل یک خالقیت مدرن است. 
ایده اصلی این ویدئو که خود زیر ش��اخه یک کمپین بزرگتر است، تعداد 
روزهای باقیمانده از زندگی افراد اس��ت. براس��اس یک محاسبه حدودی 
میزان روزهای زندگی یک فرد عادی محاس��به می شود. سپس کاربران با 
درج سن شان از روزهای باقیمانده مطلع می شوند. پرسش اصلی ریباک  در 
اینجا ش��یوه گذران بقیه روزهای مان است. آیا دوست داریم بیشتر ورزش 
کنی��م یا به همین زندگی کس��الت آور ادامه دهیم؟ در هر صورت ش��عار 
کمپین 25.9۱5 روز دقیقا همین است: شما با روزهای باقی مانده تان چه 

خواهید کرد؟
BuzzFeed .5

ویدئ��و Tasty برند BuzzFeed یکی از نمونه های معدود س��ازگار در 
هر دو پلتفرم اینستاگرام و فیس بوک است. این ویدئو هم جلوه های بصری 
زیبای��ی دارد و هم به راحتی قابل اش��تراک گذاری و البت��ه به درد بخور 
اس��ت. به عنوان یک کارشناس حوزه بازاریابی ویدئویی وقتی این ویدئو را 
نگاه کردم، در وهله نخس��ت قصد ذخیره آن به منظور تماشای مجددش 
را داش��تم. در حقیقت این ویدئو برای مشتریان این برند بسیار راهگشا و 

حیاتی به نظر می رسد. 
اندرو گاوتیر، مدیر خالقیت بخش تولید بصری برند BuzzFeed در 
مصاحبه با ش��بکه CBS به نکته جالبی در مورد این ویدئو اشاره کرده 
است: »ما قصد داشتیم ویدئوی خود را به گونه ای جذاب و در عین حال 
کاربردی برای مخاطب طراحی کنیم. به گونه ای که پس از مشاهده آن 
مخاطب بتواند از آن در زندگی روزمره اش استفاده عملی داشته باشد«.
کمپی��ن برند BuzzFeed از زمان ش��روع به کار ای��ن ایده تا به حال 
5۰۰ ویدئوی خوش��مزه را برای کاربران در شبکه های اجتماعی بارگذاری 
کرده اس��ت. نکته جالب اینکه ویدئوهای این برند از ماه جوالی تا به حال 
بیش از ۱4 میلیارد بازدید داش��ته است. اگرچه اغلب بازدیدهای این برند 
در فیس بوک رقم خورده، اما کاربران اینستاگرام نیز نسبت به آن واکنش 
بسیار مثبتی داش��ته اند. به لطف افزایش محدودیت زمانی ویدئوها تا 6۰ 
ثانی��ه و البته افزودن ام��کان بارگذاری چند ویدئو در کن��ار هم در قالب 

یک پس��ت برند BuzzFeed مش��کل چندانی برای بارگذاری ویدئوهای 
خوشمزه خود پیدا نکرد. 

6. لیویا ساال
در اینج��ا بازهم با ی��ک برند فعال در زمینه تولی��د محتوای مربوط به 
خوراکی های خوشمزه مواجه هستیم. البته آنها از شیوه ای متفاوت نسبت 
به برند BuzzFeed برای توس��عه فرآیند بازاریابی شان استفاده کرده اند. 
در این ویدئوی س��ازنده غذاهای ترکیبی و جدید اهل میالن، لیویا س��اال، 
اقدام به تهیه مجموعه ویدئوهایی با محوریت فرآیند تهیه خوراک راویولی 
می کن��د. طی ضبط ای��ن ویدئوها لیویا با گفت وگوهای خن��ده دار و البته 
ارائه اطالعات کاربردی به کاربران اوقات خوش��ی را برای آنها رقم می زند، 
بنابراین در ویدئوهای وی ما با یک فرآیند آشپزی خشک مواجه نیستیم، 
بلکه یک گزارش مفصل از ش��یوه طبخ در کنار گفت وگوهای دوس��تانه و 

شوخی های جالب نیز داریم.
به جای اس��تفاده از ش��یوه بارگذاری پش��ت س��ر هم ویدئوها، لیویا از 
سرویس جدید اینستاگرام برای بارگذاری چند ویدئو در کنار هم استفاده 
کرده است. به این ترتیب مخاطب با ویدئوهای طوالنی در کنار هم مواجه 
اس��ت. این کار دسترس��ی مخاطب به همه ویدئوها را بسیار ساده تر از هر 
زمانی کرده است. همچنین وی برای ساخت ویدئوهای خود به جای ضبط 
ویدئویی از کنار هم قرار دادن مجموعه تصاویر استفاده کرده است. به این 
ترتیب ما به جای مشاهده ویدئویی طوالنی فقط مجموعه تصاویر مهم در 
فرآیند تهیه خوراکی به همراه صدای لیویا س��اال را خواهیم داشت. مزیت 
اصلی این ویدئو نیز دقیقا همین خالقیت جالب و غافلگیرانه اش است. به 
همین دلیل این ویدئو جایزه برترین ویدئو کوتاه در اینس��تاگرام را نیز به 

خود اختصاص داد.
7. آل استیت

آیا شما هم فکر می کنید شرکت های حوزه بیمه فقط با تولید محتوای 
تبلیغاتی کسل کننده پیوند دارند؟ خوشبختانه شرکت آل استیت همیشه 
در زمینه بازاریابی و تبلیغات خود را از عموم شرکت ها متمایز کرده است. 
ش��یوه فعالیت آنها نیز استفاده از خالقیت و ایده های جنجالی برای جلب 

توجه هرچه بیشتر کاربران قلمداد می شود.
نکته جالب در مورد این برند تولید محتوای اختصاصی برای هر پلتفرم 
اس��ت. بر این اس��اس ویدئوهای این برند در یوتیوب با نمونه های آنها در 
اینستاگرام یا توییتر کامال متفاوت است. همچنین در زمینه تولید محتوای 
تبلیغاتی آنها همیش��ه از ایده های مشتریان ش��ان الهام می گیرند. به این 

ترتیب همیشه مشتریان  احساس تعلق به این برند را خواهند داشت. 
در اینس��تاگرام همه کاربران میم ها )Memes( جذاب را دوست دارند. 
با این حال فرمت میمی که آل اس��تیت استفاده می کند، برای بسیاری از 
کسب وکارها ناآشناست. به طور معمول کاربران از میم ها به دلیل اشاره شان 
به وقایع روز به گونه ای طنزآلود، امکان اشتراک گذاری ساده و تگ کردن 
دوستان  خوشش شان می آید. برند آل استیت نیز در زمینه کاربرد ایده های 
خود دقیقا این راه را در پیش گرفته است. به این ترتیب بسیاری از اعضای 
شرکت در ذیل این پست ها تگ می شوند. همچنین کاربران نیز با مشاهده 
عالقه مدیران شرکت و کارمندان آن به این میم ها شروع به تعامل متقابل 

حتی با عالی ترین مقام آل استیت می کنند. 
Ikea .8

در اینج��ا ما با یک نمونه عالی در زمینه تولید ویدئوهای کوتاه و جذاب 
ب��رای معرفی محصوالت جدید یک برند مواجه هس��تیم. ویدئوی کنونی 
Ikea در مورد تبلیغ تشک های ضد لغزش با محوریت دنبال هم بازی یک 

پدر و پسر است )پدر داستان ما یک لباس هیوالیی جالب بر تن دارد(.
این ویدئو به طور عمده به دلیل عدم تمرکز دقیق روی محصول شهرت 
دارد. در حقیقت، مخاطب به ندرت در این ویدئو خود محصول را مشاهده 
می کند. در عوض ویدئوی Ikea روی مزیت های محصول تمرکز دارد. این 
 Ikea نمایش مزیت محص��ول در تعامل کامل با نمایش ویژگی های برند
نیز هست. همه کاربران اینس��تاگرام عالقه باالیی به مشاهده ویژگی های 
یک برند در ش��بکه های اجتماعی دارند. آنها عالقه مند به مشاهده پشت 
صحنه کس��ب وکار، ارزش های اساسی و شیوه تعامل برند محبوب شان با 
دنیای پیرامون  هستند، بنابراین دفعه بعد که قصد تهیه ویدئویی تبلیغاتی 
برای محصول خود را داشتید، شیوه برند Ikea را در ذهن داشته باشید. 
ادامه دارد ...
hubspot :منبع

بازاریابی در سال 2019 چگونه باید باشد

بدون شک بزرگترین سوالی که این روزها ذهن برندها و افراد فعال در 
حوزه بازاریابی را مشغول به خود ساخته است، نکات و تغییرات احتمالی 
بازاریابی در س��ال 2۰۱9 اس��ت. درواقع شما برای برنامه ریزی های خود 
نیازمن��د پیش بینی ها خواهید بود تا بتوانید جه��ت اقدامات خود را در 
مسیری مطلوب قرار دهید. در این رابطه استفاده از نظرات افراد خبره و 
باتجربه می تواند بهترین منبع اطالعاتی محسوب شود. در همین راستا 
و در ادامه به بررسی پنج نکته مهم بازاریابی سال جدید که مورد توافق 

اکثر صاحب نظران این حوزه است، خواهیم پرداخت. 
1-افراد به بازاریابی محتوا در مقایسه با اقدامات تبلیغاتی 

توجه و اعتماد بیشتری نشان خواهند داد
در یک تعریف ساده و جامع، تبلیغات را می توان تمامی اقدامات برای 
شناس��ایی بهتر محص��والت تعریف کرد. این امر در حالی اس��ت که در 
بازاریابی محتوا برندها اقدام به نش��ر مطالب مفید در زمینه کاری خود 
می کنند. بدون شک تبلیغات گسترده و مکرر، مخاطب را خسته خواهد 
ک��رد. با این ح��ال در بازاریابی محتوا به این علت که اف��راد همواره در 
حال یادگیری هس��تند، به صورت طبیعی جذابی��ت باالیی را برای آنها 
ب��ه همراه خواهد داش��ت. با توجه به این امر که این حوزه در مقایس��ه 
با روش های رایج تبلیغاتی، نوپا محس��وب می شود، به همین خاطر نیز 
پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که در سال جدید میالدی گرایش ها به 
سمت بازاریابی محتوا با رشدی چشمگیر مواجه شود. این امر یک فرصت 
طالیی را برای برندها به وجود خواهد آورد تا با تمرکز بر این حوزه بتوانند 
موفقیت چشمگیری را به دست آورند. در این رابطه توجه داشته باشید 
که آگهی ها جنبه آگاهی بس��یار کمی دارند که یک��ی از الزامات خرید 
محسوب می شود. بدون شک افزایش آگاهی افراد باعث خواهد شد تا آنها 
به اهمیت محصوالت بیشتر پی برده و نوعی نیاز در آنها شکل گیرد. با 
این حال این امر به معنای کنار گذاشتن تبلیغات نبوده و تنها به این امر 
اشاره دارد که الزم است تا توجه بیشتری را به این بخش اختصاص دهید. 

2-خالقیت برگ برنده بازاریابی در سال جدید خواهد بود 
ب��ا توجه به این ام��ر که امروزه برندهای متع��ددی در تمامی حوزه های 
کسب وکار وجود دارد و این امر باعث شده است تا تمامی روش های موجود 
بازاریابی توسط برندهای بی شمار مورد استفاده قرار گیرد، نوعی تکراری بودن 
اقدامات به چشم می خورد که بدون شک باعث می شود تا تاثیر اولیه الزم در 
ذهن مخاطب شکل نگیرد. در این رابطه کلید رهایی از این معضل، خالقیت 
خواهد بود. برای این هدف توجه داش��ته باش��ید که الزم است تا به دنبال 
روش های نوین و منحصر به فرد برای خود باشید. با این حال در انتخاب این 
روش های جدید الزم است تا شرایط جامعه هدف خود را مورد توجه جدی 
قرار دهید تا شانس موفقیت شما افزایش پیدا کند. در نهایت توجه داشته 
باشید که با توجه به روند رو به رشد استفاده از تلفن های هوشمند و اینترنت، 
الزم است تا حوزه فعالیت شما نیز بیش تر متوجه بخش بازاریابی دیجیتال 
باشد. با توجه به دامنه بسیار گسترده این بخش، امکان تنوع و انجام بسیاری 

از خالقیت ها فراهم خواهد بود. 
3-کلید موفقیت برندها، توانایی آنها در حل مشکالت داخلی 

خود خواهد بود 
در سال گذش��ته بسیاری از شرکت ها با مش��کالت داخلی متعددی 
مواجه ش��دند ک��ه در این رابطه فیس بوک نمونه بارز این امر اس��ت. به 
همین خاطر پیش بینی می ش��ود که برندهایی قادر خواهند بود که در 
زمینه بازاریابی خود درخشان ظاهر شوند که در ابتدا به خوبی مشکالت 
و معضالت خود را شناسایی کرده و راهکارهای مناسبی را برای برطرف 
کردن آن داشته باشند. همچنین این امر که برای افزایش سطح دانش و 
توانایی کارمندان خود برای امر بازاریابی، برنامه ای دقیق و مداوم داشته 
باشید، خود باعث خواهد شد تا با ارتقای سطح تیم شرکت، امکان افرایش 
محدوده فعالیت برای شما مهیا باشد. در نهایت این احتمال وجود دارد 
که اتفاقات پیش بینی نش��ده نیز رخ دهد، ب��ه همین خاطر همواره باید 
بهتری��ن و بدترین حالت ممکن را نیز مدنظر خ��ود قرار داده و برای آن 

آماده باشید. 
4-آگاهی از تغییرات در ارتباطات جامعه هدف حیاتی خواهد 

بود 
اش��تباه بزرگ بازاریاب ها این اس��ت که تص��ور می کنند تنها فضای 
کس��ب وکار و تبلیغات دستخوش تغییر مداوم می شود. این امر در حالی 
است که در جهان حال حاضر همه چیز دستخوش تغییرات سریع شده و 
در این زمینه به جامعه هدف به عنوان عامل بقای خود، باید توجه ویژه ای 
را داشت. درواقع شما تنها زمانی می توانید بازاریابی سودمندی را داشته 
باشید که به خوبی نسبت به جامعه خود آگاه باشید. در این رابطه نحوه 
ارتباطات آنها مهم ترین اطالعات شما خواهد بود. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا برای خود یک منبع اطالعاتی شکل داده و با استفاده از آن به 
درکی مناس��ب نس��بت به تغییرات جامعه خود دست پیدا کنید. بدون 
شک تغییرات به وجود آمده، نیازهای جدیدی را ایجاد خواهد کرد که در 
صورت عدم توجه به آنها، یک فرصت طالیی برای ارتقای جایگاه بازاریابی 
برند خود را از دست خواهید داد. برای مثال اگرچه در حال حاضر بیشتر 
جس��ت وجوهای اینترنتی از طریق تایپ ک��ردن صورت می گیرد، با این 
حال پیش بینی می شود که در سال جدید جست وجو صوتی اهمیت به 
مراتب بیشتری را پیدا کند. به همین خاطر الزم است تا شما نیز با این 

روند همگام شده و الزامات مهم آن را فراهم آورید. 
5-مفید بودن بهترین راهکار ماندگاری در ذهن مخاطب 

خواهد بود 
وجود تعداد بی ش��ماری از برنده��ا در حوزه های مختلف کاری، باعث 
ش��ده اس��ت تا تفاوت میان آنها کاهش پیدا کرده و تحت این ش��رایط 
کیفی��ت کار برندها تفاوت چندانی را با یکدیگر نخواهد داش��ت. در این 
رابط��ه از جمله اقداماتی که می تواند به یک مزیت رقابتی بزرگ تبدیل 
شود، میزان مفید بودن و کمک رسانی شما خواهد بود. این امر تنها نباید 
در رابطه با مشتریان واقعی شما صورت گیرد و گستره کمک رسانی شما 
باید هر فردی را ش��امل ش��ود. این امر که افراد توانایی شما را به صورت 
مس��تقیم مشاهده کرده و یک نیاز آنها به صورت رایگان رفع شود، خود 
تصویر ذهنی فوق العاده ای را به برندتان خواهد بخش��ید که مزیت های 
بسیار باالیی را به همراه خواهد داشت. بدون شک میزان ماندگاری شما 

با این اقدام، قابل مقایسه با هیچ تبلیغی نخواهد بود.
در نهایت توصیه می شود تا کتاب ها سخنرانی ها و مقاالت موجود در زمینه 
بازاریابی در سال 2۰۱9 میالدی را مورد مطالعه قرار داده و با تحلیل اقدامات 

سایر برندها، خود را به خوبی برای سالی درخشان آماده سازید. 
forbes :منبع
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پیش از جلسه بعدی تان، این 7 مورد را به 
صورت جلسه خود اضافه کنید

جلس��ات چیزی ج��ز یک وظیف��ه و تعهد اضافی که س��بب 
هدر رفتن زمان می ش��ود نخواهند بود. اگر زمانی که صرف آن 
می ش��ود صرف بقیه امور شود خیلی نتیجه بخش تر خواهد بود؛ 
این همان چیزی اس��ت که اکثر ما قبل از رفتن به یک جلس��ه 
ب��ه آن فکر می کنیم. اما پاول آکس��تل در کتاب جدید خود به 
خالف این امر معتقد اس��ت و می گوید؛ جلسه ها مهم هستند. او 
جلسه را به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهایی که باید انجام 
دهیم معرفی می کند. با ما همراه باشید تا بیشتر درباره اهمیت 

جلسات بدانید. 
جلس��ات مؤثر خود به خود اتف��اق نمی افتند بلکه ما باید آنها 
را طراح��ی کنیم. در این گزیده، آکس��تل راهنمایی خود برای 
اطمینان نتیجه داش��تن هر مکالمه در طول یک جلس��ه، را به 

اشتراک می گذارد:
مکالماتی که در جلس��ه مطرح می شود درباره موضوعی است 
که قرار اس��ت در جلس��ه درباره آن صحبت شود. فرآیند جلسه 
تعیی��ن می کند که چگونه باید م��ورد بحث قرار بگیرد، بنابراین 
برای بهبود جلس��ات باید یک روش گام ب��ه گام طراحی کنید تا 

شما را به نتیجه مورد نظرتان برای هر صورت جلسه برساند.
برای شروع، باید به دو سوال محتوایی زیر پاسخ دهید

۱. چه مکالماتی باید با یکدیگر داشته باشیم؟
2. در هر مکالمه چه چیزی را می خواهیم به دست آوریم؟

زمان��ی که انتظارات اساس��ی تان تعیین ش��د، هر قس��مت از 
صورت جلسه را بررسی و موارد زیر را تعیین کنید.

 جلسه متعلق به چه کسی است؟
چه کس��ی برگزاری جلسه را درخواست کرده؟ این فرد کسی 
است که باید مراحل جلسه را تعیین و درباره موضوع مورد نظر 
بحث کند و در انتها بحث را به جمع بندی کند و به انتها برساند. 

نتایج دلخواه چه هستند؟
در  انتهای بحث به کجا قرار اس��ت برسید و انتظار دارید چه 
نتایجی حاصل شود؟ مشخص کردن اهداف به شرکت کنندگان 
در بحث کمک می کند تا نظرات و س��واالتی را مطرح کنند که 
به بحث مرتبط اس��ت. همچنین به پایان بن��دی و نتیجه گیری 

جلسه هم کمک می کند. 
چقدر زمان برای جلسه الزم است؟

باید پیش بینی کنید که بحث درباره این موضوع برای رسیدن 
به نتیجه مدنظر چه مدت طول خواهد کش��ید؟ با زمان های 2۰ 
دقیقه ای ش��روع کنید. زمان را به گونه ای برنامه ریزی کنید که 
فکر می کنید گروه برای قرار گرفتن در مسیر و بحث موثر به آن 
نیاز دارد. وقتی که زمان مش��خصی داشته باشید سبب می شود 
ک��ه روی موضوع مورد بحث تمرکز بیش��تری داش��ته باش��ید. 
همیش��ه می توانی��د پنج ی��ا ده دقیقه زمان ب��رای نتیجه گیری 
ب��ه زمانی ک��ه پیش بینی کردی��د اضافه کنی��د. در صورتی که 
زمان بندی جلسه حساب شده باشد و نتیجه دلخواه از آن حاصل 
شود افراد ش��رکت کننده در آن هم احساس می کنند وقت شان 

هدر نرفته و جلسه کارآمد و موثر بوده است. 
به دنبال چه چیزی هستید؟

شما قبل از جلس��ه باید بدانید از شرکت کنندگان چه چیزی 
می خواهید؟ شفاف بودن اینکه شما دنبال چه چیزی هستید به 
ماندن ش��رکت کنندگان در مسیر گفت وگو کمک می کند و این 
امکان را ایجاد می کند ت��ا اعضای گروه بدانند چگونه می توانند 
بهترین همکاری را داش��ته باش��ند. مثال گاهی اوقات ش��ما به 
دنبال ایده هس��تید. گاهی به دنبال خطرات احتمالی هس��تید. 
زمان های��ی به دنبال هم ترازی هس��تید و می خواهید هر چیزی 

که سبب تداخل شده شناسایی کنید.

چه پیش نیازهایی الزم خواهد بود؟
عالوه بر صورت جلسه، پیش از برگزاری جلسه، مشخص کردن 
اینکه برای بحث در جلسه شرکت کنندگان چه آمادگی هایی باید 
داش��ته باشند مفید خواهد بود. ش��ما نباید انتظار داشته باشید 
که افراد در طول جلس��ه ه��ر چیزی را بخوانن��د و بازتاب های 
دلخواه و مناسبی ارائه دهند. کیفیت بسیاری از بحث ها وابسته 
به داش��تن زمان کافی و الزم برای بازتاب در مورد موضوع مورد 
بحث اس��ت، بنابراین اگر موضوع مورد بحث در جلس��ه نیاز به 
آماده س��ازی قبلی دارد، قبل از جلس��ه پیش نیازهای الزم را به 

شرکت کنندگان اعالم کنید.  
چه کسی باید مکالمه را هدایت کند؟

ش��خص دیگری به غیر از فردی که درخواس��ت صورت جلسه 
کرده اس��ت ب��رای مدیریت جلس��ه در نظر بگیری��د. برای اکثر 
مکالمات، بهتر است که فردی که درخواست صورت جلسه کرده 

است به جای مدیریت گروه بر گوش کردن تمرکز کند. 
اندازه گروه چقدر است؟

باید مش��خص کنید در جلس��ه چن��د نفر حض��ور دارند؟ در 
جلساتی که بیشتر از هشت نفر شرکت می کنند ابزارهای کمکی 
مثل نمودار، جداول و... به تمرکز بهتر بسیار کمک کننده است. 
Success/ucan :منبع
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پ��س از راه ان��دازی یک کس��ب وکار موفق چالش ه��ای صاحبان این 
کسب وکارها تازه ش��روع می شود. در این مرحله میلیون ها سازمانی که 
می خواهند در عرصه رقابت باقی بمانند، باید برنامه ریزی بلندمدت خود 
را ش��روع کنند تا عواملی را که موجب س��ودآوری بیشتر عملیات های 

فعلی شان می شود، حفظ کنند.
در این مقاله گرت گاندرس��ون )Garrett Gunderson( رابه شما 
معرفی می کنیم. گرت گاندرسون کارآفرینی اهل شهر سالت لیک سیتی 
)Salt Lake City( اس��ت. گاندرسون چند ش��رکت موفق را در سن 
35 سالگی تاسیس کرده اس��ت و مولف کتاب پرفروشی به نام »کشتن 
گاوه��ای مق��دس« )Killing Sacred Cows( اس��ت. عنوان کتاب 
گاندرسون نشان دهنده رویکردی است که او در مشاوره دادن به هزاران 
صاحب کسب وکار و کارآفرین در پیش گرفته است؛ صاحبان کسب وکار 
و کارآفرینانی که بسیاری از آنها به  ویژه در بخش های خدمات حرفه ای 
مانند صنایع دندانپزش��کی و کایروپراکتی��ک )chiropractic، درمان 
از طری��ق ماس��اژ و جابه جا کردن س��تون فقرات( فعالی��ت می کنند و 
گاندرسون س��عی دارد به آنها یاد بدهد که چطور می توانند برای نتایج 
نهای��ی آمادگی بیش��تری پیدا کنند. گاندرس��ون در کمک به صاحبان 
کس��ب وکار برای بهینه کردن شیوه های کسب درآمد بیشتر و کشف و 
حذف شیوه هایی که موجب می شود به طور ناخواسته بخش هایی از پول 

خود را دور بریزند نیز تخصص دارد.
گاندرسون بزرگ ترین اشتباهاتی را که صاحبان کسب وکارها مرتکب 
می ش��وند با ما در میان می گذارد و به ما می گوید که به نظر او این افراد 
باید چه کارهایی را انجام بدهند. بس��یاری از استراتژی های گاندرسون، 
خ��الف انتظار و باور رایج هس��تند و نتایج آنها چش��م گیر اس��ت، ولی 
او اطمین��ان می دهد که هیچ کدام از آنها مس��تلزم س��رمایه گذاری های 
غیرعادی یا اس��تراتژی های مالیات��ی عجیب وغریبی نیس��ت. در ادامه 
اش��تباهاتی را که گاندرس��ون بیش از همه مش��اهده کرده اس��ت بیان 
می کنیم و پیش��نهادهایی را ارائه می دهیم ک��ه همه ما می توانیم برای 

مدیریت بهتر امور مالی کسب وکار خود به کار بگیریم:
1. تمرکز بر سود ناخالص و نادیده گرفتن درآمد و سود خالص

اگر بش��نوید که رقیب تان به ۱۰ میلیارد تومان درآمد رسیده است یا 
۱۰ هزار نفر را اس��تخدام کرده است، نخس��تین چیزی که به ذهن تان 
می رسد این اس��ت که بفهمید چطور می توانید از او جلو بزنید، درست 
اس��ت؟ ولی کسب وکاری بس��یار کوچک تر می تواند در سطح باالتری از 
س��ودآوری عمل کند و به طور کلی سازمان قوی تری باشد. هر یک هزار 
تومانی که کس��ب می کنید و به عنوان س��ود خالص و نهایی شرکت در 
نظر می گیرید، برای کس��ب وکار شما و خود ش��ما به عنوان صاحب آن 
کسب وکار، بس��یار ارزش��مندتر از مبالغ هنگفت به دست آمده پیش از 
کسر هزینه ها و مخارج تان است. آیا می توانید فرآیندها را ساده تر کنید؟ 
در موج��ودی صرفه جویی کنی��د؟ در مالیات ها صرفه جویی کنید؟ اینها 
ارزشمندترین س��و االتی اس��ت که باید از خودتان بپرسید، ولی بیشتر 
صاحبان و گردانندگان کس��ب وکار به این س��وال ها فک��ر نمی کنند یا 
دس��ت کم با دقت و مهارت کافی به این مس��ائل توجه نمی کنند. حتی 
حاضر نمی  ش��وند در مواقع نیاز از مش��اوره مالیاتی مؤسسه های معتبر 
اس��تفاده کنند. برخی از آنها ه��م با اینکه می بینند زم��ان کافی برای 
طراحی و پیگیری سیس��تم درس��ت مالی را ندارند تن به برون سپاری 

خدمات حسابداری نمی دهند.
2. تنوع بخشیدن زودتر از موعد به کسب وکار

کج��ا باید س��ودهای خود را س��رمایه گذاری کنید؟ گاندرس��ون ایده 
جدی��دی را پیش��نهاد می دهد و می پرس��د: چ��را نباید این س��ودها را 
در کس��ب وکارتان و همچنی��ن برای خودت��ان س��رمایه گذاری کنید؟ 
گاندرسون می گوید: »روی کسب وکار خودتان متمرکز شوید و به دنبال 
تنوع بخش��یدن به کارتان نباش��ید. با حفظ پول نقد در کسب وکارتان 
 ،)opportunity warchest( به عن��وان صندوق پس انداز فرصت ه��ا
فرصت هایی را برای کس��ب وکارتان بسازید.« گاندرسون ادامه می دهد، 
موجودی پول نقد اولین و بهترین س��رمایه گذاری شماست، زیرا به شما 
ام��کان می ده��د که انتخاب های خوبی داش��ته باش��ید. وقتی پول نقد 
کمی دارید، مش��تری های ب��د را می پذیرید. او آنه��ا را »قاتلین زمان« 

می نامد، ولی رش��د ش��ما زمانی اتف��اق می افتد که پ��ول کافی دارید و 
آن را برای چیزهایی هزینه می کنید که نس��بت به آنها شناخت دارید. 
گاندرس��ون می گوی��د: »من ب��ا رس��انه های اجتماعی آش��نایی ندارم، 
بنابراین س��رمایه گذاری روی س��هام فیس بوک برای من ایده نامناسبی 
اس��ت، ولی تجارت و پول را می شناس��م. بهترین کار این است که روی 
کس��ب وکار خودتان سرمایه گذاری کنید و پس از آن نیز روی چیزهایی 
سرمایه گذاری کنید که با آنها آشنایی دارید.« گاندرسون می گوید: هیچ 
سرمایه گذاری بدی وجود ندارد، بلکه فقط سرمایه گذارهای بدی وجود 

دارند.
3. عدم تمرکز بر معادله ارزش درست

گاندرس��ون ادامه می دهد، درآمدهای میلیاردی درنتیجه ایجاد ارزش 
ب��ه وجود می آیند. بزرگ ترین ش��کل های س��رمایه در هر کس��ب وکار، 
س��رمایه فکری )Mental Capital، تخصص ش��ما در تولید محصول 
 ،Relationship Capital( و س��رمایه ارتباط��ی )و ارائ��ه خدم��ات

مخاطبان، پلتفرم، سازمان، مشتریان، خانواده و دوستان( است.
سرمایه فکری + سرمایه ارتباطی = سرمایه مالی

وقت��ی این عوامل در تعادل باش��ند، س��ازمان به درخش��ش و موفقیت 
می رس��د، ولی وقتی هماهنگ نباش��ند، تالش برای س��خت تر کار کردن 
براس��اس فلس��فه ای نادرس��ت، نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت.اداره 
فعالیت های کس��ب وکاری که خارج از توانایی ها و امکانات شماست، مانند 
این اس��ت که روی تردمیل بدوید و بخواهید به دیگران برسید. گاهی نیز 
 )value proposition( صاحب کسب وکار سعی می کند گزاره ارزش��ی
را ارائه دهد که برای شخص دیگری یا برای مجموعه دیگری از مشتری ها 
موفق بوده اس��ت، ولی برای او مناسب نیست. مانند دندانپزشکی که سعی 
می کند در کنار ش��غل اصلی خود به فروش امالک و مس��تغالت بپردازد 
یا مش��اور بازاریابی که ناگهان تصمیم می گی��رد از درآمدی که از خدمات 
بازاریابی کسب کرده، برای خرید و اجاره دادن جت های خصوصی استفاده 
کند. وقتی کس��ب وکار نمی تواند گزاره ارزش خود را با پلتفرم و مخاطبان 

طبیعی اش منطبق کند، کارها به خوبی پیش نمی رود.
4. عدم درک این حقیقت که تازه کارها بر سرمایه گذاری تکیه 

می کنند، ولی حرفه ای ها بیشتر بر پول نقد تکیه دارند
آی��ا تابه حال متوجه ش��ده اید که بزرگ ترین س��رمایه گذاران معموال 
بیش��تر زمان خود را صرف کسب پول نقد می کنند، نه سرمایه گذاری؟ 
ولی صاحبان کسب وکار نیاز بسیار شدیدی به سرمایه گذاری روی »این 
و آن« ح��س می کنند و به اندازه کافی برای حفاظت از نقدینگی ش��ان 
از طریق حفظ پول نق��د کافی، تالش نمی کنند. چه چیزی بزرگ ترین 
عامل استرس کسب وکار و شکست نهایی است؟ به طور کلی این عامل، 
وجود مش��کلی در ترازنامه نیس��ت، بلکه نداش��تن پول نق��د عملیاتی 

)operational cash( کافی است.
5. عدم سرمایه گذاری روی افراد

گاندرس��ون می گوید بسیاری از صاحبان کس��ب وکار، کارکنان بسیار 
ارزان��ی را اس��تخدام می کنن��د. این تفکر اش��تباهی اس��ت و آنها باید 
بهترین ها را اس��تخدام کنند. آنها همچنین باید روی فناوری و تخصص 
نیز س��رمایه گذاری کنند، زیرا موجب س��اده و موثرتر شدن فرآیندها و 
حذف فرآیندهای تکراری می شود. در این بین، شرکت های کوچک تر به 
جای استخدام بعضی از تخصص ها که نیازی به حضور تمام وقت آنها در 
شرکت نیست، می توانند نیروی متخصص و حرفه ای پاره وقت استخدام 
کنند. حالت بهینه تر این است که بخشی از فعالیت های شرکت را مانند 
خدمات مالی و خدمات مالیاتی که روتین اما حیاتی و وقت گیر هستند 
و نیازی به حضور مس��تقیم صاحبان کس��ب وکار ندارند، به مؤسس��ات 

حرفه ای و معتبر در این زمینه بسپارند.
6. عدم درک این مسئله که چیزی به عنوان درآمد غیرفعال 

)passive income( وجود ندارد
به گفته گاندرس��ون، هرگز در ازای انجام ن��دادن هیچ کاری، چیزی 
به دس��ت نمی آید. درآم��د تکرارش��ونده )Recurring revenue( با 
گذشت زمان به انجام کار کمتری نیاز دارد و بنابراین، هدف ارزشمندی 
اس��ت، ولی اگ��ر در هر مرحله این درآمد را مدیری��ت نکنید، در نهایت 

کارایی نتیجه و حتی خود درآمد ازبین می رود.

7. باور به اینکه خودشان باید کارها را انجام بدهند
کارهایی وجود دارد که ش��ما بهتر از هر ش��خص دیگری انجام ش��ان 
می دهی��د و بنابرای��ن همچن��ان انج��ام آن کارها را خودت��ان برعهده 
می گیری��د و اس��تخدام دیگ��ران برای انج��ام آن وظای��ف را به تعویق 
می اندازی��د ی��ا از پرداخ��ت هزینه ب��رای کیفیت اجتن��اب می کنید و 
می گویید: »اگر می خواهی این کار درس��ت انجام شود، باید خودت آن 
را انجام بدهی.« گاندرسون می گوید این تفکری اشتباه است که مانع از 

رشد کسب وکارتان )یا حتی توانایی های خودتان( می شود.
8. گوش دادن به مدیران مالی ای که ذهنیتی »کاهشی« دارند

بدتری��ن نصیحت��ی که برخی مدی��ران مالی به صاحبان کس��ب وکار 
می دهند این است که کمربندهای شان را محکم ببندند و هزینه های شان 
را کاه��ش دهن��د، درحالی که نمی توانن��د به آنها بگوین��د در کجا باید 
هزینه ها را کاهش بدهند. یا گاهی آنها به ش��ما می گویند که با گرفتن 
ش��غل دوم، جریان نقدی کس��ب وکارتان را افزایش دهید. گاندرس��ون 
می گوید: »اگر دندانپزش��ک باشید و شغل دومی داشته باشید، دیگر به 
شما مراجعه نخواهم کرد.« او ادامه می دهد: »این ذهنیت، کاهشی است 
و ذهنیتی تولیدی و مولّد نیس��ت و اساسا اشتباه است. اگر زمانی را که 
برای شغل دوم صرف می شود، صرف تمرکز و توجه بیشتر روی کارتان 
کنید، موفق می شوید.« پس در انتخاب مدیران مالی یا مؤسسه هایی که 
می خواهید از آنها مشاوره مالی بگیرید حسابی دقت کنید و این موضوع 
را از اول به صورت شفاف با آنها در میان بگذارید. داشتن چنین ذهنیتی 

در درازمدت به هسته اصلی کسب وکار شما صدمه می زند.
9. عدم درک اینکه وام و بدهی می تواند خوب باشد

گاندرسون می گوید در کس��ب وکار، هر کاری را که برای ایجاد پول نقِد 
قابل خرج کردن برای صاحب کس��ب وکار الزم اس��ت، انجام دهید. )البته 
این پول نقد باید برای افزایش درآمدهای کس��ب وکارتان هزینه ش��ود، نه 
ب��رای پاداش های اضافی برای خرید خانه ای برای تعطیالت و اتومبیل های 
لوکس.( گاندرس��ون می گوید، طبق تفکر سنتی وقتی پول اضافه ای دارید، 
از آن ب��رای پرداخت هر بدهی ای که موعد پرداخت آن رس��یده اس��تفاده 
کنید یا به دنبال هزینه ای در ترازنامه تان باش��ید که با باالترین بهره را دارد 
و ابتدا آن را پرداخت کنید. ولی به گفته گاندرسون، راه بهتر این است که 
وام هایی را که دارید در نظر بگیرید، بر پرداخت های ماهانه تقس��یم کنید 
و پ��ول نقدتان را ابتدا به موردی اختصاص دهید که پایین ترین ش��اخص 
جریان نقدی )cash flow index( را برای ش��ما ایجاد می کند. برای این 
کار حتما باید از محاسبات دقیق استفاده کنید تا بهترین وام را متناسب با 
شرایط کسب وکارتان انتخاب کنید. مبلغ وام، شرایط بازپرداخت آن، مبلغ 
و اولویت بدهی های ش��ما به تفکیک و … از فاکتورهای تأثیرگذار در این 

محاسبات هستند.
10. تصور اینکه برای نتایج بیشتر باید بیشتر کار کنند

گاندرس��ون می گوید: »اگر شما یک میلیارد در سال درآمد داشته باشید 
و متوجه ش��وید افراد دیگری که کس��ب وکار ش��ما را دارند،2 میلیارد در 
س��ال درآمد دارند، ناراحت می ش��وید، ولی وقتی استراتژی بهتری داشته 
باشید، راه های افزایش کارایی خود، بهره وری کارکنان و مرزهای پیشرفت 
کسب وکار، س��ودآوری و درآمدتان را پیدا می کنید، بدون اینکه الزم باشد 
بیش��تر کار کنید. فقط کافی است که با استراتژی بهتر از منابع موجود یا 

منابعی که در دسترس تان قرار دارد، بیشترین استفاده را ببرید.
سخن آخر

اشتباهات مالی به این موارد خالصه نمی شوند و بسته به نوع کسب وکار، 
صنعت و کشوری که در آن فعالیت می کنید متفاوت هستند. پس اعضای 
تیم اصلی کسب وکارتان را به درستی انتخاب کنید و اگر در منابع مالی و 
انسانی محدودیت دارید، سراغ برون سپاری و دریافت مشاوره بروید. صحبت 
کردن با افرادی که هر یک در زمینه خودش��ان تخصص دارند و با دیدگاه 
خودشان به کسب وکار شما و چالش های آن نگاه می کنند معجزه می کند. 
در همین راستا موسسه حسابداری تدبیر حساب با تکیه بر سال ها تجربه و 
آشنایی با صنایع مختلف، آماده است تا بهترین خدمات مالی و مالیاتی را 
متناسب با نیاز شما ارائه کند. همین حاال برای دریافت مشاوره وارد لینک 

زیر شوید و نظرات متخصصان این مؤسسه را جویا شوید.
chetor :منبع

۱0 اشتباه مالی که صاحبان کسب وکار همچنان مرتکب می شوند

 شنبه
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خودم فروش��گاه بزنم یا با یک فروش��گاه همکاری کن��م؟ کدام بهتر 
است!؟

کس��ب درآم��د از هم��کاری در فروش ی��ا راه اندازی س��ایت فروش 
اینترنتی؟ با کدام یک شروع کنم؟

راه اندازی کس��ب و کار اینترنتی یکی از کارهایی است که این روزها 
بس��یاری از مردم ایران با آن آش��نا شده و دوس��ت دارند شروع کنند. 
کس��ب و کار اینترنت��ی مزیت های فراوانی دارد ازجمله داش��تن آزادِی 
زمان و مکان، به این معنا که مجبور نیس��تید س��ر س��اعات مشخصی 
س��ر کار حاضر شوید یا در محل خاصی کس��ب و کار خود را کنترل و 

مدیریت کنید.
به عنوان مثال می توانید حتی در سفر هم به کسب درآمد پرداخته و 
فروش داشته باشید. همچنین زمان دیگر در دست شماست و می توانید 

هر طور که مایلید از زمان خود استفاده کنید.
راه ان��دازی کس��ب و کار اینترنتی برخالف کس��ب و کارهای س��نتی 
ریس��کی نداش��ته و برای راه اندازی آن نیاز به هزینه یا س��رمایه بسیار 

کمی دارید.
ب��ا افزایش روزافزون خرید و فروش های اینترنتی و کس��ب و کارهای 
آنالین در ایران، راه اندازی یک کس��ب و کار اینترنتی چیزی اس��ت که 
ذهن بس��یاری از افراد را برای ایجاد یک درآمد غیرفعال و رس��یدن به 

آزادی مالی مشغول کرده است.
اما س��والی که ممکن اس��ت پرسیده شود این اس��ت که چگونه یک 
کسب و کار اینترنتی را شروع کرده و چه مدل از کسب و کار اینترنتی 

را انتخاب کنیم؟
کسب و کار اینترنتی مدل های مختلفی دارد که می توانید برای شروع 
با توجه به توانایی ها و میزان بودجه و امکاناتی که در اختیار دارید، یکی 

از مدل ها را انتخاب کنید.
برای کسب و کار اینترنتی باید چیزی برای فروش داشته باشید، این 

می تواند کاالی فیزیکی باشد یا یک محصول دیجیتالِی قابل دانلود.
ب��رای فروش محص��والت فیزیکی از طریق اینترن��ت دو حالت وجود 
دارد، یکی راه اندازی فروشگاه اینترنتی برای فروش محصوالت فیزیکی 
که برای خودتان اس��ت ی��ا خود اقدام به تولی��د آن می کنید و دیگری 
ف��روش محصوالت دیگران و دریافت پورس��انت، که به آن همکاری در 

فروش گفته می شود.
در این مقاله قصد داریم تا مقایس��ه ای بین این دو مدل کس��ب و کار 
اینترنتی که متمرکز بر فروش محصوالت فیزیکی اس��ت، انجام دهیم تا 
در نهایت بتوانید یک یا ترکیبی از این دو مدل را برای ش��روع کسب و 

کار خود انتخاب کنید.
س��ایت فروشگاه اینترنتی با کس��ب درآمد از همکاری در فروش چه 

تفاوتی دارد؟
هم��کاری در فروش یعنی زمانی که ش��ما محصوِل فرد دیگری را به 
فروش رس��انده و از بابت هر فروشی که انجام دهید درصدی پورسانت 
به شما تعلق خواهد گرفت. به عنوان مثال اگر محصولی قیمت 2۰۰۰۰ 
تومان داش��ته باش��د و از بابت فروش هر محصول، 2۰درصد به ش��ما 

پورسانت تعلق بگیرد، شما می توانید 4۰۰۰ تومان سود کنید.
از طرفی راه اندازی فروش��گاه اینترنتی به این صورت اس��ت که شما 
محصوالت خودتان را به فروش می رسانید و قیمت آن را نیز خود تعیین 
می کنید، در نتیجه اگر محصولی 2۰۰۰۰ تومان قیمت داشته باشد، بعد 

از فروش آن ۱۰۰درصد سود متعلق به شما خواهد بود.
البته ش��اید در ن��گاه اول راه اندازی یک فروش��گاه اینترنتی و فروش 
محص��والت خودت��ان بس��یار بهتر باش��د، اما ه��ر ک��دام از مدل های 
معرفی شده مزیت ها و معایبی دارند که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

مزایای سایت فروشگاه اینترنتی چیست؟
راه اندازی فروشگاه اینترنتی کار آسانی نیست، اما آنقدرها هم که فکر 
می کنید سخت نیست. برای ساخت یک فروشگاه اینترنتی نیازی نیست 
ی��ک تولیدکننده یا مخترع باش��ید، خیلی از افراد فروش��گاه اینترنتی 
راه اندازی می کنند تا کارهای دس��تی خودش��ون رو به فروش برسونند 
یا محصوالت آموزش��ی مثل سی دی یا دی وی دی های آموزشی، بازی 
ه��ای کامپیوتری، پک های نرم افزاری یا کتاب های صوتی و الکترونیکی 

و یا حتی کاغذی را به فروش برسونند.

بس��یاری نی��ز محصوالت��ی را به صورت عم��ده و با قیم��ت پایین تر 
خریداری کرده و س��پس آن را برای فروش آنالین در س��ایت فروشگاه 

اینترنتی خود قرار می دهند.
مهم تری��ن مزیت راه ان��دازی یک فروش��گاه اینترنتی در مقایس��ه با 
کس��ب درآمد از همکاری در فروش را می توان در داش��تن آزادی برای 
قیمت گذاری، دریافت ۱۰۰درصد س��ود و ارتباط مستقیم با مشتریان و 

دسترسی به اطالعات تماس آنها چون ایمیل شان نام برد.
زمانی که ش��ما با مش��تریان خود ارتباط مس��تقیم داش��ته باشید و 
محصول را بدون واسطه به مشتری برسانید، می توانید با دریافت ایمیل 
آنها و اطالعات تماس شان، برای محصوالت دیگر خود نیز با آنها ارتباط 
برقرار کرده، تخفیفات��ی را ارائه دهید، قیمت محصوالت را خود تعیین 
کنی��د و در نهای��ت برای تبلی��غ و ترویج محص��والت و خدمات تان نیز 
هیچ محدودیتی نخواهید داش��ت و می توانید هر طور که دوست دارید 

محصوالت خود را تبلیغ کنید.
برخی از سیس��تم های همکاری در فروش ممکن است به شما امکان 
تبلیغ محصوالت شان را به هر روشی ندهند، لذا در این مورد محدودیت 
خواهید داشت، اما اگر س��ایت فروشگاه اینترنتی خود را داشته باشید، 
می توانی��د هر طور که مایلید تبلیغات انج��ام دهید، محصوالت خود را 

قیمت گذاری کنید و ۱۰۰درصد سود را به دست آورید.
یکی دیگر از مزیت های مهم راه اندازی فروشگاه اینترنتی این است که 
می تواند به سرعت پیشرفت کند. در صورتی که با برنامه ریزی درست و 
اصولی فروش��گاه آنالین خود را راه اندازی کنید، می توانید به سرعت آن 
را به درآمد رسانده و با هزینه کردن برای بهترین نوع بازاریابی اینترنتی 

و تبلیغات آنالین فروش خود را افزایش دهید.
معایب سایت فروشگاه اینترنتی چیست؟

راه اندازی س��ایت فروش��گاه اینترنتی در کنار مزایای خوبی که دارد، 
یک مشکل بزرگ هم دارد و آن این است که نیاز به سرمایه اولیه تقریبا 
باالیی برای ش��روع دارد، به عنوان مث��ال اگر بخواهید محصوالتی را به 
صورت عمده خریداری کنید نیاز به هزینه کردن برای خرید محصوالت 
به تعداد زیاد دارید، که این هزینه در ابتدا باال است، سپس نیاز به جایی 

برای انبار کردن و نگهداری از محصوالت خریداری شده خواهید شد.
فروشگاه اینترنتی نیاز به بسته بندی و تحویل محصوالت به مشتریان، 
پشتیبانی آنها، مدیریت کاالهای مرجوع شده و یا دارای اشکال، مدیریت 
مش��تریاِن ناراضی که خواهان بازگش��ت وجه شان هس��تند و بسیاری 
کاره��ای دیگر دارد که همه اینها زمان بر و مش��کل هس��تند، البته در 
صورت��ی ک��ه توانایی کار با چند نفر دیگر را داری��د، این کارها می تواند 

ساده تر شده و بین افراد تقسیم بندی شود.
مزایای کسب درآمد از همکاری در فروش چیست؟

در مقابل، کسب درآمد از همکاری در فروش از آنجایی که محصوالت 
دیگران را به عنوان یک واسطه به فروش می رسانید، این مزیت را دارد 
ک��ه دیگ��ر نگرانی بابت خرید عم��ده محصوالت و هزین��ه کردن باال و 

انبارداری نخواهید داشت.
همچنین مسائل مرتبط با تحویل کاال، مشکالت مرجوعی و پشتیبانی 
مشتریان نیز برعهده فروش��نده اصلی است و شما به عنوان بازاریاب یا 
واس��طه تنها کافی اس��ت لینکی به صفحه فروش محص��ول داده و در 

نهایت بعد از هر فروشی پورسانت خود را دریافت کنید.
برای شروع کسب درآمد از این روش تنها کافی است در سیستم های 
همکاری در فروش که در ایران هم رو به افزایش اس��ت عضو ش��وید و 
س��پس لینک هر محصول ی��ا لینک همکاری در ف��روش خود را برای 
جدب مش��تری در س��ایت خود قرار داده یا به روش ه��ای دیگر ترویج 

کنید.
معم��وال بنا به سیس��تم هم��کاری در فروش برای ه��ر محصول بین 

5درصد تا حتی 75درصد ممکن است پورسانت دریافت کنید.
خوش��بختانه این روزها ب��رای هر محصول و خدمات��ی که فکرش را 
بکنید یک سیستم همکاری در فروش وجود دارد که می توانید با توجه 
به موضوع س��ایت خود محصوالت و خدمات مش��ابه را پیدا کرده و به 

فروش برسانید.
برای ش��روع همکاری در فروش نیاز ب��ه هیچ هزینه ای ندارید و هیچ 
محدودیتی س��ر راه شما وجود ندارد. برعکِس سایت فروشگاه اینترنتی، 

راه اندازی س��ایت همکاری در فروش و کسب درآمد به این روش بسیار 
آسان تر و کم ریسک تر است.

تنها چیزی که الزم دارید توانایی س��اخت وبالگ یا س��ایت اس��ت و 
س��پس تولید محتوا برای ترویج محصوالِت هم��کاری در فروش بدون 

نگرانی از بابت خرید عمده محصوالت و هزینه و ریسک باال.
معایب کسب درآمد از همکاری در فروش چیست؟

از مهم تری��ن معایب کس��ب درآمد از همکاری در فروش این اس��ت 
که تمام س��ود برای ش��ما نخواهد بود و باید تابع قوانین س��ایت اصلی 

فروشنده باشید.
ممکن اس��ت هر لحظه سیس��تم همکاری در فروش��ی ک��ه انتخاب 
کرده ای��د از فعالی��ت ب��از بماند یا به ه��ر دلیلی ش��ما را از ادامه کار با 

سیستِم خود کنار بگذارد.
از دیگر معایب، نداشتن ارتباط مستقیم با مشتریان و عدم دسترسی 
به اطالعات مش��تریان چون نام ایمیل آنها برای انجام فروش های بعدی 

است.
امکان قیمت گذاری برای محصوالت در دست شما نیست و این سایت 
یا فروشنده اصلی اس��ت که مشخص می کند قیمت هر محصول چقدر 

باشد و شما از بابت فروش هر کاال چقدر پورسانت دریافت کنید.
باالخره کدام یکی از این دو مدل را برای شروع انتخاب کنیم؟

اینکه با کدام یک ش��روع کنید در نهایت بس��تگی به ش��ما و میزان 
بودجه تان دارد، اما پیش��نهاد ما این اس��ت که اگر تازه کار هس��تید با 

سیستم های همکاری در فروش شروع کنید.
زیرا اوال نیاز به س��رمایه و ریسکی برای ش��روع ندارد، ثانیا با فروش 
محصوالت دیگران در ابتدا می توانی��د تجربه کافی برای راه اندازی یک 

سایت فروش اینترنتی برای خودتان را به دست آورید.
البته هدف اصلی شما باید این باشد که کسب درآمد از هر دو مدل را 
مدنظر قرار دهید، یعنی باید کس��ب و کارتان هم از همکاری در فروش 
کسب درآمد کند و هم از سایت فروشگاه آنالینی که خودتان راه اندازی 

و اداره می کنید.
می توانی��د ابتدا با سیس��تم های هم��کاری در فروش ش��روع کرده و 
س��پس بعد از مدتی که درآمد و بودجه کافی و مهارت الزم را به دست 
آوردید در کنار آن س��ایت فروش��گاه اینترنتی خود را راه اندازی کرده و 

فعالیت های تان را گسترش دهید.
چطور شروع کنم؟

چه بخواهید س��ایت فروش��گاه اینترنتی خودتان را راه اندازی کنید و 
یا از سیس��تم های همکاری در فروش برای کسب درآمد استفاده کنید، 
فرقی در نحوه ش��روع ندارد، در هر حال باید اقدامات اولیه زیر را انجام 

دهید:
انتخاب بازار هدف:

برای ش��روع ابت��دا باید یک بازار ه��دف برای خود انتخ��اب کرده و 
مش��خص کنید که می خواهید در چه ب��ازاری و در مورد چه موضوعی 
فعالیت کنید و سپس مخاطبان و مشتریان هدف تان را شناسایی کرده 

و نیازها و مشکالت شان را پیدا کنید.
راه اندازی سایت و تولید محتوا:

س��پس باید س��ایت خود را راه اندازی کرده و آن را با محتوای مرتبط 
با بازار و مخاطبان هدف خود و مشکالت موجود در آن حوزه پر کنید.

جذب بازدیدکننده به سایت:
س��ایت ش��ما حتی اگر بهترین محتوا را هم داش��ته باش��د، اما هیچ 
بازدیدکننده ای به آن س��ر نزند، بی فایده خواه��د بود، در نتیجه بعد از 
تولید محتوا باید اوال س��ایت تان را با توجه به اصول س��ئو بهینه س��ازی 
کنید و س��پس با استفاده از روش های مختلف برای جذب بازدیدکننده 
س��عی به افزایش ترافیک سایت خود داشته باشید تا بتوانید در مرحله 

بعدی اقدام به ترویج محصوالت و خدمات برای فروش کنید.
کسب درآمد از یکی از دو مدل معرفی شده:

بعد از مدتی که از شروع فعالیت سایت تان گذشت و مشکالت موجود 
در بازار هدف خود را به خوبی شناسایی کردید، می توانید با استفاده از 
سیستم های همکاری در فروش، محصوالت و خدمات مرتبط با موضوع 
س��ایت تان را که ارائه دهنده راه حل مناسبی برای مشکالت موجود در 
بازار باش��ند، انتخاب کرده و آنها را در سایت خود معرفی و تبلیغ کنید 

تا بتوانید از محل فروش آن پورسانت خوبی دریافت کنید.
یا اینکه در صورتی که امکاناتش را دارید می توانید محصوالت مرتبط 
با موضوع س��ایت خود را پیدا کرده، آنه��ا را به صورت عمده خریداری 
کرده و با راه اندازی یک فروش��گاه اینترنتی، به صورت مستقیم اقدام به 

فروش آن کاالها در سایت تان کنید.
البت��ه راه ان��دازی ی��ک فروش��گاه اینترنت��ی تنها به معن��ای فروش 
محص��والت فیزیکی نیس��ت، بلکه می توانید محصوالت آموزش��ِی قابل 
دانلود مثل فیلم های آموزش��ی، پادکست های صوتی، خدمات طراحی و 
برنامه نویسی، ایبوک ها یا کتاب های الکترونیکی را نیز برای فروش قرار 
دهید که البته ریس��ک این روش هم بس��یار کمتر از فروش محصوالت 

فیزیکی است.
در پایان…

راه اندازی کسب و کار اینترنتی این روزها در ایران بسیار رو به افزایش 
اس��ت، حتی اگر یک کارمند ش��اغل هس��تید و درآمد دارید باید برای 
درازمدت و آینده خود به فکر ایجاد یک منبع درآمد غیرفعال باش��ید، 
ب��رای این منظور راه اندازی کس��ب و کار آنالین می تواند بهترین گزینه 

باشد که نیاز به سرمایه بسیار کم و ریسک پایینی برای شروع دارد.
مدل های مختلفی برای راه اندازی کس��ب و کار آنالین وجود دارد که 

در این مقاله دو نمونه از آن را مقایسه کردیم.
امروز بهترین موقع برای شروع و راه اندازی کسب و کارتان است پس 
دست دست نکرده و مدلی را که برای تان آسان تر است انتخاب کرده و 

همین امروز کسب و کار اینترنتی تان را شروع کنید.
می توانی��د همین امروز با انتخاب بازار هدف و ایجاد س��ایت و تولید 
محتوا برای آن، اولین و مهمترین گام را برای ش��روع کسب و کار خود 

بردارید.
bigwallet :منبع
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اخبار

تبریـز - خبرنگار فرصت امروز: تفاه��م نامه همکاری های 
مش��ترک فیمابین اداره کل س��المت و امور اجتماعی ش��هرداری 
کالنشهر تبریز و خانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی 
امضا و منعقد شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل سالمت و امور 
اجتماعی ش��هرداری تبریز، در راستای هم افزایی و پیشبرد اهداف 
عام المنفعه شهروندان تفاهم نامه همکاری های مشترک فیمابین 
اداره کل سالمت و امور اجتماعی شهرداری کالن شهر تبریز و خانه 
مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی امضا و منعقد شد. 
محمدحسن حسن زاده مدیرکل سالمت و امور اجتماعی شهرداری 
تبریز در حاشیه این نشست با تاکید بر نقش و جایگاه رسانه ها اظهار 
داش��ت: بی هیچ شک و تردیدی هیچ مجموعه ای بدون همراهی 
رسانه و مطبوعات و حمایت بخش رسانه نمی تواند موفق عمل کند.  
وی در همین راستا با بیان نقش مهم انعکاس درست اخبار و پوشش 
های خبری س��ازنده و تاثیرگذار بر جوامع ادامه داد: ما با پوشش و 
کتمان ضعف هایمان موافق نیستیم، چون معتقدیم اصحاب رسانه 
می توانند ضعف های مشهود یا احتمالی هر عملکردی را ارائه کرده 
و انتقال دهند. اسد فالح، رئیس خانه مطبوعات و رسانه های استان 
آذربایجان شرقی، نیز ضمن قدردانی از حسن نظر و دیدگاه مثبت 
مدیرکل سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، اظهار داشت: ما 
مصمم به تخصصی تر کردن فعالیت های حوزه رسانه در چارچوب 

اساس��نامه و مصوبات مربوطه هستیم و بر اساس تکالیف محول و 
ابالغ ش��ده، و البته حسن نظر و حمایت معاونت مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص تقویت جایگاه و فعالیت های 
خانه های مطبوعات در سراسر کشور، یکی از اهداف عمده ما از این 
نوع تعامالت و همکاری ها، تشکیل انجمن های تخصصی می تواند 
باشد و طبیعی است که همراهی اداره کل سالمت و امور اجتماعی 
شهرداری کالن ش��هر تبریز در تحقق این مطالبه و خواسته مهم 
جامعه رسانه ای استان، تاثیرگذار خواهد بود. فالح، ایجاد بستر جهت 
اجرای طرح مبتکرانه و رایگان غربال گری سالمت ویژه اصحاب عضو 
خانه مطبوعات و رس��انه های اس��تان را از جمله ویژگی های مهم 
تفاهم نامه امضا شده با اداره کل سالمت و امور اجتماعی شهرداری 

تبریز عنوان ک��رد و افزود: یکی از مأموریت های خانه مطبوعات و 
رسانه های استان، مشارکت در بحث های اجتماعی و فرهنگی است 
و هر آنچه که در این مس��یر و رویکرد به مصلحت جامعه و رسانه 
باشد، منطبق بر وظایف اساسنامه ای آن را پیگیری و انجام خواهیم 
داد. الزم به ذکر است بر اساس توافق صورت گرفته؛ تشکی�ل اتاق 
های فک�ر تخصصی با حض�ور همکاران فعال رس�انه های عضو خانه 
مطب�وعات و رسانه های استان در جهت پیشبرد اهداف عام المنفعه 
ش��هروندان، مخاطبان و ذینفعان با برنامه ریزی خانه مطبوعات و 
رس��انه های آذربایجان ش��رقی و حمایت اداره کل سالمت و امور 
اجتماعی ش��هرداری تبریز در چارچوب تفاهم نامه منعقد ش��ده، 

پیگیری و اجرا خواهد شد. 

اهـواز- شـبم قجاونـد- مدیریت تعمیرات س��د و نیروگاه 
مسجدس��لیمان در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های 
برق آبی خوزستان از بازدید مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برق 
آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران از آزمایشگاه و مرکز تخصصی 
الکترونیک این نیروگاه خبر داد . "ابراهیم شجاعی" اظهار داشت 
: "فرید اس��تیری" مدی��ر مرکز مدیریت نیروگاه ه��ای برق آبی 
کشور در شرکت مدیریت منابع آب ایران، به همراه "محمودرضا 
توکلی" معاونت توسعه و بهره برداری نیروگاه های سازمان آب و 
برق خوزستان، و هیئت همراه از دستگاه های الکترونیکی نصب 
ش��ده و همچنین توانمندی ها و کارهای انجام شده در این مرکز 
تخصصی بازدید کردند. ابراهیم شجاعی در طی این بازدیدگفت: 
وجود چنین مجموعه تخصصی و توانمند در این نیروگاه با توجه به 

شرایط اقتصادی و تورم موجود و عدم دسترسی به قطعات یدکی 
مناسب می تواند کمک بزرگی در تعمیرات بردهای الکترونیکی 
نیروگاه ها و راه اندازی مجدد آنها داشته باشد. وی افزود: با اطالع 

رسانی به نیروگاه های سراسر کشور می توان به درخواست های 
فرستاده شده در خصوص تعمیرات قطعات الکترونیکی به این مرکز 
تخصصی، عالوه بر مشاوره با متخصصان این حوزه، بتوانیم کارایی 
و کیفیت مجموعه فوق را بهبود بخش��یم.  اس��تیری، از مدیریت 
مجموعه این ناحیه خواس��ت با اطالع رسانی از فعالیت های این 
آزمایش��گاه و مرکز تخصصی الکترونیک ، تمام��ی نیروگاه های 
حرارتی و برق آبی را در عیب یابی و تعمیرات بردهای الکترونیکی 
و رفع اش��کال از دس��تگاه ها و قطعات نیروگاهی ی��اری دهند . 
مدیر تعمیرات س��د و نیروگاه مس��جد سلیمان از حضور "فرهاد 
علیدوستی" مدیر عامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان و "فرشاد 
طاهری" مدیر عامل س��د و نیروگاه کارون 3 و سایر مدیران فنی 

در این بازدید خبر داد.

ایالم-هدی منصوری- رئیس واحد مستغالت شرکت پاالیش 
گاز ایالم گفت:با اصالح سیستم روشنایی سالن کالیبراسیون کارگاه 
ابزار دقیق این شرکت بیش از 35 درصد در مصرف انرژی الکتریکی 
در محل مذکور از بابت تامین روش��نایی صرفه جویی ش��ده است.  
مهندس"جلیل کمری"افزود:واحد مس��تغالت ضمن ارتقاء سقف 
کاذب اقدام به نصب پنل های LED در کارگاه ابزار دقیق شرکت 
با راندمان باالتر نس��بت به چراغ های فلورسنتی سابق نموده است 
که مطابق با اس��تاندارد شرکت ملی گاز ایران می باشد.  وی اظهار 
داشت:کارگاه ابزار دقیق که متولی تعمیرات و کالیبراسیون تجهیزات 
ابزار دقیق می باش��د، مورد اصالحاتی از قبیل رفع نوسانات نوری 
ضری��ب نمود رنگ باالی 8۰ درصد دمای رنگ ش��ش هزارو 5۰۰ 
کلوی��ن قرارگرفت که در نهایت منج��ر به افزایش کیفیت نور و به 
دنبال آن افزایش راندمان   فعالیت های انجام شده در کارگاه که از 
جمله می توان به تعمیرات کارتهای الکترونیکی اشاره نمود.  رئیس 
واحد مستغالت شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: این واحد در 

راستای صرفه جویی انرژی الکتریکی در سال های گذشته نیز اقدام 
به تعویض المپ های کم مصرف به نوع LED در اماکن عمومی و 
ساختمان های این شرکت نموده است.  مهندس کمری خاطرنشان 
کرد: در زمینه سیس��تم های تهویه مطبوع نیز اقدام به جایگزینی 
کولرهای گازی پنج��ره ای با راندمان کم با مبرد مخرب الیه ازون 
به کولرهای گازی اس��پلیت اینورتر با راندمان باال و مبرد دوستدار 
محیط زیس��ت و غیر مخرب نموده است.   رئیس واحد مستغالت 

شرکت پاالیش گاز ایالم گفت:در راستای پشتیبانی و پایداری تولید، 
این واحد سرویس نگهداری سیستم های تهویه مطبوع شامل پکیج 
ه��ا و چیلرها را مدیریت می کند که برخی از این سیس��تم ها به 
خنک کاری  کابینت های کنترلی تجهیزات همچون توربین های 
گازی، کمپرس��ورهای گاز خروجی، تجهیزات برقی کمک شایانی 
می کند.  مهندس کمری با اشاره به اینکه این واحد بیش از 8۰۰ 
چراغ خیابانی، پروژکتوری و پارکی نصب شده در محوطه های این 
شرکت را مدیریت و تعمیر می کند،افزود:برای افزایش ایمنی جاده 
دسترسی این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی طبق پیشنهاد 
واحد HSE چراغ های چشمک زن خورشیدی در دو تقاطع نصب 
و راه اندازی ش��ده است.  وی با اش��اره به اینکه در راستای الزامات 
زیست محیطی دستگاه امحا کننده ایمن انواع المپهای فلورسنتی 
تهیه شده است، تصریح کرد:تاکنون بیش از یکهزار المپ فلورسنتی 
خرد و بخارات جیوه توس��ط فیلتر کربن اکتیو موجود در دستگاه 

جمع آوری شده است. 

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف اس��تان قم گفت: 
هم افزایی و هماهنگی میان همه دس��تگاه ها س��بب افزایش کمی 
و کیفی آزمون سراس��ری حفظ قرآن کریم خواهد ش��د. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت االسالم 
والمسلمین عباس اسکندری در هشتمین نشست شورای توسعه و 
ترویج فرهنگ قرآنی اس��تان قم که با حضور تولیت آستان مقدس 
کریمه اهل بیت)س(، استاندار قم و مدیران استانی برگزار شد اظهار 
کرد: برگزاری آزمون سراسری حفظ قرآن کریم اقدامی ارزشمند در 
راستای ترویج فرهنگ قرآنی است. وی افزود: استعدادهای خوبی در 
قالب این آزمون شناسایی و به جامعه قرآنی کشور معرفی شده اند و 
این از جمله برکات چنین اقدامی در سطح ملی است. مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه استان قم با اشاره به ضرورت توجه به رشد کیفی آزمون 

سراس��ری قرآن کریم خاطرنشان کرد: در عین حال توسعه کمی و 
افزایش تعداد شرکت کنندگان در آزمون هم اهمیت دارد و برنامه هایی 
برای این منظور در دس��ت اقدام هستند. وی ادامه داد: رشد فرهنگ 
قرآنی در میان اقشار مختلف به خصوص نوجوانان و جوانان از اهمیت 

ویژه ای برخوردار اس��ت و بخش مهمی از برنامه های سازمان اوقاف و 
ادارات کل آن در استان ها معطوف به همین مسئله است. اسکندری با 
بیان اینکه آموزش  و پرورش نقش مهمی در این عرصه بر عهده دارد 
خاطرنش��ان کرد: می توان با هم افزایی و هماهنگی میان دستگاه ها، 
موجب افزایش کمی شرکت کنندگان در آزمون سراسری قرآن کریم 
شد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم عنوان کرد: اطالع رسانی 
در مورد آزمون سراس��ری حفظ قرآن کریم و ترویج برای شرکت در 
آن در بین اقش��ار مختلف، یکی از اقداماتی است که همه دستگاه ها 
و ادارات می توانند در آن سهیم باشند. وی گفت: تشویق کارکنان و 
خانواده های آنها برای ش��رکت در آزمون سراسری حفظ قرآن کریم، 
یکی دیگر از کارهایی اس��ت که به منظور افزایش کمی و کیفی این 

برنامه جامعه قرآنی می توان انجام شد.

 شـهریار  - غالمرضا جباری-  شهردار شهر وحیدیه در جمع 
خبرن��گاران با بیان اینکه بس��یاری از س��رانه های عمومی ش��هر را 
تامین کرده ایم ، اظهار داش��ت: حق ما است که برای تحقق حقوق 
اجتماعی اهالی شهر وحیدیه پیگیر باشیم. در همین رابطه در جلسات 
شهرستانی و استانی با مسئوالن فرا دستی همواره رایزنی می کنیم 
و تعامل س��ازنده ای با سازمانها و ادارات مختلف برای رفع مشکالت 
داریم . مس��عود س��المت بخش ادامه داد: در بس��یاری از زمینه ها، 
اقدامات مناس��بی داشتیم بطور مثال ، احداث سالن همایش خلیج 
فارس، اعتبار اجتماعی وحیدیه و حتی شهرستان را ارتقاء بخشیده 
که در قالب اعتبارات فرهنگی استان آنرا احداث کردیم. وی همچنین 
خاطر نش��ان ساخت: باتوجه به پتانسیل بالقوه وحیدیه در خصوص 
اماکن تاریخی ، بدنبال معرفی هر چه بیشتر مراکز تاریخی شهرمان 

در س��طح اس��تان و کشور هستیم که در این راس��تا با توافقاتی که 
با میراث فرهنگی داش��تیم مقرر ش��د گروههایی برای بازدید از این 
اماکن در وحیدیه حضور پیدا کنند.وحیدیه دارای آثار تاریخی بسیار 
ارزش��مند ی مانند تخت رستم، برج بابامحمود، تپه جوقین و چند 

مورد دیگراس��ت. سالمت بخش در بخش دیگری از سخنان خود به 
بافت های فرسوده شهر هم اشاره کرد و در این باره گفت: حدود 48 
هکتار از مساحت شهر ما را بافت فرسوده تشکیل داده که با فرایند 
کارشناس��ی شده در پی مقاوم سازی و تجمیع آنها هستیم. شهردار 
وحیدیه با بیان اینکه 9۰ درصد از بودجه مصوب سال 97 محقق شده 
است، افزود: 28 میلیارد تومان بودجه سال جاری بوده که بیش از 9۰ 
درصد این رقم تاکنون محقق شده و تا پایان سال جاری قطعا مقدار 
درآمده های شهرداری از 3۰ میلیارد هم عبور خواهد کرد. وی تصریح 
کرد: طی این س��الها، طوری عمل کرده ایم که مردم در امور خیر با 
شهرداری احساس نزدیکی و راحتی می کنندو امور وقفی خود را به 
شهرداری می سپارند که این موضوع یک سرمایه معنوی واجتماعی 

برای مجموعه شهرداری محسوب می شود. 

در راستای پیشبرد همکاری های فیمابین؛
اداره کل سالمت شهرداری تبریز و خانه مطبوعات آذربایجان شرقی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

بازدید مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی کشور از آزمایشگاه سد و نیروگاه مسجد سلیمان

صرفه جویی 35 درصدی در مصرف انرژی الکتریکی در پاالیشگاه گاز ایالم

لزوم هم افزایی همه دستگاه ها برای ارتقا کمی و کیفی آزمون سراسری حفظ قرآن

شهردار شهر وحیدیه: با جدیدت ، سرانه های عمومی مورد نیاز شهر را احداث می کنیم

کرمانشـاه - منیر دشـتی - فرماندار شهرس��تان روانسر در 
بازدیدی که به اتفاق مدیرعامل آبفای اس��تان کرمانش��اه از پروژه 
تصفیه خانه فاضالب روانس��ر به عمل آورد گفت: تاخیر در اجرای 
این طرح، معضالت اجتماعی را به دنبال دارد و ش��تاب بخشی در 
تکمیل آن کمک بزرگی به رفع مش��کالت ش��هر و محیط زیست 
است. حسین ویسمرادی افزود: این طرح به دلیل نقش آن در جمع 

آوری و تصفی��ه فاضالب های خانگی، جلوگیری از آلودگی محیط 
زیست و هدایت پساب های خانگی و سالم سازی رودخانه قره سو 
به منظور بهره برداری کشاورزان، نقش اساسی در زیرساخت های 
شهر روانسر دارد. وی تصریح نمود: در اختصاص اعتبارات به بخش 
آب و فاضالب نگاه ویژه ای داریم و امسال از محل اعتبارات تملک 
دارای��ی 5 میلیارد و 926 میلیون ریال برای اجرای 5 پروژه در نظر 

گرفته ایم. فرماندار روانس��ر مهمترین این طرح ها را اصالح شبکه 
آب آشامیدنی شهرهای روانسر و شاهو، افزایش ظرفیت مخازن آب 
شرب شهر شاهو و تجهیز ایستگاه پمپاژ آب شرب روانسر اعالم کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه نیز طی 
سخنانی گفت: برای تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه فاضالب شهر 

روانسر ۱5۰ میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است.

مدیرعامل آبفای استان:

تکمیل تصفیه خانه فاضالب روانسر 150  میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز دارد

سرپرست امور فناوری اطالعات وارتباطات گاز گلستان از بهره گیری از 
تکنولوژی دسکتاپ مجازی در شرکت خبر داد

گـرگان- خبرنـگار فرصت امروز- مهندس علیرضا نصیری  با بیان خبر ف��وق  در این خصوص گفت:امور فناوری اطالعات 
وارتباطات شرکت گاز استان گلستان با بهره گیری از تکنولوژی دسکتاپ مجازی ، توانست گام مهمی را در راستای باالبردن امنیت 
شبکه و کاهش هزینه هاو زمان پشتیبانی بردارد . وی به تشریح دسکتاپ مجازی  پرداخت  و تصریح کرد : راهکار زیرساختی دسکتاپ 
مجازی  یا  به  اختصار    VDI)virtual desktop infrastructure(  در واقع یک تکنولوژی مجازی سازی می باشد که در 
پی آن سیستم عامل بر روی یک سرور مرکزی در یک پایگاه داده ، ارایه خدمات و پردازش را برای تمامی کاربران به عهده می گیرد 
یا به عبارت دیگر VDI یک  مدل پردازش برمبنای سرور- کالینت می باشد که در آن تمام بار پردازشی بر روی یک سرویس دهنده 
مرکزی است.نصیری با اشاره به مزایای مجازی سازی دسکتاپ  افزود: این برنامه قابلیتهای بسیار زیادی بهمراه دارد که می توان به 
کم نمودن هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات ، صرفه جویی در زمان ، استفاده از حداقل نیروی متخصص جهت انجام عملیات 
تعمیر و نگهداری، کاهش پهنای باند مورد نیاز شبکه)قرار گرفتن کالینت و سرور در دیتاسنتر(،جدا شدن سیستم عامل و برنامه  های 
کاربردی از سخت  افزار،کاهش هزینه کلی مالکیت IT TCO ،تسهیل درارتقاء نرم  افزار و سخت  افزار ، کاهش بارکاری مدیریتی از 

طریق مدیریت متمرکز  ، اعمال محدودیت موثرتر   بر کاربران   اشاره کرد .

تشریح فعالیتهای بنیاد مسکن شهرستان علی آباد کتول در جلسه شورای 
اداری شهرستان با حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در استان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، مهندس جعفری، 
مدیر بنیاد مسکن شهرستان علی آباد در جلسه شورای اداری این شهرستان که با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان و استاندار 
گلستان، مدیرکل بنیاد مسکن استان و سایر مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد گفت:در شهرستان علی آباد کتول برای کل 
روستاها طرح هادی تهیه و در 38 روستا از 7۱ روستای شهرستان اجرای طر ح هادی صورت گرفته و حدود ۱۱ میلیارد تومان اعتبار 
صرف اجرای این طرح شامل زیرسازی و آسفالت، پیاده روی سازی، جوی و جدول شده است.مهندس جعفری ضمن تشکر از نماینده 
مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسالمی در خصوص پیگیری سهمیه قیر یارانه ای ابراز داشت: در چند سال اخیر با استفاده 
از قیر یارانه ای با مشارکت دهیاری ها حدود ۱۱3 هزار متر مربع از معابر روستاهای شهرستان با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 5۰۰ 
میلیون تومان زیرسازی و آسفالت شده است و در سال جاری نیز با مشارکت دهیاری ها 5۰ هزار متر مربع دیگر از معابر روستاهای 

شهرستان زیرسازی و آسفالت خواهد شد.

وطن دوست، کارشناس ارشد گیاه پزشکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندرانـ  ساری خبر داد:
عملیات کنترل آفت شب پره شمشاد در جنگل های دودانگه ساری

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران- ساری، امین وطن دوست کارشناس ارشد گیاه پزشکی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران � ساری گفت: قرارداد انجام اقدامات کنترلی با پیمانکار بخش تخصصی خصوصی 
به مبلغ 22۰ میلیون تومان در 25 هکتار از جنگل های دودانگه ساری منعقد شده است. وی افزود: 
آفت شب پره شمشاد طی سال های اخیر جنگل های شمال را هدف قرار داده است که امسال نیز این 
آفت به مناطق ساری، سوادکوه، بهشهر و ارتفاعات زیر هزار متر از سطح دریا را به شدت خسارت زد که 
پیش بینی منابع طبیعی مازندران بر این بوده این آفت رویشگاه های باالی ارتفاع هزار متر را آلوده خواهد کرد و نهایتاً شمشادها را به 
شدت خسارت زده و نابود خواهد کرد. سم پاشی مناطق مختلف با ترکیبات میکروبی و گیاهی از جمله روغن چریش، بینووان و ترکیب 
میکروبی b.t در سطح محدود براساس اعتبار محدود اداره کل انجام شد ولی با توجه به اینکه این آفت چهار تا پنج نسل دارد، باید 
سم پاشی نیز طی چهار یا پنج بار تکرار شود که باتوجه به مشکالت اعتباری به فراموشی سپرده شده و این آفت است در جنگل های 
مازندران جوئالن می دهد و اگر دیر بجنبیم می بینیم که دیگر خبری از سرسبزی در جنگل ها نیست.در حال حاضر سبزترین گونه 
جنگل های هیرکانی شمال در همین نزدیکی ها درحال مرگ است شمشادها در تمام فصول سال سبز هستند به گونه ای که به عنوان 

پناهگاهی امن برای سایر جانداران طبیعت نیز محسوب می شوند.

شهردار اصفهان ابزارهای ارتباطی با شهروندان را تشریح کرد
پیگیری ویژه مشکالت مناطق اصفهان با حضور در بین مردم 

اصفهان- قاسم اسد- شهردار اصفهان گفت: از این ماه با اعالم قبلي به مناطق شهر اصفهان خواهیم رفت تا اگر مردم مشکالتی 
دارند مطرح کرده و مورد پیگیری ویژه قرار گیرد.   به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اهلل نوروزی در ارتباط 
زنده تلفنی با برنامه رادیویی "سالم اصفهان" با اشاره به اینکه هر جا مشکالت شهر اصفهان نیاز به پیگیری ویژه داشته باشد در فرآیند 
اقدام قرار می گیرد، اظهار کرد: هر هفته با منتخبان مردم از گروه ها و اصناف مختلف در قالب سلسله نشست های "اصفهان فردا" 
گفت و گو دارم و از این طریق با بخشی از دغدغه های شهروندان بیشتر آشنا می شوم.   وی همچنین به طرح مشکالت شهروندان 
از طریق وب س��ایت ش��هردار اصفهان به آدرس Isfahan.ir نیز اشاره کرد و گفت: بنده شخصا از این طریق در جریان مشکالت 
مردم قرار مي گیرم و در جهت بررس��ی و رفع آنها با کمک همکاران اقدام می کنم.  ش��هردار اصفهان تصریح کرد: همچنین برای 
گفت و گوی چهره به چهره با مردم در همه مناطق شهرداری اصفهان به صورت سرزده یا از قبل اعالم شده حضور پیدا می کنم تا 
سخنان شهروندان را بشنوم.  وی با بیان اینکه از این ماه به صورت از قبل اعالم شده به مناطق خواهیم رفت تا اگر مردم مشکالتی 
دارند مطرح ش��ده و مورد پ گیری ویژه قرار گیرد، گفت: س��امانه تلفنی ۱37 شهرداری نیز مشکالت مردم را دریافت می کند که 
بنده از طریق این سامانه نیز در جریان مشکالت مردم قرار می گیرم و با تالش بخش های مختلف شهرداری آنها را گره گشایی می 
کنیم.   نوروزی افزود: سامانه تلفنی ۱37 به جز دریافت مشکالت، یک صندوق صوتی هم دارد که مردم می توانند، نقطه نظرات و 

پیشنهادهاي خود را از این طریق مطرح کنند. 

آیین شروع عملیات اجرایی 14 پروژه عمران شهری توسط شهرداری بندر بوشهر
بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز: با حضور ش��هردار، برخی از اعضای شورا 
و خبرنگاران، 8 پروژه ش��هرداری بوش��هر با اعتبار 8 میلیارد تومان آغاز شد. وی 
همچنی��ن از تکمیل چرخ فلک بوش��هر ت��ا قبل از نوروز و اجرای فضای س��بز و 
نورپردازی تقاطع آزادی خبر داد و افزود: در راستای توانمندسازی محالت جنوبی، 
یک پروژه مناسب خصوصا در حوزه نرم افزاری بزودی وارد مرحله اجرایی می شود 
که پس از قطعی شدن، اطالع رسانی خواهیم کرد. شهردار بوشهر در آغاز عملیات 
اجرایی پارک توانیابان بوشهر که با اعتبار 3۰۰ میلیون تومان آغاز شد، گفت: این پروژه طی 5 ماه اجرایی می شود و امیدواریم مقدمه 
ای برای توجه به توان یابان، کودکان و کهنساالن در پروژه های شهرداری باشد. در جریان آغاز عملیات اجرایی پل عابر پیاده شهرک 
نیایش، رییس شورای شهر گفت: این پروژه از محل اعتبارات استانی با اعتبار 8۰۰ میلیون تومان احداث می شود. ابوذر دهدار با بیان 
اینکه از بروز سوانح در مسیر تردد به این شهرک و از دست دادن برخی همشهریان متاسفیم، افزود: همچنین شهردار پیشنهاد کرده 
در بودجه سال آینده راستگرد بصورت تقاطع به شهرک نیایش پیش بینی شود که زمینه ساز بهبود دسترسی به این شهرک است 
. قربانی معاون عمرانی فرمانداری بوشهر نیز با بیان اینکه احداث این پل در برنامه سال 96 بود، اما اعتبارات تخصیص نیافت گفت: 

امسال با اعتبار بیشتری این پروژه استارت خورده طی یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

بازگشت دوباره واحد شماره 4 گازی به مدار سراسری تولید
قزویـن- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت 
مدیریت تولید برق ش��هید رجایی، واحد شماره 4 گازی نیروگاه که طبق جدول 
زمانبندی پیش بینی شده، به منظور انجام تعمیرات CI و تعویض نازل مرحله اول 
از مدار تولید خارج شده بود، روز یک شنبه شانزدهم دی ماه ۱397 دوباره به مدار 
تولید بازگشت. با اتمام تعمیرات واحد شماره 4 گازی، واحدهای شماره 2 بخاری 
و شماره 3 گازی سیکل ترکیبی، به ترتیب برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای و 
بازدید مسیر گاز داغ)HGP(، از شبکه تولید، خارج می شوند. تعمیرات CI وتعویض نازل مرحله اول واحد شماره 4 گازی سیکل 
ترکیبی، به مدت 2۰ روز ادامه داشت که تمامی فعالیت های آن از سوی کارکنان تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق نیروگاه 

به انجام رسید.
    

طی نه ماه امسال ؛ 
بالغ بر 14 هزار نفر ساعت آموزش در پخش فرآورده های نفتی گیالن برگزار شد 

رشت- زینب قلیپور - از فروردین لغایت آذر ماه سال جاری مجموعاً ۱4 هزار و 9۱7 نفر ساعت کالس آموزشی برای کارکنان 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن برگزار شد. در این مدت 88 دوره آموزشی با حضور دو هزار و 34۱ نفر از کارکنان 
رسمی ، قراردادی و در دو سطح عمومی و تخصصی تشکیل شد . دوره های آموزشی درسطوح عمومی ، مدیریت تخصصی ، ایمنی 
، مجاری عرضه و جایگاههای CNG ، وسائل نقلیه حامل انرژی و کالسهای مرتبط با شناخت و درمان بیماریها در منطقه انجام شد  
.  گفتنی است آخرین دوره آموزشی » مقررات و روشهای اداری «  برای بیش از یکصد نفر از مسئولین و کارشناسان درتاریخ های 

8 و 9 دی ماه سال جاری برگزار شد .  
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اگر در زندگی نگرش مثبت داشته باشید اتفاقات مثبتی 
برای تان رخ خواهد داد و اگر نگرش تان منفی باشد هیچ گاه 
به موفقیت نمی رس��ید. کیث هرل ۱۰ نکته  برای داش��تن 
نگرش مثبت و رس��یدن به بهترین پتانسیل خود را با شما 

به اشتراک می گذارد. 
یک��ی از مهم تری��ن اقدامات��ی ک��ه می توانی��د در جهت 
دس��تیابی به بهترین پتانس��یل زندگی خود ب��ه کار برید، 
یادگیری نظارت بر نگرش و تأثیر آن بر عملکرد کار، روابط 

و افراد اطراف شماست.
من به طور کلی کارگاه های آموزشی و سمینارهای خود 
را با پرس��ش یک سؤال اساس��ی آغاز می کنم: چه نگرشی 
شما را به این جلسه آورده است؟ اغلب با نگاه های سردرگم 
مواجه می ش��وم. در حقیقت، مردم معموالً سطح باالیی از 
آگاهی درب��اره  نگرش خود ندارند. آنها زمانی  که گرس��نه 
باش��ند و یا صدمه دیده باش��ند را می دانن��د، اما معموالً از 
نگرش خ��ود اطالعی ندارند. این یک اش��تباه اس��ت زیرا 
نگرش همه چیز اس��ت. نگرش ش��یوه ای که ش��ما جهان 
را درک می کنی��د و جهان ش��ما را درک می کند را تعیین 

می کند.
هم��ه ما یک انتخاب داریم، ما می توانیم یک گفت وگوی 
درونی تش��ویق و انگی��زه را انتخ��اب کنیم ی��ا می توانیم 
شکس��ت و دلسوزی برای خود داشته باش��یم. این قدرتی 
است که همه ما داریم. همه  ما با زمان های سخت، احساس 
درد فیزیکی و عاطفی روبه رو می شویم. کلید این است که 
متوجه شویم اتفاقی که افتاده مهم نیست؛ عکس العمل ما 

به این اتفاق است که اهمیت دارد.
ذهن ش��ما یک کامپیوتر اس��ت که می تواند برنامه ریزی 
شود. شما می توانید انتخاب کنید که آیا نرم افزار نصب شده 
کارآم��د باش��د ی��ا غیرکارآم��د. گفت وگوی درونی ش��ما، 
نرم افزاری اس��ت که نگرش شما را تنظیم می کند و تعیین 
می کند که چگونه خود را به جهان اطراف ارائه دهید. شما 
بر برنامه نویسی کنترل دارید. آنچه که در آن قرار می دهید، 

در دنیای بیرون، منعکس می شود.
 بس��یاری از ما الگوهای رفتاری دنب��ال می کنیم که در 
س��ن بس��یار کم در ذهن ما برنامه ریزی شده اند. اطالعاتی 
که توس��ط مغز ما ثبت شده اند می توانند کاماًل نادرست یا 
بی رحمانه باش��ند. واقعیت غم انگیز زندگی این است که ما 
همچنان به ش��نیدن اطالعات منفی ادامه خواهیم داد، اما 

مجبور نیستیم آنها را در مغزمان برنامه ریزی کنیم.
بلندتری��ن و بانفوذتری��ن صدایی که می ش��نوید صدای 
درونی خود شماس��ت. پیام هایی که شما اجازه  وجودشان 
را می دهید، می تواند برای ش��ما یا بر علیه ش��ما کار کنند. 
می توانند خوش بین یا بدبین باشند. می توانند شما را پایین 
بیاورند یا  تش��ویق کنند. شما فرستنده و گیرنده را کنترل 
می کنید، اما فقط اگر به طور آگاهانه مس��ئولیت و کنترل 

مکالمه داخلی خود را برعهده داشته باشید. عادت بدبینی 
اغلب محصول تجربیات و رویدادهای گذش��ته اس��ت. علل 
رایج عبارتند از عزت نفس پایین، استرس، ترس، ناراحتی، 
خش��م و عدم توانایی در ایجاد تغییرات. بررسی ریشه های 
نگرش مضر کار بسیار سختی است، اما پاداش رهایی خود 

از این بار سنگین در تمام عمر با شما خواهد بود.
در اینجا ۱۰ اس��تراتژی از جعبه ابزار نگرش برای بهبود 

نگرش شما معرفی می کنیم:
1. مربیگری خود از طریق تایید

تایید روزانه و چندین بار در روز منجر به خلق آثار مثبت 
در  ناخودآگاه ش��ما می ش��ود. در تایید از کلمات  قدرتی، 
اعتقادی و ایمانی اس��تفاده می شود. ش��ما پاسخ مثبت به 
ناخ��ودآگاه خ��ود ارس��ال می کنید، که هر آنچ��ه را به آن 
می گویید، قبول می کند. اگر به درس��تی انجام  ش��ود، این 
باعث احساسات مثبت می شوند، که به نوبه خود، به مرحله  

عمل می رسد.
2. انگیزش خود از طریق کشف انگیزه های تان

کشف کنید چه چیزی به شما انگیزه می دهد - چه چیزی 
شما را به اقدام برای تغییر زندگی هدایت می کند. انگیزه های 
اصلی شامل عشق، حفاظت از خود، خشم، منافع مالی و ترس 
هس��تند. انگیزش خود نیاز به شور و شوق، چشم انداز مثبت، 
فیزیولوژی مثبت )راه رفتن سریع تر، لبخند، نشستن( و اعتقاد 

به خود و پتانسیل خدادادی تان دارد.
3. قدرت تجسم

مطالعات روانشناس��ی عملکرد نش��ان می دهد که بیشتر 
ورزش��کاران، جراحان، مهندس��ان و هنرمن��دان از تایید و 
تجس��م به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه برای بهبود و تمرکز 
مهارت های خود اس��تفاده می کنند. نلس��ون ماندال به طور 
گس��ترده ای در مورد اینکه چگونه تجسم سازی به او کمک 
کرد تا در 27 سال زندانی، نگرش مثبت خود را حفظ کند 
نوش��ته اس��ت. او در زندگینامه خود نوش��ت  »من به طور 
م��داوم روزی که آزادانه راه خواهم رفت را تصور می کردم. 
آنچه که می خواس��تم انج��ام دهم را مجس��م می کردم.« 

تجسم برای بهبود نگرش به خوبی جواب می دهد.
4. گفت وگوی نگرش برای گفت وگوی مثبت داخلی

گفت وگ��وی نگرش راهی اس��ت ب��رای نادی��ده گرفتن 
برنامه نویس��ی منفی گذش��ته با پاک کردن ی��ا جایگزینی 
آن ب��ا صدای آگاهان��ه و مثبت داخلی که به ش��ما کمک 
می کند مسیرهای جدیدی را پیش بگیرید. مکالمه داخلی 
ش��ما - صدایی که تمام روز ب��ه آن گوش می دهید، مانند 
دان��ه ای عمل می کند که مغز ش��ما را برنامه ریزی می کند 
و بر رفتار ش��ما تأثی��ر می گذارد. به آنچه ک��ه به خودتان 

می گویید نگاهی دقیق تر بیندازید.
 5. قدرت کلمات

پس از رها ش��دن کلمات در جه��ان، دیگر نمی توان آنها 

را پ��س گرفت.  آنچه م��ا می گوییم، نش��ان دهنده چیزی 
اس��ت که در حال حاضر در قلب خود داریم، براساس همه 
چیزهایی که ما در مورد خودمان به آن معتقد هستیم. اگر 
با قضاوت و ناس��ازگاری در مورد ش��رایط خود و یا کسانی 
که در اطراف ما هستند سخن بگوییم، می دانیم که شرایط 
قلب ه��ای ما نیاز به تغییر دارد. ش��ما می توانید با آنچه که 

می گویید، مسیر مستقیم موفقیت را ایجاد کنید.
6. قدرت در احوال پرسی مثبت

وقتی م��ردم از من می پرس��ند حالم چطور اس��ت، من 
می گویم »فوق العاده«. اکثر مردم از کار و زندگی با کسانی 
که س��عی می کنند با زندگی مانند یک هدیه زیبا برخورد 

کنند لذت می برند.
7. شور و شوق، ابزار حیاتی برای باانگیزه ماندن

شور و شوق به نگرش مانند تنفس به زندگی است. شور 
و شوق شما را قادر می سازد هدایای خود را به طور مؤثرتر 
اعمال کنید. این میل سوزان است که ارتباط تعهد، عزت و 
روح را می طلبد. ش��ور و شوق به معنای قرار دادن خود در 
حرکت است. یک روحیه داخلی است که از طریق اقدامات 
ش��ما به تعهدت��ان و اعتقاد ب��ه آنچه که انج��ام می دهید 
صحب��ت می کند. ش��ور و ش��وق یک��ی از قدرتمندترین و 

جذاب ترین ویژگی های است که می توانید داشته باشید.
8. پیوستن به توانمندسازی روحانی خود

س��طح نهایی نیاز انس��ان ب��ه قلمرو معنوی گس��ترش 
می یابد. درس��ت همان ط��ور که بدن خود را در پاس��خ به 
نیازهای اصلی مان برای زنده ماندن از لحاظ جسمی تغذیه 
می کنی��م، بای��د روحیه خ��ود را نیز تغذیه کنی��م، زیرا ما 
موجوداتی معنوی هس��تیم. بسیاری از مردم  انگیزه قوی و 

مثبت خود را در ایمان شان پیدا می کنند.
 9. زندگی خود را با طنز شادتر کنید

طنز یک انگیزه دهنده  قوی اس��ت. هرچه ش��وخ طبعی و 
خنده در زندگی شما بیشتر باشد، استرس تان کمتر خواهد 
بود، ک��ه به معنای انرژی مثبت بیش��تری برای قرار دادن 
نگرش به عمل است. در شاد زندگی کردن مزایای سالمتی 

نیز وجود دارد.
10. ورزش به شما کمک خواهد کرد که انگیزه داشته 

باشید
یک��ی از بهترین راه ها برای حرکت ب��ه چارچوب ذهنی 
مثبت و باانگیزه، ورزش اس��ت. یک تمرین منظم ورزش��ی 
می تواند بازخورد مثبت نسبتاً سریع  در قالب کاهش وزن، 
رشد عضالنی و حس انجام کاری مثبت برای خود را فراهم 
کند. با اس��تفاده از ابزاره��ای موجود در جعبه ابزار نگرش، 
موفقیت ش��خصی و حرفه ای خود را دنب��ال کنید. به نظر 
می رسد زندگی بیش��تر زمانی که با نگرش مثبت با جهان 

روبه رو شویم به ما پاداش می دهد.
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پیش بینی های آسیموف در مورد 2019؛ او نوستراداموس فناوری بود؟
»ایزاک آس��یموف« 35 سال پیش باورهای خود در مورد زندگی بشر در سال 2۰۱9 را منتشر کرد که 

برخی از آنها تا حد زیادی محقق شده اند.
س��ال ۱984 به لطف کتاب مش��هور »جورج اورول« به تاریخی نمادین تبدیل شده، اما نویسنده ها در 
این سال فعالیت های مهم دیگری نیز داشته اند. ایزاک آسیموف در کریسمس این سال به درخواست یک 
نش��ریه کانادایی پیش بینی هایی را در مورد نحوه زندگی بش��ر در 2۰۱9 صورت داد که بسیاری از آنها به 
واقعیت پیوسته اند. آسیموف از پرکارترین نویسندگان جهان به شمار می رود و حدود 5۰۰ اثر مختلف از 
داس��تان های کودکانه گرفته تا کتب دانش��گاهی و تحلیل مسائل مذهبی از خود به یادگار گذاشته است. 
محبوبیت او در حدی اس��ت که ایالن ماس��ک همراه با راکت فالکون هوی مجموعه کتاب های »بنیاد« را 

هم به فضا فرستاد و اپل هم در پی تهیه سریال ۱۰ قسمتی براساس این داستان است.
این نویس��نده و آینده نگر مش��هور در پیش بینی خود جهانی را به تصویر کشید که در آن کامپیوترها و 
روبات ها وارد جنبه های گوناگون زندگی ما ش��ده اند و بش��ر به کار و سکونت در ایستگاه های فضایی روی 
آورده است. به باور آسیموف فناوری جایگزین آموزگاران و کارگران صنعتی شده اما از سوی دیگر مشاغل 

جدید و رفاه بیشتر را نیز به ارمغان آورده است.
وی بی��ش از حد روی توان بش��ر حس��اب باز کرده ب��ود چون بعضی از پیش بینی ه��ای او هنوز محقق 

نشده اند. در ادامه باورهای ایزاک در مورد سالی که اخیرا وارد آن شدیم را مرور کرده ایم.
کامپیوتر و روبات

آسیموف در پاسخ به درخواست نشریه »تورنتو استار« رفاه بیشتر بشر به لطف کامپیوترها را وعده داد:
 امروزه رایانه ها و روبات ها در حال انجام کارهای فیزیکی و دشوار هستند، اما در سال 2۰۱9 با افزایش 

هوش و خودکار بودن این ابزارها، انسان از آرامش و آسایش بیشتری برخوردار خواهد بود.
در ۱984 کامپیوتر مهمانی تازه وارد در زندگی روزمره افراد به حس��اب می آمد و حتی در کش��ورهای 
توس��عه یافته نیز تنها برخی مدارس از این ابزار بهره می بردند؛ آن هم در ش��رایطی که دانش آموزان تنها 

یک یا دو بار در هفته و برای چند ساعت اجازه استفاده از آن در البراتوار داشتند.
البته رایانه های آن زمان در برابر مدل های فعلی بیش��تر ش��بیه ماشین حس��اب به حس��اب می آیند و 
پیش بینی افزایش قدرت آنها تا این حد چندان س��اده نبود. برای مثال تازه یک س��ال بعد از پیش بینی 
آس��یموف رایانه »آمیگا ۱۰۰۰« وارد بازار ش��د که ۱28 کیلوبایت حافظه رم، پردازنده ای با سرعت هفت 
مگاهرت��ز و پالت رنگ ۱2 بیتی داش��ت. براس��اس برآوردهای »اداره آمار ایاالت متح��ده« آن زمان تنها 

8درصد از خانوارهای آمریکایی کامپیوتر در اختیار داشتند.
با توجه به اینکه در دهه 8۰ میالدی تعامالت مختلف از جس��ت وجو به دنبال پاس��خ یک سوال گرفته 
تا چک کردن حس��اب بانکی و ارسال اسناد و مدارک مستلزم حضور در کتابخانه، جابه جایی فیزیکی و پر 

کردن اسناد و مدارک بود، جهان امروز را می توان تا حد زیادی خودکار دانست.
اما آیا همانطور که آس��یموف ادعا کرده بود ما از آرامش و فراغت بیش��تری برخوردار شده ایم؟ هرچند 
روبات ها و امکان دورکاری باعث آسان و ایمن تر شدن کارها و وظایف زیادی شده اما ساعت کاری طوالنی 

طی روز کماکان به قوت خود باقی مانده است.
نادیده گرفتن موبایل

آسیموف و دیگر نویسندگان هم عصرش به درستی پتانسیل روبات ها برای ایجاد تحول در خطوط مونتاژ 
و دیگ��ر حوزه های صنعتی را پیش بینی کرده بودند اما اث��رات دگرگون کننده کامپیوترهای قابل حمل و 
موبایل در اوایل قرن 2۱ از دیده آنها پنهان ماند. ایزاک آسیموف در یادداشت سال ۱984 به یک محصول 
جانبی یا شی کامپیوتری قابل حمل نیز اشاره کرد اما حتی در اینجا هم منظورش نه یک موبایل یا تبلت 

بلکه روباتی بود که در خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
اگرچه ما امروز از ابزارهایی نظیر جاروبرقی، اس��پیکر هوش��مند یا دستیار دیجیتالی استفاده می کنیم، 
اما آنها هیچ ش��باهتی به خدمتکارهای روباتیک نداش��ته و محبوبیت یا نقش شان در زندگی به گرد پای 

موبایل نمی رسد.
دستاوردهای فضایی

پیش بینی های آس��یموف در مورد فضا هم تا حدودی به واقعیت پیوس��تند: با استفاده از راکت فضایی 
به عنوان ابزار حمل و نقل، یک ایس��تگاه فضایی س��اخته و پایه های ایجاد س��کونت های دائمی در فضا را 
بنیان خواهیم گذاش��ت. تا سال 2۰۱9 نخستین سکونتگاه فضایی طراحی شده یا حتی در دست احداث 

خواهد بود.
اگرچه ما دو دهه قبل ایستگاه فضایی را ساختیم اما طرح جدی برای ایجاد سکونتگاهی کامل در مدار 
زمین و طی آینده نزدیک در دست نیست. برخی کارشناسان دلیل این امر را فروپاشی شوروی به عنوان 
رقیب آمریکا در حوزه فضا می دانند که با برداشتن فشار از روی واشنگتن به کاهش بودجه ناسا منجر شد.
آس��یموف انتظار داش��ت ما در سال 2۰۱9 مش��غول حفاری و معدن کاوی در کره ماه باشیم و حتی از 

خاک آن برای توسعه سکونتگاه ها، کارخانه ها و نیروگاه های خورشیدی عظیم در مدار بهره ببریم.
این در حالی اس��ت که فضانوردان از ده ها س��ال قبل روی کره ماه پا نگذاش��ته اند و اخیرا کمپانی »بلو 
اوریجین« به لطف س��رمایه هنگفت »جف بزوس«، گام هایی ابتدایی را برای س��فر به ماه و کند و کاو در 
این کره برداش��ته است. بلو اوریجین تا پنج س��ال دیگر و در قالب پروژه »بلو مون« فضاپیمایی با قابلیت 
حمل چندین تن محموله را توس��عه خواهد داد که متخصصان و تجهیزات الزم برای س��اخت پایگاه های 

دائمی روی ماه را به این کره منتقل خواهد کرد.
برنامه های ایالن ماس��ک برای توسعه ش��هری در مریخ نیز در جریان است که قطعا باب میل آسیموف 
فقید هم بود. آسیموف اما قرار گرفتن البراتوارها و ماهواره ها در مدار زمین را به درستی پیش بینی کرده 
بود. البته این پیش بینی نیازی به نگریس��تن در گوی بلورین نداش��ت چرا که آس��یموف قبال قرار گرفتن 
ایستگاه فضایی »اسکای لب« در مدار زمین و اقامت فضانوردان در آن را به چشم دیده بود. این ایستگاه 
آمریکایی، در س��ال ۱972 و با کمک راکت غول پیکر س��اترن به فضا پرتاب شد و پس از هفت سال ارائه 

خدمات و اقامت فضانوردان در آن با ورود به جو زمین تکه تکه شده و در اقیانوس هند آرام گرفت.
آینده تاریک

این آینده نگر برجس��ته دو س��ال و نیم بعد پیش بینی های دیگری را در مورد سال 2۰۱9 صورت داده و 
در آن آینده تیره و تاری را ترسیم کرد که بشر با تغییرات اقلیمی، باال آمدن سطح آب دریاها و احتمال 
سقوط جوامع دست به گریبان خواهد بود. او در این یادداشت به وقوع مساله ای دیگر در سال 2۰2 اشاره 
کرد که باید امیدوار باش��یم هرگز محقق نشود. آسیموف هشدار داد که سطح کربن دی اکسید در اتمسفر 
احتماال به میزان فاجعه بار 6۰۰ واحد در میلیون )ppm( خواهد رس��ید. این میزان در حال حاضر 4۰۰ 

واحد در میلیون است و به گرم شدن زمین و آب شدن یخ های قطبی منجر شده است.
آس��یموف در سال ۱992 درگذشت و برادرش دلیل آن را نارسایی کلیه و قلب اعالم کرد، اما یک دهه 

بعد همسرش مدعی شد که وی بر اثر تزریق اشتباه خون آلوده به ایدز حین عمل جان فوت کرده بود.
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