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چه عواملی به گرانی مسکن در سال 97 دامن زدند؟

دالیل سه  گانه 
افزایش قیمت مسکن

قیمت مس��کن به دالیل متعددی از جمله ش��رایط اقتصاد کالن در ابتدای امس��ال گرفته تا رشد قیمت زمین 
و نهاده های س��اختمانی با افزایش همراه بوده، اما همواره این پرس��ش مطرح می شود که کدامیک از این عوامل، 
بیش��ترین نقش را در افزایش قیمت مس��کن داش��ته اند؟ این افزایش قیمت در بازار مس��کن ایران با کمی تاخیر 
نسبت به رشد قیمت ها در بازار ارز و طال آغاز شد و موجب شد تا فرصت خانه دار شدن شهروندان کمتر شود، تا 
آنجا که کارشناسان رفاه اجتماعی معتقدند خانه دار شدن مردم تا پنج سال به تاخیر افتاده است. در این میان...

تهران یک تنه چقدر از درآمد 
ایران را تامین می کند؟
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نقش امیرکبیر در روند توسعه به روایت اقتصاددانان

معمای توسعه نیافتگی ایران

سرمایه گذاری خطرپذیر، آری یا نه؟
کارآفرینان بزرگ با چه اشتباهاتی مواجه شده اند؟

ترندهای بازاریابی در سال 2۰19  برای مخاطب ایرانی
شیوه های بازاریابی ویدئویی موفق در اینستاگرام

ساخت کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ موفق در 9 گام
اسرار موفقیت در مدیریت تبلیغات و بازاریابی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اسپیس اکس 1۰درصد از 
نیروهای خود را تعدیل می کند

4
فرصت امروز: تجربه حذف صفر از پول ملی نخستین بار پس 

از جنـگ جهانی دوم و در آلمان  غربی اتفاق افتاد و 
سپس در دهه 6۰ و 7۰ میالدی، این سیاست در...

پیدا و پنهان حذف 4 صفر از پول ملی

 میلیاردرهای ایرانی
میلیونر می شوند 

یادداشت
تفاوت نگاه مهندسی با نگاه 

علوم اجتماعی و اقتصاد

تفاوت نگاه مهندسی با نگاه علوم اجتماعی و اقتصاد

تاثیرگذارترین  از  شاید یکی 
مقاالتی که در عمرم خوانده ام، 
مقاله ای اس��ت که توسط جان 
فارستر چند دهه قبل به سال 
1971 ب��ا عن��وان »رفتارهای 
خ��الف ش��هود سیس��تم های 
اجتماعی« نوش��ته شده است. 
در این مقاله نویسنده می گوید 
اجتماع��ی  پدیده ه��ای  ک��ه 
رفتارهایی دارند که با ش��هود 
عادی قابل فه��م و پیش بینی 
نیس��تند، زی��را فه��م متعارف 
ما درک خط��ی و مکانیکی از 
پدیده ه��ا دارد، در حالی که در 
اجتماعی  سیس��تم های  اغلب 
س��ازوکار بازخورد وجود دارد 
و همی��ن امر یک سیس��تم را 
غیرخط��ی می کن��د. دقیقا به 
همی��ن دلی��ل فه��م و تحلیل 
پدیده ه��ای  پیش بین��ی  و 
اجتماعی امری اس��ت که نیاز 
به آم��وزش و ممارس��ت دارد 
و نمی ت��وان به ش��هود فردی 
اتکا کرد. ش��اید بتوان ویژگی 
و خصوص��ا  مهندس��ی  ن��گاه 
حس��ابداری را ایس��تا دیدن و 
تحلیل ک��ردن مس��ائل عنوان 
ک��رد، ولی ویژگی ن��گاه علوم 
اجتماعی و اقتصاد تحلیل پویا 

و دینامیک است.
ادامه در همین صفحه

6 جمادی االول 144۰ - سـال پنجم
شماره   124۰- 16صفحه - 2۰۰۰۰ ریال

Sun.13 Jan 2019

ادامه از همین صفحه
در علوم اجتماعی و به ویژه اقتصاد، افراد می آموزند که مس��ائل را بیش از اینکه به 
شکل یک مسئله بهینه سازی خطی ببینند، به شکل انتخاب استراتژی در درون یک 
بازی چندجانبه تحلیل کنند که هر حرکت واکنش دیگران را  به همراه خواهد داشت 
و از تجمیع رفتارها و اقدامات است که برآیند نهایی مشخص می شود. برای اینکه این 
مدعا مش��خص تر شود چند مثال عرضه می کنم. در عرصه بهداشت سابقا کشور ما با 
مشکالت زیادی روبه رو بود. برای مثال هزینه های درمانی باال رفته بود، اما بیمه ها سهم 
کمی از این هزینه ها را پرداخت می کردند و در نتیجه بیماران مجبور بودند مابه التفاوت 
را که اصطالحا »پرداخت از جیب« خوانده می ش��ود از جیب بپردازند. این امر موجب 
می شود تا خانوارهایی که درآمد یا پس انداز کمی داشتند، با مواجه شدن با یک بیماری 
پرخرج به سرعت به ورطه فقر کشیده شوند. خب در چنین وضعیتی، پزشکانی بر سر 
کار آمدند و تصور می کردند که با مس��ئله ساده ای روبه رو هستند که نیازی به دانش 
تخصصی اقتصاد بهداش��ت ندارد. از دید آنها مس��ئله روشن بود، زیرا تصور می کردند 
که کافی بود تا دولت بخش عمده مابه التفاوتی که توس��ط مردم پرداخت می ش��د را 
برعهده گیرد. در این صورت تراز کماکان برقرار می ماند و فشار بر اقشار ضعیف کمتر 
می ش��د. این نگاه مسئله را به یک معادله حس��ابداری ساده تقلیل می داد که در یک 
سمت هزینه ها قرار داشت و در سمت دیگر منابعی که باید آن را بپردازد. این تحلیل 
ساده انگارانه موجب شد که طرح تحول سالمت کلید بخورد و تصور شود که به سادگی 
می توان مسئله درمان را حل کرد و یادگاری خوبی بر جای گذاشت. واقعیت این است 
که این متغیرها، متغیرهای مکانیکی نیستند که نسبت به ترکیب تامین منابع بی تفاوت 
باشد، بلکه این متغیرها برآیند رفتارهای انسانی هستند و انسان ها رفتارشان کامال متاثر 
از سیاست های اقتصادی است. به عنوان مثال وقتی قرار است بخش عمده هزینه های 
درمان از جیب بیمار پرداخت شود، اگر پزشک بخواهد درمان گران تر را به جای درمان 
ارزان تر توصیه کند، با عذاب وجدان روبه رو خواهد شد، اما وقتی که قرار است هزینه از 
جیب دولت پرداخت شود، این عذاب وجدان دیگر وجود نخواهد داشت. طبیعتا چون 
بیمار نیز احتماال تصور می کند که درمان گران تر برای سالمتی اش موثرتر است، به این 
درمان گران تر اصرار می کند و به پزش��ک کمک می کند تا بر عذاب وجدان خود فائق 
آید. همچنین وقتی قرار باش��د که هزینه های درمان از جیب خود فرد پرداخت شود، 
انگیزه وی برای مراجعه به دکتر متخصص به جای دکتر عمومی و بس��تری به جای 
درمان س��رپایی و انتخاب درمان گران به جای درمان ارزان کم خواهد بود، ولی وقتی 
که قرار می ش��ود بیمه یا دولت عمده هزینه را بپردازد، انگیزه مذکور زیاد خواهد شد 
و افراد به اندک بهانه ای سراغ پزشک متخصص می روند و هزینه آن بر دوش دولت یا 
شرکت های بیمه خواهد افتاد. مجموع این دو رفتار هم از سوی پزشک و هم از سوی 
بیمار موجب شد که هزینه های درمان به شدت افزایش یابد؛ تا جایی که دیگر دولت 
و بیمه ها کفاف پرداخت مابه التفاوت را نداشته باشند و مجددا مبلغی که باید از جیب 
بیمار پرداخت شود، زیاد شود و دوباره مشکالت ناشی از هزینه های کمرشکن درمان 
سر برآورد و تبعات ناخوشایند خود را نشان دهد. اگر مسئوالن حوزه بهداشت به تصور 
شهودی خود اتکا نداشتند و به دانش سیاست گذاری سالمت ارزش قائل می شدند، این 
نکته ساده را می خواندند که هر جا دولت یا بیمه ها هزینه ها را پرداخت می کنند، مشکل 
مخاطره اخالقی سر برمی آورد و اگر سازوکار کنترل هزینه اعمال نشود، هزینه ها سر 
به فلک خواهد کشید. ما اولین کشوری نیستیم که چنین اشتباهی را تجربه می کنیم، 
بلکه کشورهای دیگر قبل از ما همین اشتباه را کردند و اشتباه آنها در کتاب ها مستند 
شد، ولی ما متاسفانه ارزشی برای مرور تجربیات دیگران قائل نشدیم و تجربه دیگران 
را مجددا تجربه کردیم و منابع کشور را به این شکل ضایع کردیم. مثال دیگر از صنایع 
پتروشیمی است. سال ها قبل این شعار مطرح بود که چرا نفت خام بفروشیم و در ازای 
آن محصوالت پتروشیمی که گران است را وارد کنیم؟ آیا بهتر نیست که خام فروشی 
را متوق��ف کنیم و به جای آن محصوالت ب��ا ارزش افزوده باالتر را وارد کنیم؟ به نظر 
می رسد که ایده ای درست باشد. تحلیل های ارزیابی پروژه نیز به ظاهر باید موید این 
ایده باشد زیرا وقتی قیمت محصولی باال باشد، معموال هزینه های تاسیس کارخانه را 

توجیه می کند و در مورد صنایع پتروش��یمی نیز این امر ص��ادق بود. این نگاه بازهم 
نگاهی خطی و استاتیک است و پویایی مسئله و ماهیت بازی چندجانبه مسائل را در 
نظر نمی گیرد. نکته اصلی این است که اگر این نکته به ذهن ما ایرانی ها رسیده قاعدتا 
به فکر دیگر تولیدکنندگان نفت نیز رسیده است، زیرا آنچنان فکر بکر و بدیعی نیست 
که به فکر کسی نرسد. حال اگر همزمان دیگران نیز خواستار ایجاد صنایع پتروشیمی 
باشند، میزان عرضه محصوالت پتروشیمی در بازار جهانی افزایش خواهد یافت و وقتی 
عرضه چیزی زیاد شود، ولی تقاضای جهانی افزایش نیابد، قیمت آن محصول کاهش 
خواهد یافت. حال وقتی قیمت محصوالت پتروش��یمی کاهش یابد، تمام تحلیل های 
مربوط به اقتصادی بودن ایجاد یک کارخانه پتروشیمی به هم می ریزد و طرح ممکن 
است از توجیه اقتصادی خارج شود، زیرا فرض اصلی آن طرح آن بوده که محصوالت با 
قیمت باال فروش خواهد رفت! یک بار دیگر تحلیل های خطی برگرفته از نگاه مهندسی 
به جواب غلط می رسد! مثال سوم مربوط به تحلیلی است که یکی از وزرای سابق که 
اتفاقا تحصیالت عالی مهندس��ی دارد، عرضه کرده است. وی کل درآمدهای دولت را 
در یک سمت و هزینه ها را در سمت دیگر گذاشته بود و سپس درآمدهای دولت را به 
درآمدهای نفتی و درآمدهای غیرنفتی تقسیم کرده و سپس در سمت هزینه، هزینه ها 
را به هزینه جاری و عمرانی تقس��یم کرده بود. سپس گفته بود که هزینه های جاری 
باید از درآمد غیرنفتی )مالیات( تامین شود و هزینه های عمرانی از درآمد نفتی. سپس 
با توجه به نرخ ارز، برنامه ای ریخته بود که طی چند سال آینده بتوان بودجه جاری را 
به کلی از درآمد نفتی جدا و آن را صرفا از درآمد غیرنفتی تامین کرد. این تحلیل که 
از دید پیشنهاددهنده تحلیلی بدیعی به نظر می رسید، در واقع یک تصویر حسابداری 
از بودجه است و توجهی نمی کند که با متغیرهای اقتصادی روبه روست که با هم روابط 
پیچیده دارند. به عنوان مثال درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی بی رابطه نیس��ت. 
همچنین متغیر نرخ ارز نیز بر کلیه متغیرهای موجود در این رابطه حسابداری ساده 
تاثیر می گذارد، لذا نمی توان تصور کرد که به س��ادگی می توان یک جزء را تغییر داد، 
بدون اینکه بر اجزای دیگر تاثیر بگذارد. این رابطه حسابداری یک رابطه مکانیکی میان 
متغیرها نیست، بلکه یک رابطه اقتصادی میان متغیرهای اقتصادی است. این سه مثال 
در پی آن بود که نش��ان دهد تحلیل های خطی که برآمده از نگاه های حس��ابداری یا 
مهندس��ی به پدیده های اقتصادی و اجتماعی است، نمی تواند تحلیل های مناسبی از 
پدیده ه��ای اقتصادی و اجتماعی عرضه کند و ب��ه همین دلیل پیش بینی هایش نیز 
معم��وال به خطا می انجامد. تجهی��ز ذهن به نگاه مناس��ب در پدیده  های اقتصادی و 
اجتماعی منوط به آموزش، ممارست و تمرین است و اشتباه است که اگر تصور شود 

می توان با اتکا به خالقیت شخصی به این نگاه دست یافت.

علی سرزعیم 
اقتصاددان



بیس��تم دی ماه، س��الروز کش��ته شدن امیرکبیر اس��ت و نقش او در 
تاریخ معاصر ایران انکارنش��دنی اس��ت. میرزا تقی خان امیرکبیر اگرچه 
36 م��اه بیش��تر صدارت نکرد، ام��ا در همین مدت کوتاه هم توانس��ت 
نمونه اصالحات مترقی در تاریخ یکصد سال اخیر ایران باشد و این مهم 
در ش��رایط آن روز ایران عصر قجری، ارزش��ی دوچندان می یابد. شیوه 
تفکر امیرکبیر در پیش��برد امور، متکی بر هدف گذاری عمرانی و تقویت 
کانون ه��ای فکری و تحرک در الیه های اجتماعی بود و او توانس��ت در 

مدت کوتاه مسئولیتش از خود کارنامه ای درخشان به جای بگذارد.
همانطور که اش��اره شد، بیس��تم دی ماه، سالروز ش��هادت امیرکبیر 
اس��ت و از چن��دی پیش، این روز از س��وی جمع��ی از متفکران حوزه 
توس��عه به عنوان »روز ملی توس��عه« انتخاب ش��د. به همین مناسبت، 
هفته گذشته همزمان با سالروز شهادت امیرکبیر شماری از پژوهشگران 
و پویش��گران توسعه در مراس��م نمادین »روز ملی توسعه«  در باغ فین 
کاش��ان گردهم آمدند و به هم اندیش��ی درباره نقش امیرکبیر در روند 

توسعه ایران پرداختند. 
در این مراس��م، محس��ن رنانی اقتصاددان از فاصله توسعه با دغدغه 
عمومی در ایران و لزوم ش��کل دهی گفتمان ملی توس��عه سخن گفت، 
نعمت اهلل اکبری، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان از لزوم آینده پژوهی 
به جای آینده  نگاری در روند توس��عه حرف زد، تقی آزاد ارمکی اس��تاد 
دانشگاه تهران از نقش روشنفکران در تاریخ معاصر انتقاد کرد و فریدون 
الهیاری عضو هیات علمی دانش��گاه اصفهان بر ضرورت بازخوانی تاریخ 
ایران از منظر توس��عه تاکید کرد. در یک کالم، ترجیع بند س��خنان این 
اقتصاددان��ان این مس��اله بود که با وجود اجرای برنامه های توس��عه در 
70 س��ال گذشته، هنوز توسعه به مساله ملی و دغدغه عمومی ایرانیان 

تبدیل نشده است.
فاصله توسعه با دغدغه عمومی در ایران

محس��ن رنانی، اقتص��اددان و عضو هیات علمی دانش��گاه اصفهان در 
ابتدای س��خنانش به طرح این پرس��ش پرداخت که چ��را ما اینجاییم؟ 
چون باید اینجا باشیم و البته نیم قرن دیر به اینجا آمده ایم. ما 70 سال 
اس��ت در حال برنامه ریزی و اجرای برنامه های توس��عه هستیم اما هنوز 

مجمعی از نخبگان برای هم افزایی اندیشه توسعه نداریم.
وی ادام��ه داد: در این س��ال ها ما همه حوزه ه��ا را رونق دادیم، انواع 
جش��نواره های فرهنگی و هنری و ورزشی را راه اندازی کردیم، جشنواره 
کتاب، جشنواره سینما،  جشنواره صنعت،  جشنواره های ورزشی و نظایر 
آنها داریم، اما در حوزه توس��عه که این همه برای آن هزینه کرده ایم و 
بخش اعظم منابع ملی خود را برای رس��یدن به آن نابود کرده ایم، هیچ 

رویداد ملی نداریم.
رنانی تاکید کرد: متاسفانه نتوانسته ایم مساله توسعه را به یک مساله 
مل��ی و یک دغدغه عمومی تبدیل کنیم. آگاهی و دانش عمومی جامعه 
نسبت به مفهوم، مولفه ها و پیش نیازهای توسعه پایین است و در سطح 
کالن نی��ز فاق��د گفتمان ملی و ی��ک نظریه اجماعی در مورد توس��عه 
بوده ایم. این ناشی از کم کاری، همکاری نکردن و گفت  و گو نکردن بین 

نخبگان اندیشگی ما بوده است.
نویس��نده کتاب »چرخه های افول اخ��الق و اقتصاد« گفت: در غیاب 
نخبگان فکری توس��عه، دولت ها آمدند و برای خودش��ان برنامه توسعه 
نوش��تند؛ برنامه هایی که فاقد تئوری توس��عه بود و هر دولت آرزوهای 
خود و منویات مقامات را در برنامه های توس��عه گنجاند و مصوب ش��د، 
منابع ملی را صرف آن کرد و حاصل این شد که ما نه تنها هنوز داریم در 

جا می زنیم، بلکه با توسعه ای نامتوازن و در هم ریخته روبه رو شده ایم.
ای��ن اس��تاد دانش��گاه گف��ت: ام��روز م��ا اینجایی��م تا اع��الم کنیم 
پراکنده اندیش��ی در حوزه توسعه بس است. برای توسعه به شکل گیری 
گفتمان ملی توسعه نیازمندیم و برای این، الزم است نخبگان فکری ما 

با هم تعامل و همفکری داشته باشند.
وی ادامه داد: نخبگان فکری ما تک تک حرف های بس��یاری در حوزه 
توس��عه دارند اما هنوز نتوانس��ته ایم به یک نظریه یا چارچوب تحلیلی 
اجماعی در توس��عه دس��ت پیدا کنیم و اتفاق نظری در حوزه توس��عه 

حاصل نکرده ایم.
رنان��ی ادامه داد: بنابراین، دولت ه��ا هم دیدگاه های نخبگان را نادیده 
گرفت��ه و راه خود را رفته اند اما امروز که دیگر منابع نفتی کفاف درآمد 
مورد نیاز دولت ها را نمی دهد، دیگر دولت ها نمی توانند نقش خود را به 
عنوان متولی توس��عه بازی کنند و این فرصتی است برای پژوهشگران،  
کنشگران و اندیشه ورزان حوزه توسعه که دست در دست هم بگذارند و 

جامعه را به سمت و سوی فرآیندهای توسعه آفرین سوق بدهند.
وی اف��زود: ب��دون گفت  و گ��و، تعام��ل و همگرای��ی روش��نفکران و 
اندیش��مندان کش��ور، ما همچنان در س��رگردانی ق��دم خواهیم زد. ما 

دستمان از ادعا و اختالف و الگوهای متعارض پر است.
رنانی تاکید ک��رد: ما باید به این ناتوانی پایان دهیم و در یک فرآیند 
گفت  وگوی بین نخبگانی، به یک همگرایی در حوزه توسعه دست یابیم. 
بدون شکل دهی گفتمان ملی توسعه، دولت ها همچنان به اسم توسعه و 

به نام برنامه های توسعه، منابع ملی ما را نابود خواهند کرد.
آینده پژوهی به جای آینده نگاری

نعمت اهلل اکبری، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و رئیس سازمان 
مدیری��ت و برنامه  ریزی این اس��تان نیز گفت: وقتی خب��ر محاکمه دو 
پزش��ک اصفهانی را از تلویزیون ش��نیدم که به س��بب کاربرد ایمپلنت 
تقلبی در ستون فقرات و بدن بیماران محاکمه شده بودند، با خود گفتم 
»ما اقتصاددانان، برنامه ریزان و جامعه شناس��ان چقدر ایمپلنت تقلبی و 
پروتزهای غلط در  پیکره اجتماع گذاش��تیم که کس��ی متوجه نیست و 

مابه ازای عینی ندارد و بابت آن محاکمه نیز نمی شویم.«
وی افزود: مش��کلی که ما اقتصاددانان، سیاس��تگذاران و برنامه ریزان 
داش��ته ایم، این است که به دستاوردها توجه نمی کنیم. ما دانشگاهیان، 
نخبگان، جامعه شناس��ان، عالمان سیاسی و س��ازمان ها، متهمان ردیف 
نخس��ت هس��تیم. اکبری با تاکید بر اینکه بسیاری چیزها که افتخار ما 
به ویژه علوم اجتماعی ها بود، امروز دردسرس��از ش��ده است، گفت: همه 

الگوهای برنامه ریزی ما توسعه را نابود کرد.
وی ب��ا تاکی��د بر لزوم تقوی��ت »پویش فکری توس��عه« که اکنون به 
همت برخی دانش آموختگان جوان علوم اجتماعی و انس��انی راه اندازی 
ش��ده اس��ت، افزود: توسعه در گرو آینده پژوهی اس��ت. ما باید دست از 

آینده  نگاری برداریم و به آینده پژوهشی روی بیاوریم.
انتقاد از نقش روشنفکران در تاریخ معاصر

همچنین تق��ی آزاد ارمکی، عضو هیات علمی دانش��گاه تهران نیز از 
نقش روشنفکران در یک صد سال اخیر انتقاد کرد و گفت: روشنفکران 
ما ناخواسته به جای آنکه جامعه مدنی را تقویت کنند، قدرت را تقویت 
کرده  اند. آنان بدون توجه به اینکه تا جامعه توانمند نشود، هیچ اصالحی 
در حوزه سیاس��ت ب��ادوام نخواهد ب��ود و به جای آنک��ه همت خود را 
مص��روف تقوی��ت جامعه مدنی کنند، همه توجه خ��ود را به نقد قدرت 
معط��وف کرده اند و صاحبان قدرت هم��واره در واکنش به نقد آنان، بر 
س��رکوب خود افزوده اند و بهانه ای برای بس��تن بیشتر و سرکوب بیشتر 

پیدا کرده اند. 
آزاد ارمک��ی ادامه داد: در واقع، ش��یوه برخورد ما ب��ا اصحاب قدرت 

موجب ش��ده اس��ت آنان فرصت پیدا کنند دش��منان خیالی بتراشند و 
برای مبارزه با این دش��منان به س��رکوب و محدودسازی جامعه مدنی 

دست بزنند.
این استاد جامعه شناسی گفت: امیرکبیر نه  چنان قهرمان بود که همه 
چیز را در او خالصه کنیم و نه چنان س��رکوب  گر بود که بخواهیم به او 
حمله کنیم. امیرکبیر یک تالشگر توانمند و خالق در مسیر توسعه بود 
و روشنفکران ما برای تبیین راه توسعه، از امیرکبیر نیز باید عبور کنند.

بازخوانی تاریخ از منظر توسعه
فری��دون الهی��اری، عضو هیات علمی دانش��گاه اصفه��ان هم در این 
نشست گفت: دوران قاجار، غروب دیوانساالری ایران بود و در این دوره، 
ناکارآمدی سیاسی نمود پیدا کرد که بازخوانی تاریخ با نگاهی متفاوت، 
ضرورت جست و جوی توسعه نیافتگی کشور را پس از آن زمان مشخص 

می کند.
وی ادامه داد: نوس��ازی و اصالحات در کش��ور از زمانی آغاز ش��د که 
متوجه ش��دیم توانایی ایس��تادگی در برابر توس��عه یافتگی و فناوری را 
نداری��م. همان زمان گروهی مخالفت با توس��عه را ب��ه بهانه لطمه وارد 
شدن به دین در پیش گرفتند، گروهی الگوگیری از غرب و توسعه حتی 
به بهانه از دس��ت دادن دین را پیگیر بودند و برخی مانند امیرکبیر نیز 

فناوری و توسعه همراه با دین و سنت را معنا می کردند.
به گفته وی، امیرکبیر با آگاهی از آماده س��ازی بستر اجتماعی، در راه 
توسعه گام برداشت و راه اندازی دارالفنون از جمله این بسترسازی بود.

الهی��اری به کم توجهی ها در شناس��اندن ش��خصیت ها اش��اره کرد و 
افزود: امیرکبیر، جهان و ایران را می ش��ناخت و این آگاهی، دلیل دید و 
اندیش��ه توسعه یافتگی در وی بود؛ ما نیز با مطالعه تاریخ و شناخت این 

شخصیت های برجسته می توانیم در راه توسعه گام برداریم.
محوریت توسعه، بسترساز بروز خالقیت و نبوغ بشری است 

عب��اس عصاری، عضو هیات علمی دانش��گاه تربیت مدرس نیز گفت: 
محور قرار گرفتن توسعه، بسترساز بروز خالقیت و نبوغ بشری است که 

این مهم را امیرکبیر 200 سال پیش درک کرده بود.
رئی��س پژوهش��کده اقتصاد دانش��گاه تربیت مدرس اف��زود: دانایی و 
دانش��ی که در انس��ان تجلی پیدا می کند، به خالقیت منجر می شود و 
تمدن جدید، توسعه را به وجود می آورد که در دو سده گذشته در این 
مس��یر تالش های بس��یار انجام و حتی جان هایی نیز فدا شده است که 
یک��ی از بزرگ ترین فداکاری ها و جوانمردی ها، حرکت میرزا محمدتقی 

خان فراهانی مشهور به امیرکبیر بود.
وی بیان داشت: مفاهیم متفاوتی در این سال ها از توسعه شکل گرفته 
و حرکت های��ی که در آن نقطه آغازین مش��اهده می ش��ود، همچنان بر 

تارک این کشور می درخشد.
به گفته عص��اری، برای پی بردن به اهمیت امیرکبیر، فقط راه اندازی 
دارالفنون کافی اس��ت که 289 نف��ر از دانش آموختگانش در اثر نهالی 
که امیرکبیر کاش��ت، به صدارت رس��یدند که 28 نفر آنها وزیر آموزش 

و پرورش بودند.
س��وتیتر: در مراس��م نمادین »روز ملی توس��عه«  در باغ فین کاشان، 
محس��ن رنان��ی از فاصله توس��عه با دغدغ��ه عمومی در ای��ران و لزوم 
ش��کل دهی گفتمان ملی توسعه س��خن گفت، نعمت اهلل اکبری از لزوم 
آینده پژوه��ی به جای آینده  نگاری در روند توس��عه حرف زد، تقی آزاد 
ارمک��ی از نقش روش��نفکران در تاری��خ معاصر انتقاد ک��رد و فریدون 
الهیاری بر ضرورت بازخوانی تاریخ ایران از منظر توس��عه تاکید کرد. در 
یک کالم، ترجیع بند سخنان این اقتصاددانان این مساله بود که با وجود 
اجرای برنامه های توس��عه در 70 سال گذش��ته، هنوز توسعه به مساله 

ملی و دغدغه عمومی ایرانیان تبدیل نشده است.

نقش امیرکبیر در روند توسعه به روایت اقتصاددانان

معمای توسعه نیافتگی ایران
یادداشت

بررسی 3 عامل موثر در گرانی آینده نفت

به طور معمول در فصل س��رد سال در نیم کره شمالی افزایش تقاضای 
نفت به رش��د قیمت ها می انجامد، اما در دوره کنونی سیاست های غرب 
ایجاب کرد که کشورها با استفاده از ذخایر استراتژیک به تقاضای فزاینده 
نفت پاسخ گفته و بازار را مهار کنند. به دلیل افزایش تولید نفت از منابع 
غیرمتعارف موسوم به شیل، قیمت نفت در زمستان کاهش یافت اما این 

کاهش در آینده به رشد تبدیل خواهد شد. چرا؟
1-دلیل اول، عدم امکان اتکای همیشگی کشورها به ذخایر استراتژیک 
و اس��تفاده از منابع غیرمتعارف اس��ت. هزینه تولید نف��ت خام از منابع 
نامتعارف بس��یار باالس��ت و تولید و فروش آن به منظور مهار همیشگی 
بازار برای کشورها امکان پذیر نیست. ایران و عربستان به عنوان صاحبان 
منابع متعارف نفت در دنیا ش��ناخته می شوند. این کشورها برای تولید 
هر بش��که نفت خام کمتر از10 دالر هزینه می کنند و درواقع کمترین 
میزان هزینه برای تولید نفت در ایران و عربس��تان ثبت ش��ده است. در 
سایر کشورها این میزان بیشتر است. روسیه حدوداً برای تولید هر بشکه 
نف��ت 14 دالر هزینه می کند. در کش��ورهای آفریقایی مثل نیجریه این 
هزینه به 12 تا 13 دالر می رسد و در نروژ و انگلستان که نفت شمال را 
استخراج می کنند این میزان 17 تا 18 دالر است. این در حالی است که 
هزینه اس��تخراج نفت از منابع غیرمتعارف موسوم به شیل که عمدتاً در 
آمریکاست، براساس آماری که مرکز تحقیقات اوپک، سایت های تخصصی 
مثل بانک جهانی و مؤسس��ات اطالعات انرژی ارائه کرده اند از 35 تا 40 
دالر است. به این ترتیب اگر آمریکا یا سایر کشورهای دارنده منابع شیل 
بخواهند نفت تولید کنند، قیمت این نفت دست کم باید برای هر بشکه 
60 دالر تعیین شود. تولید نفت با چنین هزینه ای مقرون به صرفه نیست 
مگر اینکه سیاست های آمریکا بر منافع اقتصادی غلبه کند و هزینه های 
مال��ی تولید و عرض��ه این چنینی نفت را بپذیرد. از س��وی دیگر آمریکا 
می تواند نفت بیشتری از کانادا وارد کند. بخش عمده ای از نفت موردنیاز 
آمریکا از مناطق نفت خیز کل گری کانادا از شمال وارد می شود و آمریکا 
در مناطق مرکزی و جنوبی از نفت خودش استفاده کند. با توجه به همه 
این مقدمات می توان گفت هزینه باالی تولید نفت از منابع ش��یل یک 
دلیل عمده در افزایش قیمت نفت در آینده است. هرچند نفت همیشه 
سیاست زده بوده و ممکن است باوجود اینکه هیچ عقل سالمی حکم به 
تولی��د نفت با هزینه 40 دالر و فروش آن ب��ا قیمت 44 دالر نمی دهد، 
آمری��کا به مهار ب��ازار با اتکا به این منابع تن ده��د. تولید نفت از منابع 
غیرمتعارف موس��وم به شیل تنها در ش��رایطی صرفه اقتصادی دارد که 

قیمت نفت بین 65 تا 70 دالر قرار بگیرد.
2-براس��اس آخری��ن مطالعاتی که در اداره اطالع��ات انرژی آمریکا و 
آژانس بین المللی انرژی انجام ش��ده، جهان با رشد مصرف نفت در آینده 
روبه رو خواهد شد. رشد مصرف و ضریب رشد مصرف از عوامل اثرگذار در 
آینده قیمت نفت است. اکنون دنیا 95 تا 96 میلیون بشکه نفت در روز 
مصرف می کند که پیش بینی  ش��ده این میزان در سال 2019 از یکصد 
میلیون بش��که نفت فراتر رود. این یعنی 2 تا 2.6درصد رشد مصرف. به 
نظر من با توجه به ضریب رشد مصرف قیمت نفت در سال 2019 بیش 
از 60 دالر خواهد بود و حتی به نظر می رسد در فصل سرمای بعدی در 
همین سال به 65 دالر هم برسد. در سال گذشته مصرف جهانی نفت از 
92 میلیون بشکه به 94 میلیون بشکه رسیده و گزارش های بین المللی 
حاکی از آن اس��ت که مصرف نفت خام و مواد هیدروکربنی در جهان با 
توجه عدم تحقق اهداف مربوط به برنامه های انرژی تجدید ناپذیر رش��د 

بیشتری هم پیدا می کند.
3-نکته س��وم اینکه میزان ظرفیت کشورهای تولیدکننده نفت مثل 
عربستان و روسیه کمتر از رشد ضریب مصرف نفت در سال های 2019 
و حتی 2020 اس��ت. آژانس بین المللی ان��رژی گزارش کرده که میزان 
تولید نفت آمریکا در سال های آینده افزایش پیدا کرده و از 11.5 میلیون 
بش��که به 16.5 میلیون بشکه در س��ال  2025 می رسد. از سوی دیگر 
اعالم ش��ده که ضریب رش��د مصرف نفت از 1.8 تا 2.6 در نوسان است. 
عوامل دیگری مثل رشد جمعیت جهان و رفاه طلبی جهانی در کنار این 
مسائل به رشد بیشتر مصرف نفت دامن می زند و این در حالی است که 
تولیدکنندگان بزرگ نمی توانند ضریب رشد استخراج نفت خام را بیش 
آنچه برنامه ریزی شده افزایش دهند. برای مثال عربستان تا سه سال آینده 
تنها می تواند تولید نفت خام را حداکثر 400 هزار بش��که افزایش دهد. 
از س��وی دیگر روسیه که اقتصاد آن وابستگی 48درصدی به درآمدهای 
نفتی دارد به دنبال افزایش تولید است اما میزان افزایش تولید این کشور 

در سال 2018 تنها 300 هزار بشکه بوده است.

تهران یک تنه چقدر از درآمد ایران را تامین 
می کند؟

رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت این استان 
براساس الیحه بودجه سال 98 به تامین 60 هزار و 842 میلیارد تومان 
از مبلغ 208 هزار و 775 میلیارد تومان میزان درآمد کل کشور )به جز 

درآمد نفتی و میعانات( ملزم شده است.
ب��ه گزارش ایرنا، نعم��ت اهلل ترکی با بیان این مطل��ب افزود: مجموع 
درآمدهای عمومی استان ها در الیحه بودجه سال آینده 115 هزار و 30 
میلیارد تومان پیش بینی شده است. مبلغ درآمد عمومی پیش بینی شده 
برای اس��تان ته��ران عددی حدود نیم��ی از کل درآمد عمومی مجموع 
اس��تان های کشور است که این رقم نس��بت به بودجه امسال 21درصد 
رش��د دارد. همچنین در الیحه بودجه س��ال آینده 814میلیارد تومان 
اعتبار هزینه ای برای استان تهران پیش بینی شده که معادل 6درصد کل 
س��هم استان ها است. به گفته وی، در زمینه اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای )عمرانی(، مجموع اعتبارات استانی استان ها 11 هزار و 400 
میلیارد تومان پیش بینی ش��ده که سهم تهران از این رقم 261 میلیارد 
تومان اس��ت. همچنین س��هم استانی اس��تان تهران از اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای کل کش��ور برای سال 98 معادل 42صدم درصد 

و نیز سهم آن از اعتبارات عمرانی استانی استان ها نیز 2درصد است.
ترکی ادامه داد: در حالی که مجموع اعتبارات اس��تانی اس��تان ها در 
بخش تملک دارایی های س��رمایه ای 2درصد افزایش یافته، سهم استان 
تهران در این بخش 1.4درصد کاهش داش��ته اس��ت. همچنین ضریب 
بازگش��ت اس��تانی در الیحه بودجه س��ال 98 برای این استان نزدیک 

1.75درصد پیش بینی شده است.
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قیمت مسکن به دالیل متعددی از جمله شرایط اقتصاد کالن در ابتدای 
امسال گرفته تا رشد قیمت زمین و نهاده های ساختمانی با افزایش همراه 
بوده، اما همواره این پرس��ش مطرح می ش��ود که کدامیک از این عوامل، 
بیش��ترین نقش را در افزایش قیمت مسکن داشته اند؟ این افزایش قیمت 
در بازار مس��کن ایران با کمی تاخیر نسبت به رشد قیمت ها در بازار ارز و 
طال آغاز شد و موجب شد تا فرصت خانه دار شدن شهروندان کمتر شود، 
تا آنجا که کارشناسان رفاه اجتماعی معتقدند خانه دار شدن مردم تا پنج 
س��ال به تاخیر افتاده است. در این میان، هر کدام از بخش های درگیر در 
بازار مس��کن، گناه رش��د قیمت ها را به گردن دیگری می اندازد، چنانچه 
برخی عقیده دارند رشد قیمت ها در نهاده های ساختمانی، مهمترین دلیل 

افزایش قیمت هاست.
»ایرنا« در گزارش��ی تحلیلی و در گفت وگو با فرش��ید پورحاجت، دبیر 
کانون سراس��ری انبوه سازان و اس��ماعیل کاظمی، رئیس اتحادیه مصالح 
س��اختمانی به کالبدشکافی عوامل سه گانه افزایش قیمت مسکن در سال 

97 پرداخته است.
افزایش 49درصدی قیمت نهاده های ساختمان

آمارها نشان می دهد شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی 
ش��هر تهران در تابس��تان امس��ال 25.7درصد نس��بت به بهار امس��ال و 
49.1درصد نس��بت به تابستان پارس��ال افزایش داش��ته است. براساس 
آخری��ن گزارش مرکز آمار از ش��اخص قیمت نهاده های س��اختمان های 
مس��کونی تهران، در گروه ایزوگام و قیر تابستان امسال نسبت به تابستان 
س��ال گذشته 169درصد رش��د، گروه چوب 108درصد، گروه آهن آالت، 
میلگرد و پروفیل در و پنجره نیز تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه 

پارسال با تورم 94درصد رشد داشته است.
این س��ه گروه از مصالح س��اختمانی که بیشترین تورم را در میان سایر 
گروه های نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در تابستان امسال 
تجربه کردند از ش��روع ساخت و ساز تا زمان تکمیل واحدهای مسکونی، 
مورد نیاز س��ازندگان هس��تند؛ در واقع این سه گروه از مصالح ساختمانی 
طی��ف متنوع��ی از مراح��ل و فرآیندهای مرب��وط به اج��رای پروژه های 
س��اختمانی را به لحاظ رشد قیمت تمام شده ساخت و سازهای مسکونی 
تحت تأثیر قرار می دهند و در همه مراحل ساخت، اثر افزایشی خود را بر 

هزینه های ساختمانی اعمال می کنند.
با این حال بسیاری از فعاالن این بخش عقیده دارند رشد قیمت زمین 
س��بب شده تا قیمت مسکن با افزایش باالیی روبه رو شود. دلیل این افراد 
نیز اختالف قیمت مسکن در نقاط مختلف شهر است به گونه ای که حتی 
در مواردی قیمت ها در نقاط پایین و باالی شهر تا 7 برابر اختالف دارد. در 
عین حال، برخی دیگر افزایش قیمت مسکن را بازتابی از شرایط اقتصادی 
حاکم می دانند و عقیده دارند که تورم باعث شده تا مردم از ترس کاهش 
ارزش دارایی های خود به س��مت بازارهایی مانند س��که، ارز و یا مس��کن 

بیایند.
سه عامل موثر بر افزایش قیمت مسکن

فرش��ید پورحاجت، دبیرکانون سراسری انبوه س��ازان، مهمترین عامل 
افزایش قیمت مسکن را »بی ثباتی اقتصادی« دانست و گفت: رشد قیمت 
زمی��ن، افزایش دس��تمزدها و نهاده های تولید به بی ثبات��ی اقتصادی باز 
می گردد و ارتباط مستقیم با سیاست گذاری حوزه مسکن و غبارآلود بودن 

فضای کسب و کار دارد.
به گفته وی، این س��ه عامل باعث دام��ن زدن به افزایش قیمت زمین، 

افزایش هزینه ها و حتی مصالح ساختمانی شده است.
تغییر ماهیت مسکن با تصویب قوانین خلق الساعه

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه در فضای کسب و کار نیز 
قوانین خلق الساعه با نگاه س��رمایه گذاری در حوزه مسکن وضع می شود، 
گفت: با توجه به این نگاه، نباید انتظار داشته باشیم کاالی مصرفی تغییر 
ماهیت نداده و به کاالی سرمایه ای تبدیل نشود. زمانی که قوانین متعددی 
ب��رای دریاف��ت عوارض، مالیات و س��ایر وجوه مصوب می ش��ود زمینه را 
برای حرکت از پیکره مس��کن به حوزه س��رمایه گذاری ایجاد کرده و نگاه 

سرمایه گذاری به تولید مسکن را دامن می زند.
پورحاج��ت ادامه داد: تصوی��ب قوانین مزاح��م در بخش های مختلف 
همچون »پیش فروش س��اختمان«، فقط اب��زار مالی بخش تولید را بدون 
توجه به ش��رایط کنونی می گیرد و نتیجه آن، از دس��ت دادن کارایی تنها 
منبع تامین نقدینگی در بخش خصوصی اس��ت و بنگاه های تولیدی قادر 
به تامین نقدینگی خود خارج از سیستم بانکی نخواهند بود. این مساله در 
س��الیان گذشته به انحراف رفته و سبب شده برای اقتصاد کشور و بخش 

تولید چالش های اساسی ایجاد شود.
تورم، تب مسکن را باال برد

دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان، اصلی ترین دلیل نوسانات در قیمت 
مس��کن را عامل تورم دانس��ت و افزود: این موضوع به هم��ه دولت ها باز 
می گ��ردد. زمانی که تورم باالیی در اقتصاد ب��ه وجود می آید مردم تالش 
می کنند تا ارزش سرمایه های خود را باال ببرند و از همین رو دارایی خود 
را ب��ه کاالیی تبدیل می کنند که می توان��د ارزش خود را حفظ کند. این 
مش��کل اکنون در حوزه مسکن، دالر، طال و بورس رخ داده و همه نشأت 

گرفته از موضوع تورم است. اگر تورم کنترل می شد هیچ گاه این اتفاق در 
اقتصاد رخ نمی داد.

پورحاجت ادامه داد: مصالح س��اختمانی نیز بخش عمده آن در کش��ور 
تولید می ش��ود، اما زمانی که تولیدکنن��ده می خواهد در بازارهای جهانی 
ب��ه صورت رقابتی کار کن��د، نیم نگاهی به این بازاره��ا دارد و از آنجا که 
قیمت گذاری ها به دالر انجام می ش��ود، نوس��ان قیم��ت دالر بر کاالهای 

تولیدی نیز اثرگذار خواهد بود.
افزایش 1۰۰درصدی قیمت محصوالت فوالدی

او به موارد دیگری در بخش محصوالت فوالدی و پتروشیمی نیز اشاره 
کرد و گفت: در فوالد با افزایش 100درصدی نس��بت به پارس��ال مواجه 
هس��تیم. در شرایط ثبات اقتصادی، تولیدکننده و مصرف کننده می توانند 
برای حضور در بازار برنامه ریزی کنند، اما در آشفتگی اقتصادی، نه بخش 
تولید می تواند تصمیم درس��تی بگیرد و ن��ه مصرف کنندگان برای خرید 

برنامه ریزی خواهند داشت.
به گفته پورحاجت، آمارها نش��ان می دهد در شش سال اخیر با کاهش 
50درصدی صدور پروانه های س��اختمانی روب��ه رو بوده ایم و در مقابل، در 

همین س��ال ها، افزایش تقاضای مصرفی نیز وجود داش��ته است. حتی در 
ش��رایط کنونی که آماره��ا از کاهش خرید و ف��روش حکایت دارد بازهم 
مصرف کننده واقعی برای مس��کن وجود دارد اما شرایط برای ورود به بازار 
مس��کن مهیا نیس��ت و تقاضای مصرفی نمی تواند خود را با بازار مسکن 
وفق دهد. پورحاجت، نوس��انات را مانع حضور متقاضیان در بازار مس��کن 
دانس��ت و گفت: در پنج سال گذشته تولید مس��کن کاهش 50درصدی 
داش��ته است؛ زمانی که نظم عرضه و تقاضا به هم می خورد، تاثیر خود را 
بر بازار مسکن می گذارد اما در شرایط کنونی این فقط یکی از فاکتورهای 

افزایش قیمت است.
قیمت مسکن بیشتر تحت تأثیر قیمت زمین است

همچنین اسماعیل کاظمی، رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی، افزایش 
قیمت زمین را مهمترین دلیل رش��د نرخ مسکن دانست و گفت: افزایش 
قیمت مصالح بیش از آنکه تاثیر واقعی داش��ته باش��د، تأثیر روانی بر بازار 

مسکن داشته است.
وی با بیان اینکه تورم قیمتی مصالح ساختمانی غیرفلزی در پنج سال 
گذش��ته از میانگین تورم ساالنه کمتر بوده است، ادامه داد: قیمت مسکن 
بیشتر تحت تأثیر بهای زمین است و اختالف نرخ مسکن در مناطق شمالی 
و جنوبی نیز این ادعا را تایید می کند. افزایش قیمت مصالح س��اختمانی 
به چند دس��ته تقسیم می ش��ود؛ به طور مثال س��یمان در بسته بندی و 
بارگیری افزایش داش��ته است، اما از س��وی دیگر از سال 1392 به دلیل 
رکود کاری، تولیدکنندگان نتوانسته اند افزایش ساالنه قیمت ها را با توجه 
به تورم سالیانه اعمال کنند و تخفیف هایی ارائه می شد که حباب در بازار 

ایجاد می کرد.
افزایش 3۰درصدی قیمت مصالح ساختمانی غیرفلزی

او با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون با 30درصد افزایش قیمت زمین 
مواج��ه بوده ایم، تاکید کرد: طبیعی اس��ت که این افزایش قیمت بر بهای 
تمام شده مسکن اثرگذار باشد و سازنده این را در اعداد و ارقام لحاظ کند 

اما عمده قیمت تمام شده یک واحد آپارتمان مربوط به نرخ زمین است.
به گفت��ه رئیس اتحادیه مصالح س��اختمانی، به ط��ور میانگین حدود 

60درصد قیمت مسکن، قیمت زمین است.
وی با بیان اینکه سایر مصالح ساختمانی مانند آهن آالت با افزایش قیمت 
هم��راه بوده، گفت: هرچند که به تازگی آهن با کاهش قیمت همراه بوده 
اس��ت اما در بهای تمام ش��ده مس��کن، موضوع زمین حرف اول و آخر را 

می زند.
کاظمی ادامه داد: به دلیل رکود در س��ال های اخیر در بخش ساخت و 
س��از، مصالح س��اختمانی به ویژه سیمان، گچ، آجر، ماسه ، خاک سنگ و 
در کل مواد کانی غیرفلزی نتوانسته به قیمت حقیقی خود برسد و بنا به 
ضرورت فروش محصوالت، با زیان کاالهای خود را به بازار وارد کردند؛ در 
برخ��ی موارد حتی این قیمت ها از نرخ واقعی نیز کمتر بوده اس��ت و این 

رقابت ناسالم بین توزیع کنندگان ادامه دارد.

چه عواملی به گرانی مسکن در سال 97 دامن زدند؟

دالیل سه  گانه افزایش قیمت مسکن
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خبرنــامه

فرصت امروز: تجربه حذف صفر از پول ملی نخس��تین بار پس از جنگ 
جهانی دوم و در آلمان  غربی اتفاق افتاد و سپس در دهه 60 و 70 میالدی، 
این سیاس��ت در کشورهای مختلف که اکثراً کش��ورهای در حال توسعه 
بودند، به اجرا درآمد. در ایران نیز حذف صفر از پول ملی به عنوان »سرآغاز 
اصالحات اقتصادی« داس��تان جدیدی نیست و همزمان با کاهش ارزش 
ریال در بازارهای جهانی و به دنبال آن، باال رفتن نرخ ارز در اقتصاد ایران، 
بان��ک مرکزی چه در دولت دهم و چه دولت یازدهم، بحث حذف صفر از 
پ��ول ملی را مطرح کرد. حاال این ماجرا در دولت دوازدهم نیز ادامه یافته 
و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از ارس��ال الیحه حذف چهار 
صفر از پول ملی به هیات دولت و بازه زمانی دو ساله برای اجرای این طرح 

سخن گفته است.
اما با قوت گرفتن اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی، اقتصاددانان 
و فعاالن اقتصادی نظرات مختلفی درباره اجرای این طرح دارند. در حالی 
که برخی معتقدند با روشن شدن جزییات این طرح بهتر می توان درباره آن 
نظر داد و ابعاد اجرای آن را سنجید، اما در مقابل، برخی فعاالن اقتصادی 
دیدگاه های متفاوتی نسبت به این طرح دارند و معتقدند حذف صفر از پول 

ملی، تکرار داستان های گذشته و بازی با اعداد است و بس.

حذف صفر از پول ملی به نفع اقتصاد است؟
طرحی برای دو سال دیگر؛ این نزدیک ترین توصیفی است که می توان از 
طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران عنوان کرد. به گزارش خبرآنالین، 
همت��ی، رئیس کل بانک مرکزی که این روزها با اقدامات پیاپی نهاد تحت 
تصدی اش در بازارهای پولی و مالی بر صدر خبرها نشس��ته اس��ت، هفته 
گذشته خبر از اجرای طرحی داد که هرچند تازه نبود اما فضای رسانه ای 
ایران را به ش��دت تحت تاثیر قرار داد. او از ارائه الیحه حذف چهار صفر از 
پ��ول ملی ایران به دولت خب��ر داد و وقتی همهمه ها در این خصوص باال 

گرفت، اعالم کرد که این طرح حداقل دو سال دیگر اجرایی خواهد شد.
اما این اولین بار نیس��ت که موضوع حذف صفر از پول ایران در دس��تور 
کار ق��رار می گیرد؛ جدی ترین اتفاقی که در این عرصه افتاد، وقتی بود که 
جهش ناگهانی نرخ ارز در سال 91 رخ داد و دالر به محدوده 4هزار تومان 
وارد شد. آن روزها هم از ضرورت حذف سه صفر از پول ملی ایران سخن 

می گفتند.
واحدی که هیچ گاه به رسمیت شناخته نشد

ری��ال واحد چن��دان خوش اقبالی در ایران نبود. به نظر می رس��ید تنها 
در شناس��نامه، نام پول ملی ایران، ریال اس��ت. مردم از همان اوایل سده 
چهارده��م، وقتی ریال واحد پول ملی ایران ش��د نیز تومان را در توضیح 
می��زان قیمت اجناس و حتی دارای��ی خود به کار می بردند. هر تومان 10 
ریال می ش��د و هرچند مش��تقات تومان، یعنی ریال نیز آن روزها ارزش 
داشت و سکه ها دو ریالی و پنج ریالی و حتی کوچکتر از آن قدرت خرید 
داشتند، اما در محاوره به سکه دو ریالی، »دو زاری« و به سکه پنج ریالی 
»5 زاری« و به قطعات کوچک تر نیز »ده ش��اهی« می گفتند، اما ریال را 

هیچ وقت در محاوره نیز جای ندادند.
 معلوم نبود دلیل این بی اقبالی چیست. کم کم در سالیان آتی وقتی موج 
تورم، هر سال بخشی از ارزش پول ملی را می بلعید، خود به خود صفری از 
واحد پول ملی افتاده بود و مردم قیمت ها را به تومان عنوان می کردند. در 
سالیان اخیر اما این حذف به یک صفر بسنده نشد، در محاوره یک تومان 
معنای یک میلیون تومان و نه یک هزار تومان را دارد و این بدان معناست 
که ایرانیان خود راسا به حذف نه یک صفر و دو صفر و چهار صفر که هفت 
صف��ر از پول مل��ی اقدام کرده و یک تومان را براب��ر با یک میلیون تومان 
ارزیابی می کنند. ارزش پول ایران در س��ال 1397 نیز کاهش��ی جدی را 
تجربه کرده است، برخی اظهارنظرها مستند به این نکته است که با حذف 

صفرها ارزش پول ایران در جهان، بازگردانده می شود.

حذف صفر؛ آری یا نه
 هرچن��د حذف صف��ر از واحد پول ای��ران موافقانی ج��دی دارد، اما 
بررسی ها نشان از آن دارد که شمار مخالفان این طرح به تدریج با ورود 
کارشناسان و اس��اتید اقتصاد دانشگاه رو به افزایش است. علی قنبری، 
کارش��ناس اقتصادی و اس��تاد دانش��گاه را می ت��وان در جرگه موافقان 
ارزیابی کرد. او می گوید: »این اقدام می تواند مبادالت اقتصادی ایران را 
تسهیل کند.« شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی نیز با 
اش��اره مصوبه دولت در جریان بررسی الیحه بانک مرکزی در خصوص 
ح��ذف چهار صفر از پول مل��ی، گفت: »این بهترین اقدام در راس��تای 

ساده سازی اعداد است.«
 با این وجود، کم نیست شمار کارشناسانی که این طرح را طرحی فاقد 
مبنا و مفهوم مش��خص برای اقتصاد می دانند. طهماسب مظاهری در این 
زمینه گفته است: »در شرایط فعلی اولویت اقتصاد ما اصالح زیرساخت های 
پولی و بانکی اس��ت، نه حذف صفر از پول ملی. همچنین در حال حاضر 
دولت ظرفیت حذف صفر از پول ملی را به ش��کل صحیح ندارد و ممکن 

است دچار انحراف و کج روی شود.«
دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اما نظری متفاوت ارائه کرده است. 
وی می گوید: »به عنوان نظر شخصی اجازه دهید حرفی در این باره نزنم و 

نظر وزارتخانه را کار کنیم و آنجا اعالم خواهم کرد.«
ایستگاه پایانی کجاست؟

دولت پیش��تر الیحه ای را به تصویب رسانده اس��ت که بر تبدیل واحد 
پول ایران از ریال به تومان داللت دارد. انگار قرار اس��ت از پس نزدیک به 
90 س��ال عدم اس��تفاده از واحد پولی ریال، باالخره نام این واحد پولی در 
شناس��نامه تغییر کرده و از ریال به تومان بدل شود. حاال باید دید تبدیل 
واح��د پول��ی ایران از ریال ب��ه تومان که در دل خود ح��ذف یک صفر را 
گنجانده است، با الیحه حذف چهار صفر، به معنای خداحافظی پنج صفر 

از اسکناس های ایران است یا خیر.
 البته همتی گفته است تا دو سال دیگر در صورت حذف صفرها هر هزار 

تومان برابر با یک تومان خواهد شد.
باید منتظر ماند و دید ایرانیانی که سالیان طوالنی است به میلیونر بودن 
عادت کرده اند با این تغییر می توانند با ش��مارش دارایی ش��ان در مقیاس 
ه��زار، کنار بیایند؟ در صورت اجرایی ش��دن این طرح تا دو س��ال دیگر 
میلیاردرها میلیونر می ش��وند و میلیونرها در قامت هزار  دارایی شان را به 

شمار درمی آورند.

پیدا و پنهان حذف 4 صفر از پول ملی

میلیاردرهای ایرانی میلیونر می شوند 

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

دبیر کل بانک مرکزی:
مطالعات متمرکز بالک چین در دستور کار 

بانک مرکزی است
دبیر کل بانک مرکزی از مطالعات متمرکز این بانک برای بهره گیری از 
فناوری بالک چین خبر داد و گفت: بسیاری از مشکالت موجود در دنیای 
مالی فعلی مانند جعل و کالهبرداری با سیس��تم Encrypt )رمزنگاری( 

پیشرفته ای که در بالک چین وجود دارد، کاًل متحول خواهد شد.
ب��ه گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، محمد طالب��ی درباره اهمیت و 
ضرورت بررس��ی های جدی راجع به تکنول��وژی BlockChain، با این 
مقدمه که بالک چین تکنولوژی جدیدی اس��ت که در دنیا مطرح ش��ده 
و پیش بینی می ش��ود تحول ب��زرگ در دنیا بعد از اینترنت باش��د، افزود: 
پیش بینی می شود بالک چین تمام ساختارهایی که توسط اینترنت ایجاد 

شد را وارد پارادایم جدیدی کرده و تحوالت چشمگیری را رقم بزند.
وی با بیان اینکه تحوالت بزرگ در نظام مالی یکی از تغییراتی است که 
توس��ط تکنولوژی بالک چین رقم خواهد خورد، اظهار داشت: پیش بینی 

می شود که نظام مالی در عصر بالک چین تا حد بسیار زیادی تغییر کند.
دبی��ر کل بان��ک مرکزی، مهم تری��ن خصوصیت بالک چی��ن را تغییر 
س��اختارهای متمرک��ز در نظام مالی توصیف و اظهار ک��رد: برمبنای این 
تکنولوژی س��اختارهایی مبنی بر »نهاده��ای اداره کننده نظامات مالی به 
 Distributed ًصورت متمرکز« تغییر خواهد ک��رد و در قالب اصطالحا
ledger technology ک��ه هم��ان تکنولوژی بالک چین هس��ت، اداره 
خواهد شد. وی افزود: نظامات مالی دنیا در حال حاضر بر نهادهای متمرکز 
مبتنی اس��ت؛ به عنوان مثال سوئیفت تمام تراکنش های بین کشورهای 
دنیا و بانک مرکزی هر کشور نیز همه تراکنش های مالی درون آن کشور 
را اداره می کن��د، اما تکنولوژی بالک چین ای��ن پارادایم را تغییر می دهد. 
یعنی دیگر نظارت متمرکزی وجود نخواهد داشت و هرچه هست در یک 
شبکه اتفاق می افتد. طالبی با بیان اینکه نظام مالی بعد از بالک چین وارد 
دنیای جالبی خواهد شد، خاطرنشان کرد: مثاًل Crowd financing یا 
همان تامین مالی جمعی، پدیده جدیدی در حوزه مالی اس��ت و معتقدم 
با تکنولوژی بالک چین ش��کل جدیدی خواهد داشت و همچنین نظارت 
نهاده��ای نظارتی، به طریق دیگری اعمال خواهد ش��د ضمن اینکه نحوه 
مش��ارکت و س��رمایه گذاری و حض��ور افراد در نظام مال��ی در یک حالت 

Privacy)پوشیدگی و امنیت( بیشتری اتفاق خواهد افتاد.
دبیر کل بانک مرکزی  پیش بینی  کرد: بس��یاری از مش��کالت موجود 
 Encrypt در دنیای مال��ی فعلی مانند جعل و کالهبرداری با سیس��تم
)رمزنگاری( پیش��رفته ای که در بالک چین وجود دارد، کاًل متحول خواهد 
ش��د. طالبی با اشاره به اینکه بحث CryptoCurrencyها )رمزارزهای( 
CryptoCu  ههانروا مطرح شده، ادامه داد:  هم اکنون کشورها به سمت-
rencyهای ملی و نش��نال حرکت کرده اند ک��ه تحوالتی را ایجاد خواهد 
کرد و همچنین بازارهای س��رمایه به س��مت ابزارهایی رفته اند که مبتنی 

بر بالک چین است.
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فرصت امروز: به نظر می رسد تاسیس »بورس بین الملل« گام های نهایی 
خود را س��پری می کند. هفته گذشته بود که مرتضی بانک، دبیر شورای 
عال��ی مناط��ق آزاد تجاری-صنعتی از راه اندازی پنجمین بورس کش��ور 
خبر داد و گفت که آیین نامه تش��کیل »بورس بین الملل« به کمیس��یون 
اقتصادی دولت ارجاع داده شده و پس از آن برای تصویب نهایی به هیات 

دولت می رود.
زمزمه تاس��یس بورس بین الملل در بازار سرمایه ایران از مدت ها پیش 
مطرح ش��د. فعالیت این بورس که به منظور گسترش فعالیت بازار سهام 
در مناطق آزاد و حضور کشورهای دیگر در ایران است، می تواند به عنوان 
یک منبع ارزآوری مهم برای کشور به شمار رود. پس از آنکه طی روزهای 
اخیر، دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی خبر داد که بورس 
بین الملل در یک قدمی تاسیس قرار دارد، حاال بهادر بیژنی، مشاور رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل اب��راز امیدواری کرده تا 
پایان امسال شاهد تصویب آیین نامه تاسیس بورس بین الملل در مناطق 

آزاد توسط هیات دولت باشیم.
بر این اساس، »بورس بین الملل« پس از بورس تهران، فرابورس، بورس 
انرژی و بورس کاال، پنجمین بورس کشور خواهد بود و قرار است با هدف 
جذب س��رمایه گذاران خارجی در جزیره کیش راه اندازی شود. به همین 
بهانه، پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا( در گفت وگویی با بهادر بیژنی به 

جزییات فعالیت »بورس بین الملل« پرداخته است.
جزییات فعالیت »بورس بین الملل«

به گفته بیژنی، بحث تاس��یس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری-
صنعتی ایران در اجرای ماده 29 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 
ایران در حال آماده س��ازی است. او درخصوص مراحل طی شده این طرح 
گفت: در پانصدو چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق 
بهادار در تاریخ 26 اردیبهشت سال جاری طرح تاسیس بورس بین الملل 

در مناطق آزاد بررسی و مورد تایید این شورا قرار گرفت.
بیژن��ی افزود: بعد از تایید هیات مدیره س��ازمان بورس، این طرح برای 
بررسی بیشتر به شورای عالی بورس ارجاع داده شد. در این شورا نیز طی 

دو مرحله بررس��ی آن به پایان رسید. ش��ورای عالی بورس در تاریخ 22 
خرداد سال 97، این طرح را بررسی و نظرات اعضا را اخذ کرد و در تاریخ 

11 تیرماه این آیین نامه به تصویب شورای عالی بورس رسید.
مش��اور رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل با اعالم 
اینک��ه این آیین نامه هم اکنون در هیات دولت اس��ت، گفت: کمیس��یون 
اقتصادی دولت این روزها در حال بررس��ی زوایای محتلف تشکیل بورس 
بین الملل اس��ت و کارهای مطالعاتی در این زمینه، توسط این کمیسیون 

انجام می گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از مراحل به اجرا رسیدن این طرح 
تاکنون طی شده است، به نظر می رسد تا پایان سال شاهد تصویب نهایی 

این آیین نامه در هیات وزیران باشیم.
درخواست تاسیس بورس کجا می رود؟

بیژنی همچنین گفت: تصویب نهایی این آیین نامه، ش��رایطی را فراهم 
می کند تا متقاضیان درخواس��ت تاس��یس بورس، درخواست های خود را 
به صورت کتبی به س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. سازمان نیز 
براساس مهلت تعیین شده در آیین نامه بررسی های اولیه را انجام می دهد 
و در دو حالت یا پیش��نهاد صدور مجوز تاسیس را به شورای عالی بورس 

ارسال می کند، یا عدم پذیرش درخواست را اعالم می کند.
ای��ن مقام مس��ئول افزود: این درخواس��ت به چند حال��ت می تواند به 
سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود. درخواست می تواند توسط عده ای 
از س��هامداران کش��ورهای دیگر ارائه شود یا تلفیقی از س��رمایه گذاران 

خارجی و ایرانی در کنار یکدیگر باشد.
مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل درخصوص 
ش��رایط تشکیل بورس بین الملل نیز گفت: در آیین نامه پیشنهادی آمده 
است که سرمایه تش��کیل بورس باید صرفا ارزی باشد. درخصوص سقف 
مالکیت س��هامداران خارجی و ایرانی و حداکثر س��هامداری هر گروه نیز 

شورای عالی پس از تاسیس بورس تصمیم گیری می کند.
مزایای تشکیل بورس بین الملل

وی همچنین درخصوص مزایای تاس��یس بورس بین الملل در مناطق 

آزاد تجاری-صنعت��ی بیان کرد: اجرای چنین طرحی با مزایای بس��یاری 
برای اقتصاد و بازار س��رمایه همراه است. تشکیل چنین بورسی می تواند 
گام مهمی در راستای بین المللی شدن بازار سرمایه ایران باشد. همچنین 
ای��ن موضوع می تواند یکسان س��ازی مق��ررات و اس��تانداردها و پذیرش 

همزمان اوراق بهادار و کاال را به همراه داشته باشد.
بیژنی اش��اره کرد: از سوی دیگر تاس��یس بورس بین الملل به افزایش 
س��طح اس��تانداردها و رویدادهای اجرایی کمک می کند و باعث می شود 
بازار س��رمایه ایران فعال تر، منصفانه تر و شفاف تر از قبل شود. همچنین 
می تواند سطوح رقابتی را ارتقا دهد و میان بورس ها رقابت سازنده ایجاد 

کند.
تدابیر اتخاذی برای تبادالت بانکی

مش��اور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل در بخش 
دیگر این گفت وگو در پاس��خ به س��والی درخصوص تب��ادالت بانکی این 
بورس ها گفت: جزییات این موضوع در آیین نامه پیش��نهادی ارائه نشده 
و اتخاذ تصمیم نهایی به نظر س��ازمان بورس و شورای عالی موکول شده 

است.
وی همچنین در این رابطه افزود: در آیین نامه به این موضوع اشاره شده 
که وجود یک نهاد متولی )کاس��تودین( برای تاس��یس بورس بین الملل 
الزامی اس��ت. با توجه به اینکه معموال نهاد متولی بزرگ در دنیا، بانک ها 

هستند باید منتظر حضور این گروه ها باشیم.
بیژن��ی در ادامه گفت: ضمن تاکید به ورود نهادهای متولی بین المللی، 
این امکان نیز وجود دارد تدابیری اتخاذ ش��ود تا شاهد اتصال نهاد متولی 
ایران ) ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه( به 

شرکت های سپرده گذاری دیگر کشورها باشیم.
وی در پای��ان بیان کرد: درخصوص بانک ها نیز درس��ت اس��ت که در 
شرایط تحریمی با مشکالت بسیاری مواجه هستیم، اما همچنان بسیاری 
از بانک های ایرانی در کشورهای خارجی در حال فعالیت هستند. همچنین 
سرمایه گذار خارجی نیز می تواند نقدینگی خود را به سمت بورس هدایت 

کند و این نکته امیدوارکننده ای برای حل این چالش هاست.

جزییات تاسیس »بورس بین الملل« در مناطق آزاد اعالم شد

چشم انداز بورس بین الملل
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نوسان 1۰۰ واحدی شاخص بورس در نخستین روز هفته
ادامه صدرنشینی بانک ها

شاخص بورس در نخس��تین روز هفته نوسان اندکی را تجربه کرد و با 
100 واحد رشد نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته در جایگاه 164 هزار 
و 929 واحدی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، از ش��دت رشد شاخص کل در 
نخستین روز هفته کاسته شد، به طوری که عالوه بر رشد اندک نماگر بازار 
سرمایه، حجم و ارزش معامالت نیز کاهش یافت. در معامالت روز گذشته، 
یک میلیارد و 591 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 3هزار 
و 835 میلیارد ریال در 142 هزار نوبت دادوستد شد. بررسی شاخص های 
اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت )وزنی - ارزشی( که در آن 
ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، 29 واحد 
رشد کرد و شاخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه شرکت های 
بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 
191 واحد افزایش یافت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز 135 واحد باال رفت؛ 
این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در 
بورس است. شاخص آزاد شناور 35 واحد رشد کرد؛ این شاخص بخشی از 
سهام قابل معامله ش��رکت ها در بورس را نشان می دهد. شاخص بازار اول 
مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور 
58 واحد باال رفت و شاخص بازار دوم بورس نیز 275 واحد افزایش یافت. 
طی این معامالت، نمادهای حکشتی )کشتیرانی(، کچاد )صنعتی و معدنی 
چادرملو( و اخابر )مخابرات( بیشترین تاثیر مثبت و تاپیکو )سرمایه گذاری 
نفت و گاز تامین(، وبملت )بانک ملت(، مبین )پتروشیمی مبین( و شبندر 

)پاالیش نفت بندرعباس( باالترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.
صدرنشینی بانک ها

گروه بانک در معامالت روز ش��نبه نیز صدرنش��ین ش��د؛ در این 
گروه 574 میلیون س��هم به ارزش 971 میلیارد ریال دادوستد شد. 
گروه خودرو به ارزش 458 میلیارد ریال و شیمیایی به ارزش 315 
میلیارد ری��ال جایگاه های بعدی را به خ��ود اختصاص دادند. گروه 
فلزات اساس��ی با دادوس��تدی به ارزش 242 میلی��ارد ریال در رده 
چهارم معامالت قرار گرفت. گروه فرآورده های نفتی نیز با معامالتی 

به ارزش 225 میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.
افت فرابورس

بر پایه معامالت روز ش��نبه، شاخص فرابورس )آیفکس( دو واحد 
اف��ت کرد و در جایگاه یک هزار و 941 واحدی قرار گرفت. در این 
ب��ازار بی��ش از 940 میلیون س��هم و اوراق بهادار ب��ه ارزش افزون 
بر 3 هزار و 460 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. همچنین نمادهای 
ذوب )ذوب آهن(، مارون )پتروش��یمی مارون( و کگهر )سنگ آهن 

گهرزمین( با بیشترین تاثیر منفی، شاخص را پایین کشیدند.
رشد 2درصدی شاخص بورس در هفته سوم زمستان

شاخص بورس نیز در پایان معامالت هفته گذشته با 3931 واحد 
افزایش، معادل 2درصد رشد را به ثبت رساند.

ب��ه گزارش تس��نیم، در جری��ان معامالت بورس در هفته س��وم 
زمس��تان امس��ال تعداد 10668 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 
28563میلیارد ری��ال در بیش از 796 هزار دفعه مورد معامله قرار 
گرف��ت و ب��ه ترتیب 33، 23 و  5درصد کاهش را نس��بت به هفته 
گذش��ته تجربه کردند. این در حالی اس��ت که در این مدت تعداد 
127 میلی��ون واحد از صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله در 
بورس تهران به ارزش کل بیش از 1399 میلیارد ریال مورد معامله  

قرار گرفت و به ترتیب با 15 و 10درصد کاهش همراه شدند.
همچنین در بازار مشتقه طی هفته گذشته تعداد 70 میلیون قرارداد 
به ارزش 42 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و در بازار بدهی نیز 
یک میلی��ون 600 هزار برگه به ارزش 1625 میلیارد ریال مورد داد و 
س��تد قرار گرفت. این گزارش می افزاید: ش��اخص بورس نیز در پایان 
معامالت هفته گذشته با 3931 واحد افزایش، معادل 2درصد رشد را 
به ثبت رس��اند و به رقم 164829 واحد رس��ید. شاخص بازار اول هم 
در این مدت با 3157 واحد افزایش به رقم 121852 واحد بالغ شد و 
شاخص بازار دوم با 6568 واحد افزایش عدد 326331 واحد را تجربه 
کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 3درصد و شاخص بازار دوم  با 

2درصد افزایش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند.

یکشنبه
23 دی 1397
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واردات دام زنده از رومانی
 گوشت دام ایرانی باالترین کیفیت را در 

جهان دارد
رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان گوش��ت گوس��فندی از واردات دام 
زنده از کش��ور رومانی خبر داد. به گزارش تس��نیم، علی اصغر ملکی ضمن 
اش��اره به اینکه با واردات دام زنده از رومانی قیمت گوشت در بازار کاهش 
می یابد، افزود: اگر فرآیند توزیع در بازار بهتر و مناس��ب تر باش��د و گوشت 
قرمز در دسترس همگان قرار گیرد به یقین قیمت ها کاهش خواهد یافت. 
وی همچنین با بیان اینکه واردات گوش��ت قرمز به دلیل تعطیالت ژانویه 
محدود و همین مسئله بر قیمت گوشت در بازار داخلی افزوده است، اظهار 
داش��ت: واردات دام زنده ضمن اش��تغال  زایی در کشور تاثیر 100درصدی 
بر آالیش های خوراکی خواهد گذاش��ت. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
گوشت گوس��فندی با اعالم اینکه قیمت وارداتی دام ارزان تر از دام داخلی 
اس��ت، ادامه داد: گوشت دام وارداتی با نرخ هر کیلوگرم 40 هزار تومان در 
اختیار مردم قرار داده می ش��ود. وی با اش��اره به تاکید رئیس جمهوری بر 
رسیدگی به مسئله قاچاق دام زنده از کشور افزود: گوشت دام ایرانی باالترین 
کیفیت را در جهان دارد. بازار در شرایط کنونی با کمبود گوشت و دام زنده 
روبه رو است که باید با انجام واردات نسبت به تامین این کاال اقدام کرد. وی 
در ادامه یادآور ش��د: اگر میزان گوش��ت وارداتی بازار کشور را به طورکامل 
پوشش دهد هر کیلوگرم گوشت با قیمت 40 هزار تومان عرضه خواهد شد.

زمان اعتبار ثبت سفارش کاال به 6 ماه 
افزایش یافت

معاون امور صنایع وزارت صنعت از افزایش زمان ثبت س��فارش کاال 
از س��ه ماه به ش��ش ماه خبر داد. به گزارش  تس��نیم، فرشاد مقیمی 
در نشست هم اندیشی خود با تشکل های تخصصی صنعت دخانیات با 
اش��اره به نشست مشترک وزارت صمت با گمرک اعالم کرد: براساس 
توافق انجام شده، زمان ثبت سفارش کاال از سه ماه به شش ماه افزایش 
یافته است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با 
افزایش زمان اعتبار ثبت س��فارش کاال، مشکالتی نظیر روند طوالنی 
ترخیص کاال و احتمال ابطال ثبت سفارش کاهش خواهد یافت. مقیمی 
همچنین از تمدید ثبت سفارش به صورت سیستمی خبرداد و گفت: 
به تازگی تمهیداتی برای تمدید ثبت سفارش از طریق سامانه در نظر 
 گرفته شده است که نیازی به مراجعه حضوری افراد نخواهد داشت. وی 
در بخش دیگری از سخنانش با تشریح مشکالت صنعت دخانیات نظیر 
ثبت س��فارش کاال، واردات مواد اولیه، تخصیص ارز، تولید غیررسمی 
دخانیات، احتمال افزایش قاچاق محصوالت دخانی، چالش های برات 
ب��دون تعهد و... اظه��ار کرد: در حوزه ثبت س��فارش کاال با تمهیدات 
جدیدی که در نظر گرفته شده امیدواریم، مشکالت این بخش مرتفع 
ش��ود. وی همچنین درخصوص خام فروشی و صادرات تنباکو با توجه 
به نیاز داخلی نیز گف��ت: در صورتی که تولیدکنندگان داخلی به مواد 
اولیه برای تولید محصوالت دخانی نیازمند باشند و میزان تولید فراتر 
از نیاز داخلی نباش��د تدابیری ب��رای  واردات و صادرات تنباکو در نظر 
گرفته خواهد ش��د. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حمای��ت از صنعت دخانی��ات را در کاهش قاچاق محصوالت دخانی و 
آس��یب به مردم موثر برش��مرد و افزود: تولی��د این محصوالت اگرچه 
برای مصرف کنندگان توصیه نمی شود، اما با توجه به وجود متقاضیان 
و قاچاق محصوالت غیر اس��تاندارد به کش��ور باید تدابیری برای حفظ 
صنایع فعلی و جلوگیری از کاهش تولید محصوالت داخلی اتخاذ شود. 
مقیمی تس��هیل فرآیند تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز این بخش 
را همانند همه صنایع مورد تاکید قرار داد و خواس��تار ارائه گزارشی از 

وضعیت موجود این صنعت و چالش های این بخش شد.

صادرات تراکتور ایران به آمریکا و اروپا
 ماشین آالت کشاورزی 4۰درصد گران شد

رئیس مرکز توسعه مکانیزاس��یون گفت ایران با ایجاد کارخانه در 
ونزوئال به کشورهای آمریکای جنوبی صادرات دارد، همچنین در بخش 
ماشین آالت کشاورزی شاهد صادرات به کشورهایی همسایه، آسیای 
شرقی و اروپایی هستیم. به گزارش تسنیم، کامبیز عباسی رئیس مرکز 
توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته در افتتاحیه 
سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، نهاده ها و سیستم های نوین 
آبیاری اظهار کرد: امیدواریم که کش��اورزان کشور بتوانند از نزدیک 
دس��تاوردهای حوزه ماشین آالت کشاورزی و فناوری های این بخش 
را مش��اهده و از آن اس��تفاده کنند. وی با اش��اره به رسیدن ایران به 
خوداتکایی 90 تا 95درصدی در حوزه ماشین آالت کشاورزی گفت: 
ای��ن مهم به همت صنعتگران داخلی به دس��ت آمده اس��ت و حتی 
ش��رکت های خارجی نیز که قبل از تحریم در ایران حضور داش��تند 
کماکان حضور خود را حفظ کرده و در این نمایشگاه نیز غرفه دارند. 
وی افزود: در بخش کشاورزی تنها 5 تا 10درصد نیاز کشور از طریق 
واردات تامین می ش��ود که آن نیز مربوط به ماش��ین آالتی است که 
فناوری باالیی دارند و جزو تولیدات جدید بخش به حساب می آیند. 
وی با اشاره به اینکه کمبودی برای تامین نیاز بازار داخلی وجود ندارد، 
گفت: محصوالت ما عالوه بر تامین نیاز داخلی به کشورهای دیگری 
مانند عراق، افغانس��تان، همسایه های ش��مالی، حوزه خلیج فارس و 
آمریکای التین صادر می شود. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون بخش 
کش��اورزی گفت: ایران به لحاظ کیفی��ت محصوالت تولیدی تفاوت 
چندانی با برندهای مطرح دنیا ندارد اما قیمت محصوالت ایرانی 40 
تا 60درصد کمتر از نمونه های خارجی خود اس��ت که این امر باعث 
استقبال مناسب برای صادرات این محصول می شود. عباسی ادامه داد: 
ماهیانه 100 تا 120 میلیارد تومان تس��هیالت در اختیار کشاورزان 
قرار می گیرد تا بتوانند ماشین آالت خریداری کنند که این امر منجر 
ب��ه افزایش تولید در بخش های مختلف کش��اورزی و خودکفایی در 
تولید گندم و چغندر ش��ده اس��ت. وی درباره دالیل افزایش قیمت 
ماش��ین آالت کشاورزی گفت: ماشین آالت کشاورزی کمترین میزان 
افزایش قیمت کاال را در س��ال جاری داش��ته اند، به طوری که 40 تا 
45درصد افزایش قیمت دارند این در حالی اس��ت که در بخش هایی 

مانند خودروسازی و لوازم خانگی این افزایش قیمت بیشتر است.
وی افزود: دلیل باالرفتن قیمت ها در ماشین آالت کشاورزی، افزایش 
قیمت مواد اولیه تولید است که در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد 

وگرنه افزایش نرخ ارز تأثیر کمتری در این ارتباط داشته است.

اخبـــار

تصمیم دولت در تس��هیل واردات تا سقف 300 میلیون دالر به صورت 
بدون انتقال ارز و صرفاً جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری 
خطوط تولید گامی رو به جلو برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است 

که باید آن را با دیگر حمایت های مقرراتی و مالیاتی تکمیل کرد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تولیدکنندگان در بی��ش از یک دهه گذش��ته از 
مظلوم ترین اقشار اقتصادی کشور بوده اند. گشودن دروازه واردات کاالهای 
خارجی )و البته بی کیفیت( از سویی و بها دادن به کسب و کارهای صرفا 
پولی از س��وی دیگر عوامل اصلی تضعیف تولیدکنندگان در این س��ال ها 
بوده است. تولیدکننده ای که سرمایه خود را در معرض انواع ریسک های 
بازار قرار می داد بعد از دوره ای احس��اس کرد که اگر این پول را در بانک 

بگذارد سود بیشتری نصیبش خواهد شد.
با ش��روع بحران های ارزی و افزایش جهش��ی قیم��ت دالر تا مرز 20 
هزار تومان، خواس��ته یا ناخواس��ته یکی از عوامل فلج ش��دن تولید در 
س��ال های گذش��ته خنثی ش��د. این عامل مهم »قاچاقن کاال به کشور 
اس��ت، پدیده ای که باعث شده بود تا س��ال 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 کش��ور می ش��د و با قیمتی ارزان تر عرصه را بر محصوالت 

داخلی تنگ می کرد.
البته نمی توان انتظار رش��د سریع فعالیت های تولیدی و صنعتی را بعد 
از آن دوره رکود عمیق داش��ت، فعالیت های تولیدی حاال عالوه بر زمان 
نیازمند حمایت های مقرراتی هم هستند. یکی از این حمایت ها می تواند 
ایجاد تس��هیالت ب��رای واردات مواد اولیه یا قطعات ماش��ینی مورد نیاز 
صنایع باش��د. عاملی که اگر حل نشود می تواند باعث افزایش هزینه های 
تولید، افزایش قیمت نهایی و در نهایت رکود این حوزه همانند حوزه های 

وارداتی شود.
در همین راستا دولت با اعالم مصوبه ای با واردات مواد اولیه و ملزومات 
ضروری خطوط تولید تا س��قف 300 میلیون دالر به صورت بدون انتقال 

ارز موافقت کرد.
به گزارش ایس��نا، براساس اعالم گمرک ایران، هیات وزیران در جلسه 

خود در 19 دی ماه سال جاری، به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی 
برای س��ال های 97 و 98، واردات تا س��قف 300 میلیون دالر به صورت 
بدون انتقال ارز و صرفاً جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری 
خطوط تولید با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اعالم مصوبه ای 

مجاز کرد.
در راس��تای همین حمایت های مقررات��ی از تولیدکنندگان، وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی در نشس��ت مش��ترک خود با 30 ت��ن از کارآفرینان 
برجس��ته کش��ور در بحث و مذاکره با یکی از اعض��ای این مجمع درباره 
مش��کالت صادرات کاال و باال بودن نرخ پایه صادراتی، موافقت خود را با 
کاهش نرخ پای��ه صادراتی تا 100درصد اعالم کرد که از این 100درصد 

هم قرار شد تا 70درصد آن به صورت علی الحساب محاسبه شود.
به گزارش ایسنا، مجموع این راهکارهای مقرراتی و گمرکی در صورت 
تداوم احتماال خواهند توانست تا تنها بخشی از نیازهای تولیدکنندگان را 
پاس��خ دهد، تنها با ادامه این نوع حمایت ها است که می توان به جذاب تر 

کردن بازار کسب و کارهای تولیدی در کشور کمک کرد.

مصوبه ۳۰۰ میلیون دالری دولت چه کسانی را تقویت می کند؟

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری و تلفن همراه 
اعالم کرد که حدود 600 هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی 

به زودی از توقیف آزاد شده و وارد بازار می شود.
ابراهیم درس��تی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: ح��دود 130 هزار 
دستگاه تلفن همراه در توقیف دادستانی است و حدود 500 هزار دستگاه 
دیگر در انبارهای گمرگ دپو شده که تعدادی از آنها با ارز 4200 تومانی 
وارد شده و برخی دیگر نیز قبل از ابالغ این مصوبه دولتی و با ارز ارزان تر 
یعنی با نرخ 3700 تومانی پارسال وارد شده اند، اما هنوز توقیف هستند 

و به زودی آزاد خواهند شد.
وی افزود: اگر نرخ ارز در بازار که اخیرا نوسان کمتری پیدا کرده، ثبات 
بیش��تری داشته باش��د و به اندازه کافی برای واردات تامین شود، قیمت 

گوشی تلفن همراه ارزان تر شده و بازار آن کنترل خواهد شد، اما چیزی 
که مسلم اس��ت اینکه از ابتدای امس��ال تاکنون 25 تا 30درصد از نیاز  
بازار، وارد ش��ده است و پیش از این هم که واردات مسافری تلفن همراه 
به این صنف کمک می کرد، طی 10 روز اخیر س��ایت نیما برای واردات 

مسافری بسته شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری و تلفن همراه 
ب��ا بیان اینکه به دلیل ب��اال بودن قیمت ها تقاضا برای خرید تلفن همراه 
کاهش پیدا کرده است، گفت: اگر قانون به درستی اجرا شود و رفتارهای 
س��لیقه ای را کنار بگذاریم، بس��یاری از مش��کالت حل می شود. این در 
حالی اس��ت که بس��یاری از کاالهای وارداتی توقیف شده از مد افتاده اند، 
اما همچنان در گمرگ هستند و ترخیص نشده اند. به عنوان مثال پارچه 

یک کاالی فصلی است و برخی از لوازم الکترونیکی تاریخ مصرف دارند، 
بنابراین باید در این زمینه مشکالت با سرعت بیشتری حل و فصل شود 
و کاالها ترخیص ش��وند که البت��ه در تیم جدید وزارت صنعت، معدن و 

تجارت نگاه بهتری در این زمینه وجود دارد.
درستی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بازار تلفن همراه تا این 
حد با نوس��ان قیمت مواجه شده است، اظهار کرد: نباید همه مشکالت 
را ب��ه گردن اصناف انداخ��ت، چرا که به عنوان مثال واردات تلفن همراه 
به صورت مس��افری که تا 10 روز پیش انجام می ش��د، با ارز آزاد صورت 
می گرفت و نرخ آن طی ماه های گذشته هر روز و هر هفته تغییر می کرد، 
اما با وجود این مشکالت ممکن است یک یا چند فروشنده سوءاستفاده 

کنند که با آنها برخورد می شود.

بازاریابی یکی از ضرورت های نظام تولید چای است و از آن به عنوان 
دست نامرئی تولید نام برده می شود.

به گزارش ایس��نا، محمد اخگر،کارشناس سازمان چای کشور گفت: 
صنعت چای ایران به رغم داش��تن استعدادهای بالقوه در زمینه تولید، 
فرآوری و تجارت چای نتوانس��ته اس��ت طی س��الیان گذشته جایگاه 
خود را در صنعت جهانی تثبیت کند و حتی در چند سال اخیر دچار 

بحران شده است.
وی افزود: وابس��تگی مس��تقیم بی��ش از 60هزار خانواده به کش��ت 
و تولی��د چ��ای و همچنی��ن جای��گاه خاص چ��ای در س��بد مصرفی 

خانواده های ایرانی، ضرورت تدوین اس��تراتژی و ساختار مناسب برای 
صنعت چای ایران را دوچندان کرده اس��ت. اخگر ادامه داد: بسیاری از 
کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند که بازاریابی یکی از ضرورت های 
نظام تولید روس��تایی و کشاورزی اس��ت. اهمیت این موضوع تا حدی 
اس��ت که در کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه 
بازاریابی مقوله ای مهمتر از تولید اس��ت و از بازاریابی به عنوان دست 

نامرئی تولید نام برده می شود.
وی تصریح کرد: مس��ائل و مش��کالت بس��یاری در زمینه بازاریابی 
محصوالت کشاورزی در کشورمان وجود دارد که از آن جمله می توان 

به نامناسب بودن ساختار تسهیالت بازاریابی، ناپایداری قیمت، فصلی 
بودن تولیدات کش��اورزی، نامناس��ب بودن سیستم اطالع رسانی بازار، 
هزین��ه باالی تولید و ضایعات فراوان در ط��ول مراحل مختلف تولید، 
حضور دالالن و واسطه فراوان و همچنین نامناسب بودن حمایت های 
دولت در زمینه توسعه بازار و سیاست های بازاریابی تولیدات روستایی 
اش��اره کرد. اخگر خاطرنشان کرد: همه این عوامل دست به دست هم 
داده و مانع دس��تیابی کش��اورزان به درآمدهای ب��اال و افزایش ارزش 
اف��زوده محص��والت تولیدی و همچنی��ن مبارزه با فق��ر و محرومیت 

کشاورزان می شود.

گوشی های واردشده با ارز دولتی به زودی عرضه می شود

بازاریابی، دست نامرئی چای تولیدی کشور

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

خودروی برقی تسال در لیست پرفروش های 
آمریکا

تازه ترین آمارهای منتشرش��ده نش��ان می ده��د که در دو فصل 
آخر س��ال 2018، خودروهای برقی تسال مدل 3 در میان فهرست 
10 خودروی پرفروش در ایاالت متحده آمریکا جای گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، تس��الموتورز که یکی از 
بزرگترین ش��رکت های آمریکایی فعال در زمینه خودروس��ازی و 
تکنولوژی محس��وب می ش��ود که فعالیت و اهداف بلندپروازانه ای 
در این زمینه داشته است، هم اکنون بزرگترین رقیب خودروسازان 
ب��زرگ جهان همچون فولکس واگن، بی ام و، بنز، تویوتا، هیوندای و 
. . . محس��وب می ش��ود چراکه با تولید و عرضه خودروهای برقی 
لوکس و قدرتمندی که توان پیمایش نسبتا باالیی دارند، توانسته 
است سهم قابل توجهی از بازار خودروهای دوستدار محیط زیست 
و پاک را از آن خود کند و قدرت سایر رقیبان را به چالش بکشاند.

این فهرس��ت که در بازه زمانی ماه های ژوئیه تا دس��امبر س��ال 
2018 میالدی توس��ط منابع آماری بلومبرگ بیزینس با همکاری 
تس��ال به دس��ت آمده اس��ت، لیس��تی از 10 خودروی پرفروش و 
محبوب در ایاالت متحده آمریکا را نشان داده و منتشر کرده است.

فهرس��ت زیر به ترتیب ن��ام خودروهای پرف��روش در دو فصل 
پایانی 2018 را در کنار تعداد تقریبی دستگاه های به فروش رفته 
و تحویل داده شده به دست مشتریان آمریکایی را نمایش می دهد:

1. تویوتا کمری، 164 هزار دستگاه
2. تویوتا کوروال، 153 هزار دستگاه
3. هوندا آکورد،  152 هزار دستگاه

4. هوندا سیویک، 149 هزار دستگاه
5. تسال مدل3، 119 هزار دستگاه

6. هیوندای النترا، 100 هزار دستگاه
7. نیسان سنترا، 97 هزار دستگاه
8. فورد فیوژن، 86 هزار دستگاه

9. نیسان آلتیما، 85 هزار دستگاه
10. شورولت مالیبو،  68 هزار دستگاه

با نگاه مختصری بر فهرست منتشر و ذکرشده در باال، به وضوح 
می ت��وان دریاف��ت که خ��ودروی برقی و الکتریکی تس��ال مدل 3 
توانس��ته اس��ت جایگاه خوبی را در میان س��دان های پرطرفدار و 
پرفروش در ایاالت متحده آمریکا را برای خود دست و پا کند و در 

رتبه پنجم این جدول رده بندی بایستد.
این طور که به نظر می رس��د تس��الموتورز توانسته است مطابق 
برنامه و اه��داف بلندپروازانه و جاه طلبانه خود عمل کند و فروش 
قابل قبول��ی را برای خود رقم بزند و توجه و نظر خیل عظیمی از 

مشتریان را در کشور خود به دست آورد.
تحلیلگ��ران ب��رآورد کرده اند ب��ا توجه به افزایش س��رعت خط 
تولید تس��ال مدل 3، انتظار می رود س��ه ماهه پایانی سال 2018 
درآمد تس��ال افزایش قابل مالحظه ای پیدا کن��د. از اهداف آینده 
این شرکت همچنین افتتاح کارخانه های اختصاصی تسال در اروپا 
و چین است که در صورت تحقق، میزان فروش آن به شدت رشد 

و افزایش پیدا خواهد کرد.
بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی 
هوا و کاهش میزان انتش��ار آالینده ها و گازهای گلخانه ای و حفظ 
بیش��تر محیط زیس��ت، خودروهای تمام الکتریک��ی و برقی را به 

تولید انبوه برسانند.
بنابراین بسیاری از شرکت های خودروسازی در جهان عزم خود 
را برای تولی��د انبوه خودروهای برقی جزم ک��رده و از برنامه های 
خ��ود بدین منظور رونمایی کرده اند. افزایش روزافزون خودروهای 
برقی و محبوبیت اس��تفاده بیشتر از این خودروهای پاک، موجب 
ش��ده است شرکت های خودروسازی در سراس��ر جهان به رقابتی 
تنگاتن��گ پرداخت��ه و هر یک از برنامه های خ��ود برای طراحی و 

تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند.

 

الکتریکی مفهومی »هیوندای« ایستگاه شارژ 
خود را پیدا می کند!

ب��ا پیش��رفت روزاف��زون تکنولوژی، حت��ی ماش��ین های آینده 
می توانند ایستگاه شارژ خود را پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار پرش��ین خودرو، ماه های گذش��ته به پروژه 
منحصربه ف��رد دایملر پرداختیم و آن هم پیدا کردن خودکار جای 
پارک محصوالت دایمل��ر در پارکینگ های مخصوص این کمپانی 
ب��ود، حال عالوه بر پیدا ک��ردن خودکار جای پارک در محصوالت 
آینده، کمپانی خودروسازی هیوندای نیز ایده خود را ارائه کرده و 
آن هم پیدا کردن خودکار جای شارژ توسط ماشین های الکتریکی 
آینده هیوندای خواهد بود تا دیگر صاحبان آنان در زحمت نباشند.

همانط��ور که گفتیم، کار خودروس��ازان به ویژه خودروس��ازان 
آلمان��ی در زمین��ه توس��عه پارکینگ های پیش��رفته ب��رای پیدا 
کردن خودکار جای پارک توس��ط اتومبیل ها پیشرفت های بسیار 
خوبی داش��ته اس��ت. حال در اولین روزهای سال 2019 میالدی 
کمپانی خودروس��ازی هیوندای هم اعالم کرده که به دنبال رقابت 
با خودروس��ازان آلمانی برای رس��یدن به گام ه��ای جدید فناوری 
پارکینگ اتومبیل اس��ت و ایده آن برای شروع رقابت، پیدا کردن 
خودکار ایس��تگاه ش��ارژ و همچنین پارک خ��ودکار در پارکینگ 

خواهد بود.
 خودرویی که ش��رکت خودروس��ازی هیوندای پیش بینی کرده 
اس��ت، می تواند از طریق یک گوش��ی هوش��مند کنترل شود و با 
اس��تفاده از این تکنولوژی، صاحبان وس��ایل نقلیه می توانند از راه 
دور اتومبی��ل خود را کنترل کرده و آنان را برای پیدا کردن جای 
شارژ و یا جای پارک کنترل کنند. در پارکینگ های مخصوص هم 
وسایل نقلیه الکتریکی هیوندای می توانند جای پارک خود و مکان 
ش��ارژ وایرلس )بی س��یم( پیدا کنند و در زمان استراحت انرژی از 

دست رفته خود را احیا کنند.
تکنولوژی نشان داده شده هیوندای به هیچ وجه نزدیک به تولید 
نیس��ت، با این وجود وس��ایل نقلیه خودکار سطح 4 هیوندای در 
س��ال 2025 راه اندازی خواهد شد و س��طح 5 آن به سال 2030 
میالدی خواهد رس��ید، اما از اوایل س��ال 2021 میالدی برخی از 

شهرهای هوشمند میزبان وسایل نقلیه خودران خواهند بود.

دبیر انجمن قطعه سازان همگن اظهار داشت امروز خودروسازها بیش 
از 5 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به قطعه س��ازها دارند که حتی اگر 
آن هم تعیین ش��ود به دلیل عدم فعالیت بیشتر قطعه سازان در ماه های 
اخی��ر و باال رفتن مواد اولی��ه حداقل نیازمند 12 ه��زار میلیارد تومان 
تسهیالت و س��رمایه در گردش هس��تند تا بتوانند دوباره فعالیت خود 
را از س��ر بگیرند. آرش محبی ن��ژاد از افزایش خودروهای فاقد قطعه در 

کارخانه های ایران خودرو و سایپا خبر داد.
وی گف��ت: بنا بر آخرین آمار، خودروهای��ی که در این دو کارخانه به 
دلیل کمبود قطعات یدکی تجاری نشده اند و در کف انبار خوابیده است 
امروز به بیش از 90 هزار دس��تگاه رس��ید. این یعنی سرمایه عظیمی از 

این دو خودروساز و قطعه سازان راکد مانده است.

محبی نژاد افزود: کسری قطعات این خودروها عمدتاً داخلی است. این 
یعنی خودروساز نتوانس��ته از قطعه ساز داخلی جنس مورد نیاز خود را 
تهیه کند و همانطور که بارها اعالم کردیم قطعه س��ازان امروز به دلیل 
عدم پرداخت مطالبات خود از س��وی قطعه سازان و افزایش قیمت مواد 
اولیه و مش��کالت ارزی و تهیه مواد اولیه خارجی نمی تواند سفارش��ات 
خودروس��ازها را تامی��ن کند. البت��ه بخش اندکی از ای��ن خودروها نیز 

نیازمند قطعات وارداتی است.
دبیر انجمن قطعه س��ازان همگن تصریح کرد: از سوی دیگر این روند 
باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو می شود عالوه بر اینکه خودروساز 
مجبور است مکانی برای دپو کردن این خودروها تدارک ببیند در آینده 
نی��ز وقتی قطعه تامین ش��د دوب��اره باید کارگر و تکنیس��ین روی این 

خودروها کار کند و مراحل کنترل کیفیت را دوباره پش��ت سر بگذارند 
که این هزینه زیادی به خودروسازها وارد می کند.

وی درخصوص وضعیت قطعه سازان گفت: امروز خودروسازها بیش از 
5 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به قطعه سازها دارند که حتی اگر آن 
هم تعیین شود به دلیل عدم فعالیت بیشتر قطعه سازان در ماه های اخیر 
و باال رفتن مواد اولیه حداقل نیازمند 12 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
و سرمایه در گردش دارند تا بتوانند دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند.
وی افزود: ما تمام این مش��کالت را به صورت تصویب ش��ده به 290 
نماینده مجلس و س��ران سه قوا فرستاده ایم. همچنین پیشنهاد خود را 
در هش��ت بند مطرح کرده ایم. به نظر من تنها راه خروج از بحران فعلی 

اجرایی شدن این موارد هشت گانه است.

خودروهای ناقص در ایران خودرو و سایپا به بیش از ۹۰ هزار دستگاه رسید

و  مصرف کنن��دگان  حق��وق  از  حمای��ت  س��ازمان  مدیرعام��ل 
تولیدکنندگان از برنامه ریزی این س��ازمان برای تحقق س��اماندهی 
بازار خ��ودرو در قالب مجموعه ای از سیاس��ت 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.
به گفته مدیرعامل س��ازمان حمایت، در بخش خودروهای پرتیراژ 
مش��مول قیمت گذاری ش��ورای رقاب��ت با توجه به ش��رایط 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 
حداق��ل 80درصد تولید خود را به تعه��دات معوق اختصاص داده و 

20درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.
وی متذکر ش��د: یکی دیگر از وظایف خودروسازها عمل به تمامی 
تعهدات فروش قطعی و فروش فوری براساس قیمت های مندرج در 

متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود.
تاب��ش اضافه کرد: خودروس��ازان در تعه��دات پیش فروش عادی 
که تاریخ های سررس��ید ق��رارداد آنها تا 31 مردادماه 1397 اس��ت 
ب��ه قیمت های مصوب مورد عمل در موع��د تحویل )مندرج در فرم 

قرارداد( ملزم هس��تند و نباید افزایشی نسبت به قیمت های مصوب 
داشته باشند.

مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت اظهار ک��رد: برای تعهدات 
پیش ف��روش عادی با قیم��ت زمان تحویل که تاریخ های سررس��ید 
قرارداد آنها بین یک ش��هریور تا 30 دی ماه امس��ال اس��ت با لحاظ 
ارزش روز ودیعه مش��تری و افزایش های ناشی از تغییرات هزینه ای 
برای ش��رکت های خودروس��از اعم از مواد اولیه و نوس��انات نرخ ارز 

محاسبه و دریافت کنند.
وی درخص��وص تعهدات ف��روش عادی که تاریخ های سررس��ید 
قرارداد آنها از ابتدای بهمن ماه امسال 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.
تاب��ش در ادام��ه و درخص��وص خودروه��ای خ��ارج از ش��مول 
قیمت گذاری ش��ورای رقابت تصریح کرد: در این بخش نیز ش��رکت 
عرضه کننده مکلف اس��ت تعهداتی که تاریخ های سررس��ید قرارداد 
آنها تا 31مردادماه امس��ال است را مطابق قیمت رسمی شرکت در 
موعد تحویل )مندرج در قرارداد( رعایت کند و نباید افزایشی نسبت 

به قیمت مذکور داشته باشد.
مدیرعام��ل س��ازمان حمای��ت بیان ک��رد: تعهدات فروش��ی که 
تاریخ های سررس��ید قرارداد آنها یک شهریورماه امسال به بعد است 

)اعم��ال تغیی��رات نرخ برابری ارز( براس��اس ضواب��ط 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 موضوع مذک��ور، 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 راس��ا 
توس��ط ش��رکت های عرضه کننده و با رعایت ضواب��ط قیمت گذاری 

خواهد بود.
مدیرعامل س��ازمان حمایت همچنی��ن تاکید کرد: در هر دو گروه 
خودرویی و شرایط قیدشده برای ایفای تعهدات آنها، سود مشارکت 
و تاخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده )4( آیین نامه حمایت 

از حقوق مصرف کنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر می شود.
یادآور می شود خودروهای مشمول خودروهایی است که به استناد 
مصوبه نهمین جلسه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در مردادماه 
امس��ال قیمت گذاری خودروهای گروه سایپا شامل انواع محصوالت 
ایک��س100 )س��ایپا 111، 131 و 151(، س��اینا و تیبا، محصوالت 
گروه ایران خودرو ش��امل انواع سمند، پژو 405GLX وSLX ، پژو 
پارس س��ال و انواع پژو 206 و رانا از ش��ورای رقابت به ستاد تنظیم 

بازار واگذار شده است.
منبع: وزارت صنعت

مصوب��ه دولت مبنی بر لغو ممنوعیت ثبت س��فارش خودروهای در 
گمرک مانده، ابهاماتی را برانگیخته است.

به گزارش تس��نیم، در روزهای اخیر مصوبه هیات دولت درخصوص 
لغو ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای واردشده به گمرکات و مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی ابالغ شد. بعد از ابالغ این مصوبه مباحث مختلفی 

درخصوص آن مطرح شده است.
13ه��زار خودرو در محوطه های گمرکی دپو ش��ده اس��ت که طبق 
اعالم مس��ئوالن ذی  ربط با مصوبه مذکور سازوکار الزم برای ترخیص 
این خودروها ایجاد شده است. واردات خودرو به همراه بیش از 1300 
قل��م کاالی دیگر از خردادماه س��ال جاری با ق��رار گرفتن در گروه 4 

کاالیی ممنوع شده است.
یکی از نکات جالب توجه درخصوص خودروهای واردشده به گمرک 
این اس��ت که اخیرا مباحثی درخصوص متروکه ش��دن کاالهایی که 
ظرف دو ماه از محوطه های بندری ترخیص نش��وند مطرح شده است. 

ب��ه عبارت دیگر ه��ر کاالیی که ظرف دو ماه بع��د از ورود به محوطه 
بندری، ترخیص نشود توسط سازمان های ذی ربط ضمن اعالم متروکه 
ش��دن تحویل سازمان اموال تملیکی می شود. حاال سوال این است که 
در ش��ش ماه اخیر چه تعداد خودرو وارد محوطه های بندری کش��ور 
شده است و آیا مقررات مربوط به متروکه شدن درخصوص آنها اعمال 

شده است؟
در همین راستا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت گفته بود: 
برخی افراد قبل از ثبت س��فارش واردات انج��ام می دهند و در داخل 
گمرکات به حدی دپو قرار می دهند تا دولت تحت فش��ار قرار گیرد و 

درباره آنها تصمیم گیری کند.
از ط��رف دیگر اگر قیمت میانگین هر یک از این خودروها 25 هزار 
دالر لحاظ شود برای 13هزار خودروی مورد اشاره حدود 300 میلیون 
دالر ارز از کش��ور خارج شده اس��ت. به عبارت دیگر اگر این خودروها 
در نیمه نخست سال و در اوج بحران ارزی کشور وارد شده باشند، در 

خوش بینانه ترین حالت می توان گفت واردکنندگان توجهی به شرایط 
کش��ور نداش��ته اند، اما اگر بخش��ی از این خودروها در نیمه دوم سال 
وارد کش��ور شده باشند با توجه به تثبیت ش��رایط ممنوعیت واردات 
خودرو این س��وال جدی مطرح می ش��ود که واردکننده با چه امیدی 
اقدام به واردات خودرو به محوطه های بندری و گمرکی کرده اس��ت؟ 
آیا از تصمیمات جدید درخصوص مجوز ثبت سفارش خودرو اطالعاتی 

وجود داشته است؟
یک��ی از نکات جالب توجه درخصوص ترخیص 13هزار خودروی در 
گمرک مانده این اس��ت که میانگین واردات سالیانه خودرو حدود 70 
هزار دستگاه اس��ت این در حالی است که اگر 13هزار خودروی مورد 
اش��اره ترخیص شود مجموعا در س��ال97 حدود 25 هزار خودرو وارد 
بازار می ش��ود که به احتمال زیاد اثر قابل توجهی در بازار خودروهای 
خارج��ی نداش��ته و در واقع عم��وم مردم از این تصمی��م )اثر کاهش 

قیمت ها( منتفع نمی شوند.

مشخص شدن وظایف خودروسازان در قبال خریداران

چه کسانی رانت ترخیص 13 هزار خودروی در گمرک مانده را به جیب می زنند؟
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رویداد اس��تارتاپ کارآفرینی اجتماعی اسفندماه امسال به میزبانی دانشگاه 
فردوسی مشهد برگزار می شود.

به گزارش ایس��نا مهدی کرمانی، مدیر فرهنگ��ی و فعالیت های داوطلبانه 
دانشگاه فردوسی ضمن اعالم این خبر گفت: این 
رویداد با هدف شناس��ایی افراد مستعد و خالق 
به منظور کمک به کنترل و کاهش آس��یب های 
اجتماع��ی و تقوی��ت روحیه مس��ئولیت پذیری 
دانش��جویان به منظور حل مس��ائل و مشکالت 
جامع��ه و نیز کم��ک به ایجاد اش��تغال پایدار و 
نوین برای دانش آموختگان دانشگاهی در دانشگاه 

فردوسی مشهد برگزار می شود.
وی اف��زود: با توجه به انعق��اد تفاهم نامه بین 
وزارت کش��ور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
مقرر شد براساس محورهای موضوعی اعالم شده 
در ای��ن تفاهم نامه، رویداد اس��تارتاپی در زمینه 
کارآفرینی اجتماعی با محوریت کنترل و کاهش 

آسیب های اجتماعی به میزبانی دانشگاه های فردوسی مشهد، اصفهان و شهید 
چمران اهواز به عنوان مجری این رویدادها برگزار شود.

کرمان��ی در مورد محورهای این رویداد گف��ت: موضوعاتی از جمله کنترل 

و کاه��ش طالق، اعتی��اد به مواد مخ��در، کنترل و کاهش خش��ونت و نزاع، 
حاشیه نشینی، آسیب های نو پدید و مفاسد اجتماعی و اقتصادی از محورهای 

این رویداد به شمار می روند.
مدی��ر فرهنگ��ی و فعالیت ه��ای داوطلبانه 
دانش��گاه فردوس��ی افزود: مدیریت فرهنگی و 
فعالیت های داوطلبانه دانشگاه در برگزاری این 
رویداد استارتاپی از مشارکت اساتید دانشگاهی، 
دانش��جویان، انجمن های علمی دانش��جویی، 
صاحب نظران ح��وزه کارآفرینی، مرکز رش��د 
دانشگاه و پارک علم و فناوری و همچنین سایر 
بخش های مرتبط به نوآوری و کسب و کارهای 

فناورانه در دانشگاه ها استفاده خواهد کرد.
دبیر رویداد اس��تارتاپ کارآفرینی اجتماعی 
در رابطه با شیوه اجرای این فعالیت بیان کرد: 
طی روزهای آتی طی فراخوانی به دانشگاه های 
کش��ور ضوابط ش��رکت در این روی��داد اعالم 
خواهد ش��د و صاحبان ای��ده در قالب تیم های 3 تا 5 نف��ره ایده های خود را 
به دبیرخانه رویداد ارسال کرده و پس از ارزیابی اولیه توسط هیات داوران، از 
صاحبان ایده های منتخب جهت شرکت در رویداد دعوت به عمل خواهد آمد. 

طرح اشتغال روستایی و عشایری از برنامه های اولویت  دار دولت است که با 
هدف ایجاد اش��تغال پایدار در مناطق روستایی به اجرا درآمده و در این راستا 
یک و نیم میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی و به همین میزان تامین 

منابع از س��وی چهار بانک عامل توسعه تعاون، 
کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید 

اختصاص یافته است.
به  گزارش ایرنا، این طرح از بهمن ماه پارسال 
در کش��ور کلید خورده که در آن ابعاد مهمی از 
جمله اشتغال حمایتی )تامین مالی خرد، مشاغل 
خانگی و اش��تغال نهاده��ای حمایتی(، مداخله 
در س��اماندهی اعزام نیروی کار، مهارت آموزی، 
مشوق های بیمه کارفرمایی، کارورزی با احتساب 
70درصد جذب، اش��تغال رس��ته های کسب و 
کار در ح��وزه اجرای طرح ه��ای کارورزی ویژه 
فارغ التحصیالن دانشگاهی، مشوق های  اشتغال 
کارفرمایی و یارانه دستمزد، توسعه استارتاپ ها، 

مش��اغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی و کارانه اشتغال 
جوانان )کاج( دیده شده است.

برنامه توانمندسازی بنگاه ها و واحدهای تولیدی، افزایش مهارت نیروی کار، 

سیاس��ت های فعال توس��عه کس��ب و کار به ویژه طرح کارانه اشتغال جوانان 
)کاج(، مشوق های کارفرمایی، طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی، 
طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و توس��عه »َرسته های منتخب دارای 
ظرفیت اش��تغال« در هر استان از اولویت های 
مهم دولت در طرح اشتغال روستایی به شمار 

می رود.
ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت اش��تغال زایی پایدار 
ارزیابی عملکرد اس��تان مرکزی در راهبردهای 
اشتغال روستایی و عشایری با حضور جمعی از 
مسئوالن و کارشناسان اقتصادی استان مرکزی 

به بحث و نظر گذاشته شد.
ن��گاه دولت در زمینه س��ازی ش��غلی پایدار 

روستایی برنامه محور و اجرایی است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
مرکزی گفت: بیکاری به عنوان ابرچالش کشور 
مطرح اس��ت و یک��ی از مهمترین دغدغه های 
رهب��ر معظم انقالب، تصمیم س��ازان و دای��ره مدیران اجرایی و کارشناس��ان 
فرصت سازی شغلی است چرا که گام نهادن در این مسیر می تواند از 70درصد 

از مشکالت جامعه گره گشایی کند.

تسهیالت اشتغال روستایی مولد کارآفرینی و امیدرویداد استارتاپ »کارآفرینی اجتماعی« برگزار می شود

ارتباط صاحبان ایده با سرمایه گذاران می تواند به خلق کسب وکارهای 
مولد در حوزه صنایع فرهنگی و خالق بینجامد، اما چگونه می توان این 
ارتب��اط را ایجاد کرد و مهم تر از آن، چگون��ه می توان این ارتباط را تا 
حصول نتیجه مطلوب حفظ کرد و به نتیجه رساند؟ در این گزارش به 

افزایش مهارت های جذب سرمایه می پردازیم.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، جذب س���رمایه یکی از چالش ه��ا و دغدغه های 
اساسی برای هر کسب وکار است که اگر به خوبی انجام شود، می تواند 

موفقیت کسب وکار را تا حد زیادی تضمین کند.
در بس��یاری مواقع افرادی که صاحب ایده های خالقانه هس����تند، 
س��رمایه کافی برای عملی کردن ایده های شان را ندارند. از سوی دیگر 
افرادی که از س��رمایه باالیی برخوردارند، افرادی نیستند که خودشان 

بخواهند ایده ای را پیاده سازی کنند.
 در این میان ارتباط صاحبان ایده با سرمایه گذاران می تواند به خلق 
کس��ب وکارهای مول��د در حوزه صنایع فرهنگ��ی و خالق بینجامد، اما 
چگونه می توان این ارتباط را ایجاد کرد و مهم تر از آن، چگونه می توان 

این ارتب��اط را تا حص��ول نتیجه مطلوب 
حفظ کرد و به نتیجه رساند؟ 

در ای��ن گزارش قصد داریم به نکاتی در 
ارتباط با جذب س��رمایه از سرمایه گذاران 
برای صنایع فرهنگی و خالق اش��اره کنیم 
که مهارت های جذب س��رمایه را افزایش 

خواهد داد.
آیا هر سرمایه گذاری مناسب است؟

اگرچه جذب س��رمایه مهم ترین بخش 
از هر کس��ب وکار اس��ت و می تواند باعث 
موفقی��ت آن ش��ود، اما باید دانس��ت که 
هر س��رمایه گذاری مناس��ب نیس��ت. در 
حقیقت برای هر کسب وکار و پیاده سازی 
هر ای��ده، باید س��رمایه گذار متناس��ب با 
آن را پی��دا کرد. این مس��ئله به ویژه برای 

کس��ب وکارهای مرتبط با صنایع فرهنگی و خالق از حساسیت خاصی 
برخوردار است.

سرمایه گذارانی که قصد س��رمایه گذاری در این حوزه را دارند، قبل 
از هر چیز باید با مفهوم صنایع خالق و اقتضائات آن آش��نا باش��ند و 
با این دس��ته از کس��ب وکارها همانند حوزه های دیگر برخورد نکنند. 
به خصوص آنک��ه صنایع خالق و فرهنگی مبتنی بر نوآوری هس��تند. 
ای��ن صنایع عالوه بر درآمدزایی کارکردهای دیگری مانند کارکردهای 

فرهنگی، اجتماعی و . . . نیز دارند.
به همین علت بهتر است در جذب سرمایه گذار احساسی عمل نشود 
و حتی اگر به اجبار زمان زیادی صرف ش��ود تا س��رمایه گذار مناس��ب 

یافت. با این اقدام مشکالت احتمالی آینده محدود می شود.
چرا مهارت های ارائه ایده مهم هستند؟

ارائه ایده نخستین گام در ارتباط میان افراد ایده پرداز و سرمایه گذاران 
اس��ت. تا زمانی که از ایده خود با سرمایه گذاران صحبت نکرده باشید، 
هیچ فرقی با یک فرد معمولی ندارید، اما به محض آنکه لب به س��خن 
باز کنید، ازآن پس این کلمات شما هستند که اثر تعیین کننده دارند.

حتی اگر بهترین و ناب ترین ایده ها را هم داشته باشید، درصورتی که 
نتوانی��د آن را با آب وتاب و به صورت دقیق بیان کنید، شانس��ی برای 
موفقیت نخواهید داش��ت. این در حالی اس��ت ک��ه گاه حتی ایده های 
نه چن��دان بکر به دلیل آنک��ه به خوبی ارائه می ش��وند، می توانند نظر 

سرمایه گذاران را به خود جلب کنند.
ایده پردازان باید توجه داش��ته باش��ند که س��رمایه گذاران ذهن آنها 
نیس��تند و نس��بت به ایده ذهنی جز از طریق صحبت آش��نایی پیدا 
نمی کنن��د. ارائه ایده روش های مختلفی دارد؛ بخش��ی از ارائه باید به 
صورت ش��فاهی انجام ش��ود و بخش دیگر آن به صورت ارائه از طریق 
نرم افزارهای مربوط��ه مانند پاورپوینت یا پ��رزی. به هرحال مهم ترین 
مس��ئله فن بیان و نحوه ارائه ایده پرداز است که باید از گیرایی باالیی 

برخوردار باشد.
ایده قرار است چه مشکلی را حل کند؟

ایده های پول س��از ایده هایی هس��تند که در س��طح وسیع کاربردی 
باش��ند و بتوانند نیاز بسیاری از افراد را برطرف کنند. نیازی که درصد 
قابل توجه��ی از اف��راد به نوعی با آن درگیر هس��تند و قرار اس��ت ایده 
موردنظر با پاس��خ دادن به آن درآمدزایی 

داشته باشد.
ایده پ��رداز باید بتوان��د به عنوان صاحب 
ای��ده، س��رمایه گذاران را با کارب��رد ایده 
به ص��ورت  آن  درآمدزای��ی  ش��یوه  و 
مرحله به مرحله آش��نا کند. سرمایه گذاران 
بای��د بدانن��د ک��ه از نخس��تین مرحله تا 
آخرین مرحله قرار اس��ت چه فرآیندهایی 
اتفاق بیفتد و ای��ده چگونه به درآمدزایی 

برسد.
حت��ی اگر یک ایده بس��یار ناب باش��د، 
زمانی ک��ه به صورت کلی مطرح ش��ود و 
به جزییات آن فکر نشده باشد، نمی تواند 
نظر س��رمایه گذاران را به خود جلب کند 
و مهم ت��ر از آن اصاًل قابلیت پیاده س��ازی 

نخواهد داشت.
از دشواری جذب سرمایه گذار نترسید

به خاطر داش��ته باش��ید که پیدا کردن س��رمایه گذار ب��رای صنایع 
فرهنگی و خالق نس��بت به سایر کسب وکارها مشکل تر است. زیرا این 
دس��ته از صنایع هنوز چندان که باید ش��ناخته نشده اند و کمتر کسی 
از پیچ وخم های آنها اطالع دارد. این مس��ئله به خصوص در کش��ور ما 
که هنوز الیه های سنتی کسب وکار پررنگ است بیشتر دیده می شود.

بس��یاری از سرمایه گذاران به دلیل عدم ش��ناخت کافی از چیستی 
صنایع خالق و کارکردهای آن، نس��بت به این حوزه بی اعتنا هستند و 
برخی نیز س��رمایه گذاری در این حوزه را کاری غیرضروری و نامعقول 

می دانند.
یکی از نکات اساس��ی که صاحبان کس��ب وکار و صاحبان ایده باید 
برای جذب س��رمایه به آن توجه کنند، توجیه کردن س��رمایه گذاران 
نس��بت به کلیت صنایع خالق است، بنابراین اگر چندین سرمایه گذار 
به ش��ما جواب منفی دادند، دلسرد نشوید و بهتر است به راه هایی فکر 

کنید که بتوانید آنها را نسبت به این مقوله بیشتر آشنا کنید.

نکات کلیدی برای جذب سرمایه در صنایع فرهنگی و خالق

دریچــه

مع��اون پژوه��ش و فناوری دانش��گاه محقق اردبیلی گف��ت در حال حاضر 
رویداده��ای اس��تارتاپی از حالت ش��و درآم��ده و به ص��ورت عملیاتی برگزار 
می ش��وند. به گزارش ایس��نا، ابوالفضل بضاعت پور در مراسم اختتامیه رویداد 
»شتاب با محوریت کشاورزی« در دانشگاه محقق اردبیلی به ضرورت افزایش 
ارتباط میان دانش��گاه و پارک علم و فناوری تاکید کرد و گفت: منابع انسانی 
خالق س��رمایه اصلی جامعه اس��ت و می تواند منجر به خل��ق دانش، نوآوری 
و کس��ب وکار در جامعه ش��ود.  وی با بیان اینکه در ح��ال حاضر رویدادهای 
اس��تارتاپی از حالت ش��و درآمده و به صورت عملیاتی برگزار می شوند، افزود: 
همچنین س��لیقه برگزارکنندگان و ش��رکت کنندگان نیز تغییر یافته و ضمن 

حمایت از ایده های مطرح شده، از دل آنها محصول نیز تولید می شود.

رویدادهای استارتاپی از حالت شو 
درآمده است

یکشنبه
23 دی 1397

شماره 1240
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معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری بر لزوم حمایت از اس��تارتاپ ها 
)کس��ب و کارهای نوین ( برای اش��تغال زایی بانوان تاکید و خاطرنش��ان کرد 
باید با تاسیس خانه استارتاپی، مرکزی برای حضور جوانان و فعاالن در حوزه 

کارآفرینی و کسب و کارهای خالقانه ایجاد کرد.
به گ��زارش ایرنا، معصومه ابتکار در نشس��ت 
انتق��ال تجارب موف��ق حوزه زن��ان در مدیریت 
ش��هری اف��زود: انتق��ال و تب��ادل تجربی��ات و 
شبکه سازی زنان که در شهرهای مختلف کشور 

مسئولیت دارند اقدام شایسته ای است.
وی یادآور ش��د: حضرت زین��ب)س( بهترین 
زن برای الگوس��ازی زنان محسوب می شود که 
پی��ام آوری صادق بود و زندگی ش��گفت انگیزی 

داشت.
ابتکار اظهار داش��ت: نقش و اهمیت توجه به 
موضوع زنان و خانواده در مدیریت شهری اهمیت 
بس��زایی دارد و یکی از محورهای توسعه پایدار 

شهرها است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: بدون برنامه ریزی موثر برای 
زنان و خانواده نمی توان به اهداف کالن دست یافت و باید مبتنی با هر برنامه ای 

به سمت تحقق عدالت گام برداشت.
وی خاطرنش��ان کرد: در مدیریت ش��هری باید به مفهوم عدالت جنسیتی 

پرداخت تا همه زنان و مردان از خدمات مدیریت شهری بهره مند شوند.
ابتکار ادامه داد: این خدمات باید حقوق اولیه 
را تامی��ن و مطالبات زنان و خان��واده را با نگاه 
وسیع تر جواب دهد و عدالت جنسیتی در همه 

دستگاه ها اجرا شود.
مع��اون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری 
گفت: اگر ش��ورای شهر ش��اخص های مربوط 
به عدالت جنس��یتی را تصویب کند، می توان 
براساس اسناد فرادستی در برنامه سالیانه شورا 

به عنوان یک محور مطرح شود.
وی با بیان اینکه دولت در الیحه بودجه سال 
98 گام های خوبی برداش��ته است، اضافه کرد: 
امید اس��ت 30درصد پست  های مدیریت طی 
چهار س��ال براساس شایستگی و توانمندی به 

زنان واگذار شود.
ابت��کار تاکید کرد: ح��دود 60درصد در اس��تانداری ها در م��ورد واگذاری 

پست های مدیریتی به زنان نسبت به سال قبل رشد داشته است.

در ماه های بهمن و اسفند از سوی ستاد توسعه فناوری نانو سه رویداد کارنو 
در تهران، کرمان و کرج با رویکرد تغییر نگرش نس��بت به فضای کسب وکار 

برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، ستاد ویژه  توسعه فناوری  نانو 
در ماه های بهمن و اس��فند سه رویداد کارنو را 
در ته��ران، کرمان و ک��رج برگزار خواهد کرد و 
ثبت نام در این رویدادها آغاز شده است. ثبت نام 

زودهنگام مشمول تخفیف خواهد بود.
دانش��گاه های صنعتی امیرکبیر، شهید باهنر 
کرمان و مرکز تربیت مربی کشور )کرج( میزبان 

سه رویداد کارنو تا پایان سال خواهند بود.
روی��داد کارن��و )دارای اس��تاندارد س��ازمان 
فنی وحرف��ه ای کش��ور(  یک��ی از برنامه ه��ای 
آموزشی ستاد ویژه توسعه فناوری  نانو با رویکرد 
تغییر نگرش نس��بت به فضای کسب وکار است 
که تاکنون 31 دوره در دانشگاه ها و مراکز فنی 

و حرفه ای کش��ور برگزار ش��ده  اس��ت. در این رویدادها با استفاده از تجارب 
اساتید مجرب و کارآزموده، مفاهیم شروع یک کسب و کار، از پرورش ایده تا 
چگونگی نوشتن بوم کسب  وکار، تجاری سازی و بازاریابی محصول، تیم سازی، 

آش��نایی با مالکیت فکری و چگونگی جست وجو و ثبت پتنت آموزش داده 
می شود.

در این رویداد س��ه روزه، فضای ورود به کس��ب وکار شبیه س��ازی ش��ده 
و ش��رکت کنندگان ب��ا ادبی��ات و همچنین 
چالش ه��ای ایج��اد یک کس��ب وکار آش��نا 
و محت��وای آموزش��ی ای��ن روی��داد در قالب 
کارگاه های آموزشی، مش��اوره ها و همچنین 
مسابقه کسب وکار به ش��رکت کنندگان ارائه 
می ش��ود. در روز پایانی نیز شرکت کنندگان 
ایده های خود را در مقابل داوران ارائه می کنند 
و تیم ه��ای برتر معرفی و به آنها جوایزی اهدا 

می شود.
آش��نایی با مدل بوم کسب وکار، آشنایی با 
مباحث مالکیت فکری، آشنایی با جست وجو 
و ثبت پتنت، آش��نایی با روش های بازاریابی 
و تجاری س��ازی، آشنایی با کارآفرینان موفق، 
شناخت توانمندی های فردی و شخصیتی، کار تیمی، حل مسئله و خالقیت، 
مدیریت هزینه و خرید و تفکر تحلیلی و تصمیم سازی از برنامه ها و کارگاه های 

آموزشی این رویداد به شمار می رود.

3 دانشگاه میزبان رویدادهای کارآفرینی نانو می شوندلزوم حمایت از استارتاپ ها برای اشتغال زایی بانوان

در کش��ور ما با توج��ه به وجود منابع طبیعی همچ��ون نفت و گاز، 
ظرفیت ه��ای اقتص��اد خالق و صنای��ع خالق تاکن��ون چندان که باید، 
موردتوجه قرار نگرفته اس��ت.  البته در دو دهه اخیر سیاس��ت گذاری 
دولت ها و برنامه های راهبردی همچون س��ند چشم انداز و برنامه های 
توسعه، مسیر اقتصاد را بیش ازپیش به سمت حوزه صنایع خالق جهت 
داده اند. در این مطلب به طور خالصه وضعیت صنایع خالق ایران را در 

برخی حوزه ها در آینه آمارها بررسی می کنیم.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، در دنیای امروز صنایع خالق به یکی از ارکان اصلی 
پیش���رفت اقتصادی کش����ورها تبدیل ش��ده اند و ع��الوه بر اهمیتی 
ک��ه خود دارن��د، تأثیرات قاب��ل مالحظه ای بر حوزه ه��ای دیگر مانند 

اشتغال زایی و تأثیرات فرهنگی نیز از خود برجای می گذارند.
در کش��ورهای پیشرفته س��هم درآمدهای حاصل از صنایع خالق در 
اقتصاد ملی بسیار پررنگ است، اما در کشور ما با توجه به وجود منابع 

طبیعی همچ��ون نفت و گاز، ظرفیت های 
اقتص��اد خال��ق و صنای��ع خال��ق تاکنون 
چندان که باید، م��ورد توجه قرار نگرفته 

است.
البت��ه در دو دهه اخیر سیاس��ت گذاری 
دولت ها و برنامه ه��ای راهبردی همچون 
س��ند چش��م انداز و برنامه های توس��عه، 
مس��یر اقتص��اد را بیش ازپیش به س��مت 
ح��وزه صنایع خالق جه��ت داده اند. برای 
آنکه نگاهی دقیق تر نسبت به این موضوع 
داش��ته باشیم، تصمیم گرفتیم که در این 
مطل��ب به ط��ور خالصه وضعی��ت صنایع 
خالق ایران را در برخ��ی حوزه ها در آینه 

آمارها بررسی کنیم.
حوزه استارتاپ

ورود اس��تارتاپ ها ب��ه ایران از اوای��ل 
ده��ه 80 شمس��ی آغاز ش����د ک��ه در 

س��ال های 86 و 88 روند ایجاد اس��تارتاپ ها و رش��د آنها آغاز شده و 
در س��ال های 92 تا 96 از روند رو به رش��د قابل مالحظه ای برخوردار 
ب��وده اس����ت. اگرچ��ه در حال حاضر آمار رس��می دقیق��ی از تعداد 
اس��تارتاپ های ایرانی در دس��ت نیست، اما آمارهای غیررسمی نشان 
می دهد که این تعداد از 130 استارتاپ در سال 92 به حدود 42 هزار 
اس��تارتاپ در س��ال 96 رسیده است که تقریباً رش��دی معادل 3هزار 

برابر داشته اس��ت. 
همچنین تعداد ش��تاب دهنده های ایرانی از 5 شتاب دهنده در سال 
92 به 72 شتاب دهنده در سال 96 رسیده اس��ت که می توان گفت از 
رش��د حدودی 15برابری برخوردار بوده است. در رأس شتاب دهنده ها 
مراک��زی همچون آواتک، س��تاک، دیمون��د، پیک برت��ر، تریگ آپ، 
پیشگامان پژواک پردیس و صبا ایده قرار دارند که توانسته اند با حمایت 
از تعداد قابل توجهی از استارتاپ های نسبت از شتاب دهنده های دیگر 

پیشی بگیرند.
در حال حاضر قطب اصلی اس��تارتاپ کش��ور تهران اس��ت و پس از 
تهران به ترتیب اس��تان های خراسان رضوی، فارس و البرز قرار دارند. 

الزم به ذکر اس��ت که تعداد اس��تارتاپ های ایرانی در زمینه فروشگاه 
اینترنتی بیش از س��ایر حوزه ها بوده و پس از آن به ترتیب، حوزه های 
فین تک، رسانه و خبر، خدمات آنالین، تبلیغات و آموزش در رتبه های 

بعد قرار می گیرند.
در چند س��ال اخیر رشد قارچ گونه اس��تارتاپ ها باعث ایجاد رقابت 
ش��دید در این حوزه ش��ده اس��ت ک��ه البت��ه تع��داد قابل توجهی از 
اس��تارتاپ ها به دالیل مختلف از قبیل نداشتن سرمایه کافی، نداشتن 
دانش و تجربه و همچنین نداشتن تیم مؤثر و خالق در مراحل ابتدایی 

کار متوقف شده و شکست خورده اند.
حوزه گردشگری 

در حوزه گردش��گری آمارهای قابل توجهی وجود دارد که از اهمیت 
این حوزه، هم برای گردش��گران داخلی و هم برای گردشگران خارجی 
خبر می دهد. براس��اس آمارها، تا س��ال 96 حدود 9 میلیون گردشگر 
ایرانی به خارج از کش��ور س��فر کرده اند که نیمی از س��فرهای آنها به 

سفرهای زیارتی اختصاص داشته است.
همچنین نیمی از گردش��گران زیارتی 
زائ��ران کربال بوده اند ک��ه در ایام مختلف 
س��ال به ویژه در ایام اربعین به مقصد این 
شهر از کش��ور خارج ش��ده اند. همچنین 
براس����اس آماره��ای اعالم ش��ده، تعداد 
گردش��گران خارجی ک��ه به ای��ران وارد 
ش��ده اند حدود 5 میلیون و 200 هزار نفر 
بوده اس����ت که نش��ان از اهمیت تمرکز 
ب��ر ای��ن ح��وزه و بهبود زیرس��اخت های 

فرهنگی و گردش��گری دارد.
البت��ه ت��ا مردادم��اه 97، س����فرهای 
ایرانیان به خارج از کش��ور در مقایس��ه با 
همین مدت در سال قبل حدود 11درصد 
کاهش پیدا کرده اس��ت. گفتنی است که 
کشورهای ترکیه، عراق، امارات، گرجستان 
و جمهوری آذربایجان کشورهایی هستند 

که بیشترین مقصد گردشگری ایرانیان را به خود اختصاص داده اند.
بازی های رایانه ای 

بازی ه��ای رایانه ای در ایران حداق��ل از دو دهه پیش به طور پررنگ 
در اقش��ار مختلف مردم جامعه نفوذ داش��ته اند و بسیاری از کودکان، 
نوجوانان، جوانان و حتی بزرگس��االن نیز ترجیح می دهند بخش��ی از 
زمان خود را با این س��رگرمی سپری کنند. صنعت بازی های رایانه ای 
در ایران به ویژه در 10 س��ال اخیر از رش��د قابل توجهی برخوردار بوده 
اس��ت. تا س��ال 2016 کش��ور چین با 24 میلیارد دالر درآمد از محل 
ف��روش بازی های رایانه ای رتبه اول در جهان را به خود اختصاص داده 
بود و کش��ور ما نیز با فروش 270 میلیون دالری در جایگاه بیس��ت و 

پنجم را به خود اختصاص داده است.
براس��اس آمارها ح��دود 40درصد از کاربران بازی ه��ای رایانه ای در 
ایران را زنان تش��کیل می دهند و اغلب کاربران نیز در رده سنی 12 تا 
19 سال قرار دارند. گفتنی است کشورهای آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و 
آلمان کشورهایی هستند که پس از چین در جایگاه های دوم تا پنجم 

جهان در زمینه درآمد از بازی های رایانه ای قرار می گیرند.

اسپیس اکس ۱۰درصد از نیروهای خود را 
تعدیل می کند

اسـپیس اکس اعالم کرده که در راسـتای دستیابی به اهدافش نیازمند ایجاد »شرکت تولیدی ناب« است و به همین خاطر 
در نظـر دارد 1۰درصـد کل 6۰۰۰ نیروی کاری خود را تعدیل کند. در واقع هدف از تعدیل نیروهای اسـپیس اکس حذف کلیه 

پست ها و فرآیندهای اضافی است تا زمان تکمیل پروژه ها در این شرکت به حداقل میزان ممکن برسد.
اسپیس اکس روز گذشته در بیانیه ای اعالم کرد:

ما برای آنکه همچنان محصوالت خود را به دست مشتریان برسانیم و به توسعه فضاپیماهای جدید ادامه دهیم و اینترنت 
ماهـواره ای خود را راه اندازی کنیم، نیازمند سـاختار تولیدی ناب هسـتیم. هر یک از این پروژه ها بـا وجود آنکه به صورت 
جداگانه دنبال می شـوند باعث به تعویق افتادن دیگری شـده اند. این یعنی ما باید مسـیرها را با برخی از اعضای باهوش و 

سخت کوش تیم خود قسمت کنیم.
ما برای همه آنچه این افراد کسب کرده اند و همچنین تعهدشان به ماموریت اسپیس اکس شکرگزاریم. این اقدام صرفا به 

خاطر چالش های به شدت دشوار پیش رو صورت می گیرد و در غیر این صورت نیازی به انجام آن نبود.
به گزارش دیجیاتو، ماسک که همزمان در سمت مدیرعاملی شرکت های دیگری چون تسال و بورینگ کمپانی فعالیت دارد، 
اسـپیس اکس را در سـال 2۰۰2 میالدی تاسـیس کرد تا تکنولوژی های فضایی را دگرگون کند. هدف نهایی این شرکت نیز 
فراهم کردن موجبات زندگی مردم در سـیارات دیگر بود. در سـال 2۰14 این شرکت قرارداد 2.6 میلیارد دالری اش را با ناسا 

به امضا رساند و متعهد شد که مایحتاج فضانوردان این سازمان را به ایستگاه فضایی بین المللی ببرد.
اما یکی از اهداف اصلی ماسـک اسـتفاده چندباره از راکت ها برای ارزان تر کردن سـفرهای فضایی و سرعت بخشیدن به 
پرتاب ها و فرودهاست. در واقع هدف این است که این راکت ها محموله های فضایی را به مقصد رسانده و سپس شتاب دهنده 

های آنها مجددا به زمین بازگردانده شوند تا در سفرهای آتی مورد استفاده قرار بگیرند.
گفتنی است بسیاری از پرتاب های اخیر اسپیس اکس روی ایجاد خوشه ای از ماهواره های ارتباطی در مدار زمان تمرکز 

داشته اند. روز گذشته یکی از راکت های فالکون 9 اسپیس اکس که حامل 1۰ ماهواره بود از پایگاه هوایی وندربرگ 
کالیفرنیا به فضا پرتاب شد و به این ترتیب پروژه نکست اسپیس اکس تکمیل شد.

پیشرفت حوزه های صنایع خالق ایران در آینه آمار

یادداشـت

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه سفرهای استانی خود برای 
افتتاح پارک فناوری سالمت اصفهان وارد این استان شد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��ورنا س��تاری معاون 
علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در راس هیاتی ب��رای بازدید از روند انجام 
پروژه ها و طرح های نوآورانه، فناورانه مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان و 

استارتاپی صبح روز گذشته وارد استان اصفهان شد.
ستاری در این سفر یک روزه پس از ورود به این استان از طرح جامع شهرک 
س��المت اصفهان، طرح x-ray و شتابدهنده ش��رکت بهیار صنعت در محل 

شهرک سالمت بازدید می کند.

افتتاح پارک فناوری سالمت اصفهان با حضور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری



برای س��اخت کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ موفق نیاز است قبل از هر 
چی��زی نکاتی را رعای��ت و گام های متوالی را انجام دهی��د. در این مقاله 
به مروری بر 9 گام اصلی برای انجام یک کمپین اینفلوئنس��ر مارکتینگ 

می پردازیم:
گام اول: ساخت یک بریف مشخص از برند برای اینفلوئنسر 

مارکتینگ
برندها در تالش هستند تا برای مشتریان شان ایجاد ارزش کنند و همانند 
سایر تبلیغات، تمرکز اصلی محتوای تولیدشده در اینفلوئنسر مارکتینگ 
نی��ز باید روی ارزش افزوده اصلی برند باش��د. علی رغم تفاوت هایی که در 
رویکرد برندهای متفاوت وجود دارد، ش��رح بریف آنها برای س��اخت یک 

کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ شامل این جزییات خواهد بود:
• پی��ام: پیام اصل��ی و همچنین زبانی که می خواهید ب��رای انتقال پیام 
استفاده کنید را به صورت خالصه مشخص نمایید. حساسیت های خاص 
هر برند و سرفصل موضوعات و اقداماتی که می خواهید از آنها دور بمانید را 
نیز در نظر بگیرید. )به عنوان مثال ممکن است یک برند براساس مصالح 
خود انتخاب کرده باش��د تا نسبت به یک موضوع مشخص واکنشی نشان 

ندهد.(
• تاریخ ه��ای مهم: بازه زمان��ی قبل از معرفی محص��ول و دوره معرفی 
محصول را مشخص کرده و ایونت های قابل توجه اطراف این بازه )همانند 
مناسبت های فصلی، ماهانه و یا تعطیالت( را شناسایی کنید. )همسوسازی 
محتوای تولیدش��ده با مناسبت های مهم زمانی اطراف بازه زمانی کمپین، 

می تواند حرکت هوشمندانه ای از سوی برند محسوب شود.(
• بودجه: بودجه کمپین را مش��خص کنید. این بودجه مشخص می کند 
که با چند اینفلوئنس��ر و با چه نوعی از اینفلوئنس��رها از نظر س��ایز و نوع 
محتوای تولیدی می توانید همکاری کنید. مش��خص شدن بودجه در این 
مرحل��ه، همچنین کمک می کند ت��ا بتوانید میزان بودجه در دس��ترس 
برای رس��انه های تبلیغاتی پشتیبان را مشخص کنید. )منظور از تبلیغات 
پشتیبان، تبلیغاتی است که به منظور بهبود شاخص های ارزیابی عملکرد 
کمپین، مورد اس��تفاده قرار می گیرند، به عنوان مثال استفاده از تبلیغات 

اینستاگرامی در کنار ساخت کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ(
• محتوا: انتخاب کنید که از کدام پلتفرم ها می خواهید اس��تفاده کنید و 
ترجیح می دهید چه نوع محتوایی را نش��ر دهید. )تصویر، ویدئو، استوری 

و…(.
• مخاطبان: ایجاد یک شخصیت فرضی خریدار که این نقش می تواند توسط 
اینفلوئنسرها ایفا گردد، در شکل دهی مخاطبان هدف کمپین بسیار کمک کننده 

است. به همین دلیل در انتخاب اینفلوئنسرها بسیار دقت کنید.
گام دوم: تعریف اهداف و شاخص های ارزیابی عملکرد 

اینفلوئنسرها
زمانی که در حال تعریف اهداف و شاخص های کمپین هستید، به خاطر 
بسپارید اینها المان هایی هستند که جهت سنجش موفقیت کمپین به آنها 
استناد خواهد شد. به همین دلیل هدف شما چه افزایش آگاهی برند و چه 
افزایش میزان بازدیدها برای مراسم افتتاحیه فروشگاه یک برند بوده باشد، 
با مشخص کردن این شاخص ها اولین گام را برای تحلیل میزان موفقیت 

کمپین خود برداشته اید.
گام سوم: بررسی دقیق اینفلوئنسرهای بالقوه

پلتفرم های��ی مانن��د »باک��س ادز« به ش��ما کمک می کنن��د بتوانید 
اینفلوئنس��رهایی را که به صورت بالقوه قابلیت همکاری با ش��ما را دارند، 
پیدا کنید. بعد از فراهم کردن لیستی از اینفلوئنسرهای بالقوه، باید میزان 

همسویی و تناسب هر اینفلوئنسر با کمپین خود را بسنجید.
با توجه به افزایش میزان خرید فالوورهای فیک در بین اینفلوئنس��رها، 
بسیار مهم است که به غیر از تعداد فالوورها و میزان نمایش منحصر به فرد 
)reach( آنها، فاکتورهای دیگری را نیز در نظر بگیرید. س��واالتی که در 
ادامه می آیند، به شما کمک می کنند تا بتوانید اینفلوئنسر مناسب کمپین 

دیجیتال مارکتینگ خود را پیدا کنید:
• آیا می خواهید از چندین اینفلوئنسر با فالوورهای کمتر )میکرو یا نانو 
اینفلوئنسرها( استفاده کنید و یا در نظر دارید از تعداد کمتری اینفلوئنسر 

با فالوورهای بیشتر )ماکرو اینفلوئنسرها( و یا سلبریتی ها استفاده کنید؟
• آی��ا مخاطبان اینفلوئنس��رهای انتخابی ش��ما، از نظر ش��اخص های 
دموگرافیک )س��ن، جنسیت، سطح تحصیالت، جایگاه اجتماعی و…( با 

مخاطبان هدف کمپین شما همخوانی دارند؟
• آیا اینفلوئنسر انتخابی شما با برندهای رقیب نیز همکاری داشته است؟
• آیا در تجربیات پیشین اینفلوئنسر، سابقه ساخت و اجرای محتوا برای 

یک برند وجود دارد یا خیر؟
• آیا اینفلوئنسر انتخابی شما تمایل و عالقه  خاصی به برند شما دارد یا 

خیر؟ )این فاکتور در افزایش میزان اعتبار کمپین موثر است.(
گام چهارم: مشخص کردن ابزارهای مورد نیاز برای رساندن پیام 

کمپین به مخاطب
بعد از مش��خص کردن اینفلوئنس��رهای مناس��ب ب��رای کمپین، برای 
برداش��تن قدم بعدی آماده هستید که مدیریت محتوا در ساخت کمپین 

اینفلوئنسر مارکتینگ است.
برنامه ریزی استراتژیک محتوای کمپین، شامل مشخص کردن انتظارات 
و گایدالین های برند، آژانس تبلیغاتی مجری کمپین و همچنین اینفلوئنسر 
است. شفاف سازی موارد زیر به اینفلوئنسرها کمک می کند تا دقیقا بدانند 
چه انتظاراتی از آنها می رود و به این صورت بتوانند همکاری های موثرتری 

داشته باشند:
1. پلتفرم های فعال برای پروموت کمپین )ش��امل پلتفرم های آنالین و 
آفالین( پیشنهاد آیمارکتور پلتفرم ساخت کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ 

باکس ادز است.
2. تعداد پست های مورد انتظار برای تولید از سوی اینفلوئنسر

3. تایم الین مشخص برای نشر محتوای تولیدشده اینفلوئنسر و…
در این مرحله همچنین مش��خص می کنید که اس��تراتژی ش��ما برای 
استفاده از رسانه های تبلیغاتی پشتیبان در رسیدن به اهداف و شاخص های 

سنجش موفقیت کمپین چگونه خواهد بود.
گام پنجم: مشخص سازی وضعیت حق کپی رایت و محتوای 

اختصاصی
این گام بیان می کند که بهتر اس��ت یکبار در ابتدای کمپین مش��خص 
کنید که چه کس��ی مالکیت معنوی محتوای خالقانه کمپین را به هنگام 
النچ کمپین و همچنین پس از آن در اختیار دارد. اگر در نظر دارید تا حق 
بازنشر مجدد محتوای تولیدشده اینفلوئنسر را در طول سال داشته باشید، 
بهتر است این مورد را در توافقات فی مابین با اینفلوئنسر لحاظ کرده و در 

قرارداد ذکر کنید.
گام ششم: به اشتراک گذاری گایدالین های خالقانه همزمان با 

ساخت کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ
محتوای موفق تولیدش��ده برای هر برند، به محتوایی اطالق می شود که 
می تواند به جلب توجه متمرکز مخاطبان روی یک موضوع مشخص منجر 
شود. محتوای خالق کمپین چه از سوی شما و چه از سوی اینفلوئنسر شما 
جهت داده ش��ده و تولید شود، بهتر است با انجام بررسی و تحقیقات اولیه 
آغاز شود. شخصیت خریدار در این گام اهمیت پیدا می کند. برای مشخص 

کردن ایده خالقانه کمپین بهتر است موارد زیر مورد بررسی قرار گیرند:
• بررسی عالیق مخاطبان هدف کمپین دیجیتال مارکتینگ
• آنالیز رقبای برند در فضای دیجیتال و شبکه های اجتماعی

• ارزیابی وضعیت تالش های فعلی انجام ش��ده در شبکه های اجتماعی 
برند

بعد از انجام بررس��ی های مورد نیاز در این سه حوزه، برگزاری جلسات 
هم اندیشی گروهی ضروری است. یکی از مزایای همکاری با اینفلوئنسرها 
در این اس��ت که می توان از اعتبار و ارتباطی که طی مدت ها توانس��ته اند 
با مخاطبان خود ایجاد کنند، به نفع کمپین بهره جست. به خاطر داشته 
باشید که ایجاد فشار جهت معرفی محصول به صورت غیرخالقانه و بسیار 

تبلیغاتی، یکی از نبایدهای مهم اینفلوئنسر مارکتینگ است.
ب��ه محض انتخاب یک ای��ده و پرورش آن، تالش کنی��د تا راهی برای 
به اش��تراک گذاری ایده خود با اینفلوئنس��رها پی��دا کنید. نهایتا محتوای 
تولیدش��ده توسط اینفلوئنس��ر باید برای مخاطب به یاد ماندنی و راهگشا 

باشد و یا حداقل بتواند تاثیر طوالنی مدتی روی آنها ایجاد کند.
گام هفتم: مشخص سازی یک فرآیند برای تایید و یا اصالح 

محتوای تولیدی اینفلوئنسرها
ایده ای که ممکن اس��ت در نظر یک ش��خص خالقانه به نظر برسد، 
ممکن اس��ت در نظر ش��خص دیگری خالقانه نباش��د. پیش از جلسه 
هم اندیشی گروهی، یک بریف همه جانبه با در نظر گرفتن همه جوانب 

برن��د تهیه کنید. برخی از برندها به اینفلوئنس��رها اجازه می دهند که 
محت��وای خالقان��ه ای را تولید کنند که به رس��یدن به اهداف کمپین 
کم��ک می کن��د، اما تع��دادی دیگر نی��ز مایلند تا محت��وای خالقانه 
کمپی��ن بعد از چندین مرتبه اعمال اصالحات از س��وی آنها منتش��ر 
شود. مادامی که در ارتباط میان برندها و اینفلوئنسرها، صداقت، روی 
گش��وده برای مطرح کردن فیدبک ها و ش��فافیت وجود دارد، هر دوی 
این رویکردها راهگشا هستند. به خاطر داشته باشید که انعطاف پذیری 
بسیار مهم است. گاهی اوقات در نظر گرفتن گایدالین های کمتر برای 
اینفلوئنس��رها ممکن است حتی به نتایج بهتری بینجامد، چرا که آنها 
از همکاری با ش��ما بیش��تر لذت برده و به تولی��د محتوای اصیل تر و 

باارزش تری دست می زنند.
گام هشتم: بهبود و ارتقای محتوای تولیدشده توسط اینفلوئنسر

زمانی که محتوا منتش��ر می شود، آمارهای دریافتی را بررسی کنید تا از 
میزان عملکرد محتوای منتشرش��ده آگاهی یابید و در صورت لزوم نسبت 
به بهینه سازی اس��تراتژی تولید محتوای خود اقدام کنید. اگر هدف شما 
دستیابی به میزان مشخصی از نمایش )Impression( است، استفاده از 
رس��انه های تبلیغاتی پشتیبان را برای تبلیغات و افزایش میزان بازدید در 
دستور کار قرار دهید. به عنوان مثال پلتفرم هایی مانند فیس بوک، تبلیغات 

را با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی روز انجام می دهند.
گام نهم: بررسی نتایج کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ

بررسی نتایج کمپین و همچنین یادگیری از این نتایج که شامل میزان 
مش��ارکت کلی کمپین و میزان مش��ارکت هر یک از اینفلوئنسرهاس��ت، 
بس��یار مهم است. دیتاهایی همچون ارزش دریافت شده از مدیاهای مورد 
استفاده، نتایج ارگانیک در برابر نتایجی که به کمک تبلیغات پشتیبان به 
دست آمده اند، آنالیز احساسات مخاطبین )از طریق آنالیز کامنت های قرار 
داده شده آنها( و همچنین آنالیز محتوای اصلی کمپین، می تواند به درک 

عمیق تری از عملکرد کمپین منجر شود.
زمانی که نتایج کلی به دست آمده از کمپین را مورد بررسی قرار دادید، 
آنها را با اهداف و ش��اخص های ارزیابی عملک��ردی که در ابتدای کمپین 

مشخص کرده بودید، مقایسه کنید.
به خاطر داش��ته باش��ید دو نوع متفاوت از داده برای س��نجش میزان 
مشارکت مخاطبان با کمپین وجود دارد، یکی میزان مشارکت سازندگان 
محتوا )اینفلوئنسرها و فالوورهای آنان( و دیگری میزان مشارکت مخاطبان 
هدف کمپی��ن اینفلوئنس��ر مارکتینگ ش��ما باید تعداد کل��ی الیک ها، 
کامنت ها، ویدئوها، میزان نمایش منحصربه فرد )Reach(، میزان نمایش 
غیرمنحصربه فرد )Impression(، میزان درگیری مخاطبان با محتوای 
اصلی کمپین را بس��نجید تا متوجه ش��وید کدام محتوا توانسته است به 
بهترین صورت با مخاطبان ش��ما هم آوایی ایجاد کرده و آنها را به واکنش 

ترغیب کند.
به دنبال حذف محتواهای با درصد پایین جذب مشارکت نباشید، بلکه 
به دنبال اطالعات کامل تر و جزئی تر کمپین همچون بهترین زمان انتشار 
پست ها، بهترین پلتفرم برای جذب مشارکت مخاطبان و… باشید. بررسی 
کنید که آیا می توانید با توجه به چیزهایی که از این کمپین یاد گرفته اید، 
برای محتواهای کم کیفیت با بازخورد پایین تر اهداف جدیدی تعیین کنید. 
بررسی عالئم احساسی بروز داده شده مخاطبان در کامنت ها نیز می تواند 

به استخراج مطالب مهمی منجر شود.
یاد بگیرید که چگونه میزان اثربخشی کمپین اینفلوئسر مارکتینگ خود 

را بر اساس اهداف بازاریابی استاندارد تعیین کنید.
نتیجه گیری در مورد ساخت کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ :

سه فاز اصلی برنامه ریزی و ساخت کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ عبارتند از:
• تعیین استراتژی برند در فضای دیجیتال

• مدیریت محتوای تولیدشده  توسط اینفلوئنسرها
• بررسی آمارها و ارقام به دست آمده از کمپین و تحلیل آن

دنبال کردن موارد گفته ش��ده  باال کمک می کند تا در س��اخت کمپین 
اینفلوئنس��ر مارکتینگ خود  ب��ه صورت موثرتری اق��دام کنید و بتوانید 

بهترین تعامالت را با اینفلوئنسرهای کمپین به نحوه بهتری پیش ببرید.
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اسرار موفقیت در مدیریت تبلیغات و 
بازاریابی

 
آیا می خواهید به کار مدیریت تبلیغات و بازاریابی مش��غول ش��وید اما 
نمی دانید چه انتظاراتی داش��ته باشید؟ نگران نباشید – مواردی که برای 

موفقیت در این صنعت نیاز دارد اینها هستند.
قبل از هر چیزی، بگذارید نقش ها را تعریف کنیم:

مدیر تبلیغات یعنی چه؟
یک مدیر تبلیغات بر فرآیند آشنا کردن عموم با محصوالت و خدمات 
موج��ود و افراد دخیل در آن نظارت می کند. یک مدیر تبلیغات به همراه 

تیم خود باید
• تمام اطالعات مورد نیاز برای اجرای کمپین های تبلیغاتی متنوع یک 

سازمان را جمع آوری کند
• محتوای تبلیغاتی مناس��ب برای آن کمپین های تبلیغاتی را ایجاد و 

توزیع کند.
• پلتفرم های تبلیغاتی و فرصت های جدید را شناسایی کند

• از عملکرد کمپین های تبلیغاتی خود گزارش بدهد
• از بودجه  تبلیغاتی به طور مناسب استفاده کند

در محیط مدرن تبلیغات و بازاریابی، عبارت »مدیر تبلیغات« می تواند 
درباره ش��خصی که مسئولیت مدیریت حس��اب های تبلیغاتی آنالین را 
برعهده دارد نیز به کار گرفته شود )به عنوان مثال، از طریق تبلیغات در 

موتورهای جست وجو یا شبکه های اجتماعی(.
مدیر بازاریابی یعنی چه؟

ی��ک مدی��ر بازاریاب��ی مس��ئولیت توس��عه و پیاده س��ازی برنامه ها و 
اس��تراتژی های مختلف برای س��ازمان را برعهده دارد. این کار موارد زیر 

را شامل می شود:
• مش��تریان احتمالی مناسب را شناسایی کرده و آنها را از محصوالت و 

خدمات موجود باخبر کند.
• رابطه خوبی با مشتریان فعلی را حفظ کند.

• وجهه  برند را بهبود بخشیده و اعتبار آن را حفظ کند.
• افراد و ناظران مناسب را برای تیم بازاریابی خود جمع آوری کند.

• بر توسعه  محتوای بازاریابی نظارت داشته باشد.
مدیریت بازاریابی نقش مهمی در موفقیت کلی یک کس��ب و کار ایفا 
می کند و می تواند شغل خوبی برای انتخاب باشد. در سال 2012، مجله  
فوربس بیان کرد که مدیریت بازاریابی یکی از پردرآمدترین مشاغل برای 

افرادی است که از کار کردن با دیگران لذت می برند. 

همان ط��ور که در توضیحات باال دیدید، اش��تراک های بس��یاری میان 
کارهای مدیریت تبلیغات و مدیریت بازاریابی وجود دارد و چندان دور از 

ذهن نیست که این مشاغل در محیط کاری ادغام شوند.
حاال که درکی از مس��ائلی که این مس��یر ش��غلی در بر دارد به دست 
آورده ای��د، بگذارید درباره  مناطق کلیدی ک��ه برای موفقیت در مدیریت 

تبلیغات و بازاریابی باید روی آنها تمرکز کنید صحبت کنیم:
 1= بازار و مشتریان خود را بشناسید:

در محیط تبلیغات و بازاریابی، ضروری است که تمایالت بازار، مشتریان 
و رقبای خود را بشناس��ید. بدون این دان��ش هرگز قادر نخواهید بود که 
یک استراتژی مناسب توسعه دهید، یک کمپین موفق اجرا کنید یا تاثیر 

مثبتی برای سازمان داشته باشید.
برای مثال:

اگر از این موضوع که اکثریت مخاطبین شما مردان هستند آگاه نباشید، 
ممکن است با قرار دادن تبلیغات در مجله های زیبایی بودجه  خود را هدر 

بدهید.
ی��ا اگر ندانید که اکثریت بازار هدف ش��ما در یک موقعیت جغرافیای 
خ��اص زندگی می کنند، احتمال دارد که با عدم فعالیت تبلیغاتی در آن 

منطقه فرصت بزرگی را از دست بدهید.
2- با برنامه فکر کنید:

زمان��ی که بازار هدف خود را شناس��ایی کرده اید، نی��از به یک برنامه  
تبلیغاتی/بازاریاب��ی خ��وب و راهب��ردی دارید که به ش��ما کمک کند به 
چشم انداز کلی سازمان دس��ت پیدا کنید. یک برنامه تبلیغاتی/بازاریابی 

مناسب، برنامه ای است که هم به خصوص و هم قابل دستیابی باشد.
3- تیم خود را با افتخار مدیریت کنید:

با توجه به Walker Blogs، یکی از رازهای مدیریت موفق این است 
که »رهبری نمونه باشیم. بسیار گفته شده که ساختن اعتبار سال ها طول 
می کش��د اما برای خراب کردن آن تنها چند ثانیه نیاز است. مدیران باید 
نش��ان بدهند که از نظر ش��خصیتی و باورهای ش��ان، افرادی درستکار و 

مطمئن هستند.«
ای��ن یعنی که اگ��ر می خواهید مدیر موفقی باش��ید و اگر می خواهید 
کارکنان ش��ما باانگیزه باش��ند و خوب کار کنند، شما باید دائما در نقش 
خود شور و اشتیاق نشان بدهید – مخصوصا در محیط هایی مانند تبلیغات 

یا بازاریابی.
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در مطلب پیش��ین به هشت نمونه بازاریابی ویدئویی از برندهای مشهور 
اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.  

9. محصوالت کمپ برند
ش��رکت ماجراجویی های خارج از خانه کمپ برند کار خود را در کانادا 
شروع کرد. با نگاهی به محتوای این برند در شبکه های اجتماعی و به ویژه 
اینستاگرام ما با خیل عظیمی از پس��ت های هیجان انگیز مواجه خواهیم 
ش��د. در زمینه تولید محتوای آنالین استراتژی اصلی این برند نه تنها ارائه 
محتوای باکیفیت، بلکه نمایش ش��یوه های زندگی هیجان انگیز و متفاوت 
اس��ت. به طور عمده تمرکز اصلی این برند روی نمایش شیوه های زندگی 

متفاوت و هماهنگ با نوع محصوالت تولیدی اش است. 
مدیرعامل این شرکت، لزلی مک نیلی، در زمینه ماهیت اصلی محتوای 
آنالین برندش اینگونه اظهار نظر می کند: »در اینس��تاگرام هدف اصلی ما 
بیشتر نمایش اوقات  خوش به جای تمرکز روی محصوالت مان است. ما با 
خلق هش��تگ های زیبا روی تولید محتوای جذاب و در عین حال ارتباط 
بیش��تر با مخاطب تاکید داریم. تولید تی ش��رت های تبلیغاتی با هشتگ 

Keepitwild نیز دقیقا در همین راستا بوده است.«
اگرچ��ه این برند به طور معمول ویدئوهای زیادی را تولید نمی کند، اما 
همین ویدئوهای اندک برای آنها موفقیت بس��یار زیادی را به همراه آورده 
اس��ت. توجه داش��ته باش��ید که پلتفرم هدف این برند اینستاگرام است، 

بنابراین به سایر شبکه های اجتماعی توجه چندانی ندارد.
Ben & Jerry’s  .1۰

در اینج��ا با یک��ی از برترین نمونه ه��ای معرفی محص��ول تازه مان در 
اینستاگرام مواجه هستیم. همه ما به دلیل امکان بیان خیال انگیز ماجرای 
تولید یک محصول در قالب فرمت ویدئویی عالقه مند به مش��اهده آنها در 
فضای آنالین هستیم. بی تردید فرآیند ساخت یک محصول هرگز به آسانی 
که در ویدئوهای تبلیغاتی به نظر می رس��د، نیست. در هر صورت ساخت 
هر وسیله ای، به ویژه دستگاه های هوشمند، در عصر کنونی نیازمند صرف 

زمان و دقت باالیی است. 
خلق ویدئوی جذاب برای نمایش شیوه ساخت یک محصول و رونمایی 
 Ben از آن در اینس��تاگرام ایده بسیار جذابی است. در مورد ویدئوی برند
Jerry’s & بای��د گفت از نظر هیجان و م��دت زمان هماهنگی کاملی با 
الگوریتم اینستاگرام دارد. نکته مهم به هنگام طراحی یک ویدئوی جذاب 
برای مخاطب افزودن المان های ارزشمند بدان است. به این ترتیب مخاطب 
به هنگام جست وجو در اینستاگرام و باال و پایین کردن صفحه اصلی خود 
سر پست ما متوقف خواهد شد. این نوع توقف نیازمند یافتن المانی جذاب 
از س��وی مخاطب در ویدئوی مان است. برند  Ben & Jerry’s به هنگام 
س��اخت ویدئوی خود محدودیت زمانی در اینستاگرام را به خوبی رعایت 
ک��رد. آنها فقط 20 ثانیه برای تاثیرگ��ذاری روی مخاطب خود زمان نیاز 
داشتند. شاید در نگاه نخست 20 ثانیه زمان بسیار اندکی محسوب شود، با 
این حال آنها برای زمان مخاطب اهمیت باالیی قائل هستند. به این ترتیب 

با کوتاه سازی ویدئوی شان زمان کاربران را هدر ندادند. 
11.  ویستیا

ویدئوه��ای با محوریت چگونگی انجام فعالیت های مختلف یا س��اخت 
اش��یای دست س��از در دنیای آنالین محبوبیت باالیی دارد. نکته مهم در 
اینجا جذاب سازی چنین ویدئوهایی برای پلتفرم اینستاگرام است. در این 
زمینه برند ویستیا کار فوق العاده ای را انجام داده است. آنها از زاویه دوربین 
مناسب در کنار متن های کمکی پایین صفحه استفاده کرده اند. همچنین 
در صورت مش��اهده ویدئوهای این برند بدون صدا چیز خاصی را از دست 
نخواهی��د داد. آنها دقیقا توصیه اولیه این مقاله مبنی بر تالش برای تولید 
محتوای ویدئویی به صورتی که نیاز چندانی به افزایش ولوم صدا نباش��د، 

رعایت کرده اند. 
نکته خالقانه در ویدئوهای این برند بارگذاری برشی از ویدئوی کامل شان 
در اینس��تاگرام اس��ت. به این ترتیب با ارجاع به لینک ویدئوی اصلی در 
بخش بیوگرافی کاربران عالقه مند فرصت تماشای نسخه کامل اثر هنری 

ویستیا را خواهند داشت.
CBRE  .12

در اینس��تاگرام هیچ چیز مانند س��پری کردن زمان با چاشنی هیجان و 
جذابیت کاربران را س��ر ذوق نم��ی آورد. به طور معمول ما انتظار چندانی 

از یک ویدئوی تبلیغاتی متعلق به برندی فعال در زمینه س��رمایه گذاری و 
بورس نداریم. همین قدر که چنین ویدئوهایی افتضاح نباشند، کارشناس ها 
را راضی خواهد کرد. با این حال برند CBRE تمام پیش فرض های موجود 
در این زمینه را شکسته است. به این ترتیب آنها با خلق جلوه های بصری 

زیبا کاربران را به سوی جلوه جذاب صنعت شان راهنمایی کردند. 
حت��ی اگر ش��ما در یک صنعت حوصله س��ر بر فعالی��ت دارید، امکان 
ساماندهی امور بازاریابی و تبلیغاتی با ایده های جذاب به منظور جذب نگاه 
مخاطب به کسب وکارتان وجود خواهد داشت. یکی از ایده های جذاب، به 
ویژه در اینس��تاگرام، افزودن دو عنصر حیاتی به مطلب مان است. نخست 
ارتباط محتوای برندمان با زندگی روزمره کاربران و دوم امکان استفاده از 
آن به صورت عملی. به عبارتی دیگر، ویدئوی خود را کامال قابل درک برای 
انسان های عادی کنید. همیشه توجه داشته باشید که در فضای شبکه های 
اجتماعی باید س��طح آگاهی و تحصیالت عموم مردم را در نظر داش��ت، 
بنابراین اگر محتوای بازاریابی ما بیش از حد حرفه ای و شامل عبارت های 
تخصصی باشد، مخاطب با آن ارتباط چندانی برقرار نخواهد کرد. این دقیقا 
اشتباه بسیاری از برندها به ویژه در صنعت هایی نظیر بیمه، بورس و مشاوره 
مالی اس��ت. به همین دلیل کاربران عالقه چندانی به تماش��ای محتوای 

تبلیغاتی این برندها ندارند. 
به جای تاکید روی کلیشه های ناموفق در عرصه کسب وکارتان به سراغ 
تعام��ل عاطفی و برقراری ارتباط عمیق ب��ا مخاطب هدف تان بروید. برند 
CBRE ب��ا نمایش ویدئویی زیبا در کنار متن��ی قوی این کار را به خوبی 
انجام داد. در ویدئوی این برند با نمایش صحنه ابری یک روز معمولی در 
زمینه اطالع از شیوه تغییر آب و هوا، جهت یابی و تاثیر آن روی بازارهای 
بورس و سرمایه گذاری به کاربران اطالع رسانی کرده است. البته اطالعات 
دقیق در این زمینه در لینکی جانبی روی بخش بیوگرافی قرار گرفته بود. 

California Farms  .13
California Farms یک��ی دیگر از برنده��ای موفق در زمینه تولید 
محتوای جذاب به صورت مداوم اس��ت. استراتژی آنها در زمینه بازاریابی 
در اینس��تاگرام مبتنی بر تولید هر دو نسخه عکس محور و ویدئویی است. 
همچنین موضوع مح��وری اغلب این مطالب پیرام��ون گیف های جذاب، 
جوک های خنده دار و شوخی های مرتبط با اتفاقات روز سراسر جهان است. 
مطلبی که در اینجا مدنظر من اس��ت، مرتبط با معرفی یکی از تازه ترین 
محصوالت برند California Farms است. آنها در این ویدئو و کمپین 
مرتبط با آن از شیوه معرفی آرام استفاده کرده اند. بر این اساس یک برند 
به جای معرفی یکجا و ناگهانی محصول خود آن را در قالب چند پس��ت 

ادامه دار نمایش می دهد. 
خالقیت مرکزی ویدئوی برند California Farms در حوزه استفاده 
از انیمیش��ن های زیبا برای ویدئوهای کمپین اش اس��ت. ب��ه این ترتیب 
مخاط��ب با جلوه های بصری بی نهایت زیبا و چش��م نواز در ویدئوهای این 
برن��د مواجه خواهد ش��د. اگر ش��ما نیز عالقه مند به پیگیری اس��تراتژی 
California Farms هس��تید، باید تیم مش��خصی را ب��رای یادگیری 
مهارت های کار با نرم افزارهای تولید انیمیشن قرار دهید. به این ترتیب در 
زمینه تولید محتوای انیمیش��نی خودکفا خواهید شد. در غیر این صورت 

همکاری با آژانس های تولید انیمیشن راهکار جایگزین شما خواهد بود.
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در اینجا با یک عکس بسیار زیبا از برند Flixel Photo مواجه هستیم. 
ش��اید هم این یک ویدئو باشد. در حقیقت این محتوا به صورت مشخص 
»س��ینما گراف« نام دارد. س��ینما گراف تقریبا ترکیبی از فرمت تصویر و 
ویدئو است. این فرمت به طور مشخص برای تولید تصاویر دارای المان های 
متحرک در وب س��ایت مورد استفاده قرار می گیرد. تاثیر این نوع محتوای 
جدید روی مخاطب بسیار جالب است. در هر صورت مخاطب ما تا به حال 
چنین محتوایی را مشاهده نکرده است. به همین خاطر برای کنجکاوی هم 

که شده به سراغ آن خواهد رفت. 
خوشبختانه ساخت محتوایی با فرمت سینما گراف چندان سخت نیست 
با جس��ت وجویی س��اده در اینترنت نرم افزارهای بس��یاری برای کمک به 

ساخت چنین فرمتی پیدا خواهید کرد. 
15.  دانکین دونات

ی��ک ویدئو برای موفقیت در عرص��ه بازاریابی و تبلیغات نیازی به بیش 
از ان��دازه طوالنی بودن ن��دارد. در واقع، محتوای برن��د دانکین دونات در 
اینجا ترکیبی از س��ه تصویر مجزاس��ت. این تکنیک به طور مش��خص از 
ترکیب تصاویر مجزا برای س��اخت ویدئوهای شبیه تصویر سود می برد. به 

این ترتیب در عین حال که با فرمت ویدئویی مواجه هستیم، حس و حال 
تصویر را نیز خواهیم داشت. ساخت چنین فرمت بصری بسیار ساده است. 
فقط باید به بخش iMovie در کامپیوتر ش��خصی مان مراجعه کنیم. در 

گوشی های هوشمند برند اپل این اپ به صورت پیش فرض وجود دارد. 
در نگاه نخست محتوای ویدئوی دانکین دونات بسیار ساده است. با این 
حال آنچه این ویدئو را جذاب کرده، زمان بندی دقیق به هنگام انتشارش 
است. برند دانکین دونات ویدئوی خود را دقیقا همزمان با روز جهانی مادر 
منتشر کرد. انتخاب دونات به عنوان هدیه روز مادر ایده جالب، غیرعادی 
و هیجان انگیزی اس��ت. به همین خاطر شمار باالیی از کاربران بدان روی 
خوش نش��ان دادند. در ویدئوی دانکین دونات، دونات های در بسته بندی 
مانند دس��ته گل به مادرها داده می ش��ود. این امر نیز یکی دیگر از نکات 

جذاب برای برندهای تازه کار است. 
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آیا باز هم به دنبال یک ایده جذاب هستید؟ از اینستاگرام برای نمایش 
فرهنگ ویژه شرکت تان اس��تفاده کنید. در حقیقت اینستاگرام پلتفرمی 
عالی برای نمایش تصویری دوس��تانه و در عین حال متعهد به ارزش های 
اساس��ی از برندمان اس��ت. به هن��گام فعالیت در این ش��بکه اجتماعی با 
انتخاب صدا و جلوه های بصری مناسب برای برندمان توجه مخاطب را به 

ارزش های بنیادی شرکت خود جلب خواهیم کرد. 
در ویدئو کنونی با یک فضای ش��اد، ش��لوغ و پر از احساس تعلق خاطر 
مواجه هستیم. چنین مهمانی هایی را همه در دوران بچگی تجربه کرده ایم. 
اگرچه به هنگام بزرگس��الی نیز چنین مهمانی هایی برپاست، با این حال 
ل��ذت حض��ور در آنها به عنوان ک��ودک دوچندان اس��ت. به همین دلیل 
ویدئوی برند WeWork به نوعی نوستالژیک نیز هست. سکانس اصلی 
این ویدئو ش��امل گفت وگوی افراد بزرگسال، بازی کودکان در کنار اتاق و 
البته حضور افرادی با لباس های اسکی برای استفاده از برف های بیرون از 

خانه است. 
نکت��ه اصلی ویدئوی WeWork را زمانی متوجه خواهیم ش��د که به 
هوی��ت افراد حاضر در این ویدئو پی ببری��م. در حقیقت همه افراد حاضر 
 WeWork در ای��ن ویدئو تبلیغاتی کارمند برند هس��تند. به این ترتیب
ب��ه نوعی در ت��الش برای نمایش فرهنگ کلی برندش نیز هس��ت. وقتی 
کارمندان یک ش��رکت اینقدر با هم صمیمی هستند، محل کارشان باید 

بسیار مطلوب و پرانرژی باشد.
17.  برنامه زنده شنبه شب

برنامه آمریکایی »ش��نبه ش��ب« به صورت زنده از شبکه NBC پخش 
می ش��ود. در حقیق��ت این برند ب��ه دلیل ماهیت جذاب خود کار بس��یار 
س��اده تری ب��رای جلب نظر مخاطب دارد. با این ح��ال جذابیت ذاتی این 
برنامه دلیل اس��تقبال کاربران از اکانت این برند در اینس��تاگرام نیس��ت. 
ترکیب محتوای تولیدی با ش��اخه های مختل��ف علم مخاطب این برند را 

به هیجان می آورد. 
کارال مارشال به عنوان یکی از اعضای مهم این برنامه برای خبرگزاری 
Real SEO اینگونه رمز موفقیت ش��ان را ش��رح داده است: »پیوندزدن 
ه��ر برنام��ه تازه به یک��ی از برنامه ها و بحث های گذش��ته ایده بس��یار 
جالبی از کار در آمد. همچنین برای نس��ل جدید که به طور معمول به 
ویدئوه��ای فوق کوتاه عادت دارن��د، پخش تکه هایی از برنامه های قبلی 

بسیار جذاب است.«
ب��ه عنوان نمونه ای جذاب از فعالیت این برند در ش��بکه های اجتماعی 
برنامه مصاحبه با بازیگر مشهور سریال بازی تاج و تخت »پیتر دینکلیج« 
و خواننده این سریال »گون استفانی« را در نظر بگیرید. هر دو این افراد با 
شلوارهایی بسیار عجیب تحت عنوان »شلوارهای فضایین در برنامه حاضر 
ش��دند. این ایده برای جلب نظر نس��ل جوان در فیس بوک و اینستاگرام 
بس��یار عالی بود. به این ترتیب با بارگذاری بخش هایی کوتاه از این برنامه 
70 هزار کاربر در همان ساعت نخست به تماشای آن پرداختند. به گفته 
کارال: »نس��ل جوان در ش��بکه های اجتماعی به دنبال ایده های جذاب و 
دوس��ت داشتنی اس��ت. البته این ایده ها باید با س��لیقه کلی تر آنها یعنی 
ویدئوهای کوتاه نیز سازگار باشد. خوب یا بد، نسل جوان عالقه چندانی به 

محتوا طوالنی ندارد.«
اگر کس��ب وکار شما نیز با ویدئوهای کوتاه توان جلب مخاطب بیشتری 
دارد، وقت را از دس��ت ندهید. به سراغ آژانس های برتر رفته و کار خود را 

برای ساخت ویدئوهای کوتاه از همین امروز شروع نمایید.
hubspot :منبع

 ترندهای بازاریابی در سال 2۰19 
برای مخاطب ایرانی

هر س��اله با ورود به س��ال جدید و براس��اس اتفاقاتی که در سال 
قب��ل رخ می ده��د، روند و ترنده��ای بازاریابی پیش بینی می ش��ود 
ک��ه البته در حوزه دیجیت��ال مارکتینگ این امر بس��یار نزدیک به 
واقعی��ت خواهد بود مخصوص��ا در ایران که این ح��وزه همگام تر با 
نمونه های جهان اس��ت و استناد به آن می تواند موجب شود از رقبا 

عقب نباشیم.
Marketing Funnel تغییرات در قیف بازاریابی

اول از همه مشتری را مانند کیف پول نمی بینیم و با این روش که 
در زیر خواهم گفت به صورت قدم به قدم شروع می کنیم:

• برآورده کردن یک نیاز مش��تری و ایجاد یک رابطه سریع مانند 
امکان دانلود یک فایل.

• در این مرحله شما به سادگی می توانید یک ایجاد اعتماد مابین 
برند و مخاطب ایجاد کنید، ولی به خاطر داشته باشید در همین قدم 
باید اطالعاتی از مخاطب دریافت کرده باشید که تا حدودی بتوانید 

او را برای قدم بعدی شناسایی کرده باشید.
• تبدیل مخاطب به یک مش��تری بالقوه در این قس��مت می تواند 

با تولید محتوا، پروموشن، تضمین برگشت پول و … اتفاق بیفتد.
• اما در نظر داش��ته باش��ید که شما هنوز در میانه قیف هستید و 
برای تبدیل مخاطب به مشتری یک مرحله مانده است و تا آن زمان 

نیازمند به پیگیری است تا زمان مناسب فرا برسد.
• اینج��ا مرحل��ه آخر اس��ت و ش��ما در عکس العمل ه��ای قبلی، 
محصول یا خدمات مورد نیاز مشتری را شناسایی کرده اید و تنها با 
یادآوری می توانید مشتری بالقوه را به مشتری بالفعل تبدیل کنید.

• مرحله ای که در سال 2019 باید بیشتر به آن توجه کنید همین 
مرحله جدید است و چیزی نیست جز حفظ ارتباط و تبدیل مشتری 

بالفعل به مشتری وفادار.
تولید و انتشار محتوا یا بازاریابی محتوا همه چیز است 

Content Marketing
دیگر از زمان تولید محتوای جذاب به تنهایی گذش��ته است، شما 
در سال جدید باید محتوایی تولید کنید که مشتری آن را با دیگران 
به اش��تراک بگذارد و برای همین است که عنوان این قسمت تولید 

به همراه انتشار انتخاب شده است.
Chatbot پاسخ دهی از طریق روبات چت

درخواس��ت از طریق ایمیل به زمان می انجامد و س��ریع نیست و 
از طرف��ی تماس های تلفنی برای همه راحت نیس��ت. چیزی که با 
رشد 25درصدی در حال افزایش است مراجعات مخاطبین از طریق 
چت های آنالین و حتی چت های روباتیک است که سواالت معمول 
را پاس��خ می دهند. این یکی از مهمترین ترندهای بازاریابی در سال 

2019 است که نباید فراموش کنید.

امنیت و حفظ حریم شخصی از ترندهای بازاریابی 2۰19 
است

با فراگیر شدن امکانات مختلف و توسعه هوش مصنوعی باید این 
نکته را قابل توجه قرار داد که یکی از نکات ایجاد تمایز شما با رقبا 

می تواند حفظ حریم شخصی و امنیت است.
Vertical Video ویدئوی عمودی

در س��ال گذشته توسعه محتوای ویدئویی را به چشم دیدیم ولی 
با توس��عه اینترنت موبایل و افزایش استفاده از اینستاگرام در ایران 
ب��ا بیش از 26میلی��ون کاربر و همچنین اضافه ش��دن IGTV به 
اینستاگرام، دیگر چرخاندن گوشی برای تماشای ویدئو کاری سخت 
محسوب می شود. پس در تولید محتوای ویدئویی به این نکته دقت 

کنید.
Z نیروهای نسل

به آرامی نس��ل Z در حال ورود به بازار کار هس��تند و این دسته 
قدرت خری��د باالتری پی��دا می کنند و انتخاب رس��انه مورد توجه 
نس��ل Z از رسانه های تبلیغاتی س��نتی مانند تلویزیون و بیلبورد و 
رادیو دور ش��ده است و شما باید با اس��تخدام این نسل به روحیات 
مش��تریان احتمالی خود نزدیک ش��وید. ترندهای بازاریابی به شما 
یادآور می ش��وند که برای مخاطب نس��ل جدید از اب��زار بازاریابی و 

تبلیغاتی جدید استفاده کنید.
اینفلوئنسر مارکتینگ )تبلیغات از طریق اشخاص تاثیرگذار 

Influencer Marketing )در شبکه های اجتماعی
طبق نظرسنجی که از نوجوانان اروپایی شده است 20درصد آنان 
شغل آینده خود را اینفلوئنسر شدن در شبکه های اجتماعی انتخاب 

کرده اند.
این بدان معناس��ت که این حوزه تا 10 س��ال آینده قابلیت رشد 
دارد، اما اتفاقی که در ایران افتاده اس��ت ب��ا واقعیتی که در جهان 
اس��ت کامال متفاوت بوده و اش��خاص تاثیرگذار با افراد لوده و بدون 
تاثیر اشتباه گرفته می شوند تا جایی که تعداد فالوور باال نقطه تمایز 

و تاثیرگذاری آنها شده است که کامال اشتباه است.
اینفلوئنس��رها افرادی هس��تند که به راحتی و در حوزه ای خاص 
می توانند روی مخاطبین )فالوور( خود اثرگذار باش��ند. مثال خانمی 
که در حوزه آش��پزی تعداد زیادی فال��وور دارد و تمام وقت خود را 
در خانه به آش��پزی می گذراند، مناس��ب تبلی��غ و معرفی محصول 

تکنولوژی و یا سفر نیست.
بدین صورت در حوزه اینفلوئنسر مارکتینگ از پلتفرهای تخصصی 
مانند »باکس ادز« استفاده کنید تا تبلیغات اثربخش داشته باشید.
imarketor :منبع

ایستگاهبازاریابی 17 نمونه بازاریابی ویدئویی از برندهای مشهور)2(

شیوه های بازاریابی ویدئویی موفق در اینستاگرام
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سرمایه گذاری خطرپذیر، آری یا نه؟

سرمایه گذاری جسورانه به چه معناست؟ چه معایب و مزایایی 
دارد؟ آیا س��رمایه گذاری جس��ورانه تنها گزینه برای راه اندازی 
کسب و کار است؟ در این مطلب ضمن معرفی این روش جذب 
سرمایه، درباره معایب و مزایای آن توضیح می دهیم و بعضی از 

جایگزین های آن را معرفی می کنیم.
وجوه س��رازیر ش��ده به یک س��ازمان در مراح��ل اولیه کار با 
هدف س��رمایه گذاری، نوعی س��رمایه گذاری جسورانه است که 
نقش مهمی در ش��کل گیری بس��یاری از سازمان ها ایفا می کند. 
این س��رمایه ها توسط فرد یا گروه کوچکی به نام سرمایه گذاران 
خطرپذیر مدیریت می شوند. سرمایه گذاری های جسورانه به نرخ 
باالیی از بازگش��ت نیاز دارند و با توجه به س��هام کس��ب وکار 

تضمین می شوند.
س��رمایه گذاران خطرپذیر به دلیل حمایت شان از سازمان هایی 
که رشد باالیی داشته اند با چهره خوبی شناخته شده اند. بسیاری 
از کارآفرینان در تعریف داس��تان موفقیت کسب وکارشان،  رشد 
خود را مدیون حمایت های س��رمایه گذاران خطر پذیری هستند 
ک��ه در گام ه��ای آغازین ب��ه آنها کم��ک کردند. از ای��ن رو  از 
نظر بس��یاری از کارآفرینان، س��رمایه گذاری جس��ورانه یکی از 

شگفت انگیزترین و جذاب ترین انواع سرمایه گذاری هاست.
س��رمایه گذاران خطرپذی��ر با حضورش��ان کنار کس��ب و کارها 
می توانن��د پول، اعتبار و خدمات مش��اوره ارائه کنن��د. زمانی که 
حمایت س��رمایه گذاران خطرپذیر را به دس��ت آورد ید، به این معنا 
اس��ت که کسب وکارتان دارای پتانس��یل قابل توجهی برای رشد 
س��ریع و س��ودآور اس��ت. س��رمایه گذاران خطرپذیر برای کمک 
به کس��ب و کارهای نوپا وام هم می دهند، ام��ا بعضی از آنها انتظار 
بازگشت بین 30 تا 50درصد را دارند که رقم باالیی است اما شما 
می توانید به جای پول نقد و اقس��اط و بهره، بخشی از سهام تان را 
به آنها واگذار کنید. احتماال با این کار بخش زیادی از س��ازمان را 
از دس��ت می دهید و سرمایه گذاران خطرپذیر کنترل بخش اعظم 
کسب و کار را به دس��ت می گیرند و در برخی مواقع به مرور زمان 
کارآفری��ن و بانی اصلی را کنار می گذارند، به همین دلیل گاهی از 

آنها به عنوان سرمایه گذاران »کرکس« نیز نام برده می شود.
وکارهای��ی  کس��ب  در  عموم��ا  خطرپذی��ر  س��رمایه گذاران 
س��رمایه گذاری می کنند که پیش بینی می ش��ود در چند س��ال 

آینده به سازمان های بزرگ تر یا عمومی تر فروخته می شوند.
ویژگی های سازمان برای جذب س��رمایه گذاران خطرپذیر به 

شرح زیر است:
1-دارای رشد سریع و پایدار و نرخ رشد فروش ثابت

2-دارای تکنولوژی جدید یا موقعیت برتر در بازاری نوظهور
3-دارای تیم مدیریت قوی و سالم

4- قابلیت خریداری ش��دن توسط سازمانی بزرگتر یا دریافت 
پیشنهاد در بورس سهام

بعضی از س��رمایه گذاران خطرپذیر براساس چرخه عمر کسب 
و کار س��رمایه گذاری می کنند، اما بعضی نی��ز عالقه دارند تنها 
در زمان راه اندازی کس��ب و کار که ریس��ک باالتر ولی پتانسیل 

بازگشت باالتری نیز وجود دارد، سرمایه گذاری کنند. 
البت��ه بهره من��دی از س��رمایه گذاری خطرپذیر همیش��ه هم 

بهترین گزینه برای کارآفرینان نیست!
شما نیاز به اعداد و ارقام دارید

پیتردرینگ بهترین مثال برای اثبات این ادعاست. او کسب و 
کار فروش لوازم جانبی دوربین را در سال 2014 با 25000 دالر 
پس انداز خود، راه اندازی کرد ولی االن ارزش سازمان او بیش 14 
میلیون دالر اس��ت. کسب و کار پیتر در طول پنج سال به صورت 
مداوم 90 تا 100درصد رش��د داش��ته و بدهی او صفر است اما 
هیجان انگیزترین نکته این است که پیتر هنوز مالک 100درصد 
سازمان است. او می گوید: »مدل سنتی سرمایه گذاری جسورانه 
به این معنا اس��ت که قبل از اینکه چیزی در مورد کسب و کار 
مش��خص شود، باید بخشی از آن را ببخش��ید. من به این مدل 
توجه نکردم و در عوض کس��ب و کار خ��ود را با تامین مالی از 
طریق تعداد زیادی از سرمایه گذاران، پرورش دادم. تامین مالی 
از طریق تعداد زیادی از س��رمایه گذاران یعنی تأمین مالی یک 
پروژه با افزایش تعداد زیادی پول اندک از بخش قابل توجهی از 

مردم که معموال از طریق اینترنت انجام می شود.
آخرین کمپین اون که به 6.7 میلیون دالر رسیده است باعث 
ش��د که به ازای ش��ش محصولی که در این کمپین به نمایش 

گذاشته شده یک تزریق مالی سالم به وجود بیاید.
منظور این نیس��ت که س��رمایه گذاری جس��ورانه گزینه  بدی 
اس��ت، ام��ا بس��یاری از کارآفرین��ان معتقدند ک��ه وجود یک 
س��رمایه گذار منصف برای کس��ب و کارهای نوپای��ی که دارای 
تکنولوژی اختصاصی ممتاز هستند، استراتژی های واقع گرایانه و 

فروش سریع دارند، بسیار مناسب تر است.
»آناند سانوال«، مدیرعامل ش��رکت تحلیلگر اطالعات می گوید: 
»هدف برای همه یکس��ان نیس��ت، هر کارآفرینی باید وسیله  رشد 
کس��ب وکار خودش را پیدا کند. مردم درباره افزایش ارزش پول به 
س��بب اعتبار سرمایه گذاران جس��ورانه، اغراق می کنند. درواقع در 
صورتی که از س��رمایه گذاران جس��ورانه پول و سرمایه ای دریافت 
کنید، به مدل آنها متعهد می شوید. امروزه گزینه های جذب سرمایه 
زیاد اس��ت. پلتفرم های بس��یاری وجود دارند که به ش��رکت های 
خصوص��ی اجازه می دهن��د تا پ��ول را از س��رمایه گذاران کوچک 
جمع آوری کنند. در بعضی از این پلتفرم ها می توان به جای سرمایه، 
اطالعات را به سمت خود جذب کرد. در این صورت به جای واگذاری 
سهام به سرمایه گذاران جس��ورانه، به مربیان و سرمایه گذارانی که 
بدون چشم د اشت عمل می کنند، اجازه دسترسی داد. پیتر در حال 
حاضر با خوش��حالی پیش��نهادهای متنوع از طرف صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه خصوصی را رد می کند و معتقد است که 
اگر ما به تعداد زیادی از سرمایه گذاران کوچک دسترسی داشته 
باشیم، مجبور می ش��ویم سریع تر رشد کنیم. همچنین هدف ما 
برخورداری از کس��ب و کاری اس��ت که لذت بردن از زندگی را 

تسهیل کند و یکی از این لذت ها داشتن آزادی مالی است.
entrepreneur/modirinfo  :منبع
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آیا ش��ما هم جزو افرادی هس��تید که به دنبال راه اندازی کسب و کاری 
بزرگ هس��تید؟ باید بدانید که مسیر س��ختی در پیش دارید و نباید فکر 
کنید که به راحتی به موفقیت دس��ت پیدا می کنید. از شکست خوردن و 
مرتکب اشتباه شدن هم نباید بترسید چون بخش اصلی موفقیت شغلی، 
این اس��ت که اش��تباه کنید و از اش��تباهات تان درس بگیرید. با ما همراه 
باش��ید تا در این مقاله درباره بزرگ ترین اش��تباهات 12 کارآفرین بزرگ 

دنیا بیشتر بدانید. 
خیلی از کسانی که در مسیر کارآفرینی قدم برمی دارند به دنبال بهترین 
راه هستند، یعنی پیمودن چرخه ای کوتاه و موفق که سرشار از تصمیمات 
درس��ت در راستای رس��یدن به اهداف باشد. طبیعی است که حین انجام 
کار دچار تردیدهایی شوند اما بیشتر آنها فکر می کنند راهی که می روند، 

بهترین راه است و نمی توانند تاثیرات بلندمدت را پیش بینی کنند.
واقعیت تلخ این اس��ت که تمام کارآفرینان مرتکب اش��تباهات زیادی 
می ش��وند؛ برخی از این اشتباهات، آسیب زیادی به سرمایه و بودجه  آنها 
وارد می کند و برخی دیگر تاثیرات مخرب کمتری دارند. ضرر و زیان ناشی 

از  اشتباهات بزرگ را به سختی می توان جبران کرد.
ما به خاطر اشتباهاتی که مرتکب می شویم، خود را سرزنش می کنیم، اما 
باز هم در اشتباه هستیم، زیرا نرسیدن به موفقیت در کسب و کار می تواند 

به علت انجام برخی کارها باشد.
در اینجا از 12 کارآفرین بزرگ خواس��تیم در مورد س��ه چیز برای مان 

صحبت کنند: 
• بزرگترین اشتباهات شان چه بوده است؟

• درس هایی که از این اشتباهات گرفته اند چه بوده؟
• چه تضمینی وجود دارد که دوباره مرتکب آن اشتباه نشوند؟

من سعی می کردم تمام کارها را به تنهایی انجام بدهم
بزرگ ترین اش��تباهی که در مس��یر کارآفرینی مرتکب ش��دم، این بود 
که س��عی می کردم تمام کارها را خودم انجام دهم. به جای اینکه از اتاق 
کارم بیرون بروم و با افراد جدیدی معاش��رت کنم، ایده هایم را به اشتراک 
بگ��ذارم و فرصت های جدیدی برای خودم ایجاد کن��م، در تنهایی و انزوا 

کار می کردم.
هرچه در کسب و کارتان با افراد جدیدی آشنا شوید، به احتمال بیشتری 
فرصت ها و ارتباطاتی پیدا می کنید که باعث موفقیت سریع ترتان می شود. 
اکنون تا جای ممکن با افراد مختلف چون وبالگ نویس��ان، روزنامه نگاران، 
تاج��ران، کارآفرینان محلی و... مالقات می کنم. با ایجاد ش��بکه  بزرگی از 

ارتباطات، راه اندازی کسب و کار جدید ساده تر خواهد شد.
به جای اینکه به دنبال حل مشکل باشیم یا نظر کارشناسی را 

بپرسیم، کار را به حال خود رها می کردیم
یکی از اش��تباهاتی که در راه اندازی کس��ب و کارم با آن مواجه ش��دم، 
وقتی بود که تنها بیس��ت و چند س��ال داشتم و اولین شرکتم را تاسیس 
می کردم. این ش��رکت نوعی کارگزار ایجاد وب س��ایت و ارائه  راه حل های 
تبلیغ��ات الکترونیک��ی بود. من و هم��کارم در آن زمان چی��زی در مورد 
وب س��ایت ها نمی دانس��تیم، اما ایده های خوبی برای فروش داش��تیم. در 
مدت زمان کوتاه توانس��تیم بیش از 200 مشتری پیدا کنیم، اما مدیریت 
پروژه و راهکارهای مان جواب نمی دادند، معموال قیمت خیلی پایین بود و 
وعده های زیادی می دادیم. اش��تباه بزرگ ما این بود که کس��ب و کارمان 

را رها کردیم و آن را با قیمتی بسیار پایین به کارگزار بزرگی فروختیم.
ما در کار فروش بس��یار موفق بودیم و مش��تریان زی��ادی پیدا کردیم. 

اکنون پشیمان هستم که چرا کمی تالش نکردیم، شاید بهتر بود با کسی 
همکاری می کردیم که در وب س��ایت ها تجربه داش��ت و می توانست به ما 
کمک کند. بعد از این تجربه تلخ یاد گرفتم موفقیت یک کس��ب و کار به 
زمان زیادی نیاز دارد و همیش��ه هم از صفر ش��روع کردن راه حل خوبی 

نیست. این درس بزرگی بود که به سرعت یاد گرفتم.
به همکارانم فشار نمی آوردم که بیشتر تالش کنند

اش��تباه بزرگ من در کس��ب و کار ای��ن بود که ارزیاب��ی الزم را انجام 
نم��ی دادم. عالوه ب��ر آن، کار هم��کاران قبلی ام را بررس��ی نمی کردم، به 
همین خاطر چندین بار با مشکالت جدید برخورد کردم. این مشکل برای 
کارآفرینانی اتفاق می افتد که همکاران بازاریابی شان ارزش زیادی برای کار 
آنها قائل نیستند. بازاریاب ها فکر می کنند کارشان وقتی شروع می شود که 
چند ماه از سرمایه گذاری شما گذشته باشد و به سرعت می توانند کار را به 
اتمام برس��انند. من در حدود 14 ماه از زندگی ام را به این صورت از دست 

دادم و حاال توانسته ام شریک خوبی برای بازاریابی پیدا کنم.
من تمام هزینه ها را از مشتریانم دریافت می کردم

بزرگ ترین اش��تباه من در کارآفرینی ای��ن بود که برای تامین هزینه ها 
تنها به دنبال مش��تری ها بودم و به دنبال ایجاد رابطه  قوی تر نبودم. شاید 
این کار در ابتدا درآمد خوبی برای ش��ما داش��ته باش��د، اما ناراحتی ها و 
دلخوری ه��ای زیادی ایجاد خواهد کرد. عالوه بر آن، پول نمی تواند انرژی 
از دست رفته تان را جبران کند و تجربه  خوب یا کسب و کارهای بیشتری 

برای تان به ارمغان آورد.
من حواسم نبود کسب و کاری دارم

اشتباه دیگر من این بود که حواسم نبود کسب و کاری راه اندازی کرده ام. 
وقتی برای نخستین بار کسب و کار وبالگی خود را راه انداختم، تنها برایم 
س��رگرمی بود و خیل��ی آن را جدی نمی گرفتم؛ کار را با وب س��ایت های 
نامناسبی آغاز کردم، اشتباهاتی در طراحی داشتم و در نهایت این وضعیت 
س��بب شد مجبور ش��وم کارم را دوباره از اول ش��روع کنم، زیرا خیلی از 

بازدیدکنندگان، وب سایت من را جدی نمی گرفتند.
کسب و کارم را بدون وجود استراتژی مشخص راه انداختم

بزرگتری��ن اش��تباه من این بود که روی اس��تراتژی مش��خصی تمرکز 
نکرده ب��ودم و به همین خاطر با اتفاقات روزمره زیادی مواجه می ش��دم. 
اگر استراتژی مشخصی داش��تم و آن را اولویت خود قرار می دادم، تعیین 
برنامه ای که مرا به اهدافم برس��اند، س��اده تر می شد؛ اما من تنها به دنبال 
این بودم که کارم را انجام دهم. خیلی خوب اس��ت مس��یر خود را درک 
کنید، بدانید چطور تصمیم گیری کنید و روی چیزهایی متمرکز شوید که 
اهمیت بیش��تری برای گام بعدی تان دارند. من زمانی را در ابتدای هفته 
برای بررسی استراتژی های هفتگی و ماهانه کسب و کارم در نظر می گیرم.

در ابتدا اتحاد و همبستگی خوبی ایجاد نکردم
بزرگترین اشتباه من در زمان راه اندازی کسب و کارم این بود که اتحاد 
مناسبی ایجاد نکردم. شاید در ابتدا داشتن کسب و کاری یک نفره ساده تر 
و به صرفه تر بود، اما دو س��ال بعد که مجبور شدم ساختار شرکت را تغییر 

دهم، زمان و پول بیشتری صرف کردم.
برای مدیریت مالی به افراد غریبه اعتماد می کردم

من 18 کس��ب و کار مختل��ف راه انداختم و با اش��تباهات و تجربیات 
ارزشمند زیادی مواجه شدم. بزرگترین اشتباه من، اعتماد به کسی بود که 
حس��ابداری و مدیریت مالی ش��رکتم را به عهده داشت. او بیش از 8 هزار 
دالر از سرمایه ام را دزدید. درس خوبی که گرفتم، این بود بدون تحقیق در 

مورد کارمندان بخش مالی هرگز به آنها اعتماد نکنم.
برای ورود به دنیای کارآفرینی، مدت زیادی صبر کردم

اش��تباه دیگر من این بود که برای ورود به دنی��ای کارآفرینی، بیش از 
اندازه صبر کردم. من دوس��ت داش��تم قبل از راه اندازی کسب و کار، همه 
چیز در وضعیت خوب باشد، اما حقیقت این است، بهتر است کار را با هر 
چیزی که دارید، ش��روع کنید و طی مسیر تجربه به دست آورید. در این 
صورت می توانید با توجه به چیزهایی که یاد گرفته اید، کسب و کارتان را 

بهبود دهید.
باید پافشاری بیشتری می کردم

بزرگترین اشتباه من در دنیای کسب و کار این بود که خیلی سریع کارم 
را ول می کردم. در بیش��تر مواقع، ایده های خوبی در س��ر داشتم، چند ماه 
روی آن کار می کردم اما بعد از اینکه به نتایج خوبی نمی رس��ید، رهای شان 
می کردم. اگر واقعا به ایده های تان ایمان دارید، با س��ماجت تمام دنبال شان 

کنید.
در توسعه  کسب و کارم عجله کردم و سرمایه زیادی از دست 

دادم
اش��تباه بزرگ من در دنیای کسب و کار این بود که سعی کردم خیلی 
زود کارمندانی را استخدام کنم و دامنه  کارم را گسترش دهم، این کار جز 
از دس��ت دادن 20 هزار دالر نتیجه ای نداش��ت. در ابتدای سال 2015 از 
طریق تبلیغات فیس بوک، لباس می فروختم. در آن زمان، کمپین موفقی 
راه انداخت��ه بودم و فکر می کردم اگر تیم خوبی اس��تخدام کنم، می توانم 

مقیاس کار را باال ببرم و سود بیشتری به دست آورم.
در آن ب��ازه زمان��ی، تیم کاملی از جمل��ه مدیر پ��روژه، مدیر تبلیغات 
فیس بوکی، پژوهشگر و طراح گرافیک استخدام کردم، اما کارها آنطور که 
پیش بین��ی می کردم، جلو نرفت. حقیقت این بود، مهارت الزم برای دادن 
آموزش های مناسب به تیم کاری ام را نداشتم و زمان و سرمایه زیادی بدون 
رسیدن به موفقیت صرف شد. من به قدری ضرر کردم که هر ماه حدود 2 
تا 3هزار دالر از دست می دادم و در نهایت بعد از شش ماه تصمیم گرفتم 
کارم را تعطیل کنم. اگر بخواهم دوباره به سراغ این کار بروم، تنها یک نفر 
را استخدام می کنم و بعد از اینکه مهارت های الزم را یاد گرفت، نفر بعدی 

را استخدام می کنم.
روی افراد مناسبی برای تیم کاری ام سرمایه گذاری نکردم

بزرگ ترین اش��تباه من این بود که روی اعضای مناسبی سرمایه گذاری 
نک��ردم. در ابتدا، پول��م را روی محصوالت و خدم��ات ارزان قیمت صرف 
می ک��ردم که به نتایج مطلوبی نرس��ید، اما در ادامه، ب��ا این دیدگاه ادامه 
دادم: »کاری را ک��ه خودتان در آن عالی هس��تید، انج��ام دهید و بقیه را 
به دیگران بس��پارید.« بدین ترتیب به استخدام کسانی روی آوردم که در 
حوزه های مختلِف کس��ب و کار از من بهتر بودند و این تصمیمی بود که 

کارم را دگرگون کرد.
کالم آخر ...

برخی اش��تباهات در دنیای کارآفرینی، هزینه  زیادی به کسب و کارتان 
تحمیل می کند، به طوری که احس��اس می کنید قابل جبران نیستند، اما 
زندگی و کس��ب و کار، باال و پایین دارد و مهم این است، بعد از شکست، 
اشتیاق تان را برای ادامه کار از دست ندهید. باید باور کنید اشتباه کردن تنها 
مش��کل شما نیست، بلکه تالش تان را به کار ببندید تا دیگر خود را سرزنش 

نکنید و بدون غرق شدن در گذشته به کارتان ادامه دهید.
thenextweb/ucan :منبع

کارآفرینان بزرگ با چه اشتباهاتی مواجه شده اند؟
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برگزیده مصاحبه  های سال ۲۰۱۸ با موفق ترین افراد شناخته شده
خواندن داس��تان موفقیت افراد شناخته ش��ده نش��ان می ده��د آنها نیز 
بارهاوبارها شکس��ت را تجربه کرده اند، اما هر بار قوی تر از گذشته تالش را 
از سر گرفته اند. موفقیت نتیجه  کار سخت، استقامت، تسلیم نشدن و انجام 
دوباره  و دوباره  کارهای درس��ت است. موفقیت مفهومی نیست که از پیش 
تعریف ش��ده باشد و برای هر فرد تعریف منحصربه فردی دارد و هر شخص 
رسیدن به اهدافش را موفقیت می داند. خواندن داستان موفقیت تمام افراد 
شناخته شده یک وجه تش��ابه دارد: این افراد بارهاوبارها شکست را تجربه 
کرده اند و نه تنها ناامید نش��ده اند؛ بلکه هر بار قوی تر و مصمم تر از گذشته 
تالش شان را چندین برابر کرده اند. در ادامه  این مقاله، منتخبی از مصاحبه با 

افراد موفق در سال گذشته میالدی را می خوانیم.
1. مایکل فلپس: استقبال از فداکاری

 مایکل فلپس دارنده  بیش��ترین مدال های المپیک است. او در مصاحبه  
خود گفته است:

»من تعدادی از جش��ن ها و مهمانی های دبیرس��تان را از دس��ت دادم، 
شانس دیدار و آشنایی با مردم جدید را نداشتم، اما به این موضوع اهمیتی 
نمی دادم. من این ش��انس را داش��تم تا کاری را انجام دهم که پیش از این 
شخصی هرگز انجام نداده است و این فکر باعث انجام چنین فداکاری هایی 

می شد.
اگر واقعا می خواهید کار قابل توجه��ی انجام دهید، باید فداکاری کنید؛ 
مجبور هس��تید زیرا فداکاری بخش��ی از آن اس��ت. هرگز دلم نمی خواهد 
تجربی��ات خوب و بد گذش��ته را تغییر دهم، تمام آن اتفاق��ات، من را به 
ش��خصیتی که امروز دارم تبدیل کرده اند. در دو س��ال گذش��ته، من برای 

اولین بار شخصیتم به عنوان یک انسان را دوست دارم.
مدت زمان زیادی بود که به خودم تنها به چش��م یک شناگر نگاه کرده 
بودم نه به چش��م یک انسان، اما هنوز هم نمی خواهم چیزی از گذشته را 

تغییر دهم زیرا امروز از زندگیم بسیار راضی هستم.
رس��یدن به موفقیت بس��یار س��خت و بی رحمانه بود، اما اگر به زندگی 
موفق ترین مردم نگاه کنید، کارهایی را انجام می دهند که لزوما دل ش��ان 
نمی خواهد انجام دهند و این دقیقا همان چیزی اس��ت که انسان را عالی 
می کند. زمانی که کاری را انجام می دهید که دل تان نمی خواهد، دقیقا همان 
جایی اس��ت که می دانید برای رسیدن به اهداف خود باید چه کاری انجام 

دهید.«
2- بیلی کورگان: به تفاهم رسیدن

بیلی کورگان، از گروه موسیقی اسمشینگ پامپکینز، مالک اتحادیه  ملی 
کشتی )NWA( است. او در مصاحبه  خود گفته است:

»باید از تمام افراد حاضر در اتاق قدردانی کنید، نادیده گرفتن این افراد 
به معنای نابودی خودتان است. به خودتان بگویید باید تمام افراد این اتاق 
را با خودتان همراه کنید و هر کار عاقالنه ای که از دست تان برمی آید انجام 
دهید، اما درعین حال باید به این درجه از کمال رسیده باشید که اشتباهات 
خود و هم تیمی ها را بپذیرید. سپس یا به آنها شانس دوباره ای برای تصحیح 
دهید یا با آرامش و صلح از کنار آن عبور کنید، بعد از آن متوجه می شوید 
که همه چیز درست خواهد شد. حتی اگر این فرمول کسب وکار به معنای 
کنار گذاشتن برخی افراد خاص باشد، بهتر از این است که سعی کنید تمام 
افراد و تمام نتایج را مدیریت کنید. در کشتی هم به همین شکل است. من 
به افراد زیادی کمک می کنم که برجس��ته شوند، اما تالش مضاعفی برای 
ماندن آنها انجام نمی دهم. حتی اگر این اشخاص، من را به دلیل فرصت های 
بهتری ترک کنند، هرگز ناراحت نمی شوم؛ زیرا برای رسیدن به فرصت بهتر 

تالش کرده  و این شانس را به دست آورده اند.
م��ن در چارچوب ایدئولوژیک کار کرده و نیازهای خود را ش��فاف بیان 
می کن��م. همچنین از دیگران نیز می خواهم نیازهای خود را ش��فاف بیان 

کنند. اگر با هم به تفاهم نرسیم، راه حل دیگری پیدا می کنیم.
اینکه ش��خصی همواره برای برآورده کردن نیازهای ش��ما تالش کند و 
نیازهای خودش را نادیده بگیرد، یکی از بدترین راه های نگه داشتن اعضای 

تیم درکنار یکدیگر است.«
3- کری والش جنینگز: موفقیت را تعریف کنید

کری والش جنینگز، والیبالیس��ت، برنده  س��ه مدال ط��الی المپیک و 
هم بنیان گذار P1440 برگزارکننده  رویداد و جامعه دیجیتال اس��ت. او در 

مصاحبه  خود گفته است:
»موفقیت، هر کاری است که به خوبی انجام شده باشد. انجام دادن کاری 
به بهترین نحو، انجام آن از راهی درست، غافل نشدن از خود و اولویت های 
زندگی است. موفقیت کامال شخصی است. من در المپیک ریو نتوانستم به 
چیزی که می خواهم برس��م، اما موفقیت بزرگی برایم به همراه داشت زیرا 
کل این مسیر موفقیت آمیز بود. من شکستم را پذیرفتم و برنده شدن مدال 

برنز به جای مدال طال، من را در زندگی به فرد بهتری تبدیل کرد.
مسابقات المپیک هر چهار سال یک بار برگزار می شود و در یکی از این 
دوره ها من به ش��دت روی نتایج نهایی تمرکز کرده بودم به طوری که تمام 

چیزهایی که برایم مهم و عزیز بودند را از دست دادم.
من از راه س��خت یاد گرفتم خوش��حالی و ناراحتی نباید به نتایج نهایی 
وابسته باشد بلکه باید از مسیری که ما را خوشحال می کند به سمت نتایج 

نهایی حرکت کرد.«
4- جف گوردون: فرصت ها را بقاپید

جف گوردون، چهار قهرمانی مس��ابقات ناسکار )سنگین ترین مسابقات 
اتومبیل ران��ی دنی��ا( و 93 عنوان قهرمانی دیگر را کس��ب کرده اس��ت. او 
همچنین یک نمایندگی ش��ورولت دارد، سهامدار و مدیر اجرایی هندریک 
موتوراسپرت است، یک بنیاد خیریه دارد و تحلیلگر مسابقات ناسکار در یک 

شبکه ی تلویزیونی است. او در مصاحبه ی خود گفته است:
»چند سال پیش از اینکه از رانندگی بازنشسته شوم، می دانستم که روزی 
این اتفاق خواهد افتاد. تلویزیون بخش بزرگی از هدف من بود و خوشبختانه 
زمان بندی برای من درس��ت بود و برنامه  تلویزیونی معروف آن زمان بسیار 
به من کمک کرد. من چند بار در این برنامه مهمان ش��ده و با تهیه کننده  
آن دوست شدم. او یکی از طرفداران بزرگ مسابقات ناسکار بود. او همیشه 
از من برای حضور در این برنامه دعوت می کرد و من از اجرای زنده  برنامه  

تلویزیونی لذت می بردم.
م��ن از تمام فرصت های خوب مانند ش��انس یادگرفت��ن، پرورش دادن 
مهارت ه��ا، لذت بردن از تجربه های جدید، معروف ش��دن و خوش گذرانی 
استفاده می کردم. مسابقه دادن مانند کسب وکار است. اینکه هدف تعیین 
می کنید، به صورت تیمی کار می کنید، نقاط قوت و ضعف خود را می دانید، 
به دیگران اعتماد می کنید، می دانید چه موقع باید ریسک کرده و چه موقع 
باید صبور باشید. مسابقه نیز مانند کسب وکار به معنای ساختن و قاپیدن 
فرصت ها است. چیزهایی که در مسابقات یاد گرفته ام به من در برنامه های 

تلویزیونی و... کمک می کند. زمانی که چند کار را به صورت همزمان دنبال 
می کنم، خیلی خوب با یکدیگر پیش می روند.«

5- جو سنا: انعطاف پذیری داشته باشید
جو سنا، یک کارآفرین سریالی، مدیرعامل و هم بنیان گذار اسپارتان ریس 

است. او در مصاحبه  خود گفته است:
»من هیچ کار هوش��مندانه ای انجام نداده ام و تقریبا هر کار اشتباهی را 
تجربه کرده ام. انعطاف پذیری داش��ته باشید تا موفق شوید. این برای همه  
کسب وکارها صادق است. کسب وکارها برای رسیدن به موفقیت دقیقا همان 
جایی به اس��تقامت و انعطاف پذیری نیاز دارند که اغل��ب مردم کار را رها 
می کنند. ما مدت زمان زیادی بود که موفقیتی نداشتیم، زمان بندی بد بود 
و مردم آمادگی کاری که انجام می دادیم را نداشتند. تنها شانس مان این بود 

که من اهل دست کشیدن از کار نبودم.

دلیل چنین اراده ای این بود که احس��اس می کردم ما حرفی برای زدن 
داریم. همچنین در این مدت به اندازه ای مشکالت مالی را تجربه کرده بودم 
که موفقیت تنها گزینه ای بود که داش��تم یا باید به سمت نور انتهای تونل 

حرکت می کردم و موفق می شدم یا باید در همان تونل دفن می شدم.«
6- استیکس زادینیا: یک تیم عالی داشته باشید

استیکس زادینیا، نوازنده  درام برای گروه معروف استیل پنتر است. او در 
مصاحبه  خود گفته است:

»ارتباطات، برای تبدیل شدن به گروهی با عملکرد عالی ضروری است. ما 
یک گروه چهار نفره داریم و همیشه قبل و بعد از هر اجرا با یکدیگر جلسه 
می گذاریم. در طول جلسه درباره اتفاقاتی که این چند وقت در زندگی هر 
ک��دام از ما افتاده و اجرای پیش رو صحبت می کنیم. س��پس بعد از اجرا، 
درباره  برنامه ای که داش��تیم و لحظه های خوب و بد آن صحبت می کنیم. 
گروه ما مانند این اس��ت که چهار مرد میانسال با یکدیگر ازدواج کرده اند. 

ما به یکدیگر احترام می گذاریم و وارد حریم خصوصی یکدیگر نمی شویم.
این گروه موسیقی منبع درآمد ما است، بنابراین به آن احترام می گذاریم 
و از آن حمایت می کنیم. می دانیم تمام کس��انی که برای کنسرت می آیند 
برای دیدن کل گروه می آیند نه برای دیدن تنها یک شخص. آنها برای کل 
اعضای گروه و احساسی که به آنها منتقل می شود در کنسرت حضور پیدا 

می کنند.
ما یک گروه هستیم و همه با هم برابر هستیم پس چرا نباید با یکدیگر 
ب��ا مهربانی و احت��رام رفتار کنیم. خوش رفتار ب��ودن هیچ تالش اضافه ای 
نمی خواهد. زمانی که کدورتی بین اعضای گروه پیش می آید، صحبت کردن 
معنای بیش��تری پیدا می کند و سعی می کنیم نظر خود را با مناسب ترین 

کلمات بیان کنیم.«
7- تونی استوارت: از اعتماد بهره ببرید

تونی اس��توارت، سه بار در مسابقات ناسکار  و ایندی کار )از قدیمی ترین 
مس��ابقات اتومبیل رانی جهان( برنده شده و تنها راننده ای است که در هر 
دوی این مسابقات قهرمان شده است. تیم های او تا به حال بیش از 20 بار 
برنده شده اند. او چند پیست اتومبیل رانی و همچنین یک شرکت بازاریابی و 

روابط عمومی در این زمینه دارد. او در مصاحبه  خود گفته است:
»ما همیشه فرصت های خوبی داریم که در اختیارمان قرار داده می شود، 
اما این فرصت ها در اختیار همه قرار می گیرد. ش��اید تفاوت من با دیگران 
این باش��د که هرگز نمی گویم نمی توانم این را کار انجام دهم یا انجام این 

کار هیچ فایده ای ندارد.
من همچنین دو مزیت دیگر نیز دارم و آن آشنایی با ادی جرویس، مدیر 
کسب وکارم و برت فرود دیگر همکارم است. من، ادی و برت سه ضلع یک 
مثلث هستیم. این را هر کسی که پیشنهادی برای مان داشته باشد می گوید. 
ادی فرصت ها را از جنبه  کسب وکار بررسی می کند، من سرمایه گذاری مالی 
را بررس��ی می کنم و ادی خوب یا بد بودن پیش��نهادها را بررسی می کند. 
اگرچه تصمیم ها با یکدیگر مداخله دارند اما وجود این مثلث کمک می کند 

هر فرصتی را از سه چشم انداز متفاوت بررسی کنیم.
از آنجایی که ما همه به یکدیگر اعتماد داریم، به این توافق رسیده ایم که 
یا همه باید درباره  تصمیمی موافق باشند یا حتی اگر یک نفر مخالف باشد 
آن کار را انجام نمی دهیم. این یعنی پروژه های زیادی که من فکر می کردم 

عالی هستند، به دلیل مخالفت دو عضو دیگر انجام نشده اند و برعکس.
م��ن تیم��ی دارم که می دانم هوایم را دارد و من هم هوای ش��ان را دارم. 
تا اینجا به ش��ناخت خوبی از یکدیگر رس��یده ایم و می دانیم چه چیزهایی 
هرکدام مان را راضی می کند. یکی از بزرگ ترین درس هایی که در این مدت 
گرفته ام این اس��ت که نیازی نیس��ت یک فرد نحوه  انجام و مدیریت همه 
کارها را بلد باشد. تنها کافی است بهترین افراد را برای گرفتن درست ترین 

تصمیم ها استخدام کند.«
8- کاتلین کرازبی: بدون محدودیت رویاپردازی کنید

کاتلین کرازبی، هنرپیش��ه، خواننده، ترانه س��را و کارآفرین اس��ت. او در 
مصاحبه  خود گفته است:

»بخش دلخواه من از کس��ب وکار، شروع آن است. پیدا کردن چشم انداز 
کس��ب وکار، بازاریابی، تحقیق، یادگرفتن، خالقی��ت و رویاپردازی کارهای 
دلخواه  من در کس��ب وکار اس��ت. عاشق زمانی هس��تم که یک محصول 
هنوز ساخته نشده است. ما در حال  حاضر بازار جواهرات را به خوبی درک 
می کنی��م و محصوالت مان در هزاران فروش��گاه در سراس��ر دنیا فروخته 

می ش��ود. ما همکاری بسیار خوبی با اس��تارباکس داریم و هنوز هم باورم 
نمی شود با آنها مشارکت می کنیم. استارباکس یکی از بزرگ ترین شرکت ها 

است و بابت این اتفاق بسیار خوشحال و قدردان هستم.
م��ا دس��تاوردهای خوبی در دنیای جواهرات داش��ته ایم و مش��تاقم که 
احساسات روزهای ابتدایی راه اندازی کسب وکار را تجربه کنم. ما امسال هر 
چند ماه یک بار محصول جدیدی را ارائه می دهیم. ما ش��مع، تسبیح های 
چوبی، نشریات و... تولید می کنیم و قصد داریم فعالیت خود را در صنعت 
پوشاک گسترش دهیم. دقیقا نمی دانم چه چیزی باعث شده به این مرحله 
برسیم، اما قصد دارم به خالقیت و رویاپردازی بدون محدودیت ادامه دهم.«

9- تام کاندن: دیگران را در اولویت قرار دهید
تام کان��دن، یکی از قدرتمندترین و بااحترام ترین ایجنت های لیگ ملی 
فوتبال آمریکا اس��ت. او س��تاره های معروفی را تابه ح��ال به دنیای فوتبال 

معرف��ی کرده و تیم او قهرمانی های زی��ادی را در لیگ ملی فوتبال آمریکا 
)NFL( کسب کرده است. او در مصاحبه خود گفته است:

»زندگی من س��اده اس��ت. من باید از بازیکنان مراقبت کنم و این برای 
من به معنای موفقیت اس��ت. به مشتری ها همان احساسی را داریم که به 
هم تیمی هایم دارم. وفاداری، در دس��ترس بودن، تصمیم گیری در شرایط 

سخت و... همه مانند گذشته و بازی با هم تیمی های سابقم است.
همه  اینها با مکالمه ای با بازیکن ش��روع می ش��ود. چه اهدافی داری؟ در 
ق��رارداد بعدی خودت را در چه جایگاه��ی می بینی، چه مدت قصد داری 
ب��ازی کنی؟ به غیر از یک بازیکن، چه اه��داف دیگری داری؟ بعد از اینکه 
فوتبال تمام ش��ود چه آرزوهایی داری؟ فکر می کنی کجا ارزش بیش��تری 
پیدا می کنی؟ ما خیلی خوش شانس بوده ایم و توانسته ایم اولین قرارداد 20 
میلی��ون دالری، اولین قرارداد 30 میلی��ون دالری، اولین قرارداد 40، 50، 
60، 90 و حتی 100 میلیون دالری را تنظیم کنیم. ما همچنین گران ترین 
دستمزد میان تمام بازیکنان را نیز داشته ایم. برای موفقیت در این حرفه باید 
شفاف باشید. همه دوست دارند از حقوق خود مطلع باشند، آنها روی بدن و 
سر خود در این راه ریسک می کنند و حق شان است که بدانند چه درآمدی 
دارن��د. آنها امنیت مالی می خواهند و اولین وظیفه  من این اس��ت که این 
احساس را در آنها ایجاد کنم. امنیت مالی از قرارداد مالی تأمین می شود، از 
اینکه بدانند بعد از فوتبال چه کاری قرار است انجام دهند. ارتباطات ما با 
مدیران عمومی، مدیران اجرایی و صاحبان کسب وکار برای مان بسیار مهم 
است، اما به طور همزمان باید کاری را انجام دهید که به نفع مشتری است.«

1۰- سینیستر گیتس: ستاره قطبی خودتان را پیدا کنید
سینیستر گیتس، نوازنده  گیتار، نامزد دریافت جایزه  گرامی و بنیان گذار 

مدرسه  آنالین و مجانی گیتار است. او در مصاحبه  خود گفته است:
»من تابه حال روی استارتاپ های پرخطر زیادی سرمایه گذاری کرده ام اما 
حاال که این مدرس��ه را راه اندازی کرده ام، از این شرمنده ام که چرا این کار 
را زودتر انجام ندادم. اگر قرار است سرمایه گذاری خطرپذیر انجام دهم، چرا 

روی خودم سرمایه گذاری با ریسک باال نداشته باشم؟
ش��اید اعتمادبه نفس کافی برای این کار نداشتم یا شاید خیلی خجالتی 
بودم، اما االن از کاری که انجام می دهم بس��یار راضی هس��تم و احس��اس 

قدردانی این جامعه مخصوصا تازه کارها برایم بسیار خوشایند است.
اگر می خواهید ریس��ک کنی��د، روی خودتان ریس��ک کنید. هیچ کس 
به اندازه  ش��ما به خودتان اهمیت نمی دهد و همچنین جنبه  سرگرمی آن 
بیش��تر است. به تازگی شخصی را مالقات کرده ام که در یک شرکت بزرگ 
تکنولوژی کار می کرد. او می گفت بس��یار موفق هس��تند اما ستاره  قطبی 
ندارند. من س��تاره  قطبی درخش��ان خود را با راه اندازی مدرسه  گیتار پیدا 
کردم. هدف من این اس��ت که گیتار و آموزش آن را در اختیار عده زیادی 
قرار دهم. شما به کمک یک لپ تاپ و کیبورد می توانید موسیقی های جذاب 
بسازید اما تجربه و روح شگفت انگیزی در نواختن گیتار وجود دارد که هرگز 

دوست ندارم از بین برود.«

11- میشل ویلسون: روی خودتان شرط بندی کنید
میش��ل ویلسون، یکی از مدیران WWE یکی از بنگاه های رسانه ای در 
زمینه  برگزاری و پخش مس��ابقات کشتی حرفه ای است و به عنوان یکی از 
قدرتمندترین زنان در دنیای ورزش ش��ناخته می شود. او در مصاحبه  خود 

گفته است:
»10 سال پیش ما احس��اس کردیم یکی از بهترین اسرار دنیای ورزش 
و سرگرمی هستیم. محصول تلویزیونی ما یک سرگرمی خانوادگی بود اما 

جامعه کسب وکار از این موضوع اطالع نداشت.
 NFL مخاطبان و بینندگان ما از هر برنامه  ورزشی به جز مسابقات لیگ
پرطرفدارت��ر بود. ما اس��تعداد خوبی در این زمینه داری��م و همین باعث 

موفقیت مان شده است. ما محتوای خالقانه در تمام پلتفرم ها داریم.
بنابراین ما از بازاریابی B2B )فروش خدمات و محصوالت یک شرکت به 
 NBC .شرکتی دیگر( استفاده کردیم و این موفقیت های ما را افزایش داد
هم یک شریک فوق العاده بود و تصمیم گرفت از این موضوع برای تبلیغات 
استفاده کند. تبلیغات ما هم اکنون بسیار گسترده شده است اما اگر 10 سال 
پیش را در نظر بگیرید، تبلیغات ما به بازی های ویدئویی محدود می ش��د. 
درآمد حاصل از س��رمایه گذاری ما از س��ال 2010 حدود چهار برابر شده 
اس��ت. البته هدف مان این بود که پنج برابر شود و حدودا به آن رسیده ایم. 
البته این کار، سختی های زیادی برای مان داشت و شرط بندی زیادی روی 
خودمان انجام دادیم. می دانستیم که اگر یک کار ایراد داشته باشد، مابقی 
کارها نیز مانند دومینو خراب خواهد شد و به همین دلیل تمام تالش خود 

را به کار گرفتیم.«
12- گریگوری آالن ایساکوو: یک »و« باشید

گریگ��وری آالن ایس��اکوو، یک کش��اورز، صاح��ب اس��تودیوی ضبط، 
موسیقی دان و ترانه سرا است که تا به حال هفت آلبوم به بازار عرضه کرده 
اس��ت. او در مصاحبه  خود گفته اس��ت: »من در دانشگاه در رشته  باغبانی 
تحصیل کردم زیرا می ترسیدم از اینکه در کالس های موسیقی حضور پیدا 
کنم. موزیک، کاری بود که من در اتاقم انجام می دادم و دوست داشتم یک 
موضوع شخصی باشد و هرگز دلم نمی خواست آن را با یک معلم موسیقی 
به اشتراک بگذارم. این احساس تنها زمانی ایجاد می شود که چیزی را عمیقا 

دوست داشته باشد و شخصی نمی تواند این حس را در شما ایجاد کند.
در گذش��ته فکر می کردم همیش��ه بای��د آهنگ جدیدی ب��رای عرضه 
داش��ته باشم اما هم اکنون بیش��تر به عمر کارها فکر می کنم. آهنگ هایی 
که می س��ازیم، تا مدت ها بعد از مرگمان باقی خواهند ماند، بنابراین ارزش 
این را دارد که ساختن آنها حتی چند سال طول بکشد. من تالش می کنم 
موس��یقی داشته باش��م که همیش��ه زنده بوده و تا ابد دوام داشته باشد. 
هیچ موقع معلوم نیست چه آهنگی مورد استقبال قرار می گیرد و مردم چه 
واکنش��ی دارند، اما من همیشه تالش کرده ام بهترین موسیقی و هر کاری 
که در توان دارم انجام دهم. من از کش��اورزی هم درآمد دارم و این کمک 
می کند عجله ای برای عرضه موس��یقی و کسب درآمد از آن نداشته باشم، 

درنتیجه همیشه بیشترین تالشم را برای ساخت آنها به کار می برم.«
INC/zoomit  :منبع
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اخبار

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران 
گفت: چرخش مته حفاری باید در راس��تای تولید صیانتی و حفظ 
س��رمایه های ملی باش��د .  مهندس سید عبداهلل موسوی در بازدید 
س��رزده  و دیدار با کارکنان دس��تگاه 36 فتح، افزود: توجه جدی به 
ضوابط و استانداردها از جمله در مقولهHSE   در بخش های مختلف 
عملیات حفاری از الزامات اجتناب ناپدیر صنعت نفت است .  وی کار 
در صنعت حفاری را به طور کامل فنی، پیچیده ، طاقت فرس��ا و با 
ریسک باال ارزیابی و اظهار کرد: این کار ارزشمند دارای ابزار، امکانات 
و مجموعه ای از تخصص های متنوع است که در سطوح مختلف از  
ایجاد محل نصب دکل )لوکیش��ن(، آغاز عملیات جابجایی و  اثبات 
دکل، ش��روع عملیات حفاری تا تکمیل نهایی چاه بر اساس دانسته 
های علمی، تخصصی و تجربی دنبال می شود .  موسوی با قدردانی از 
تالش های مستمر حفار مردان این شرکت در پاسخگویی به تعهدات 
و اجرای به موقع پروژه های حفاری، گفت: نیروی انسانی مهمترین 
سرمایه هر س��ازمان است و دستگاه ها و تجهیزات کاربردی در این 
صنعت نیز س��رمایه های کشور محسوب می شود که باید با رعایت 

مقررات و استانداردهای این صنعت از این داشته ها حفاظت گردد .  
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به تشکیل نشست های تخصصی 
مدیران ارش��د شرکت تحت عنوان جلسات صبحگاهی عملیات که 
همه روزه برگزار می شود، اشاره کرد و افزود: در این جلسات گزارش 
های دریافتی از هر دستگاه حفاری، پیشرفت کارها، مشکالت فنی و 
وقفه های کاری ارایه و پس از بررس��ی های کارشناسی، تصمیمات 

الزم اتخ��اذ م��ی گردد .   وی اظهار کرد: از م��وارد مهم و تاثیر گذار 
در اجرای  عملیات حفاری،  تامین به موقع پیش نیازهای کار است 
که تاکید گردیده به عنوان اولویت نخس��ت مورد اهتمام بخش های 
پش��تیبانی قرار گیرد تا کارکنان عملیاتی بدون کوچکترین دغدغه 
نسبت به انجام وظایف کار به موقع با توجه به نکات اساسی در موضوع 
رعایت اس��تانداردها، دقت عمل، کیفت و شتاب بخشی به انجام کار 
مبادرت نمایند .  در این بازدید رئیس دس��تگاه 36 فتح گزارشی از 
فعالیت این دس��تگاه ارایه کرد و گفت: این دکل سنگین خشکی در 
حال حفر یک حلقه چاه توسعه ای در میدان نفتی مارون در محور 
اهواز – امیدیه است که در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مارون در مناطق نفتخیز جنوب واقع شده است .  الیاس امیری 
افزود: با هماهنگی و همکاری نزدیک میان متخصصان شرکت کارفرما 
و مدیریت عملیات خشکی – 2 شرکت، عملیات حفر این چاه که 91 
روز پیش بینی ش��ده است طبق برنامه زمانبندی صورت می پذیرد 
و هم اکنون در عمق بیش از س��ه هزار متر در  مراحل تکمیل چاه 

قرار دارد .

تبریز - فالح- منطقه 8 عملیات به عنوان نماینده شرکت انتقال 
گاز ایران، جهت پیاده سازی سیستم بومی مدیریت یکپارچه خوردگی 
معرفی ش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در دومین جلسه طرح 
تدوی��ن نظام بومی مدیریت خوردگی که با حضور اعضای ش��ورای 
راهبری طرح، مدیر و روس��ای واحده��ای منطقه 8 در تبریز برگزار 
ش��د، یداله بایبوردی، ضمن ابراز خرسندی، صیانت از سرمایه های 
ملی و دارایی های فیزیکی را امری مهم و حیاتی عنوان کرد و گفت: با 
پیاده سازی سیستم بومی مدیریت یکپارچه خوردگی در خطوط لوله 
و تاسیسات می توان زمینه را برای تداوم انتقال پاک، ایمن، پایدار و 
بهره ور گاز هموار نمود و در جهت تحقق اهداف عالیه سازمان به نحو 
احسن گام برداشت. بایبوردی افزود: با پیاده سازی و اجرای این نظام 
بومی شده، می توان خوردگی را به صورت نظام مند مدیریت کرد تا 
شاهد کاهش آسیب ها، خسارات غیر قابل جبران، تخریب های پیش 
بینی نش��ده و کاهش هزینه ها باشیم. در این جلسه علی مسایلی، 
مدیر طرح استقرار سیستم مدیریت یکپارچه خوردگی، گفت: شرکت 
انتقال گاز ایران به ویژه منطقه 8 عملیات، از پتانس��یل بسیار خوبی 

برخورداربوده و باید با برنامه ریزی کالن و اس��تراتژیک، آگاهانه برای 
پیشرفت اهداف و توسعه این صنعت عظیم تالش کنیم. مسائلی افزود: 
پدیده خوردگی یکی از عوامل مخرب در صنعت اس��ت که هر ساله 
هزینه های هنگفتی به واحدهای عملیاتی تحمیل می کند و بر همین 
اساس با مدیریت بهتر خوردگی، می توان تا حدودی خسارات ناشی 
از خوردگی را کاهش داد. وی تدوین ش��اخص های کلیدی عملکرد 
برای ارتقای سطح کیفی حفاظت از تاسیسات، بهینه کردن فعالیت 

های مربوط به کنترل خوردگی و رسیدن به اهداف ایمنی و زیست 
محیطی را از مهم ترین اهداف این طرح برشمرد. مدیر طرح استقرار 
سیستم مدیریت یکپارچه خوردگی مراحل انجام این طرح را در سه 
فاز بیان کرد و افزود: تدوین نظام بومی مدیریت خوردگی، پیاده سازی 
بوم��ی آن، و پایش و ممیزی نظام مدیری��ت خوردگی و آموزش به 
ترتیب فازهای این طرح می باشد. مسائلی با بیان اینکه طرح پژوهشی 
ش��رکت ملی گاز ایران پس از طرح و بررسی در شورای هماهنگی و 
برنامه ریزی پژوهشی و فناوری و همچنین شورای مدیران، سرانجام 
در ش��ورای سیاس��ت گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فن آوری 
وزارت نفت، بررس��ی و تصویب شده است، تصریح نمود: پژوهشگاه 
صنعت نفت بعنوان مجری طرح انتخاب و پس از انجام اقدامات الزم، 
تصویب و فاز اجرایی آن از دی ماه سال گذشته شروع گردیده است.

در ادامه این نشست ضمن برگزاری دوره آموزشی تخصصی، اعضا 
و نمایندگان شورای رهبری طرح مدیریت خوردگی به ارایه گزارش 
فعالیت های انجام شده در راستای یکپارچگی فعالیت های مرتبط با 

استقرار کامل مدیریت خوردگی پرداختند.

اصفهان - قاسم اسد- علی قیصری مدیر آبفا منطقه 5 در چهل 
و پنجمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات با 
موضوع مدیریت مصرف بهینه آب گفت: در حال حاضر مصرف سرانه 
آب درآبفا منطقه 5 ،  حدود 154 لیتر در شبانه روز می باشد که در 
صدد هستیم با ترغیب مردم به مصرف بهینه این عدد را به 110 لیتر 
در ش��بانه روز کاهش دهیم. وی افزود: در ح��ال حاضر بیش از 86 
هزارمشترک در آبفا منطقه 5 تحت پوشش شبکه آبرسانی اصفهان 
بزرگ قرار دارند با تدابیری که در نظر گرفته شد می خواهیم میزان 
مصرف این مشترکین را به 110 لیتر در شبانه روز برسانیم. مدیر آبفا 
منطق��ه 5 اعالم کرد: با تعاملی که با ادره آموزش و پرورش و س��ایر 
نهادها وادارات داریم نه تنها کارکنان این سازمانها را از طریق مروجین 
مصرف بهینه،  تشویق به درست مصرف کردن می کنیم بلکه از آنها 
می خواهیم با نصب تجهیزات کاهنده ، میزان مصرف را به استاندارد 
برسانند. وی اصالح شبکه های فرسوده آب را یکی از عوامل موثر در 

هدررفت آب دانس��ت و بیان کرد:ساالنه بیش از 10 کیلومتر اصالح 
شبکه فرسوده آب در دستور کار قرار می گیرد و نیز اصالح انشعابات 
فرس��وده هم با جدیت دنبال می ش��ود که این امر در کاهش هدر 
رفت آب بسیار تاثیر گذار می باشد. قیصری به توزیع عادالنه آب در 
منطقه 5 پرداخت و تصریح کرد:هم اکنون با بهره گیری از تکنولوژی 
تله متری و تله کنترل ،پایش هوشمند شبکه توزیع آب صورت می 

گیرد که در نهایت توزیع عادالنه آب را دربرداشته است بطوریکه آب 
با فشار یکسان میان مشترکین توزیع می شود . مدیر آبفا منطقه 5 در 
پاسخ به چگونگی کیفیت آب شرب عنوان کرد:کیفیت آب شرب که 
دراختیار مشترکین قرار می گیرد مطابق با استاندارد می باشد این در 
حالیست که دستگاههای نظارتی مانند شبکه بهداشت بطور مستمر 
کیفیت و سالمت آب شر را رصد می نماید . وی افزود: آبفا منطقه 5 با 
اقدامات  فرهنگی مانند برگزاری جشنواره نخستین واژه آب ،برگزاری 
مسابقات نقاشی آب مساوی زندگی ، برگزاری مراسم زنگ آب و راه 
اندازی اکیپ مروجین گروههای مختلف جامعه را به مصرف بهینه آب 
راهنمایی کردند. در ادامه این برنامه اعرابی رئیس آموزش ابتدایی اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: درست مصرف آب یکی 
از موضوعات جدی و اساس��ی آموزش و پرورش می باشد که در این 
راستا اداره آموزش ابتدایی با انعقاد تفاهم نامه با شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در صدد فرهنگ سازی مصرف بهینه در جامعه است.

ارومیه-رونـق-  علي عبدلي س��یالبي در دیدار ب��ا رئیس اداره 
کارورزي و مشاوره کمیته امداد امام خمیني کشور با بیان این مطلب 
اظهار کرد: با توجه به تفاهم نامه فیمابین و جلس��ات متعدد برگزار 
شده با مدیران واحدهاي تولیدي و معرفي بسته هاي حمایتي براي 
کارآفریناني که از مددجویان کمیته امداد استفاده مي نمایند در مدت 
کوتاهي که این طرح عملیاتي شده است تاکنون 4 واحد تولیدي با 
جذب نفرات معرفي شده نس��بت به مرفي به بانکهاي عامل جهت 
دریافت تس��هیالت اعطایي معرفي شده اند. وي با اشاره به اینکه در 
این طرح در ازاي جذب هر مددجو مبلغ 200 میلیون ریال تسهیالت 
قرض الحسنه به واحد تولیدي پرداخت مي شود و یا پرداخت بیمه 
مددجو به مدت 2 س��ال توس��ط کمیته امداد انجام میگیرد،  اذعان 
داش��ت: با توجه به پیگیري هاي صورت گرفته و مس��اعدت کمیته 
امداد مقرر شده است که هر دو بسته حمایتي به واحدهاي تولیدي 
بهره مند اعطا شود. رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهاي صنعتي 
آذربایجان غربي با بیان اینکه ی��ک هزار و 880 میلیارد ریال اعتبار 

اشتغال مددجویان در انتظار واحدهاي تولیدي استان مي باشد،  افزود: 
جهت برخورداري واحدهاي تولیدي و به جهت حمایت از اش��تغال 
مددجویان از تمامي ابزارهاي اطالع رساني استفاده خواهیم کرد. وي 
با اشاره به اینکه نیاز جامعه ایجاد اشتغال جهت جلوگیري از آسیبهاي 
اجتماعي اس��ت، گفت: یکي از اهداف وجودي ش��رکت ش��هرکهاي 
صنعتي ایجاد اشتغال از طریق جذب سرمایه گذاري در بخش صنعت 
مي باشد و براي استفاده حداکثري از ظرفیت واحدهاي تولیدي براي 

جذب و بکارگیري مددجویان و قش��ر آسیب پذیر از هیچ کوششي 
دریغ نخواهیم کرد و آمادگي داریم تا در شهرس��تانها نیز با برگزاري 
همایش هایي نسبت به معرفي طرح و شناساندن مزایا و تسهیالت 
آن برگزار کنیم. عبدلي در ادامه گفت: براس��اس تفاهم منعقد شده 
معرفي مددجویان براساس تخصص و مهارتهاي آنان از طریق کمیته 
امداد انجام مي گیرد و واحد تولیدي در جذب نفرات معرفي ش��ده 
بصورت گزینش��ي اقدام خواهند کرد. فراهاني رئیس اداره کارورزي 
و مش��اوره کمیته امداد امام خمیني نی��ز در این دیدار ضمن تأکید 
بر اطالع رساني این طرح از روشهاي مختلف اظهار کرد: مي توان از 
ظرفیت جلسات مجامع شرکتهاي خدماتي و نیز اطالع رساني پیامکي 
و قدرت رس��انه ها بهره برد. وي با اشاره به اینکه در این طرح نفرات 
داراي سابقه خوب و برخوردار از مهارت را معرفي خواهیم کرد، افزود: 
نفرات شناسایي شده به فني و حرفه اي معرفي خواهند شد تا پس از 
طي دورهاي عمومي و تخصصي در واحدهاي تولیدي مربوطه جذب 

و بکار گیري شوند.

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- با توجه به پیش بینی 
هواشناسی مبنی بر ش��روع بارش های زمستانی شهرداری قدس 
جهت مقابله با اتفاقات احتمالی اقدامات موثر و مفصلی انجام داده 
اس��ت . ش��هردار قدس مدیریت و هدایت آب های س��طحی رادر 
اولویت امور ستاد بحران قرار داد. مسعود مختاری گفت: در هنگام 
بارش نزوالت جوی ضمن شناسایی نقاط بحران خیز، عوامل اجرایی 
ثابت و توجیه شده در محل های مستعد بحران و آبگرفتگی مستقر 
هس��تند تا نسبت به رفع و کاهش مشکالت اقدام الزم را به عمل 
آورند. شهردار قدس، افزود: در راستای جلوگیری از پدیده یخ زدگی 
و پخش ش��دن آب در سطح معابر، ساماندهی کلیه انهار کتابی به 
انهار روسی، افزایش عمر مفید چاه های جذب آب های سطحی، 
تأکید به ایجاد حوضچه های رسوب گیر در ابتدای دهنه چاه و کف 
چاه توسط مجریان حفر چاه انجام شد. وی با بیان اینکه اکیپ هایی 

با تجهیزات کامل جهت پاکسازی و رفع گرفتگی مسیر و مسیلها 
در هنگام نزوالت آس��مانی در حوزه معاونت خدمات شهری برای 
فصل زمستان مستقر هستند، تصریح کرد: با توجه به اینکه بخشی 
از نهرهای معابر شهری گنجایش جمع آوری آب در هنگام بارندگی 
های سنگین را ندارند اصالح نهرها و کانال ها در دستور کار است 

که البته باید توجه داشت این موضوع، مسئله زمانبری است اما با 
قرار دادن این مسئله به عنوان یکی از اولویت های اجرایی شهرداری 
با سرعت در حال اصالح و بهسازی این سازه های شهری هستیم. 
وی، گفت: از جمله مواردی که می تواند در روند طبیعی هدایت و 
دفع آب های سطحی اختالل جدی ایجاد نماید، وجود زباله و اشیاء 
رها شده در مسیرها می باشد؛ لذا به همین منظور از شهروندان ، 
کس��به و اصناف تقاضا می گردد که از ریختن اشیا، اجسام و زباله 
مربوط ب��ه فعالیت های روزمره خود در این ج��وی ها و آبروهای 
سطح شهر، خودداری نمایند. رییس ستاد مدیریت بحران شهرداری 
قدس، افزود: اصلی ترین دلیلی که موجب بروز مشکل در هدایت و 
دفع آب های سطحی شهر می گردد را میتوان مربوط به زباله هایی 
دانست که به هر نحوی در مسیر های هدایت آب های سطحی و 

زیر پل ها قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران :

چرخش مته حفاری باید در راستای تولید صیانتی باشد

در راستای کاهش هزینه ها؛

منطقه 8 عملیات به عنوان پایلوت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه خوردگی انتخاب شد

برگزاری چهل و پنجمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری 
حیات با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در آبفا منطقه 5 اصفهان

شرکت شهرکهاي صنعتي آذربایجان غربي:

معرفي 4 واحد تولیدي به بانکهاي عامل جهت بهره گیري از طرح اشتغال مددجویان کمیته امداد 

اقدامات موثر و مفصلی شهرداری قدس جهت مقابله با اتفاقات احتمالی :

بارش زمستانی و هدایت  آب های سطحی

مدیرکل اوقاف استان قم
لزوم هم افزایی همه دستگاه ها برای ارتقا کمی و کیفی آزمون سراسری حفظ قرآن

قـم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف اس��تان قم گفت: هم افزایی و هماهنگی میان همه 
دس��تگاه ها سبب افزایش کمی و کیفی آزمون سراسری حفظ قرآن کریم خواهد شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری در هشتمین 
نشس��ت شورای توس��عه 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 سراسری 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 دست اقدام هستند. وی ادامه داد: رشد فرهنگ قرآنی 
در میان اقشار مختلف به خصوص نوجوانان و جوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بخش مهمی از برنامه های سازمان اوقاف و ادارات 
کل آن در اس��تان ها معطوف به همین مس��ئله است. اسکندری با بیان اینکه آموزش  و پرورش نقش مهمی در این عرصه بر عهده دارد 
خاطرنشان کرد: می توان با هم افزایی و هماهنگی میان دستگاه ها، موجب افزایش کمی شرکت کنندگان در آزمون سراسری قرآن کریم شد. 

شهردار شهر اندیشه:
فرهنگسراها و سراهای محله، سرمایه فرهنگی اجتماعی شهروندان است

اندیشه- خبرنگار فرصت امروز- شهردار شهر اندیشه در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه وجود فرهنگسراها و سراهای محله زمینه ساز ارتقاء فرهنگ عمومی و اجتماعی از 
طریق ارائه آموزشها می باشند، اظهار داشت : احداث اینگونه مراکز هر چند از نظر مالی 
برای شهرداری منفعت ندارد، اما دیدگاه ما در این خصوص بهره مندی اهالی شهرمان از 
آموزش��های ارائه شده در این مراکز است . بهروز کاویانی اذعان داشت : با توجه به مقدار 
شهریه هایی که استفاده کنندگان از این اماکن می پردازند، احداث 0 نگهداری و سرویس 
دهی اینگونه فضاها درشرایط فعلی ، بارمالی زیادی برای شهرداری دارد، اما چون هدف مجموعه شهرداری و شورا ارائه خدمات مختلف 
علمی ، فرهنگی، هنری و اجتماعی به سنین و جنسیت های گوناگون می باشد، لذا با برگزاری کالسهای آموزشی نسبت به خدمات 
دهی به اهالی خوب اندیشه اقدام مستمر داریم. وی بااشاره به پروژه هایی که در همین رابطه افتتاح خواهند شد، افزود: فرهنگسرای 
بانو در کنار بوس��تان مادران با اعتبار اولیه 4 میلیارد تومان و ورزش��گاه مدرن و پیشرفته در فاز 2 با اعتبار اولیه 5 میلیارد تومان و 
همچنین احداث دو سالن سینما از دیگر پروژه های اندیشه میباشد ودرخصوص فواید این حرکت های تصریح نمود: نتایج میان مدت 
و بلند مدت اینگونه خدمات برای تعالی جامعه و مدنیت اجتماعی مفید و ضروری است . مهندس کاویانی در بخش دیگری از سخنان 
خود بیان کرد : در امر ورزش شهر اندیشه نسبت به سایر شهرهای شهرستان شهریار پیشرو بوده است احداث ورزشگاه چند منظوره 

فاز 2 ویژه معلولین و جانبازان ، دهکده ورزشی ، مسیر دوچرخه سواری و چندین پروژه ورزشی موثر دیگر گواه این قضیه میباشد.

امکان قرائت فیدرهای فشار متوسط در شرکت توزیع نیروی برق گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس بهرام قائمی معاون بهره برداری و دیس��پاچینگ ش��رکت توزیع نیروی برق استان 
گلستان از امکان قرائت فیدرهای فشار متوسط در شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد.امکان قرائت و مانیتورینگ فیدرهای فشار 
متوسط در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ایجاد گردید. شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با هدف افزایش پایداری 
شبکه و همچنین تامین برق مطمئن و پایدار برای هم استانی های عزیز اقدام و به اجرای پروژه مانیتورینگ فیدرهای فشار متوسط 
نموده است.این پروژه با قرائت و مانیتورینگ آنالین فیدرهای فشار متوسط پست های فوق توزیع سطح استان و جمع آوری داده 
ها و ارسال کلیه پارامترها نظیر ولتاژ، جریان، ضریب قدرت ، توان اکتیو و راکتیو و غیره به نرم افزار مرکز کنترل نیل به اهداف زیر 
را دنبال می نماید:راهبری و کنترل خاموشی های با برنامه و بی برنامه – کنترل و مدیریت بار فیدرهای فشار متوسط – کنترل 
و مدیریت بار ایس��تگاه فوق توزیع – ثبت دقیق پیک بار ایس��تگاههای فوق توزیع و فیدرهای فشار متوسط – مطالعه دقیق طرح 
های توسعه رینگ و ایجاد قدرت مانور – مطالعه دقیق واگذاری انشعابات جدید-مطالعه دقیق توپولوژی فیدر های فشار متوسط و 
مسیرهای تغذیه مشترکین با افزایش قابلیت اطمینان و بهبود کیفیت توان تحویلی- برنامه ریزی دقیق مدیریت اضطراری بار با توجه 
به بار دقیق لحظه ای فیدرهای فشار متوسط با تجهیز فیدرها به دستگاههای جمع کننده اطالعات، داده های مورد نیاز از طریق 
بسترهای مخابراتی مورد نظر نرم افزار موجود در مرکز کنترل )امور دیسپاچینگ و فوریت های برق ( ارسال و در پایگاه داده مربوط 

به ذخیره سازی می گردد. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان از تقویت سالمتی کارکنان شرکت خبر داد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق گلس��تان علی اکبر نصیری در مراسم 
اختتایمه دوازدهمین دوره مس��ابقات والیبال برادران وزارت نیرو که با حضور مدیران عامل صنعت آب و برق اس��تان و مدیران کل 
دستگاههای اجرایی و مسئولین وزارت نیرودر گرگان برگزار شد گفت : یکی از سرمایه های هر سازمان ، نیروی انسانی است و سالمت 
این نیروی انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است.وی ادامه داد : امیدوارم که شرکت توزیع نیروی برق میزبان خوبی جهت برگزاری 
دوازدهمین دوره مسابقات والیبال برادران وزارت نیرو شده باشد.نصیری گفت : 178 نفر از ورزشکاران در قالب 16 تیم شرکت های 
تابعه وزارت نیرو در گرگان به رقابت پرداختند و در نهایت تیم شرکت توزیع نیروی برق گلستان که بعنوان میزبان این مسابقات بود 

برنده این دوره مسابقات گردید.

شرکت گاز استان قزوین قطب تکنولوژی حوزه توزیع گاز کشور
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- ش��رکت گاز اس��تان قزوین از سوی شرکت ملی گاز ایران به 
عنوان قطب تکنولوژی حوزه توزیع گاز انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، 
اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل این شرکت گفت: با توجه به عالقه مندی شرکت گاز استان قزوین 
به پایش و توسعه فناوری های نوین در حوزه توزیع گاز و تالش های صورت گرفته که در قالب برگزاری 
اولین استارت آپ ویکند در حوزه توزیع گاز، انعقاد تفاهمنامه با مراکز علمی و برگزاری جلسات متعدد 
و تعامل مستمر با دانشگاه های معتبر و ... ، شرکت گاز استان به عنوان قطب تکنولوژی در حوزه توزیع 
گاز انتخاب شد. بوشهری اعالم کرد: اقداماتی از قبیل تدوین نقشه راه تکنولوژی، تدوین استراتژی های وظیفه ای در حوزه تکنولوژی، 
تعیین شکاف تکنولوژی و پایش و استقرار تکنولوژی های نوین در گاز قزوین انجام شده است و امیدواریم با همکاری شرکت ملی گاز 
ایران ، شرکت های همیار قطب و با استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی مراکز استان بتوان گام های مهمی در زمینه تکنولوژی 
های مرتبط با حوزه توزیع گاز برداشت. وی در ادامه به تالش های انجام گرفته در سال 1397 در حوزه شناسایی و استقرار تکنولوژی 
های نوین اشاره کرد و برگزاری اولین استارتاپ ویکند)رویداد ایده پردازی( در حوزه توزیع گاز ، انعقاد تفاهم نامه پژوهشی با دانشگاه 
های صنعتی شریف،جهاددانشگاهی،پارک علم وفناوری قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( ودانشگاه علوم پزشکی قزوین و 

حضور در نمایشگاه پژوهش استان قزوین را از اقدامات شاخص سال جاری در حوزه پژوهش شرکت گازاستان قزوین دانست.

مدیرکل امور مالیاتی:
اجرای طرح جامع مالیاتی موجب حفاظت از بیت المال و رعایت حق الناس می شود

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی 
اس��تان لرستان، بعدازظهر چهارش��نبه دوازدهم دی ماه، نشست کارگروه طرح جامع 
مالیاتی اس��تان لرستان، با حضور محمدرضا محمدی مدیرکل، معاونین ایشان و دیگر 
اعضای کارگروه در محل سالن جلسات ساختمان ستاد اداره کل امور مالیاتی برگزار شد. 
در این نشست محمدرضا محمدی، مدیرکل امور مالیاتی استان با تاکید بر اینکه هدف 
از برگزاری این جلس��ه پایش روند پیاده سازی اجرای طرح جامع مالیاتی و شناسایی 
مشکالت موجود در واحدهای مالیاتی است، گفت: دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم ناشی از به کارگیری فناوری اطالعات و 

ارتباطات است که تحوالت عمیقی را در سبک زندگی بشر امروزی ایجاد نموده است. 

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی خبرداد:
رشد بیش از 61 درصدی پرداخت زکات در استان مرکزی 

اراک- مینو رستمی- مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی گفت: در 9 ماهه امسال بیش از 9 میلیارد و 300 میلیون تومان زکات 
در استان جمع آوری شده که نسبت به مشابه سال قبل رشد بیش از 61 درصدی را شاهد هستیم.  قنبر موسی نژاد، مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی، در همایش شورای زکات استان مرکزی که با حضور آیت اهلل تقوی، نماینده ولی فقیه در وزارت 
جهادکشاورزی، آقازاده استاندار مرکزی، آیت اهلل دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان، مدیران و اعضای شورای زکات استان 
مرکزی در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: مقام معظم رهبری همواره بر پرداخت زکات تأکید فرمودند و ما با 
پیروی از فرمایشات ایشان همایش زکات را با فعالین این حوزه برگزار کردیم. وی برگزاری همایش زکات را عاملی برای تبلیغ و ترویج 
فرهنگ زکات بیان کرد و افزود: در این همایش جایگاه، نقش و وظایف شورای زکات تبیین می شود، مقام معظم رهبری در بیانات 
خود فرمودند نسبت به کوتاهی ای که در مورد زکات صورت گرفته است باید از خداوند طلب عفو کنیم، همه ما در اجرای هرچه بهتر 

جمع آوری شدن زکات تکالیفی داریم که باید عمل کنیم.
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ممکن اس��ت فکر کنید که هیچ ترس��ی در زندگی خود 
ندارید اما ترس های پنهان در ناخودآگاه شما کمین کردند 
که ش��ما از آنها بی خبرید و مانع رس��یدن ب��ه موفقیت و 
یا هدف تان می ش��وند. مندی هالگیت یک��ی از موفق ترین 
مربیان زندگی در انگلس��تان با  بیش از 20 س��ال س��ابقه 
کمک به کسب و کار و افراد شما را از این ترس ها و روش 

از بین بردن شان آگاه می سازد. 
ه��ر وقت دیگران متوجه می ش��وند کتابی نوش��ته ام که 
سراسر جهان در حال فروش است اولین سؤالی که معموالً 
می ش��نوم این اس��ت ک��ه » بزرگ ترین ترس��ی که دیدی 
چیس��ت؟« حتی زمانی ک��ه دارم این مقاله را می نویس��م 
نمی توانیم یک ت��رس را از دیگری باالتر بدانم. با این حال 
به عنوان یک مربی عقی��ده دارم یکی از مهم ترین وظایفم 
کمک به س��اختن اعتماد به نفس است و مخالف اعتماد به 

نفس ترس است.
خیلی ه��ا به من می گویند »من هیچ ترس��ی در زندگی 
ندارم!« با این حال زمانی که کتابم را می خوانند با ترس های 
نهانی که در ناخودآگاه ش��ان وجود دارد و موفقیت ش��ان را 
به خطر می اندازد ش��گفت زده می شوند. همه  ترس ها شما 
را نصفه شب وحش��ت زده از خواب بیدار نمی کنند. بعضی 
ترس ه��ا پنهانن��د و دلیل نهفته کمب��ود اعتماد به نفس و 

عزت نفس هستند که معموالً در ذهن باقی می مانند.
تا به حال توجه کرده اید زمانی که در کاری عالی هستید 
اما وقتی از ش��ما می خواهند چیزی جدید مربوط به آن را 

انجام دهید مکث می کنید؟
آی��ا تا به ح��ال به خاطر ترس اینک��ه دیگران چه فکری 
می کنن��د نظرت��ان را در م��ورد موضوعی ب��رای خود نگه 

داشته اید؟
آیا هدف یا آرزوی پراش��تیاقی داری��د که برای آن وقت 

نگذاشته باشید؟
آی��ا قبل از انج��ام وظایف مهم مانند فرس��تادن مقاله یا 
گزارش، راه اندازی وب س��ایت و یا به اش��تراک گذاش��تن 
ایده  ای اساس��ی همیشه یک کار دیگر هست که باید انجام 

دهید؟
ممکن است یک ترس نهان به اسم غرور دخیل باشد

غرور دزد اعتماد به نفس است
ح��دس بزنی��د غرور چه بالیی بر س��ر اعتم��اد به نفس 

ش��ما می آورد؟ بر س��ر توانایی تان برای احساس راحتی در 
هر ش��رایطی؟ حدس بزنید بر احساس��ات تان چه تأثیری 
می گذارد و اگر احس��اس منفی داش��ته باش��ید، بر افکار و 
اعمال تان چه تأثیری می گذارد؟ ش��اید حدس زده باش��ید 
که احتمال به دست آوردن آنچه می خواهیم کمتر می شود. 
صداه��ای درونی م��ان و اعتقادات مان به ص��ورت خودکار 
هس��تند و قصد دارند ما را در چرخه ای نگه دارند که فقط 
نتایج یکسانی به دست آوریم و چیز بهتری نداشته باشیم.
بنابرای��ن اگر احس��اس می کنید اعتماد ب��ه نفس کمی 
داری��د، اگر حس کردید زیاد صحب��ت می کنید و هیچ گاه 
افکار واقعی تان را به اش��تراک نمی گذارید و یا رویاهای تان 
هن��وز هم روی��ا باقی مانده ان��د و به هیچ وجه ب��ه واقعیت 
نزدیک نش��دند شاید زمان آن رس��یده که نگرش خود در 

زمینه غرور و تکبر را بررسی کنید.
افکار خودکار خود را کنترل کنید

اول از هم��ه از الگوی افکار خودکار خ��ود آگاهی یابید. 
زمانی که از آنها آگاه شدید از بهترین روشی که برای شما 

جواب می دهد استفاده کنید.
ب��رای مثال، اگر به ش��ما گفته ش��ده اس��ت ک��ه برای 
س��المتی تان کافئین را ترک کنید، آیا ش��ما از آن دس��ته 
افرادی هستید که سریعاً مصرف کافئین را ترک می کنید؟ 
و ی��ا آیا هر روز آن را محدودت��ر می کنید تا به هدف خود 
برس��ید؟ آیا از برنام��ه ای برای با انگیزه نگه داش��تن خود 
اس��تفاده می کنی��د؟ آیا از آن دس��ته افرادی هس��تید که 
بهتری��ن جایگزین آن را پیدا می کنید و یا ناله می کنید که 
»چ��را من« و بهترین تالش خود را ب��رای انکار در ویزیت 

بعدی خود با دکتر انجام می دهید؟
دلیلی که باید این س��وال ها را بررسی کنید این است که 
به ش��ما کمک می کند علم خود بودن و روش طبیعی حل 
مش��کالت خ��ود را پیدا کنید. برای من هم��ه یا هیچ چیز 
اس��ت، بنابرای��ن زمانی که تصمیم می گی��رم با ترس تکبر 
مقابله کنم از نکته ای که در ادامه معرفی می کنم اس��تفاده 

می کنم:
1. از افکار خودکار که اجازه می دهید در ذهن تان جریان 

داشته باشد آگاه باشید.
2. این افکار را متوقف کنید.

3. تفکر جدید انگیزه دهنده و مثبت را جایگزین آن کنید.

به صورت ایده آل شما باید بتوانید برای هر هفته یکی از 
این گام ها را انجام دهید.

عمل کنید
به ش��خصی فکر کنید ک��ه به نظر سرش��ار از اعتماد به 
نف��س، موفقیت و خوش��بختی اس��ت. آنها چگون��ه رفتار 
می کنند؟ چه می گویند؟ در رس��انه های اجتماعی در مورد 
چه مس��ائلی صحبت می کنند؟ در بعض��ی مواقع توجه به 
ویژگی های کس��انی که تحسین ش��ان می کنید می تواند به 

شما کمک کند بیشتر مانند آنها باشید.
خود را بپذیرید

یک��ی از دالیلی که ما پتانس��یل حقیقی خود را نش��ان 
نمی دهیم این اس��ت که می ترس��یم دیگران چه فکری در 
م��ورد ما می کنند. به عنوان انس��ان ما ب��ه صورت غریزی 
اجتماعی هس��تیم و دوس��ت داریم دیگران در اطراف مان 
باش��ند بنابراین س��خت تالش می کنیم تا دوس��ت داشته 
ش��ویم و پذیرفته شویم. یکی از سریع ترین ر اه های دوست 
داشته ش��دن این اس��ت که خودت��ان باش��ید. نکته  جالب 
توج��ه این اس��ت که مردم ب��ه دلیل ترس از طرد ش��دن 
خود واقعی ش��ان را مخفی می کنند. ی��اد بگیرید خودتان 
را همان طور که هس��تید قبول داشته باشید و دیگران نیز 
ب��ه صورت خودکار برای ش��ما ای��ن کار را انجام می دهند. 
م��ردم جنب��ه ای از واقعی��ت را می بینند که ش��ما به آنها 
نش��ان می دهید. زمانی که در براب��ر مخاطبان خود عصبی 
و مضطرب به نظر برس��ید آنها نیز عصبی خواهند شد. اگر 
در هنگام وارد ش��دن به یک مهمانی لبخند بزنید مهمانان 
دیگر نیز به ش��ما لبخند خواهند زد. این امر را قبول کنید 

که اکنون به اندازه  کافی خوب هستید.
واقعیت را شکل دهید

معم��والً با مش��تریانی کار می کنم که در س��طح ملی و 
جهانی برای صنعت و یا سرگرمی خود شناخته می شوند، با 
ای��ن حال خود را کوچک می پندارند و این امر مانع گرفتن 

نتایج حقیقی شان می شود.
لیستی از حقایقی که به شما کمک می کند واقعیت خود 
را به گونه ای تغییر دهید که برای توانایی های خود قدردان 
باشید به وجود بیاورید. شما حق داشتن اعتماد به نفس در 

هر بخش از زندگی تان را دارید.
Lifehack/ucan :منبع

با ترس های نهان خود که اعتماد به نفس شما را از بین می برند آشنا شوید

موارد ضروری که مدیران تازه کار استارتاپ ها در آنها هزینه می کنند
اغلب کارآفرینان برای راه اندازی اس��تارتاپ خود سرمایه  چندانی ندارند. در واقع، هزینه اولیه  استارتاپ 
باید با دقت و برنامه ریزی مناس��ب انجام ش��ود، زیرا هم سرمایه  موجود محدود است و هم فرصت اشتباه 

به مؤسسان را نمی دهد. 
بوت اس��ترپینگ از بهترین و کارآمدترین روش های سرمایه گذاری استارتاپ در روزهای اول راه اندازی 
اس��ت. البته ش��اید س��خت ترین روش نیز به حس��اب بیاید؛ زیرا منابع مالی، زمان، تیم، نیروی انسانی و 
خیلی منابع دیگر محدود هس��تند. بوت استرپینگ سبب افزایش اعتبار کارآفرین و کنترل بیشتر او روی 

استارتاپ می شود، زیرا بدون وجود سرمایه گذاران و مدیران باال رده، به تنهایی تصمیم گیری می کند.
نکته اصلی در زمانی که س��رمایه  اولیه  اس��تارتاپ محدود اس��ت یا به روش بوت اس��ترپینگ فعالیت 
دارد، انتخاب زمینه  مناس��ب برای هزینه کردن س��رمایه است؛ زیرا در این روش از مدیریت استارتاپ اگر 
هزینه ها به درس��تی انتخاب نشوند، ممکن است کارآفرین سرمایه خود را در موارد بی اهمیت هدر دهد و 

از سرمایه گذاری در بخش های پربازده و بلندمدت غافل شود.
در ادامه  مقاله، چهار موردی را بیان می کنیم که بهتر اس��ت مدیران تازه کار اس��تارتاپ ها سرمایه خود 

را در آنها صرف کنند.
ابزار مناسب

استارتاپ همانند هر کسب و کار دیگری به ابزار مناسب نیاز دارد. ابزارها با توجه به نوع شرکت می تواند 
نرم افزاری، سخت افزاری یا تولیدی باشد. در هر حال ابزار مناسب عالوه بر تضمین کیفیت باالی محصول 

نهایی، سبب افزایش کارایی و کاهش هدررفت منابع نیز خواهد شد.
حتی اگر محصول شما یک سرویس باشد، باز هم نیاز به ابزارهای مناسب خواهید داشت. کیفیت ایده 
ش��ما، مالکیت معنوی آن و تمایزتان از بازار در راه اندازی اس��تارتاپ بس��یار مهم هستند، اما اگر بازدهی 

اجرای ایده مناسب نباشد، تمام این موارد بی فایده خواهند بود.
باید در هزینه کردن سرمایه تمام دقت خود را به خرج دهید. پس در انتخاب و خرید ابزارها هم دقیق 
باشید. خرید جدیدترین مدل ابزارها با امکانات حداکثر، برای استارتاپ مناسب نیست. بلکه باید به دنبال 
ابزارهایی باش��ید که به نیاز ش��ما به بهترین نحو ممکن پاسخ می دهد. امکانات اضافی، تنها سرمایه تان را 
هدر می دهد و ش��ما را از هدف اصلی یعنی هزینه کردن هوش��مندانه دور می کند. پس به این نکته توجه 

کنید، هر خرید یک سرمایه گذاری است و باید سرمایه گذاری با بیشترین نرخ بازگشت را انتخاب کنید.
داشتن فضای کاری مناسب

کارآفرینان و کارمندان اس��تارتاپ ها به نس��بت رقبای بزرگ خود، بیشتر در محل کار می مانند، چرا که 
وظایف زیاد و زمان محدودی برای انجام کارهای شان دارند. پس مؤسسان استارتاپ ها باید به دنبال محل 
کاری راحت و مناس��ب باش��ند. البته نیاز نیست خیلی هم جای ش��یک و گران قیمتی بگیرید، همین که 

شما و کارمندان در آن فضا راحت باشید کافی است و این یعنی به هدف ابتدایی خود دست یافته اید.
به غیر از انتخاب محل کار، وسایل نیز باید با دقت خریداری شوند. پس در انتخاب میز، صندلی، کمد، 
نورپردازی و ... دقت کنید تا فضای راحت و ارگونومیکی برای خود و کارمندان فراهم کنید. مس��ئله  مهم 
این اس��ت، به دنبال جلب توجه دیگران نباش��ید. محیط کاری می تواند هزینه های زیادی روی دست تان 
بگذارد و حتی بخش عظیمی از سرمایه تان را بگیرد. تنها اگر استارتاپ شما ارتباطات زیادی با افراد بیرون 
دارد و باید جلسات زیادی در داخل شرکت برگزار کنید، به دنبال محیط کار لوکس تر و گران تری باشید.

توجه به موارد تأثیرگذار روی مشتری
سرمایه  استارتاپ باید در جایی هزینه شود که روی مشتری تأثیر می گذارد. برای مثال، افزایش انگیزه 

تیم روی محصول نهایی و در نهایت روی مشتری تاثیر می گذارد؛ پس باید به آن دقت بیشتری شود.
توصیه می کنیم همیشه قبل از اعمال هر هزینه  جدید، این سوال را از خود بپرسید: »آیا این مورد روی 

تجربه  مشتری تأثیر می گذارد؟«
اگر پاس��خ تان مثبت بود، مراحل بعدی را بهتر پش��ت سر می گذارید. باید بازگشت این سرمایه  جدید را 
برای خود مش��خص کنید. در واقع، بعد از رس��یدن محصول به مراحل اولیه، هر هزینه  جدید برای بهبود 
آن باید به سود مشتری باشد تا در نهایت سود شما هم رو به افزایش رود. در غیر این صورت تنها سرمایه 

خود را هدر می دهید که اصاًل برای پیشرفت استارتاپ مناسب نیست.
تیم کاری مناسب

تمام کارآفرینان بزرگ معتقدند تیم مناسب برای رشد استارتاپ الزم است. هر چقدر هم سخت کوش، 
توانمند و باانگیزه باش��ید، باز هم برای طی کردن مس��یر موفقیت نیازمند کمک خواهید بود. این کمک 
می تواند به ش��کل اس��تخدام نیروهای ثابت یا آزادکار باش��د. در هر حال باید در انتخاب تیم کاری خود 

دقت داشته باشید.
بیشتر مدیران استارتاپ ها خیلی دیر به سراغ استخدام نیرو می روند. آنها سعی در صرفه جویی هزینه ها 
دارند و زمان اس��تخدام کارمند را به تعویق می اندازند؛ غافل از اینکه س��رعت پیش��رفت خود را کاهش 

می دهند.
پس انتخاب زمان مناس��ب برای اس��تخدام نیرو از موارد اساسی به حس��اب می آید. نباید در زمانی که 
س��رتان شلوغ اس��ت اقدام به اس��تخدام نیرو کنید؛ زیرا مدیران استارتاپ همیش��ه کارهای زیادی برای 
انجام دادن دارند. بهترین زمان برای اس��تخدام وقتی است که نیاز به انجام کاری دارید که از مهارت الزم 
در آن بی بهره اید. مؤسس استارتاپ برای پیشبرد کارهای خود نیاز به مدیر فروش، برنامه نویس، مدیر امور 
مالی و . . . خواهد داشت. پس همواره به خاطر داشته باشید، نیروی کاری مناسب، بهترین سرمایه گذاری 

برای استارتاپ شماست.
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