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گمانه زنی ها از افزایش اجاره بها در سال 98 خبر می دهد

چشم انداز بازار مسکن 
در سال آینده

براس��اس تازه ترین اطالعات بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن پایتخت، تورم بازار مسکن تهران در آذرماه 
امسال به بیش از  ۹۰درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رسیده، درحالی که تورم اجاره بها در آمار رسمی، حدود 
1۹درصد بوده اس��ت. هرچند نرخ رش��د اجاره بها طی سال ۹7 در ش��هر تهران از روندی صعودی برخوردار بوده 
اما رش��د آن، به مراتب کمتر از رش��د قیمت مسکن بوده است، بنابراین سوالی که مطرح می شود آن است که در 
ش��رایطی که قدرت خرید بس��یاری از متقاضیان مسکن به واسطه ش��وک ارزی و افزایش قیمت شدید مسکن از 

دست رفته و بسیاری از آنها به امید بازگشت آرامش همچنان با اجاره نشینی دست و پنجه نرم می کنند، آیا...

 پاسخ رئیس کل بیمه مرکزی
به چالش های »راننده محوری« 
در صدور بیمه نامه شخص ثالث

 سیاه و سپید
 طرح جدید
بیمه مرکزی
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قانون پشتوانه پول در ایران باید تغییر کند

شروط موفقیت حذف صفر از پول ملی

راهنمای جامع شبکه سازی در کسب وکار
چطور ناپایداری های سازمانی را با کارمندان در میان بگذاریم؟

3 نکته   کلیدی در مورد سرمایه گذاری جسورانه
یک همراهی جذاب با تیم ملی!

با ظرف های غذای KFC اصالح سر رایگان را تجربه کنید
کمپین تبلیغاتی متفاوت از فروشگاه اسکیت درایو 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جک دورسی احتمال 
 بسته شدن حساب ترامپ

در توییتر را رد نکرد

5

در پایان اولین ماه زمستان امسـال، شاخص کل بازار سرمایه 
پس از رشد 536 واحدی در کانال 166 هزار واحد آرام گرفت. 

در بیسـت و نهمیـن روز از دی ماه سـال 97، معامله 
1.932 میلیون سهم به ارزش 5.338.742 میلیون...

افزایش قیمت نفت، شاخص بورس را
به کانال 166 هزار واحدی رساند

رشد ۵۰۰ واحدی شاخص بورس

یادداشت
چگونه می توان شکست یک 
استارتاپ را پیش بینی کرد؟

انجام ش��ده  بررس��ی های  در 
استارتاپی،  شکست های  درباره 
نش��انه  هایی پی��ش از مرحل��ه 
افول جدی به چش��م می خورد 
ک��ه می تواند از یک شکس��ت 
غم انگی��ز جلوگی��ری کند. این 
نش��انه ها، برای هر کسب و کار 
اس��تارتاپی، می تواند یک زنگ 

خطر باشد:
ناش��ناخته،  1-مش��تریان 
یک  عالمت شکست  مهم ترین 
برند: ب��ا اینکه در بس��یاری از 
مق��االت بازاریاب��ی و برندینگ 
ب��ه این ح��وزه اش��اره ش��ده 
اس��ت، اما باز هم تمرکز دقیق 
روی این مقوله به نفع کس��ب 
و کارهاس��ت. هدف از شناخت 
مش��تریان به عنوان مهمترین 
عامل، این اس��ت ک��ه برندها، 
واقع��ا در ذهن مشتریان ش��ان 
وارد ش��وند. پاس��خ ب��ه ای��ن 
سواالت را بدانند که آنها با چه 
مش��کالتی روبه رو هستند؟ چه 
ترس های��ی را تجربه کرده اند؟ 
به دنبال چه اهدافی هس��تند؟ 
دقی��ق  دانس��تن  و  ش��ناخت 
دغدغه  های مش��تری، ش��انس 

باقی ماندن را کاهش می دهد.
2-گیرک��ردن در چاله ه��ای 

از  بیش��تر  ذهن��ی، 
2بی پولی ضربه می زند...
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رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارجی کش��ورمان تاخیرهای مکرر 
اتحادی��ه اروپا برای عملیاتی کردن س��ازوکار مالی وی��ژه تعامل با ایران 
موس��وم به اس.پی.وی، ب��ه بهانه ناتوانی از اعمال نفوذ بر ش��رکت های 
اروپای��ی را غیرقاب��ل پذیرش دانس��ت و گفت اگر دولت ه��ای اروپایی 
می دانس��تند که بر ش��رکت های خود نفوذی ندارند، چ��را با ایران وارد 
مذاکره ش��دند؟ به گزارش »فرصت امروز« از ش��ورای راهبردی روابط 
خارجی، س��ید کمال خرازی در دی��دار با هیاتی از موسس��ه ایتالیایی 
ام��ور بین المللی )IAI( با بیان اینکه هدف ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
فقط اعمال فش��ار بر ایران نیس��ت، بلکه تضعیف و تجزیه اروپا را دنبال 
می کند، گفت:  اقدام آمریکا برای برگزاری اجالس ضدایرانی در لهستان 

در راستای تشدید اختالف میان کشورهای اروپایی هم است.
وی با اشاره به اینکه ایران صداقت خود را در اجرای برجام نشان داده  
و نگاه افکار عمومی ایران به رویکرد اروپا در قبال برجام منفی تر ش��ده 
است، افزود: منافع اروپا ایجاب می کند که گام های عملی در قبال برجام 
بردارد. رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارجی کشورمان با بیان اینکه 
تن دادن اروپا به فشارهای آمریکا در این مقطع موجب فشارهای بیشتر 
آمریکا بر اروپا در آینده خواهد ش��د، هشدار داد: شکست برجام، امنیت 
اروپا را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد. خرازی همچنین روابط ایران و 
اروپ��ا را حائز اهمیت خواند و ادامه داد: گفت وگو در زمینه های مختلف 
می��ان طرفین مفید خواهد ب��ود. وی در بخش دیگری از این مالقات با 
اش��اره به عهدش��کنی آمریکا در قبال برجام گف��ت: امضای دولت ها به 
معنای تعهد بین المللی کش��ور متبوع ش��ان است، لذا رویکرد ترامپ در 
قبال برجام که سندی بین المللی است و به تایید شورای امنیت سازمان 
ملل هم رسیده، از نظر حقوق بین الملل محکوم و غیرقابل قبول است.

رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارجی با اش��اره به تاخیرهای مکرر 

اتحادی��ه اروپا برای عملیاتی کردن س��ازوکار مالی وی��ژه تعامل با ایران 
موسوم به اس.پی.وی اظهار کرد: اینکه دولت های اروپایی توان حمایت 
و هدایت شرکت های اروپایی را برای همکاری با ایران ندارند، قابل دفاع 

و پذیرش نیست.
خ��رازی تاکید ک��رد: این بدان معناس��ت ک��ه نمی توان ب��ه امضای 
دولت ه��ای اروپای��ی اعتماد کرد و این س��وال مطرح می ش��ود که اگر 
دولت های اروپایی می دانس��تند که بر ش��رکت های خود نفوذی ندارند، 

چرا با ایران وارد مذاکره شدند؟
وی تصریح کرد: جمهوری اس��المی ایران برای حفظ اس��تقالل خود 
هزینه س��نگینی پرداخته و ضمن اینکه تس��لیم فش��ارها نخواهد شد، 

تدابیر الزم را برای تامین نیازهای کشور اتخاذ کرده است.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان همچنین بیان کرد:  
آمریکا اروپا را گروگان خود گرفته است و به همین خاطر اروپا در آینده 

با مشکالت بیشتری در قبال آمریکا مواجه خواهد شد.
خ��رازی ادامه داد: آمریکا به دنبال آن اس��ت که خ��ود را تنها قدرت 
بالمنازع جهان نشان دهد و اروپا باید چگونگی مقاومت در برابر آمریکا 

را از نحوه واکنش چین و روسیه در قبال آمریکا بیاموزد.
همچنین، اعض��ای هیات ایتالیایی در این مالق��ات با تاکید بر اینکه 
ظرفیت های همکاری ایران و اروپا بس��یار وس��یع تر از موضوع هسته ای 
است، خروج آمریکا از برجام را مورد اعتراض اروپا هم دانستند و تصریح 
کردند: انتظار ایران برای گام های عملی اروپا جهت بهره برداری از منافع 

اقتصادی ناشی از توافق هسته ای قابل درک است.
اعض��ای هیات ایتالیایی همچنین بر اینک��ه آمریکا با خروج از برجام 
حقوق بین الملل را نقض کرده اس��ت، تاکید کردند و گفتند با این حال 

درهم تنیدگی و وابستگی اروپا به آمریکا شدید است.

خرازی در دیدار با هیات ایتالیایی هشدار داد

تاخیر اروپا برای عملیاتی کردن اس. پی. وی غیرقابل پذیرش است

در آژانس بین المللی انرژی مطرح شد

رشد باالتر عرضه نفت غیراوپک
آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود برآوردش از رش��د 
عرضه نفت غیراوپک در س��ال 2۰1۹ را به دلیل رش��د عرضه روس��یه و 
آمری��کا باال برد. به گزارش ایس��نا، آژانس بین الملل��ی انرژی در گزارش 
ماهانه بازار نفت خود، رشد عرضه نفت غیراوپک در سال میالدی جاری 
را 1.۶میلیون بش��که در روز برآورد کرد که باالتر از برآورد 1.۵ میلیون 
بش��که در روز در گزارش دس��امبر بود و همچنین در برآوردش از رشد 
عرضه غیراوپک در س��ال 2۰1۸ تجدیدنظر کرد و آن را به 2.۶ میلیون 
بش��که در روز افزایش داد. براس��اس گزارش آژان��س، تولید نفت آمریکا 
امس��ال 1.1 میلیون بشکه در روز رش��د خواهد کرد که باالتر از برآورد 
یک میلیون بش��که در روز در گزارش دسامبر است و احتماال تولید نفت 
آمریکا تا اواسط سال، باالتر از ظرفیت تولید روسیه و عربستان سعودی 
خواهد بود. آژانس بین المللی انرژی با توجه به رکورد باالی تولید روسیه 
که ماه گذش��ته به 11.۴۵ میلیون بش��که در روز صعود کرد، تعهد این 
کش��ور به کاهش تولید توافق شده با اوپک در نشست دسامبر این گروه 
در وین را زیر سوال برد. طبق گزارش آژانس، اکثر تولیدکنندگان روسی 
به اس��تثنای روس نفت، تولیدشان را در دس��امبر افزایش دادند. اگرچه 
عربستان سعودی مصمم است با کاهش قابل توجه تولید، از قیمت مورد 
عالقه اش حمایت کند اما ش��فافیت کمتری درخصوص ش��ریک روسی 

این کش��ور وج��ود دارد. آژانس بین المللی انرژی با اش��اره به افت اندک 
ذخایر نفت در کشورهای عضو س��ازمان OECD در نوامبر، اعالم کرد 
بازارهای جهانی در مس��یر تعادل مجدد هستند، اما این فرآیند تدریجی 
خواهد بود. ذخایر این س��ازمان در نوامبر باالی میانگین پنج س��اله در 
2.۸۵۶میلیارد بش��که ماند که 2.۵ میلیون بش��که کاهش ماهانه داشت. 
آژانس بین المللی انرژی برآوردش از رش��د تقاضای جهانی برای نفت را 
تغییر نداد و 1.۳ میلیون بش��که در روز برای س��ال 2۰1۸ و 1.۴میلیون 
بش��که در روز برای س��ال 2۰1۹ برآورد کرد و به این نکته اش��اره کرد 
که رش��د اقتصادی کمتر در س��ال میالدی جاری با قیمت های پایین تر 
نفت جبران خواهد ش��د. این آژانس همچنین میانگین تولید نفت اوپک 
برای کل س��ال را ۳1.۶ میلیون بش��که در روز برآورد کرد و تولید نفت 
اوپک در دس��امبر را ۳2.۳۹ میلیون بش��که در روز تخمین زد که باالتر 
از ب��رآورد خود اوپک بود. گزارش ماهانه اوپک که پنجش��نبه گذش��ته 
منتش��ر ش��د، برمبنای اطالعات منابع ثانویه تولید این گروه در دسامبر 
را ۳1.۵۸ میلی��ون بش��که در روز اعالم کرد. براس��اس گزارش پالتس، 
آژانس بین المللی انرژی در بخش دیگری از این گزارش، پیش بینی کرد 
ظرفیت پاالیش جهان امسال 2.۶میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد 

که بزرگترین افزایش ساالنه از دهه  7۰میالدی خواهد بود.

منصور کیارش
مشاور ساخت برند



الزامات حذف چهار صفر از پول ملی چیست و آیا حذف صفر، مرحله 
ابتدایی اصالحات نظام بانکی اس��ت یا مرحله پایانی آن؟ اینها س��واالتی 
اس��ت که از چندی پیش با مطرح شدن الیحه حذف چهار صفر از پول 
ملی توس��ط بان��ک مرکزی در افکار عمومی و در می��ان اقتصاددانان در 
گرفته و آنها را به موافقان و منتقدان حذف صفر از واحد پول ملی ایران 
تبدیل کرده اس��ت. در این میان، بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس 
بانکی و مدیرعامل اس��بق بانک صادرات معتقد اس��ت: پیش از ورود به 
بحث حذف چهار صفر از پول ملی، الزم است اقداماتی جدی برای اصالح 

قانون پشتوانه پول ایران در دستور کار قرار گیرد.
او در گفت وگ��و با خبرآنالین درب��اره الزامات پیش روی اقتصاد جهت 
ح��ذف چهار صفر از پول ملی گفت: واحد پول ایران در ش��رایط کنونی 
ری��ال اس��ت و این ری��ال در قانون 1۰۰ دینار و هر ری��ال برابر با یکصد 
و هش��ت  هزار و پنج��اه  و پنج  ده میلیون��م )۰٫۰1۰۸۰۵۵( گرم طالی 
خالص اس��ت. به گفته حسینی هاش��می، حاال سوال اینجاست که ریال 
جدید که قرار است زیرمجموعه تومان پس از حذف چهار صفر باشد چه 
پشتوانه ای دارد و بانک مرکزی در این قالب چه تدبیری اندیشیده است؟
او در توضیح ضرورت اصالح قانون پشتوانه پول ایران گفت: در گذشته 
پش��توانه پول آمریکا نیز طال بود و ب��ه این صورت که هر اونس طال ۳۶ 
دالر ارزش داش��ت. همانطور که می دانید اونس طال نزدیک به ۳1 گرم 
اس��ت. در این راستا تا سال 1۹7۴ هر اونس طال برابر با ۳۶ دالر آمریکا 
بود و همه تمایل داشتند نسبت به تبدیل دالر به طال اقدام کنند، چون 

ارزش آن طال از ارزش ذاتی این پول بیشتر بود .
این کارش��ناس بانکی ادامه داد: وقتی بحران در این حوزه جدی شد، 
نیکس��ون تصمیم گرفت این رابطه را حذف کند و دست به عمل زد اما 
در حقیق��ت در ایران هیچ گاه به ط��ور قانونی رابطه ریال و طال را به هم 

نزده ایم و الزم است تدبیری در این بخش بیندیشیم.
وی با اش��اره به اینکه دامنه پش��توانه ها در جهان ام��روز تغییر کرده 
اس��ت، گفت: در حال حاضر طال، ارزهای خارجی، تولید ناخالص داخلی 
و جواهرات و میراث فرهنگی همگی به پش��توانه های پول ملی کشورها 

تبدیل شده اند .
پشتوانه پول در دیگر کشورها چیست؟

همچنین حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد در این 
ب��اره اعتقاد دارد: ضرورت اصالح قانون پش��توانه پولی ایران، انکارناپذیر 
اس��ت چراکه در جهان امروز کشورهای پیش��رفته عمدتا قدرت تولید و 

تکنولوژی و توانمندی را به عنوان پشتوانه در نظر می گیرند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر عمل به قانون مدنظر باشد مقام 
قضایی می تواند در هر آنی مقامات بانک مرکزی را بابت عدم رعایت ماده 

یک قانون پولی و بانکی مصوب سال 1۳۵1زیر سوال ببرد .
او با تایید این نکته که واقعیات اقتصادی تغییر کرده است، گفت: به روز 
رس��انی این قانون خود اقدام بسیار مهمی است که الزم است در دستور 
کار قرار گیرد. دولت ها به این مساله واقف بوده اند و در همه این سال  ها 
تالش کرده اند اصالحات در پش��توانه پول همزمان با اصالحات در قانون 

بانکداری صورت گیرد، اما این مهم به تحقق نپیوسته است .
مس��تخدمین حسینی در پایان، اضافه کرد: باید دید حذف چهار صفر 
از پول ملی، نقطه ابتدایی حرکت اس��ت یا نقطه پایانی اصالحات؟ پاسخ 
صریح من این است که حذف صفر در پایان اصالحات اقتصادی اجرایی 
می ش��ود و ما هنوز به مرحل��ه اصالحات ورود نکرده ای��م. قانون پولی و 
بانکی مصوب سال 1۳۵1 و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1۳۶2 
مبنای قوانین حاکم بر نظام بانکی و پولی کشور هستند و از این رو این 
دو قان��ون باید همزمان با اصالحات اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرند و 

سپس عملیات حذف چهار صفر در دستور کار قرار گیرد .
شرط موفقیت حذف صفر از پول ملی

همچنین س��لیمی، کارشناس اقتصادی و از اس��اتید دانشگاه، شروط 
موفقیت حذف صفر از پول ملی را در هدف گذاری تورم، آزادی اقتصادی 
و خصوصی س��ازی دانست و گفت: حذف صفر از پول ملی بدون سیاست 
هدف گذاری تورم، آزادی اقتصادی و خصوصی سازی موفق نیست و فقط 

بار روانی دارد.
س��لیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح حذف صفر از پول ملی 
ادامه داد: این طرح با ش��رایط فعلی جز بار روانی، تاثیر خاصی در بخش 

حقیقی اقتصاد و متغیرهای کالن اقتصادی ندارد.
 وی ب��ا بیان اینکه در ش��رایط فعلی قیمت کاالهای اساس��ی خانوار، 
مس��کن، خودرو، لوازم خانگی، ارز و به عبارتی تورم در تمام بخش ها در 
حال افزایش است، تصریح کرد: با نگاهی به تجربه کشورها قابل مشاهده 
است که کشورهایی به عنوان نمونه های موفق معرفی شده اند که بتوانند 

بعد از اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی، تورم را تثبیت کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان مثالی از نمونه حذف صفر از پول ملی 
در کش��ورهای دیگر ادامه داد: در برزیل نرخ تورم در سال 1۹۸۰ برابر با 
1۰1درصد بود که این کش��ور در سال 1۹۹۰ اقدام به الحاق به سازمان 
تجارت جهانی و اس��تفاده از سیاست های توسعه صادرات و کاهش نرخ 
تعرفه کرد و در سال 1۹۹۳ باوجود اینکه نرخ تورم در برزیل 127درصد 

بود، نسبت به حذف سه صفر از پول ملی اقدام کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، سیاست های کنترل، کاهش و تثبیت نرخ 
تورم در سال 1۹۹۹ با اجرای سیاست هدف گذاری نرخ تورم توسط بانک 
مرکزی برزیل جواب داد و نرخ تورم در این سال به ۵درصد کاهش یافت 
و در طول این سال ها نرخ تورم در برزیل از 1۰درصد افزایش نیافته و در 

سال 2۰17 این نرخ معادل ۳درصد بود.
س��لیمی ادامه داد: در ترکیه نیز نرخ تورم از ابتدای دهه ۸۰ با سرعت 
باالیی در حال افزایش بود و براس��اس آمار بان��ک جهانی نرخ تورم این 
کش��ور ۹۴درصد بود که بعد از س��ال 2۰۰۶ این کشور نسبت به اجرای 
سیاست هدف گذاری تورم اقدام کرد و یک سال قبل از آن یعنی در سال 
2۰۰۵ معادل ش��ش صفر از پول ملی خود را حذف کرد و توانس��ت به 
عنوان نمونه موفق خود را در جهان مطرح کند. در طول س��ال های بعد 
از اجرای سیاس��ت هدف گذاری نرخ تورم، این نرخ از 11درصد در ترکیه 
افزای��ش نیافت��ه و به طور میانگین دارای نرخ تورم هش��ت در طول این 

سال ها هستند.
حذف صفر از پول ملی در اقتصاد باز و بسته

این اقتصاددان افزود: پس اگر بخواهیم می توانیم از کش��ورهای موفق 
در اج��رای طرح حذف صفر از پول ملی الگوبرداری کنیم. حال که بانک 
مرکزی اقدام به اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی کرده، در مرحله 
بعد باید از سیاست هدف گذاری تورم نیز استفاده کند و مانند 2۶ کشور 
هدف گذار تورم در دنیا که اقدام به هدف گذاری بلندمدت برای بازه های 
زمانی 1۵ و 2۰ ساله کرده اند، ایران نیز از این سیاست باید بهره ببرد تا 

اثرگذاری حذف صفر از پول ملی نمایان شود.
س��لیمی با بیان اینکه حذف صفر بدون بهره برداری از سیاس��ت های 
تثبیتی نرخ تورم کارایی چندانی نخواهد داش��ت، گفت: بهتر اس��ت در 
ش��رایط فعلی، کشور از سیاس��ت دیگر نظیر توس��عه صادرات و آزادی 
اقتصادی نیز بهره ببرد، به طور مثال کش��ورهای کره ش��مالی، ونزوئال، 
بولیوی، اوکراین، س��ودان، س��ومالی و ایران کش��ورهایی هستند که از 
سیاس��ت جایگزینی واردات صرف و اقتصاد بس��ته استفاده می کنند که 
این امر منجر به کاهش رقابت و انحصاری عمل کردن شرکت های دولتی 
می ش��ود و با نگاهی به آمارهای بانک جهانی، درآمد سرانه این کشورها 
زیر ۴2۰۰ دالر، تورم باالی 2۰درصد، نرخ بهره بانکی باالی 1۸درصد و 
نرخ بیکاری باالی 1۶درصد است. در حالی که کشورهایی همچون کانادا، 
اروپا، کره جنوبی و ژاپن با اقتصاد تماما باز هستند که درآمد سرانه شان 
باالی ۳۰ هزار دالر، تورم زیر ۵درصد، نرخ بهره بانکی متوسط ۳درصد و 
نرخ بیکاری متوسط 7درصد دارند، بنابراین در حالت کلی برای اثرگذاری 
سیاس��ت حذف صفر از پول ملی، استفاده از سیاست هدف گذاری تورم، 

آزادی اقتصادی و خصوصی سازی، موثر و شرط موفقیت است.
تقویت پول ملی از تولید ناخالص ملی نشأت می گیرد

همچنین به گفته یک کارش��ناس اقتصادی، اساس تقویت پول ملی از 
تولید ناخالص ملی نش��أت می گیرد و متاسفانه در ایران تا به حال هیچ 

قدمی برای تقویت حوزه تولید انجام نشده است.

محس��ن خندان دل در گفت وگو با ایسنا و درخصوص تاثیر حذف صفر 
از پ��ول ملی گفت: در صحبت رئیس بانک مرک��زی می توان فهمید که 
با این اقدام هزینه های ما در چاپ اس��کناس کمتر خواهد ش��د. یکی از 
فایده های اصلی این اقدام، همین کاهش هزینه در چاپ اس��کناس بوده، 
زیرا اساس��ا با حذف پول ملی، نمی توانی��م پایه اصلی پول ارزش ملی را 

تغییر دهیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: همه ما می دانیم که اساس تقویت پول 
مل��ی از تولید ناخالص ملی نش��أت می گیرد و ما نی��ز هیچ قدمی برای 
تقویت حوزه تولید انجام نداده ایم، دوستان ما در هیات دولت درخصوص 
تورم به این نتیجه رسیده اند که با تزریق یارانه و دیدن ارقامی در بودجه 

می توانند آن را کنترل کنند.
به گفته وی، اساس��ا حذف صفر از پای��ه پولی هزینه های چاپ پول را 
پایین می آورد و ممکن اس��ت مقداری از بار روانی را برای کش��وری که 
میلی��ون و میلیارد برای آن یک واحد دارای ارزش بوده را پایین آورد. با 
این همه، برای این اقدام به جز دو نکته مذکور مزیت دیگری وجود ندارد.

خندان دل اضافه کرد: شاید در آینده دوباره این صفرها بازگردند و اگر 
نتوانند روش ه��ای تقویت پول ملی و پایه پولی، تراز بازرگانی و تجاری، 
شرایط صادرات و واردات را رعایت کنند، بار دیگر ارزش پول ملی کاهش 
پیدا می کند. ما اگر به تجربه سایر کشورها توجه نداشته باشیم و آنها را 

به عنوان یک الگو بیداری مبنا قرار ندهیم، موفق نخواهیم بود.
ارزش پول ملی در گروی حمایت از تولید است نه حذف صفر

 اکبر ابدالی محمدی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی نیز راهکار 
افزای��ش ارزش پ��ول ملی را نه در حذف چهار صفر از واحد پول بلکه در 
تقویت تولید داخلی دانس��ت و گفت: تقویت تولید ملی باعث حمایت و 

ارزش گذاری پول کشور می شود.
او درخص��وص حذف چهار صفر از واحد پول ملی معتقد اس��ت که با 
توجه به ش��رایط آش��فته اقتصادی جامعه االن زمان مناسبی برای این 

عملکرد نبوده بلکه کنترل نقدینگی و تورم اولویت باالتری دارد.
مولف کتاب »اقتصاد مقاومتی؛ تفس��یر جه��اد کبیر« ادامه داد: دولت 
برای حذف چهار صفر از پول ملی دالیلی را مطرح کرده اس��ت و اش��اره 
داش��ته که این عملکرد اث��ری روی تورم و اقتصاد ن��دارد، اما اثر روانی 
موثری به همراه دارد، همچنین برای س��نجش پول ملی نس��بت به پول 
خارجی تاثیرگذار اس��ت، اما بحثی که باید مورد تامل جدی قرار بگیرد 
این اس��ت که حذف چهار صفر به خودی خود باعث دامن زدن به تورم 
نش��ود، چراکه در بعضی مناطق هنوز کاال ه��ا و خدماتی زیر هزار تومان 
به فروش می رس��د و مردم برای گرد کردن این واحد ها ممکن اس��ت به 

گرانی دامن بزنند.
عضو انجمن مدرس��ان اقتصاد مقاومتی کش��ور گفت: راهکار افزایش 
ارزش پول ملی حذف چهار صفر از واحد پول کش��ور نیست بلکه تقویت 
تولید داخل اس��ت، تقویت تولید ملی باعث حمایت و ارزش گذاری پول 

کشور می شود، اگر تولید قوی باشد کمبود کاال جبران می شود.
ابدالی محمدی با اشاره به لزوم کنترل نقدینگی عنوان کرد: نقدینگی 
افسارگسیخته به سمت تولید نمی رود بلکه به سمت تولیدهای غیرمولد 
و داللی س��وق پیدا می کند، وقتی نقدینگی به سمت کاالیی مانند سکه 
می رود؛ به مراتب تقاضا کاال را افزایش و به دنبال آن باعث افزایش قیمت 

کاال  و کاهش ارزش پول داخل می شود.
ب��ه گفت��ه وی، دولت می تواند با تعیین زیر س��اخت ب��رای پروژه های 
س��ودآور نفتی باعث سرازیر شدن نقدینگی به سمت این پروژه ها شود و 
ب��ه این ترتیب، نقدینگی و تورم را کنترل کند و به دنبال آن ارزش پول 

ملی حفظ شود.
 این مدرس دانشگاه با اشاره به لزوم افزایش سوددهی تولید خاطر نشان 
کرد: دولت و مجلس باید به س��ود آور ش��دن تولید داخلی کمک کنند، 
زمانی که مردم مش��اهده کنند سرمایه گذاری در تولید سودآور است به 
تولید رو می آورند، فشار هایی که روی تولید کنندگان داخل است از جمله 
مالیات، تعرفه های گمرکی، تورم و... باعث دلزدگی تولید کننده می شود و 

به مراتب از سودآوری تولید ملی می کاهد. 

قانون پشتوانه پول در ایران باید تغییر کند

شروط موفقیت حذف صفر از پول ملی
یادداشت

چگونه می توان شکست یک استارتاپ را 
پیش بینی کرد؟

در بررس��ی های انجام ش��ده درب��اره شکس��ت های اس��تارتاپی، 
نش��انه  هایی پی��ش از مرحله افول ج��دی به چش��م می خورد که 
می تواند از یک شکست غم انگیز جلوگیری کند. این نشانه ها، برای 

هر کسب و کار استارتاپی، می تواند یک زنگ خطر باشد:
1-مشتریان ناش��ناخته، مهم ترین عالمت شکس��ت یک برند: با 
اینکه در بسیاری از مقاالت بازاریابی و برندینگ به این حوزه اشاره 
ش��ده اس��ت، اما باز هم تمرکز دقیق روی این مقوله به نفع کسب 
و کارهاس��ت. هدف از شناخت مشتریان به عنوان مهمترین عامل، 
این اس��ت که برندها، واقعا در ذهن مشتریان شان وارد شوند. پاسخ 
به این س��واالت را بدانند که آنها با چه مش��کالتی روبه رو هستند؟ 
چه ترس های��ی را تجربه کرده اند؟ به دنبال چه اهدافی هس��تند؟ 
شناخت و دانس��تن دقیق دغدغه  های مشتری، شانس باقی ماندن 

را کاهش می دهد.
2-گیرکردن در چاله های ذهنی، بیشتر از بی پولی ضربه می زند: 
هم��ه صاحبان برندها، از مدل های فکر مس��تقلی پیروی می کنند. 
این مدل فکری ممکن است پیش زمینه های فرهنگی داشته باشد، 
یا براس��اس نمونه های موفق جهان ش��کل گرفته باشد. حتی شاید 
این مدل فکری از یک نوش��ته آنالین ایجاد ش��ده باشد. هر مدلی 
که به ذهن صاحب کس��ب و کار ش��کل دهی می کند، می بایس��ت 
انعطاف پذیر باش��د. معنای انعطاف پذیر چیست؟ دانستن این نکته 
که همیشه مدیرعامل درس��ت نمی گوید. تجربه کردن رویدادهای 
جدید و دور شدن از سندروم مدیرعامل ابرقهرمان، می تواند برندها 
را از شکس��ت نجات دهد، زیرا در اینچنین استارتاپی، ایده پردازی 

راحت و موفق خواهد بود.
۳-بی توجهی به نیروهای بازار، شکست های متعجب کننده به بار 
می آورد: بازار، در بس��یاری موارد غیرقابل پیش بینی اس��ت! شاید 
ندانستن اینکه گران تر شدن نرخ دالر، چه میزان بر صنعت خاصی 
تاثیرگذار است ترسناک باشد، اما هر طور شده باید خطرات معامله 
ب��ا بازار را به ج��ان خرید. وانمود کردن اینک��ه تغییرات بازار نظیر 
تحریم های وب  سایتی مانند گوگل، افزایش نرخ دالر و یا هر رویداد 
منفی دیگری بر کس��ب و کار قطعاً بی تاثیر خواهد بود، اولین قدم 

شکست در ماه های آینده خواهد بود.
در جمع  بندی آخر باید اش��اره کرد؛ اداره یک کس��ب و کار واقعاً 
کار س��ختی است! شروع یک کس��ب و کار استارتاپی به نوعی یک 
قمار اس��ت، می تواند پایانی با از دست رفتن س��رمایه یا اعتماد به 
نفس داشته باش��د. با توجه به نرخ ۹۰درصد شکست، شاید شروع 
یک کس��ب و کار عاقالنه به نظر نرس��د، اما حقیقت غیرقابل تغییر 
این است که رونق بازار امروز، مرهون موفقیت استارتاپ هایی است 
که بس��یاری از ما آنها را به خوبی می شناس��یم. پس، همیشه جای 

امید هست.

نتایج پایش ملی کسب وکار در پاییز 97 منتشر شد
افت دوباره شاخص محیط کسب و کار

فرصت امروز: تازه ترین گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد 
که ش��اخص ملی محیط کسب و کار در پاییز ۹7 در قیاس با فصل 

تابستان، افت اندکی داشته است.
براس��اس جدیدترین بررس��ی های صورت گرفته از پایش محیط 
کس��ب و کار ایران در پاییز س��ال ۹7 رقم این ش��اخص به ۶.۴۹ 
کاهش یافته است و در قیاس با عدد ۶.۴۰ فصل قبل افتی ۹صدم 
درصدی را نشان می دهد. همچنین این عدد در مقایسه با سال های 
پیش از آن هم روندی منفی را طی کرده است تا جایی که در سال 
۹۵ ای��ن عدد ۵.۸۵، در  س��ال ۹۶ برابر با ۵.7۸ و در پاییز ۹۶ نیز 

۵.۸۵ بوده است. )نمره بدترین ارزیابی 1۰ است(
ارزیابی های صورت گرفته نش��ان می دهد که غیرقابل پیش بینی 
بودن ش��رایط اقتصاد ایران و همچنی��ن تغییرات به وجود آمده در 
قیمت مواد اولیه و محصوالت اقتصادی اصلی ترین دالیلی هس��تند 
که به افت دوباره ش��اخص محیط کس��ب و کار منجر ش��ده است. 
همچنین بررس��ی ها نش��ان می ده��د پس از به��ار ۹۶ که وضعیت 
محیط کسب و کار بهبودی نسبی را نشان داده این روند همواره به 
شکل منفی دنبال شده و از ۵.۶۹ در نخستین فصل از سال گذشته 

به عدد فعلی نزول یافته است.
در کن��ار موارد مطرح ش��ده محدودیت دسترس��ی به حامل های 
ان��رژی و ب��رق و گاز در ح��وزه صنع��ت و خدم��ات و محدودیت 
دسترسی به آب مساعد در حوزه کشاورزی اصلی ترین عامل در این 
حوزه بوده است. جغرافیای استانی شاخص محیط کسب و کار نیز 
نشان می دهد که اس��تان های گیالن، آذربایجان غربی و زنجان در 
حوزه کسب و کار بهترین عملکرد را در فصل پاییز امسال داشته اند 
و استان های خراسان شمالی، ایالم و کرمانشاه شرایط نامساعدتری 
را نس��بت به دیگر اس��تان ها به ثبت رس��انده اند. البت��ه با توجه به 
اینکه حداکثر فاصله میان بهترین و بدترین استان معادل ۸۶ دهم 
درصد اس��ت، این امر نش��ان می دهد که ش��رایط در مقایسه میان 
اس��تان های مختلف تفاوت چشمگیری را نشان نمی دهد. همچنین 
عدد شاخص برای حدود 2۶درصد استان های کشور از عدد شاخص 

ملی فضای کسب وکار باالتر بوده است.
همچنی��ن حوزه خدم��ات ب��ا ۶.۵۸ بدترین آمار را در س��ومین 
فصل س��ال به ثبت رسانده اس��ت و پس از آن صنعت و کشاورزی 
قرار دارند. با توجه به تقس��یم رش��ته فعالیت ها در سه بخش عمده 
کش��اورزی، صنعت و خدمات، فعاالن اقتصادی سراس��ر کشور در 
پایی��ز ۹7، وضعیت محیط کس��ب وکار بخش کش��اورزی و بخش 
خدمات را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب وکار 
ارزیاب��ی کرده ان��د. بر این اس��اس، وضعیت محیط کس��ب وکار در 
بخش خدمات )۶.۵۸( در مقایس��ه ب��ا بخش های صنعت )۶.۵2( و 

کشاورزی )۶.2۹( نامناسب تر ارزیابی شده است.
گفتن��ی اس��ت اتاق بازرگانی ای��ران، طرح پایش پایی��ز ۹7 را با 
مش��ارکت بی��ش از 71درصدی واحدهای نمون��ه و فعال اقتصادی 
کش��ور ارائه کرده که بیش��ترین میزان مش��ارکت از ابتدای اجرای 

طرح پایش در اتاق ایران بوده است.
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براساس تازه ترین اطالعات بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن پایتخت، 
تورم بازار مسکن تهران در آذرماه امسال به بیش از  ۹۰درصد نسبت به ماه 
مشابه سال قبل رس��یده، درحالی که تورم اجاره بها در آمار رسمی، حدود 
1۹درصد بوده اس��ت. هرچند نرخ رش��د اجاره بها طی س��ال ۹7 در شهر 
تهران از روندی صعودی برخوردار بوده اما رشد آن، به مراتب کمتر از رشد 
قیمت مس��کن بوده است، بنابراین سوالی که مطرح می شود آن است که 
در شرایطی که قدرت خرید بسیاری از متقاضیان مسکن به واسطه شوک 
ارزی و افزایش قیمت شدید مسکن از دست رفته و بسیاری از آنها به امید 
بازگش��ت آرامش همچنان با اجاره نشینی دست و پنجه نرم می کنند، آیا 

امکان تورم باال در بازار اجاره بهای سال آینده نیز وجود دارد؟
بر این اساس، گمانه زنی ها و تحلیل های کارشناسی از آینده بازار مسکن 
حاکی از آن است که احتمال جهش نرخ واقعی قیمت ها بسیار بعید است 

اما رشد اجاره بها محتمل به نظر می رسد.
به گزارش ایس��نا، حداقل به چهار دلیل، بازار مسکن هم اکنون به طور 
کامل ظرفیت خود را در بخش فروش از دس��ت داده و این روند در س��ال 
آینده نیز ادامه پیدا می کند. برخی گزارش های میدانی حاکی از آن است 
که در روزهای اخیر برخی فروشندگان به تدریج قیمت های پیشنهادی را 
به نرخ قطعی معامالت نزدیک کرده اند. کارشناسان معتقدند اگر افزایشی 
در سال آینده اتفاق بیفتد در بخش اسمی خواهد بود و رشد قیمت مسکن 
در سال 1۳۹۸ پایین تر از نرخ تورم عمومی قرار می گیرد، اما به دلیل آنکه 
در سال جاری رشد اجاره بها کمتر از یک چهارم رشد فروش بوده، انتظار 
می رود بخش��ی از این فاصله قیمتی در سال آینده پر شود. گزاره محتمل 
این است که اجاره نش��ین ها به مناطق پایین شهرها، حاشیه ها، واحدهای 
قدیمی تر و کوچک تر روی بیاورند و فضا برای ثبات قیمت های فروش در 

مناطق متوسط به باال فراهم شود.
بررسی معامالت شهر تهران از نظر موقعیت مکانی نشان می دهد خرید 
و فروش هم اکنون بیشتر در جنوب تهران و مناطق ۴ و ۵ انجام می شود. از 
سوی دیگر با توجه به رشد ۹2درصدی قیمت ها، اندک متقاضیان واقعی به 

سمت آپارتمان های ارزان قیمت سوق یافته و به همین دلیل در آبان ماه و 
آذرماه شاهد سرایت گرانی به مناطق جنوبی تهران بودیم، اما این روند نیز 
نمی تواند پایدار باشد؛ چراکه توان طرف تقاضا در مناطق جنوبی به مراتب 

پایین تر از محله های شمال شهر است .
از س��وی دیگر گفته می شود مقایسه ش��اخص اجاره بها با قیمت واحد 
مس��کونی نش��ان می دهد که قیمت امالک به باالترین حد خود طی 22 
سال اخیر رسیده و احتماال در نقطه اوج خود قرار دارد، بنابراین در ماه های 
آینده طبیعتا شیب صعودی قیمت ها باید مالیم تر شود تا نهایتا در مسیر 

مستقیم یا حتی نزولی قرار گیرد.
در همین زمینه، س��لمان خادم المله کارش��ناس اقتصاد مسکن معتقد 
اس��ت: در ماه های پیش رو بعید اس��ت که از طریق تقاضای سفته بازی یا 
سرمایه گذاری منابعی وارد بازار مسکن شود. از سوی دیگر تقاضای مصرفی 
به دلیل افت ارزش پول ملی و افت توان خریداران اتفاق افتاده و این جریان 
نمی تواند مسیر خود را پرقدرت ادامه دهد. در این شرایط خریداران ناچارا 

به سمت واحدهای متوسط و کوچک متراژ می روند. 
به گفته او، همچنین شاهد کوچ به مناطق پایین تر و شهرک های اطراف 
کالنش��هرها خواهیم بود. به خصوص کس��انی که مستاجر هستند و توان 
مالی شان متناسب با افزایش قیمت ها، رشد نکرده مجبور هستند به سمت 
واحدهای در اس��تطاعت بروند، بنابراین در سال جاری متناسب با افزایش 
قیمت مس��کن، اجاره بها افزایش نیافته و به همین دلیل احتماال در سال 

آینده رشد جدی در بخش اجاره را خواهیم داشت.
این کارش��ناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه قیمت و حجم معامالت در 
نقطه ای متعادل می شوند که عرضه و تقاضا به هم نزدیک باشند، ادامه داد: 
بسته های مکمل و کمک های دولتی مفید است ولی اگر قرار است کمکی 
شود باید به ساخت و ساز در مناطق حاشیه شهرها اختصاص پیدا کند که 
قیمت ها ارزان تر است. می توان خانه های کوچک متراژ در شهرهای جدید 
ایجاد کرد تا کسانی که توان خرید مسکن یا اجاره در کالنشهرها را ندارند 

صاحب مسکن مناسب شوند.

خادم المل��ه در پایان درخصوص پیش بینی از قیمت مس��کن در س��ال 
1۳۹۸ گفت: به نظر من، رش��د واقعی قیمت بعید به نظر می رس��د. شاید 
رش��د اسمی کمتر از نرخ تورم داشته باشیم، اما رشد واقعی قیمت، دور از 

ذهن است.
گفتنی اس��ت بانک  مرکزی تازه ترین گ��زارش خود را از تحوالت قیمت 
مس��کن در آذرماه سال جاری منتشر کرد که براساس آن، تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی ش��هر تهران در آذرماه سال جاری به ۶۸۰۰ واحد 
مس��کونی رس��ید که نسبت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب 
۰.۶ و ۶1.7درصد کاهش نش��ان می دهد. براس��اس این گزارش، متوسط 
قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران در آذرماه سال 1۳۹7 معادل 
۹میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال 

قبل به ترتیب ۴.1 و ۹1.۸درصد افزایش نشان می دهد.

گمانه زنی ها از افزایش اجاره بها در سال 98 خبر می دهد

چشم انداز بازار مسکن در سال آینده

طبق وعده های داده ش��ده از ابتدای این هفته 2۰۰ هزار تومان بس��ته 
حمایت غذایی به حس��اب کارگران مشمول قانون کاری که دریافتی زیر 

۳میلیون تومان داشته باشند، واریز می شود.
به گزارش ایسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته اعالم کرد 
همه کارگران مشمول قانون کار و شاغالنی که به سازمان تامین اجتماعی 
بیمه پردازی دارند در صورتی که حقوق زیر ۳میلیون تومان دریافت کنند 
و عضوی از اعضای خانواده  آنها نیز س��بد حمایتی دریافت نکرده باشد، از 

ابتدای این هفته بسته حمایتی می گیرند.
آنط��ور که وی گفته، وجوه بس��ته های حمایتی براس��اس تامین اعتبار 
صورت گرفته از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه به حس��اب های کارگران 
واریز خواهد ش��د. ش��ریعتمداری پیش از این اعالم ک��رده بود که تمامی 
بیمه گذارانی که حقوق و دستمزدش��ان در بخش های غیردولتی پرداخت 
می ش��ود ولی تامین اجتماعی لیست بیمه شان را در اختیار دارد نیز بسته 

حمایت غذایی دریافت می کنند.
وزیر کار همچنین درباره آن دس��ته کارگرانی که سابقه بیمه پردازی در 
هیچ صندوقی ندارند ولی درآمدش��ان زیر ۳میلیون تومان است اعالم کرد 
که پس از واریز وجوه بیمه ش��دگان تامین اجتماع��ی از طریق بانک های 
اطالعاتی موجود نس��بت به شناسایی این افراد اقدام کرده و یا با مراجعه 
افراد به مراکز بهزیس��تی در لیست مشموالن دریافت بسته حمایتی قرار 
خواهند گرفت. در لیس��ت مشموالن دریافتی س��بد حمایت غذایی پس 
از بیمه ش��دگان تامین اجتماعی نام کارگران ساختمانی، کارگران فصلی، 

قالیبافان و همه کارگران واحدهای صنعتی به چشم می خورد.
موضوع توزیع بس��ته های حمایت غذایی و پس از آن اعطای کمک های 
جبرانی دولت به کارمندان به دنبال مصوبه آبان ماه امسال هیات دولت و در 
راستای اجرای طرح حمایت غذایی از گروه های کم  درآمد جامعه و مصوبه 
پرداخت کمک جبرانی دولت به کارمندان مطرح ش��د. پس از آن بود که 
دولت اعالم کرد اولین بسته حمایت غذایی را در ماه آبان و در میان افرادی 
که در فش��ار بیش تری هس��تند توزیع کرده و این روند را تا پایان سال در 

چند نوبت ادامه خواهد داد.
توزیع بس��ته های حمایت غذایی و کمک های جبرانی دولت، در دو فاز 

کاالیی و نقدی دنبال شد؛ به این نحو که در گام اول فاز کاالیی اجرا شد و 
تمام افراد و دهک های تحت پوشش  نهادهای حمایتی در دستور کار قرار 
گرفتند. با جدول جدیدی که بر این اساس تعریف شد، هر خانوار یک نفره 
تا پنج نفره از رقمی بین 1۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان بهره مند شدند و با 
اس��تفاده از این وجوه، اقالم و مایحتاج مورد نیاز خود را خریداری کردند. 
گام دوم پرداخت نقدی بود که بر این اس��اس واریز وجوه بس��ته حمایتی 

همراه با حقوق کارکنان دولت انجام گرفت.
به این ترتیب در فاز نخس��ت، مبلغ ریالی بسته حمایت غذایی براساس 
مصوب��ه دوم آبان ماه هیات وزیران و در راس��تای ط��رح حمایت غذایی از 
گروه های کم درآم��د جامعه، به تمام خانوارهای تحت پوش��ش نهادهای 
حمایتی اختصاص یافت و در فاز دوم، این مبلغ ریالی تحت عنوان اعطای 
کمک جبرانی که دولت قبال مصوبه آن را از تصویب هیات وزیران گذرانده 

بود، از طریق واریز به حساب های حقوق کارکنان دولتی،  عملیاتی شد.
براس��اس طرح حمایت غذایی از خانوارهای کم درآمد، تمام خانوارهای 
تحت پوش��ش و پش��ت نوبتی های کمیته امداد امام خمینی و س��ازمان 
بهزیس��تی، خانواره��ای تحت پوش��ش بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران و 
خانوارهای کم درآمد با دریافت��ی و درآمد ماهانه کمتر از ۳میلیون تومان 
که توس��ط وزارت کار شناس��ایی شده و یا به تایید س��ازمان بهزیستی و 
کمیته امداد رسیده باشند مشمول بهره مندی از مزایای این بسته غذایی 
قرار می گیرند؛ همچنین براس��اس مصوبه پرداخت کمک جبرانی دولت، 
همه کارکنان رس��می و پیمانی کشوری و لش��کری، کارکنان قراردادی و 
شرکتی و مس��تمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، 
بازنشستگان شرکت فوالد و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی آنها کمتر 
از ۳۰ میلی��ون ریال در ماه اس��ت، از طریق حس��اب های بانکی مرتبط با 
حقوق و دس��تمزد خود کمک جبرانی دریافت می کنند و سازمان برنامه 
و بودجه مجاز است این کمک جبرانی را به حساب های حقوق واریز کند.

گفتنی اس��ت موضوع کمک های جبرانی و بسته های حمایت غذایی در 
ماه های اخیر به دلیل آنچه که تاخیر در پرداخت به گروه های کم درآمد و 
ضعیف کارگری خوانده می ش��د، از سوی فعاالن و پیشکسوتان کارگری و 

کارشناسان حوزه کار مورد بحث و نقد قرار گرفته بود.

کارگران هم باالخره سبد کاال گرفتند

حملونقلریلی

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

وال استریت ژورنال گزارش داد
پیشنهاد 3 میلیارد دالری غول نفتی چین به ایران

شرکت س��ینوپک که بزرگترین پاالیشگر نفت چین است، به شرکت ملی 
نفت ایران ۳ میلیارد دالر برای توسعه مشترک یک میدان نفتی بزرگ پیشنهاد 
کرده است. به گزارش ایسنا، وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشت: این 
شرکت چینی مطمئن است که پیشنهاد مذکور هدف تحریم های جدید آمریکا 
قرار نمی گیرد زیرا توافق اولیه برای توس��عه میدان یادآوران در س��ال 2۰۰7 
امضا ش��ده بود. براساس گزارش وال استریت ژورنال، این پیشنهاد ماه گذشته 
مطرح شده بود، اما اکنون که رسانه ها و تحلیلگران درباره تمدید معافیت هشت 
خریدار بزرگ نفت ایران از تحریم های واشنگتن گمانه زنی می کنند، علنی شده 
است. سه کشور تایوان، ایتالیا و یونان که در میان هشت کشور دریافت کننده 
معافیت آمریکا هس��تند، خرید نفت ایران را به طور کامل متوقف کرده اند، اما 
این کشورها خریداران بزرگی نبوده اند و برخی از تحلیلگران معتقدند پنج کشور 
دیگر ش��امل چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه ممکن است معافیت شان 
را تمدید کنند که البته بدون هزینه نخواهد بود. ش��رکت سینوپک به همراه 
غول نفتی دولتی CNPC چین، س��رمایه گذاری باالیی در صنعت نفت ایران 
داشته است زیرا تولید داخلی آنها به دلیل فرسودگی میادین کاهش پیدا کرده 
و عط��ش چین را برای واردات نفت تقویت کرده اس��ت. یادآوران و همچنین 
یک میدان نفتی دیگر در مرز ایران با عراق از جمله پروژه های بزرگ به شمار 
می روند. یادآوران ۳.1 میلیارد بشکه ذخایر نفت دارد که این میدان را به یکی 
از بزرگترین میادین توسعه نیافته جهان تبدیل ساخته است. میزان ذخایر نفت 

میدان آزادگان شمالی نیز ۵.7 میلیارد بشکه برآورد شده است. 

ایران در یارانه انرژی، چین را پشت سر گذاشت
50درصد یارانه انرژی در جیب 3دهک ثروتمند

مدیرعامل ش��رکت بهینه س��ازی مصرف س��وخت گف��ت ۵۰درصد از 
یارانه انرژی، به س��ه دهک ثروتمند جامعه پرداخت می شود؛ در حالی که 
هزینه های انرژی آنها، تنها ۳درصد از مجموع هزینه خانوارش��ان است. به 
گزارش مهر، محسن دالویز، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
ب��ا بیان اینکه ای��ران با پرداخت یارانه انرژی ۴۵ میلیارد دالری در س��ال، 
جایگاه چین را در این زمینه پشت سر گذاشته است، گفت: با توجه به ارقام 
موجود، وضع یارانه دهی انرژی در ایران به هیچ عنوان مطلوب نیست؛ این 
در حالی است که مقوله مصرف بهینه انرژی )ذخیره انرژی( برای همه ما 
مهم و تاثیرگذار است؛ در حالی که ۳ میلیارد دالر یارانه ای است که دولت 
ساالنه به مردم پرداخت می کند، بنابراین باید گفت بودجه کشور توان ندارد 
ک��ه بتواند ۴۵ میلیارد دالر نیز یارانه انرژی بپ��ردازد. وی افزود: 1۵درصد 
یاران��ه انرژی در کل دنیا متعلق به ایران اس��ت و 1۰درصد تولید ناخالص 
داخلی را نیز به یارانه انرژی تخصیص می دهیم. این مقام مسئول با اشاره 
به اینکه اصالح روند یارانه دادن به انرژی باید در راس��تای برقراری عدالت 
اجتماعی باش��د، تصریح کرد: باید دید در کشوری همانند نروژ که بنزین 
در آن گران تر است، عدالت اجتماعی بیشتری برقرار شده یا در کشورهایی 

همانند ونزوئال و ایران که قیمت انرژی در آن پایین است.
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همایش سراسری مدیران بانک  پاسارگاد 
برگزار شد

 همایش سراسری بانک  پاسارگاد با حضور مسئولین، اعضای هیأت مدیره، 
مدیران و جمعی از بانکداران بانک  پاس��ارگاد در تاریخ 27دی 1۳۹7 و در 

محل سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، در ای��ن همایش که پس از 
برگزاری موفقیت آمیز مجمع عمومی س��الیانه و گش��ایش نماد بانک در 
بورس برگزار شد، عملکرد بانک   پاسارگاد در دوره های پیشین مورد بررسی 
و ارزیاب��ی قرار گرفت. همچنین برنامه ها و اس��تراتژی بانک برای نیل به 
اهداف و آینده ای درخشان تر تشریح شد. دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل 
بانک ضمن قدردانی از تالش و صبوری همکاران خود در مسیر دستیابی به 
اهداف گفت: بانک  پاسارگاد روزهای سختی را گذراند، اما خدا را شاکریم که 
این مسیر را با قدرت، قاطعیت و سربلندی پشت سر گذاشت. به طوری که 
هم اکنون تبدیل به یک بانک مستحکم و باثبات شده  است که قدرتمندتر از 
گذشته به امر خدمات رسانی به هم میهنان ادامه می دهد. وی ضمن تأکید 
بر اینکه کلیه دس��تورالعمل ها و مقررات وضع ش��ده از سوی دستگاه های 
نظارتی در این بانک رعایت شده  است، ادامه داد: بانک  پاسارگاد از جایگاه 
بس��یار ارزش��مندی در دنیا نیز برخوردار است و به دلیل سابقه و عملکرد 
درخش��ان، مورد اعتم��اد و اقبال بانک های خارج از کش��ور برای برقراری 
مراودات بانکی است. تأسیس شعبه در خارج از کشور نمونه ای از استقبال 

کشورهای خارجی برای همکاری با بانک  پاسارگاد است.

رشد بهای سکه با وجود کاهش جهانی قیمت طال
نوسان اندک نرخ ها در بازار ارز

امید به کاهش تنش تجاری میان آمریکا و چین بهای هر اونس طال در 
بازارهای جهانی را نزدیک 1۰ دالر کاهش داده است، اما روز شنبه در بازار 
تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید با روند افزایشی ۳میلیون 

و ۹۶۹ هزار تومان فروخته شد.
به گزارش ایرنا، قیمت طال در بازارهای جهانی از اوایل ماه دسامبر سال 
گذش��ته میالدی روند افزایشی به خود گرفت. تحلیلگران کاهش شاخص 
دالر به دلیل احتمال تثبیت نرخ بهره در آمریکا، تنش تجاری میان پکن 
و واشنگتن و تعطیلی دولت فدرال در آمریکا را از عوامل موثری برشمردند 
که به افزایش سریع قیمت ها دامن زد. با اینکه برخی سرمایه گذاران امیدوار 
بودند طال بتواند س��طح مقاومت 1۳۰۰ دالری را شکسته و رکورد قیمتی 
جدی��دی را ثبت کند، اما امیدواری به کاهش تنش تجاری میان آمریکا و 
چین سبب شد قیمت این فلز گرانبها در پایان هفته گذشته میالدی برای 
نخستین بار از اواسط دسامبر با کاهش روبه رو شود. بر پایه آمار اعالم شده 
از ش��بکه خبری بلومب��رگ آمریکا، بهای هر اونس ط��ال به حدود 12۸2 
دالر رس��یده که نزدیک 1۰ دالر عقبگرد داشته است. با این حال در بازار 
تهران بهای اغلب مس��کوکات طال افزایش داش��ت؛ نیم سکه 2 میلیون و 
۶۸ هزار تومان و ربع س��که یک میلیون و 2۵۰ هزار تومان فروخته ش��د 
که نس��بت به پنجشنبه گذشته افزایش یافت. معامله گران هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم را ۳میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه گرمی را 
7۰۰ هزار تومان فروختند که نسبت به پنجشنبه گذشته تغییری نداشت. 
در ب��ازار تهران بهای هر مثقال طال یک میلی��ون و ۵7۶ هزار تومان و هر 
گرم طالی خام 1۸ عیار ۳۶۳ هزار و ۸1۹ تومان نرخ گذاری ش��ده اس��ت. 
همچنین صرافی های مجاز در بازار ارز هر اسکناس یورو را 1۳ هزار و 2۵۰ 
تومان و هر دالر آمریکا را 11 هزار و ۴۵۰ تومان به خریداران عرضه کردند. 
پنجشنبه گذشته )27 دی( بهای هر یورو در سامانه نیما 1۳ هزار و 27۴ 
توم��ان و هر دالر آمریکا 11 هزار و ۴21 تومان بود، اما در نیما هر یورو ۹ 
هزار و ۵۰۰ تومان و هر دالر ۸هزار تومان برای حواله ثبت ش��د. نرخ ها در 
سامانه سنا بیانگر معامالت انجام شده توسط بانک ها و صرافی های مجاز کل 

کشور است و در سامانه نیما حواله  های ارزی مبادله می شود.

یک مدیر بانکی مطرح کرد
نظام کارمزدی نادرست، شفافیت را در نظام 

بانکی کمرنگ کرد
یک مدیر بانکی گفت ساالنه ارقام هنگفتی در قالب هزینه های خدمات 
بانکداری و پرداخت الکترونیک در ش��بکه بانکی صرف می ش��ود که هیچ 

شفافیت قابل اتکایی در مورد آنها برای همه بهره برداران وجود ندارد.
غالمحس��ن تقی  نتاج در گفت وگو با ایرنا، درباره وضعیت حاکم بر نظام 
پرداخت الکترونیک در ایران اظهار داش��ت: نظام کارمزد خدمات پرداخت 
الکترونیک، اصل ش��فافیت را در نظام بانکی و اقتصاد ما خدش��ه دار کرده 

است.
وی افزود: همیشه تاکید شده ما در نظام پولی و بانکی کشورمان به دنبال 
شفافیت روابط بین همه فعاالن و بهره برداران از نظام بانکی هستیم. مفاد 
قانون عملیات بانکی بدون ربا، رویکرد قانون تنظیم بازار متش��کل پولی و 
آنچه در حال حاضر در مجلس شورای اسالمی با عنوان »لوایح دوگانه« در 
حال بررس��ی است، همگی با همین رویکرد تدوین و ابالغ و اجرا شده اند. 
در واقع ما به دنبال آن بوده و هستیم که روابط بین فعاالن و بهره برداران 

خدمات بانکی را شفاف کنیم.
وی ادام��ه داد: آن چی��زی که تاکنون اتفاق افتاده متاس��فانه این اصل 
مبنایی را محقق نکرده اس��ت؛ یکی از نمونه های بارز این نبود ش��فافیت، 
نامشخص بودن هزینه های آشکار خدمات الکترونیکی بانکی است. ساالنه 
ارقام هنگفتی در قالب هزینه های خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک 
در شبکه بانکی صرف می شود که هیچ شفافیت قابل اتکایی در مورد آنها 

برای همه بهره برداران وجود ندارد.
»م��ردم گمان می کنند این خدمات رایگان یا تقریبا رایگان اس��ت، اما 
صورت های مالی بانک ها نش��ان می دهد این خدمات نه تنها رایگان نیست 
بلکه هزینه های آن به طور غیرمستقیم و ناعادالنه ای به پای مردم است.«

مدیرعامل بانک قوامین با یادآوری هزینه هایی که برای زیرساخت های 
بانکداری و پرداخت الکترونیک انجام ش��ده و می شود، گفت: تاکنون این 
هزینه ه��ا از بهره من��دان این خدمات دریافت نش��ده و به طرز نادرس��تی 
منافع اش��خاصی که در بانک ها صاحب حق و نفع هس��تند را تحت تاثیر 
منفی قرار داده اس��ت. در واقع هزینه ه��ای خدمات الکترونیکی در ردیف 
هزینه ثبت می ش��ود. به عبارت دیگر تنها بخش��ی از هزینه هایی که بابت 
خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک در تراز صورت مالی بانک ها نشسته 
اس��ت باید با نرخ س��ود باالتر برای وام ها جبران شود و بخش اصلی آن را 
باید س��هامداران بانک ها متقبل شوند. در بانک های دولتی هم طبیعتاً به 

هزینه های ملی تحمیل می شود.

بانکنامه

فرصت امروز: طرح جدید بیمه مرک��زی پیرامون »راننده محور« کردن 
صدور بیمه نامه های ش��خص ثالث، بحث های زی��ادی در جامعه به وجود 
آورده و این س��وال را برای مش��تریان مطرح کرده که علت تغییر در بیمه 
ش��خص ثالث چیست؟ غالمرضا سلیمانی به تازگی در رسانه ملی صراحتا 
اعالم کرده که »طبق قانون برنامه شش��م توس��عه و با توجه به پرخطر و 
کم خطر بودن راننده، از س��ال آینده بیمه شخص ثالث به جای خودرو به 

راننده تعلق خواهد گرفت.«
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، »راننده محور بودن بیمه شخص ثالث 
یعنی این خودرو نیست که بیمه دریافت می کند، بلکه خود راننده است که 
بیمه نامه را دریافت می کند و بسیاری از راننده ها هستند که با خودروهای 
ارزان قیمت خوب رانندگی می کنند و کمترین تخلف را دارند، اما برخی از 
افراد با خودروهای گران قیمت بد رانندگی می کنند و افراد پرخطر محسوب 
می ش��وند؛ زن یا مرد بودن راننده، جوان یا پیر بودن و پرخطر و کم خطر 
ب��ودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد ش��د و راننده هایی که رانندگی 
بهتری دارند هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد.«

بیمه شخص ثالث همچنان برای خودرو صادر خواهد شد
این سخنان سلیمانی باعث طرح پرسش های بسیاری در فضای مجازی 
ش��د و موجب گشت تا این تصور نادرست منتشر ش��ود که قرار است به 
ازای ه��ر راننده، یک بیمه نامه ش��خص ثالث صادر ش��ود، بنابراین رئیس 
کل بیمه مرکزی در تازه ترین س��خنانش س��عی کرده تا به ابهامات طرح 

»راننده محوری« در صدور بیمه نامه شخص ثالث پاسخ دهد.
او با بیان اینکه بیمه شخص ثالث همچنان برای خودرو صادر خواهد شد، 
گفت: راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای 
هر راننده نیست و همچنان این بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد.

به گ��زارش بیمه مرکزی، س��لیمانی درباره ابهام های اخیر ایجادش��ده 
در فضای رس��انه ای مبنی بر تغییر ش��رایط اعطای بیمه ش��خص ثالث از 
خودرو محوری به راننده محوری در سال آینده افزود: بیمه نامه شخص ثالث 
فقط برای خودرو صادر می ش��ود و به هیچ وج��ه چند بیمه نامه برای یک 
وس��یله نقلیه صادر نمی شود؛ در این طرح ویژگی های راننده یا رانندگان 
وس��یله نقلیه مانند مش��خصات و س��وابق ش��خصی و بیمه ای در تعیین 

حق بیمه و ارزیابی ریسک بیمه گذار دخیل خواهد بود.
سلیمانی ادامه داد: اکنون س��وابق بیمه ای راننده در محاسبه حق بیمه 
اعمال می شود، به گونه ای که طبق آیین نامه اجرایی ماده 1۸ قانون بیمه 
شخص ثالث، رانندگانی که خسارتی دریافت نکرده باشد، ساالنه مشمول 
تخفیف در حق بیمه می شوند که این تخفیف در صورت نداشتن خسارت 

در سال های آینده تا 7۰درصد افزایش می یابد.
به گفته رئیس بیمه مرکزی، با توجه به تکالیف قانونی مربوط مصرح در 
قانون بیمه اجباری ش��خص ثالث مصوب 1۳۹۵ در سال های اخیر برخی 
از عوامل مربوط به ویژگی راننده را در ارزیابی ریس��ک و تعیین حق بیمه 
و تخفی��ف یا اضافه ن��رخ لحاظ و مقررات مربوط را به ش��رکت های بیمه 
اب��الغ کرده اس��ت. به عنوان نمونه در حال حاضر وف��ق مقررات ماده 1۸ 

قانون بیمه ش��خص ثالث، رانندگان که در س��وابق خ��ود نمرات منفی یا 
تخلفات حادثه س��از داش��ته و در س��امانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده 
باش��ند، به تناس��ب حق بیمه آنها افزایش می یابد. از س��وی دیگر با هدف 
تشویق رانندگان مجرب، بیمه مرکزی با همکاری نماینده نیروی انتظامی 
آیین نامه ای را به دولت پیش��نهاد کرده اس��ت که به موجب آن دارندگان 
گواهینامه در دوره آموزش��ی رانندگی ایمن و کم خطر مشمول 1۰درصد 

تخفیف در حق بیمه خواهند شد.
س��لیمانی تاکید کرد: به هیچ عنوان این بحث مطرح نیس��ت که برای 
ه��ر نفر یک بیمه نامه صادر ش��ود؛ در واقع با اج��رای این طرح، رانندگان 
کم خطر تشویق و رانندگان پرخطر تنبیه می شوند و بین رانندگان پرخطر 

و کم خطر تفکیک ایجاد می شود.
س��لیمانی، اعمال این عوامل را مستلزم دسترسی به اطالعات رانندگان 
مندرج در س��امانه نیروی انتظامی دانست و گفت: بدین منظور با نیروی 
انتظامی مذاکرات و تفاهم هایی انجام ش��ده است. بیمه مرکزی در اجرای 
تکلیف قانونی خود مندرج در تبصره یک ماده 1۸ قانون برای اعمال سایر 
ویژگی های راننده، برنامه هایی در دس��ت اجرا دارد که مهمترین آن ایجاد 
زیرساخت های اطالعاتی برای اعمال ویژگی های فردی راننده همچون سن 
و س��ابقه رانندگی وی در محاسبه حق بیمه شخص ثالث است؛ به گونه ای 

که تا پایان برنامه ششم این تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.
در قانون بحثی درباره »راننده محوری« نشده است

به گزارش ایس��نا و به گفته ارزیابان صنعت بیمه، آنچه از این س��خنان 
رئیس کل بیمه مرکزی مس��تفاد می ش��ود، آن اس��ت که از این بعد اگر 
ش��خصی بیمه نامه ش��خص ثالث تهیه کند، فقط خودش می تواند از آن 
اس��تفاده کند و برای مثال، اگر خودرویش را در اختیار دیگران قرار دهد 
و آنها باعث ایجاد تصادف ش��وند ش��رکت های بیمه در قبال آن خسارت، 

تعهدی نخواهند داشت.
این مساله عالوه بر اینکه باعث افزایش هزینه های تهیه بیمه نامه شخص 
ثالث برای یک خانواده خواهد ش��د، به یک باره باعث افزایش آمار زندانیان 
جرائم حوادث غیرعمد هم می شود، چراکه احتماال هر کسی که گواهینامه 
دارد لزوما از عهده تهیه بیمه نامه شخص ثالث برای خودش هم برنمی آید 
چون بسیاری از افرادی که گواهینامه دریافت کرده اند اعم از دانشجویان یا 
زنان خانه دار اساسا درآمدی ندارند که بخواهند برای خود بیمه نامه ای تهیه 
کنند و گواهینامه را هم اخذ کرده اند که بتوانند خودرویی به امانت گرفته 

و از آن برای رتق و فتق امور خود استفاده کنند.
درب��اره همین ابهامات پی��ش آمده با چند تن از ارزیابان خس��ارت که 
در حوزه بیمه های ش��خص ثالث فعالی��ت دارند، گفت وگو کرده ایم. مالک 
اس��معیل زاده زیروئی یکی از این ارزیابان اس��ت که برای تفسیر اظهارات 
رئیس کل بیمه مرکزی به ماده 1۸ قانون بیمه ش��خص ثالث استناد کرد 
و اظهار کرد که طبق قانون برای صدور بیمه نامه شخص ثالث می توان به 
ویژگی های راننده وسیله نقلیه توجه کرد نه اینکه برای راننده بیمه نامه ای 
جداگانه صادر کرد، خاصیت واژه »راننده« در اینجا در واقع همان س��ابقه 

تخلفات دارنده خودرو است. او با تاکید بر اینکه در هیچ جای قانون بیمه 
ش��خص ثالث درباره »راننده محوری« بحثی نشده است، گفت: در قوانین 
بیمه ش��خص ثالث بیش��تر مباحث حول محور ویژگی های وسیله نقلیه، 
نوع کاربری، سال ساخت، سوابق راننده و تخلفات ثبت شده است و بحثی 

درباره راننده محوری وجود ندارد.
علت مطرح شدن تغییر در بیمه شخص ثالث چیست؟

با این حال علی توکلی، یکی دیگر از ارزیابان خسارت بیمه شخص ثالث، 
تفسیر دیگری از اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی و انطباق با قوانین بیمه 

شخص ثالث دارد.
به گفته او، از ابتدای وضع قوانین بیمه ش��خص ثالث در کشور همیشه 
بحث توجه به سوابق راننده مطرح بوده است و این مطلب جدیدی نیست، 
علت هم تاکید بر کنترل رفتار مخاطره آمیز رانندگان خطرساز است. با این 
حال بعید اس��ت که با اتخاذ رویه جدید هر فردی که از خودرو اس��تفاده 
می کند دارای یک بیمه نامه جداگانه باشد، بلکه احتماال یک بیمه نامه برای 
دارنده خودرو صادر می شود و در آن بیمه نامه لیستی چند نفره از افرادی 

که احتماال از آن خودرو استفاده خواهند کرد لحاظ خواهد شد.
توکل��ی علت ای��ن تصمیم ت��ازه بیمه مرک��زی را در تجمیع س��وابق 
اس��تفاده کنندگان از وس��یله نقلیه و صدور بیمه نامه براساس آن ارزیابی 
ک��رد و گفت: از ای��ن طریق می توان س��وابق رانندگان را در اس��تفاده از 
خودرو تش��خیص داد تا اگر فردی خودرویش را به پسرش امانت می دهد 
ش��رکت های بیمه از سوابق رانندگی او هم اطالع داشته باشند و آن را در 

صدور بیمه نامه لحاظ کنند.
طرح جدید بیمه مرکزی هنوز خام است

اما امیرحس��ین حصارکی، ارزیاب خسارت شخص ثالث بر مبهم بودن 
اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی در تشریح این تصمیم تازه تاکید دارد و 
معتقد است که طرح جدیدی که مطرح شده هنوز خام است و اگر با توجیه 
جلوگیری از بروز تقلبات در سوءاس��تفاده از بیمه نامه های ش��خص ثالث 
صورت می گیرد، نمی توان��د کمکی به آن کند، چراکه تقلب در بیمه های 
ش��خص ثالث همیشه بوده و هس��ت و اینگونه طرح ها تاثیری در کاهش 

تقلبات نخواهند داشت.
او با تاکید بر بعید بودن امکان صدور بیمه نامه برای هر شخص به صورت 
جداگانه در استفاده از خودرو ادامه داد: احتماال برای هر بیمه نامه  شخص 
ثالثی که صدور شود جزییاتی هم در نظر گرفته شود تا برای مثال اعضای 
خانواده هم در آن لحاظ ش��وند. مدل دیگر هم می تواند سرش��کن شدن 

هزینه های مربوط به بیمه نامه شخص ثالث برای شمول چند نفر باشد.
با این همه، سخنان رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر صدور »راننده محور« 
بیمه نامه های ش��خص ثالث باعث بروز گمانه زنی هایی درباره این تصمیم 
جدید ش��ده است و هنوز جزییات مش��خصی درباره این طرح جدید که 
ظاهرا از اواخر س��ال آینده قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود، توسط 
این نهاد ناظر در صنعت بیمه منتشر نشده و پیگیری ها از بیمه مرکزی تا 

این لحظه بدون نتیجه بوده است.

پاسخ رئیس کل بیمه مرکزی به چالش های »راننده محوری« در صدور بیمه نامه شخص ثالث

سیاه و سپید طرح جدید بیمه مرکزی

نگرانی خانوارهای ایرانی از پرداخت حق بیمه شخص ثالث راننده محور، 
این روزها با اعالم رئیس کل بیمه مرکزی به اوج رس��یده، به خصوص در 

خانواده هایی که از یک خودرو، چندین راننده استفاده می کنند.
به گزارش مهر، موضوع صدور بیمه های راننده محور س��ابقه ای حداقل 
۴ تا ۵ س��اله در صنعت بیمه ایران دارد. س��ال ۹۳ هم که موضوع اصالح 
یا دائمی ش��دن قانون بیمه ش��خص ثالث بر س��ر زبان ها افتاد، موضوع 
راننده محور یا اتومبیل محور بودن بیمه های شخص ثالث هم مطرح شد. 
آن روزها هم این موضوع موافقان و مخالفان خاص خود را داشت و حاال 
با سخنان اخیر رئیس کل بیمه مرکزی، بار دیگر بحث راننده محور شدن 
بیمه های شخص ثالث مطرح شده و طرح جدید بیمه مرکزی را دوباره به 

یک موضوع داغ در صنعت بیمه تبدیل کرده است.
اجرای آزمایشی بیمه نامه راننده محور از ابتدای سال آینده )طبق اعالم 
رئیس کل بیمه مرکزی(، موجب نگرانی دارندگان خودرو ش��ده اس��ت. 
مردم نگران هس��تند چنانچه بیمه های ش��خص ثال��ث از روی اتومبیل 
برداشته شده و فردمحور شود، چه هزینه هایی در مورد حق بیمه بر آنها 
مترتب خواهد بود. این سوالی است که به نظر می رسد بیمه مرکزی باید 

هرچه سریع تر در مورد آن اطالعات شفافی ارائه دهد. 
یک��ی از دارندگان اتومبیل در این باره گفت: نگرانی از بابت هزینه های 
مترتب بر خرید بیمه نامه ش��خص ثالث با این طرح بیمه مرکزی به اوج 
می رس��د. به خصوص اینکه در برخی خانواده ها از یک اتومبیل، چندین 
نفر اس��تفاده می کنند و اگر قرار باشد که هر راننده برای خود به صورت 

جداگان��ه، بیمه نامه تهیه کند، هزینه هنگفتی به خانوارها تحمیل خواهد 
شد.

وی افزود: به نظر می رس��د که تصمیم گی��ران در رابطه با راننده محور 
کردن بیمه های شخص ثالث باید دقت کافی را در مورد هزینه های خانوار 
داشته باشند و در تعیین نرخ بیمه نامه همه مالحظات باید در نظر گرفته 

شود.
جزییات این طرح هنوز از س��وی بیمه مرکزی اعالم نش��ده اس��ت، اما 
ش��نیده ها حاکی است یکی از س��ناریوهای مطرح شده در این زمینه  آن 
است که برای یک اتومبیل، تا سقف حداکثر سه راننده، نرخ مشخصی در 
نظر گرفته ش��ود که مجموع خرید بیمه نامه از سوی هر یک از رانندگان، 
معادل با قیمت بیمه نامه ش��خص ثالث باشد که طی سال های گذشته با 
فرمول مش��خصی تعیین می شده اس��ت. به نظر می رسد بیمه مرکزی با 
اجرای این طرح به دنبال تعدیل زیان ش��رکت های بیمه اس��ت؛ در این 
می��ان نباید این طرح و مکانیزم اجرای آن، هزینه مضاعفی را به خانوارها 

به خصوص در شرایط فعلی تحمیل کند. 
در همین زمینه، کاظم طالیی پاشیری، رئیس انجمن ارزیابان خسارت 
حرفه ای صنعت بیمه با اش��اره به مطرح شدن موضوع بیمه های شخص 
ثالث راننده محور از س��وی رئیس کل بیم��ه مرکزی گفت: پرداخت حق 
بیمه راننده محور برای بیمه نامه های شخص ثالث در همه جای دنیا جاری 
است و قاعدتا رانندگان به دلیل تخصص ها و توانمندی های مختلف خود، 
تبح��ر بهتری در رانندگی دارند که این موضوع به طور قطع، می تواند در 

پذیرش ریسک مربوط به آنها از سوی شرکت های بیمه موثر باشد.
وی افزود: به همین دلیل اس��ت که بیم��ه مرکزی تصمیم گرفته تا به 
این سمت حرکت کند تا بیمه نامه های شخص ثالث به صورت راننده محور 
صادر شود؛ البته این کار دالیل علمی و فنی الزم را هم دارد؛ به این معنا 
که یک راننده جوان ممکن است تبحر کافی یا قدمت کافی در رانندگی را 
نداشته و بنابراین تجربه کم او در رانندگی، سبب افزایش ریسک تصادفات 
ش��ود؛ همانطور که افراد فرس��وده و بازنشسته نیز هر لحظه ممکن است 
حین رانندگی مرتکب خطا ش��ده و تصادف بزرگی را ش��کل دهند؛ پس 
بیمه های راننده محور کامال بر پایه و اساس توانمندی افراد شکل می گیرد 

و ریسک در آن موثر است.
طالیی در پاس��خ به این سوال که هزینه هر بیمه نامه با چه معیارهایی 
تعیین خواهد ش��د، گفت: هنوز معیار خاص این نوع بیمه نامه، به صورت 
کامل نهایی نش��ده اس��ت، ولی به طور قطع امتیازات خوبی برای افرادی 
که در رانندگی دقت کافی داش��ته و نمرات منفی کمتری دارند، در نظر 
گرفته می ش��ود تا حق بیمه برای آنها اقتصادی و به صرفه باش��د. البته 
رانن��دگان هم باید آموزش ه��ای الزم را ببینند تا در حین رانندگی دچار 

خطای کمتری شوند.
وی امتیازه��ای منفی و مثبت پلیس راهنمایی و رانندگی به رانندگان 
را یک��ی از پایه و اس��اس های تعیین حق بیم��ه راننده محور اعالم کرد و 
گف��ت: تمام آیتم های موثر در مهارت رانن��ده، در تعیین حق بیمه مورد 

توجه خواهد بود.

نگرانی مردم از بیمه نامه های راننده محور

حق بیمه راننده محور با چه معیارهایی تعیین می شود؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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دوشنبه صورت می گیرد
 سومین عرضه نفت در بورس

با شرایط جدید
نفت خام سبک ایران یک بار دیگر برای عرضه در رینگ بین الملل 
بورس انرژی آماده شده و قرار است اول بهمن ماه یک میلیون بشکه 
نف��ت به قیمت پایه ۵2.۴2 به فروش برس��د. این بار مجوزها برای 
خرید نفت خام به ریال صادر شده، اما اگر خریداری بخواهد دالر یا 

یورو پرداخت کند، کسی دست رد به سینه او نمی زند.
به گزارش ایس��نا، دوش��نبه این هفته نفت خام سبک ایران برای 
س��ومین بار در تاریخ بورس در رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه 

می شود.
شش��م آبان امس��ال برای اولین بار یک میلیون بش��که نفت خام 
س��بک در بورس انرژی عرضه ش��د که در نهایت سه خریدار، 2۸۰ 
هزار بشکه نفت را به قیمت هر بشکه 7۴ دالر و ۸۵ سنت خریدند.
در ادامه عرضه نفت در بورس انرژی 2۰ آبان ماه امس��ال بود که 
7۰۰ هزار بشکه نفت خام س��بک ایران برای دومین مرحله عرضه 
ش��د و به قیمت هر بش��که ۶۴.۹7 دالر به فروش رسید. در نتیجه 
قیمت هر بش��که نفت در بورس ایران تقریبا 1۰ دالر نس��بت به بار 

اول کاهش یافت.
مدتی بود که از عرض��ه دوباره نفت خام در بورس خبری نبود تا 
اینکه باالخره بعد از هفته ها، قرار ش��د برای س��ومین بار نفت خام 
س��بک در بورس انرژی عرضه ش��ود. آنطور که ش��رکت ملی نفت 
ایران اعالم کرده اس��ت، دوش��نبه )اول بهمن 1۳۹7( یک میلیون 
بشکه نفت خام سبک در حجم های ۳۵ هزار بشکه ای با قیمت پایه 

۵2.۴2 دالر به ازای هر بشکه عرضه خواهد شد.
در س��ومین دوره از عرضه نفت خام سبک در بورس انرژی عالوه 
بر امکان تس��ویه حساب با ارزهای بین المللی، امکان تسویه کامل با 
ارز ریال ایران با نرخ سنا وجود دارد و همانطور که سابقا مدیرعامل 
بورس انرژی اعالم کرده بود، دوره تسویه حساب معامالت نسبت به 

دو دوره قبلی از ۶۰ به ۹۰ روز افزایش یافته است.
این بار قیمت پایه نفت خام در بورس نسبت به قیمت کشف شده 
در دومی��ن عرضه حدود 12 دالر کاهش یافته اس��ت که باید دید 
در مرحله عرضه و تقاضا، قیمت نفت در بورس چه نوس��انی خواهد 

داشت.
س��ابقا بورس انرژی اعالم کرده بود ک��ه خارجی ها نیز در بورس 
ان��رژی ک��د معامالتی دارن��د، ولی طبیعی اس��ت که داش��تن کد 
معامالت��ی دلیل بر حضور خارجی ها در معامالت نفت خام س��بک 
بورس انرژی ایران نیس��ت؛ کما اینک��ه در دو عرضه اخیر نیز فقط 
س��ه - چهار متقاض��ی درگیر خرید نفت خام در ب��ورس بودند که 
هویت آنها اعالم نش��د، اما هیچ حرفی که آنها خارجی بودند نیز به 
گوش نرس��ید و برداشت ها این بود که چند ایرانی که روابط تجاری 

خوبی دارند اقدام به خرید نفت در بورس کرده اند.

نماگربازارسهام

در پایان اولین ماه زمستان امسال، شاخص کل بازار سرمایه پس از رشد 
۵۳۶ واحدی در کانال 1۶۶ هزار واحد آرام گرفت. در بیست و نهمین روز 
از دی ماه س��ال ۹7، معامله 1.۹۳2 میلیون س��هم به ارزش ۵.۳۳۸.7۴2 
میلیون ری��ال در 1۶1.7۶7 خرید و فروش، ارزش بازار را به ۶.2۹۴.7۶۸ 
میلیارد ریال رس��اند. از سوی دیگر در پایان معامالت هفته منتهی به 2۶ 
دی ماه که می توان آن را هفته پایانی اولین ماه زمس��تان دانست، شاخص 
کل ب��ا 7۶۶ واحد افزایش نس��بت به هفته قبل به رق��م 1۶۵هزار و ۵۹۵ 
واحد رسید. سایت بورس گزارش داده که شاخص بازار اول با 1۰۹7 واحد 
افزایش به رقم 122۹۴۸ واحد رس��یده و شاخص بازار دوم با 1۰۳۴ واحد 
افزای��ش رقم ۳2۶ هزار و ۳۳1 واحد را تجربه کرده اس��ت. به این ترتیب 
شاخص بازار اول با یک درصد و شاخص بازار دوم  با صفر درصد نسبت به 
هفته قبل بدون تغییر مانده است. در پنج روز کاری این هفته، ارزش کل 
معامالت اوراق بهادار به ۳7۳۳۶ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته 
قبل ۳1درصد افزایش را نش��ان می دهد. در ضمن تعداد 1۳7۶۴ میلیون 
ان��واع اوراق بهادار در بیش از ۸۴7 هزار دفع��ه مورد معامله قرار گرفت و 

به ترتیب 2۹و ۶ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.
بورس گزارش کرده اس��ت که  تع��داد ۸1 میلیون واحد از صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران ب��ه ارزش کل بیش از ۹1۸ 
میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفته  و به ترتیب با 1۵درصد  و 1۰درصد 
کاهش نس��بت به هفته گذشته همراه شده اس��ت. از سوی دیگر در بازار 
بده��ی 2 میلیون ۸۰۰ هزار برگه ب��ه ارزش 27۹۴ میلیارد ریال مورد داد 
و س��تد قرار گرفته است. بررس��ی نمودار وضعیت شاخص کل در سه ماه 

گذش��ته نشان می دهد که اکنون شاخص خود را به وضعیت اوایل آذرماه 
رسانده است. در اوایل ماه دی شاخص کل به کانال 1۵۴ واحد سقوط کرد. 
تحلیلگران در شرایط فعلی آینده بازار سرمایه را مبهم ارزیابی می کنند اما 
همچنان به س��هم خوب شرکت های صادراتی به دلیل نرخ مناسب ارز در 

سامانه نیما اذعان دارند.
شاخص بورس روز شنبه تحت تاثیر رشد قیمت نفت و افزایش جذابیت 
س��هام پاالیشگاه ها ۵۳۶ پله نسبت به چهارش��نبه رشد کرد و در جایگاه 
1۶۶ هزار و 1۳1 واحدی ایس��تاد. ب��ه گزارش ایرنا، بخش عمده ای از این 
رشد شاخص بورس به دلیل افزایش قیمت سهام پاالیشی ها و فرآورده های 
نفتی تحقق یافت، چراکه قیم��ت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت؛ 
به طوری که نرخ بشکه ای ۶2 دالر و 7۰ سنت برای نفت برنت و نرخ ۵۹ 
دالر و ۶۳ سنت برای سبد اوپک به ثبت رسید. بر این اساس در معامالت 
روز گذش��ته، نمادهای ش��بندر )پاالیش نفت بندرعباس(، شپنا )پاالیش 
نفت اصفهان(، پارس )پتروشیمی پارس(، فملی)ملی صنایع مس(، رمپنا 
)مپنا( و شتران )پاالیش نفت تهران( با رشد خود بیشترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص داشتند. در مقابل، فارس )هلدینگ خلیج فارس(، وبملت )بانک 

ملت( و وتجارت )بانک تجارت( بیشترین تاثیر منفی را وارد کردند.
در معام��الت روز ش��نبه یک میلیارد و ۹2۳ میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار ب��ه ارزش ۵هزار و ۳۰۰ میلیارد ری��ال در 1۶1 هزار نوبت 
دادوس��تد ش��د. بررسی ش��اخص های اصلی بازار س��رمایه نشان می دهد 
ش��اخص قیمت )وزنی - ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ 
اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، 1۵۵ 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، 1۵۹ واحد افزایش یافت.

ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز 112 واحد افزایش یافت؛ این ش��اخص 
بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
شاخص آزاد ش��ناور ۵۴2 واحد رشد کرد؛ این شاخص بخشی از سهام 
قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد. شاخص بازار اول مربوط 
به ش��رکت های برتر از نظر سرمایه، س��ودآوری و درصد سهام آزاد شناور 
۵27 واحد ارتقا پیدا کرد و شاخص بازار دوم بورس نیز ۴2۸ واحد افزایش 
یافت. گروه بانک در معامالت دیروز بورس صدرنش��ین شد؛ در این گروه 
۴۶۹ میلیون س��هم به ارزش ۸۴۳ میلیارد ریال دادوس��تد شد. گروه های 
فرآورده  ه��ای نفتی به ارزش 7۰۰ میلیارد ریال و خ��ودرو به ارزش ۶۳۹ 
میلیارد ریال، جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. گروه شیمیایی 
با دادوس��تدی ب��ه ارزش ۴72 میلیارد ری��ال در رده چهارم معامالت قرار 
گرفت. گروه فلزات اساسی نیز با معامالتی به ارزش 2۴۸ میلیارد ریال رده 

پنجم را از آن خود کرد.
ش��اخص فرابورس )آیفکس( 1۹ واحد رش��د کرد و در جایگاه 2 هزار و 
سه واحدی قرار گرفت. در این بازار بیش از 2 میلیارد و ۹۹۸سهم و اوراق 
بهادار به ارزش بیش از 7 هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین 
در معامالت این روز، نمادهای زاگرس )پتروشیمی زاگرس(، دماوند )تولید 
برق دماوند(، ش��راز )پاالیش نفت شیراز(، س��مگا )سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی( بیشترین تاثیر مثبت و ذوب )ذوب آهن( باالترین فشار منفی را 

بر شاخص فرابورس وارد کردند.

افزایش قیمت نفت، شاخص بورس را به کانال 166 هزار واحدی رساند

رشد ۵۰۰ واحدی شاخص بورس
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رتبه نخست مازندران با تولید 1.8 میلیون تن 
پرتقال

مدیرکل دفتر امور میوه های گرمس��یری و نیمه گرمسیری معاونت امور 
باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت استان مازندران با تولید 1.۸ میلیون 
تن پرتقال رتبه نخس��ت تولید پرتقال در کشور را به خود اختصاص داده 
است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی 
مس��عود لطیفیان اظهار کرد: ۸1درصد پرتقال تولیدی این اس��تان، رقم 
تامس��ون ناول اس��ت که حجم تولید باالی این رق��م در دوره زمان کوتاه 
موجب کاهش قیمت محصول در زمان پیک برداشت می شود. وی افزود: 
طرح سرش��اخه کاری مرکبات با هدف تغییر رقم تامسون و جایگزینی با 
ارقام زودرس تر و مناسب به منظور افزایش طول دوره برداشت و همچنین 
عدم مواجهه با سرمای خسارت زا در منطقه براساس سیاست های معاونت 
امور باغبانی در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. لطیفیان ادام��ه داد: دوره 
آموزشی سرشاخه کاری مرکبات 2۳ دی ماه امسال با حضور کارشناسان و 
بهره برداران در محل مرکز آموزش کشاورزی شهرستان ساری و با همکاری 
پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری برگزار شد. مدیرکل دفتر 
امور میوه های گرمس��یری و نیمه گرمسیری در پایان تصریح کرد: در این 
دوره فراگیران با تکنیک ها و روش های تغییر ارقام و جوان س��ازی درختان 
مرکبات با اس��تفاده از انواع پیوند به صورت تئوری آشنا و سپس عملیات 
اجرایی پیوند سرشاخه کاری به صورت الگویی در باغات شهرستان ساری 
در منطقه عالیواک و در شهرس��تان قائمش��هر، روس��تای خرما کال روی 

درختان رقم تامسون ناول انجام شد.

یکسان سازی نرخ آرد و نان یک راه برای 
افزایش کیفیت

کرمی، یکسان س��ازی نرخ آرد و نان را تنها نس��خه ش��فابخش افزایش 
کیفیت و حل مشکالت نانوایان برشمرد. محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه 
نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین تعیین تکلیف قیمت نان اظهار کرد: با وجود افزایش 
چش��مگیر هزینه های تولید اعم از خمیر مایه، شکر، دستمزد و سربار، اما 
قیمت نان طی چهار س��ال اخیر تغییری نداشته است. وی افزود: با توجه 
به ثبات نرخ نان طی سال های اخیر، از مسئوالن دولتی انتظار می رود که 
در ابتدای س��ال آینده قطعا تغییر ن��رخ را اعمال کنند تا بیش از پیش بر 
مش��کالت نانوایان افزوده نشود. کرمی یکسان سازی نرخ آرد و نان را تنها 
نسخه شفابخش افزایش کیفیت و حل مشکالت نانوایان برشمرد و گفت: 
با توجه به آنکه دولت هر کیلو گندم را با نرخ 1۶۰۰ تومان از گندمکاران 
خری��داری می کند و با قیمت ۶۶۵ تومان در اختیار نانوایی های یارانه پز و 
۹۰۰ توم��ان آزادپ��ز قرار می دهد، از این رو چن��د نرخی بودن قیمت آرد 
منطقی نیست، به نظر می رسد با یکسان سازی نرخ آرد و نان به سبب قرار 
گرفتن رقابت سالم میان نانوایان شاهد افزایش کیفیت، قیمت منطقی نان 
و حذف رانت و س��ودجویی افراد هستیم. رئیس اتحادیه نان های حجیم و 
نیمه حجیم صنعتی ادامه داد: با وجود آنکه اختالف قیمت آرد نانوایی های 
یارانه پز و آزادپز زمینه را برای فس��اد و رانت برخی افراد به وجود می آورد، 
علت تعلل اجرای یکسان س��ازی نرخ آرد و ن��ان را نمی دانم. به گفته وی، 
ب��ا وجود آنک��ه نانوایان بار ها به دولت اع��الم کرده اند که قیمت فعلی نان 
جوابگوی هزینه تولیدشان نیست، اما مسئوالن امر توجهی به این موضوع 
نداشتند.کرمی در پایان با اشاره به اینکه بودجه پیشنهادی بخش آرد و نان 
جوابگو نیست، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم 
و پرداخت یارانه ۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نان به افراد، بودجه پیش��نهادی ۸ 
ه��زار میلیارد تومانی بخش آرد و نان جوابگو نخواهد بود و به اعتقاد بنده 

رقمی معادل 2۰ هزار میلیارد تومان باید به این بخش اختصاص یابد.

»تقصیِر تحریم است؟« ضعف نظارت دولت و 
گران فروشی کاالهایی که ارز 4200 می گیرند

در حالی که قیمت ارز کاهش یافته است، اما روند قیمت اجناس مصرفی 
مردم در بازار روند معکوس را در پیش گرفته است که دیگر نمی توان دلیل 
آن را افزایش دالر دانست یا به گردن تحریم ها انداخت. به گزارش تسنیم، 
افزایش روزانه قیمت کاالهای اساسی و مواد غذایی در ایامی که نرخ ارز هم 
کنترل شده چه دلیلی دارد؟  تقصیر تحریم است؟ یا دلیل آن فقدان نظارت 
دستگاه های ناظر، ساختار غلط داللی حاکم بر بازار، بی تدبیری دستگاه های 
اجرایی و نظارتی یا عوامل متعدد داخلی دیگر اس��ت؟ در روزهای اخیر از 
زبان مس��ئوالن مختلف درباره تاثیرات تحری��م و افزایش نرخ دالر در بازار 
و تاثی��رات آن بر اقتصاد کش��ور صحبت می کنند، اما در صحبت های خود 
کمتر به مسائل و مشکالت داخلی اشاره می شود که حتی قبل از تحریم ها 
نیز وجود داش��ته اس��ت و در شرایط فعلی خود را بیش��تر نشان می دهد. 
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
در نشس��ت اخیر هیات نمایندگان گفته است که اگرچه مشکل تحریم بر 
هیچ کس پوش��یده نیست، اما مش��کالت داخلی بیش از تحریم ها، اقتصاد 
ایران را اذیت می کند که اگر مدیریت نش��ود، اقتصاد ایران به شدت متاثر 
خواهد ش��د؛ این در حالی است که این مشکالت را در وزارتخانه ها و دولت 
می توان حل کرد و حتی در جلس��ات س��ران س��ه قوه نیز می توان مطرح 
ک��رد تا تصمیم گیری الزم در مورد آن صورت گیرد. محمد الهوتی، رئیس 
کنفدراس��یون صادرات ایران نیز در این ارتب��اط در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: اینکه تحریم ها تاثیر خودش را در 
اولین مرحله نشان می دهد غیرقابل انکار است و مشکالتی برای خرید کاال 
یا دریافت پول ایجاد می کند، اما اینکه خودتحریمی ها چقدر می تواند تاثیر 
داش��ته باشد امر دیگری اس��ت؛ به نظر من نقش خودتحریمی ها در ایجاد 
مشکل برای صادرات بیشتر از تحریم های خارجی است. بنابر این گزارش در 
شرایط فعلی برای تامین و تولید تمام کاالهای اساسی ارز رسمی و دولتی 
۴2۰۰ تومانی در نظر گرفته می شود، اما با این وجود مشاهده می شود که 
قیمت این محصوالت در بازار کنترل نمی ش��ود و یک کاالیی که به قیمت 
مشخصی توسط دولت به کشور وارد شده و قرار است به قیمت مشخصی 
در بازار به فروش برسد، این امر رعایت نمی شود؛ مثال معروف آن در میان 
عامه مردم گران فروش��ی گوشت های وارداتی دارای قیمت مصوب 2۹ هزار 
تومانی است که مواردی تا ۵۰ هزار تومان نیز به صورت  غیرمجاز در بازار به 
فروش می رسد. دولت برای کاهش هزینه های تولید یارانه و تسهیالتی برای 
تولیدکنندگان داخلی به ویژه برای تولید کاالهای اساسی پرداخت می کند 
و از طرفی ارز مورد نیاز آنها برای واردات مواد اولیه را با نرخ ۴2۰۰ تومانی 
تامین می کند تا هزینه های تولید افزایش نیابد اما به دلیل نبود نظارت های 

الزم در بازار، قیمت این محصوالت افزایش عجیب و غریبی پیدا می کند.

اخبـــار

دبی��ر انجمن صنایع لبنی گف��ت توزیع هر کیلو ش��یر خام با نرخ 2 
هزار و 2۰۰ تومان به کارخانه ها، بیانگر افزایش1۰درصدی مصوبه ستاد 

تنظیم بازار است.
رضا باکری در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
تمامی کارخانه های لبنی، قیمت مصوب س��تاد تنظی��م بازار را رعایت 
می کنند، اظهار کرد: اگرچه شایعاتی مبنی بر کاهش نیافتن نرخ لبنیات 
در بازار مطرح است، اما از تاریخ 27 آذر تمامی کارخانه های لبنی طبق 

مصوبه محصوالت شان را به بازار عرضه می کنند.
وی با اش��اره به اینک��ه 1۴ قلم محصوالت لبنی طبق مصوبه س��تاد 
تنظیم بازار عرضه می شود، افزود: گروه بازرسی تخلفات سازمان حمایت 
تولیدکننده و مصرف کننده به طور م��داوم از کارخانه های لبنی بازدید 

می کند تا تخلفی در قیمت های مصوب رخ ندهد.
باک��ری ادامه داد: هم اکنون کارخانه لبنی در کش��ور وجود ندارد که 
نرخ گذاری 1۴ قلم محصوالت لبنی مصوبه س��تاد تنظیم بازار را رعایت 
نکرده باشد و تنها ممکن است قیمت محصوالتی که در بسته بندی های 

خاص و یا از لحاظ کیفیت با محصوالت قیمت گذاری شده تفاوت دارند، 
تغییر نکرده باش��ند. دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه دامداران 
نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار در مورد شیرخام را رعایت نمی کنند، بیان 
کرد: با وجود آنکه انجمن ها و تش��کل های دامداران، نرخ مصوب 2 هزار 
تومان را پذیرفته است و تالش می کند که تولیدکنندگان را متقاعد کند 
که آنها با نرخ مصوب محصول ش��ان را در اختیار کارخانه های لبنی قرار 
دهند، اما دامداران به س��بب افزایش قیم��ت نهاده های تولید از اجرای 

مصوبه سرباز می زنند.
ب��ه گفت��ه وی، هم اکن��ون هر کیلو ش��یرخام با نرخ 2 ه��زار و 2۰۰ 
توم��ان به کارخانه های لبنی توزیع می ش��ود که این نرخ بیانگر افزایش 

1۰درصدی قیمت نسبت به مصوبه ستاد تنظیم بازار است.
این مقام مس��ئول درب��اره تعیین تکلیف مابق��ی محصوالت لبنی که 
مش��مول قیمت گذاری نیستند، گفت: طبق مصوبه س��تاد تنظیم بازار 
مابق��ی کاال ها که مش��مول نرخ گذاری نیس��تند، مطابق با بخش��نامه و 

دستورالعمل کاال های تولید داخل عرضه می شوند.

باک��ری ادامه داد: تمامی کارخانه های لبنی ملزم هس��تند که قیمت 
محصوالت شان را در س��امانه 12۴ ثبت کنند تا پس از محاسبه قیمت 
برحس��ب قواع��د قیمت گذاری کاال ه��ای تولید داخل، مورد بررس��ی و 

کنترل قرار گیرند.
صادرات لبنیات کاهش یافت

دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه صادرات محصوالت لبنی از 
نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، بیان کرد: 
براساس آمار هشت ماهه گمرک، 2۸1 هزار و 1۴۳ تن محصوالت لبنی 
به بازار های هدف صادر ش��د که از نظر ارزش��ی نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل به سبب نوس��ان نرخ ارز 1۳درصد رشد و از نظر وزنی 17 تا 

1۸درصد کاهش داشته است.
وی در پایان با اش��اره به اینکه سال گذشته ۴۸۵ هزار تن محصوالت 
لبنی به بازار های هدف صادر شد، تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی 
بعید است تا پایان سال به این میزان از صادرات محصوالت لبنی دست 

یابیم.

دامداران نرخ مصوب شیرخام را رعایت نمی کنند

کاهش ۱۸درصدی صادرات لبنیات

پیشرفت در عرصه تولید ماشین آالت کشاورزی، عالوه بر استفاده از 
ظرفیت های بالقوه موجود، در توسعه بخش کشاورزی هم موثر است.

به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، عرصه کش��اورزی از نمونه 
حوزه هایی به شمار می رود که توسعه و پیشرفت در آن، نقش بسزایی 
در حصول توس��عه اقتصادی ایفا می کند و در صورت خلل و نارس��ایی 
در این عرصه، فرآیند تحقق این امر خطیر )توسعه اقتصادی( ناقص و 
ابت��ر خواهد ماند. در این میان، هر عرصه تولید و صنعتی که با دانش 
و فناوری روز عجین ش��ود به مراتب از بازدهی و سودآوری افزون تری 
برخ��وردار خواهد ب��ود و در نقطه مقابل با تولید س��نتی نمی توان به 
اهداف مورد نظر درخصوص شکوفایی اقتصادی و ارتقای کمی و کیفی 

سطح تولیدات نایل شد.
پیش��رفت در بخ��ش مکانیزاس��یون کش��اورزی یک��ی از الزامات و 
مولفه های��ی اس��ت که با تکیه بر آن می توان ضریب س��رعت توس��عه 
و ش��کوفایی بخش زراعت، کش��اورزی و باغداری را با ش��تاب هرچه 

بیشتری همراه ساخت.
در تعریف مکانیزاس��یون کشاورزی، می توان این چنین بیان کرد که 
با کاربرد ماشین آالت پیش��رفته در حوزه تولید محصوالت کشاورزی، 
ب��رای کاهش هزینه تمام ش��ده )اعم از هزینه ه��ای تولید، هزینه های 

مرتبط با دس��تمزد کارگری(، مدیریت اصولی مصرف نهاده ها و ارتقای 
بهره وری و انجام بهنگام عملیات کش��اورزی، موفقیت های فزآینده ای 
حاصل می شود و به تبع آن، حوزه زراعت مکانیزه خواهد شد و ثمره و 
نتیج��ه چنین موفقیتی، به افزایش کمی و کیفی تولید منتهی خواهد 
شد. کش��اورزی مکانیزه با فاصله گرفتن از زراعت سنتی قابل حصول 
خواه��د بود و بالطبع، الزم��ه این امر، تأمین و تجهی��ز عرصه زراعت 
و باغ��داری به ادوات و دس��تگاه های مربوطه اس��ت در غیر این صورت 
در فقدان و خأل ادوات و دس��تگاه های پیش��رفته برای مکانیزه کردن 

کشاورزی، امکان تحقق این اصل حائز اهمیت ناممکن خواهد بود.
در این میان و با برنامه ریزی های تعریف شده و تدابیر اتخاذشده، در 
دهه ها و س��الیان اخیر، کش��ور ایران به یکی از قطب ها و مراکز تولید 

ماشین آالت کشاورزی مبدل شده است.
در سایه این امر، عرصه زراعی ایران از حیث تأمین ادوات کشاورزی، 
تا حدود بسیاری خودکفا شده و عالوه بر این، تجهیزات تولیدی ایران، 

به بسیاری از کشور های پیشرفته جهان صادر می شود.
ای��ن امر، معادله ای دو س��ر بُرد اس��ت که عالوه ب��ر تأمین نیاز های 
مرتبط با کش��اورزی و باغداری مکانیزه، به ارتقای آورده های اقتصادی 

از محل ساخت و صادرات چنین دستگاه هایی می انجامد.

چندی پیش، کامبیز عباس��ی، رئیس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون 
وزارت جه��اد کش��اورزی در یک برنامه رادیویی، در تش��ریح موفقیت 
ایران در این حوزه اظهار کرد: با توجه به سرمایه گذاری ۵۵۰۰ میلیارد 
تومانی حوزه توس��عه ماشین آالت کش��اورزی تا پایان سال 1۳۹۶، در 
حال حاضر ۹۵درصد از این صنعت در داخل کشور توسعه یافته است.
وی در ادامه افزود: از حیث کمی و کیفی تولید و س��اخت تجهیزات 
و ادوات کش��اورزی از جایگاه بس��یار مناس��بی برخوردار هستیم و با 
توجه به ارتباط ش��رکت های تولیدکننده ماشین آالت زراعی در حوزه 
داخلی و مناس��بات و مراودات این شرکت ها با مراکز تولیدی خارجی، 
فرصتی ارزنده ایجاد ش��ده که می توان در سایه آن، اقتصاد کشور را با 

موفقیت های هرچه افزون تری همراه کرد.
عباس��ی گف��ت: باید ب��ا اقتصاد درون گ��را نیاز های داخل��ی خود را 
تأمین کنیم و خوش��بختانه با توجه به پیش��رفت های حاصل  ش��ده در 
عرصه تولید ماش��ین آالت و ادوات کش��اورزی، ظرفیت های ارزنده ای 
در ص��ادرات تولیدات داخل��ی و ایرانی به وجود آمده ک��ه می توان با 
بهره گیری مناسب و شایسته از قابلیت صادراتی موجود )به کشور های 
اروپایی، آفریقایی، اوراس��یا و . . .(، روند توس��عه اقتصادی کشور را با 

شتاب هرچه بیشتری همراه کنیم.

یک منبع آگاه از افزایش یک هزار تومانی نرخ مرغ نس��بت به اواخر 
هفته گذشته در بازار خبر داد.

یک منبع آگاه در گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، از افزایش 
یک هزار تومانی نرخ مرغ نس��بت به اواخر هفته گذش��ته در بازار خبر 
داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۹ هزار و ۶۰۰، 
مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 12 هزار و ۶۰۰، توزیع درب واحد های 

صنفی 12 هزار و ۸۰۰ و خرده فروشی  1۳هزار و ۸۰۰ تومان است.
به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 12 هزار و ۸۰۰ و ران مرغ 

بدون کمر برابر با قیمت مرغ 1۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.
این منبع آگاه با اش��اره به نرخ س��ایر مشتقات در بازار افزود: قیمت 
هر کیلوگرم س��ینه با کتف 2۳ هزار، سینه بدون کتف 2۴هزار و فیله 
مرغ 2۶ هزار تومان اس��ت. وی در پایان نوسان نرخ نهاده های دامی را 
دلی��ل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به 
قیم��ت کنونی نهاده های دامی پیش بینی می ش��ود که نرخ مرغ از 1۳ 

هزار و ۵۰۰ تا 1۵ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان باشد.
بازار نهاده های دامی تعریفی ندارد

محمد یوس��فی، رئیس انجم��ن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی در 

گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ 
اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۹ هزار 
تومان، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 11هزار و ۵۰۰ تومان است که 
با این وجود قیمت در خرده فروش��ی های سطح شهر نباید بیش از 12 
هزار تومان باشد. وی از توزیع مرغ گرم با نرخ ۹ هزار و ۸۰۰ تومان در 
غرفه های میادین میوه و تره بار س��طح شهر خبر داد و گفت: بسیاری 
از مرغ��داران به منظور همکاری با پش��تیبانی امور دام اقدام به عرضه 

مرغ گرم با نرخ مصوب ۹ هزار و ۸۰۰ تومان در میادین می کنند.
یوس��فی با اش��اره به اینکه بازار نهاده های دامی تعریفی ندارد، بیان 
کرد: هم اکنون مرغداران نهاده های مورد نیاز را با مش��قت های فراوان 
و ب��ا قیمت های باال از بازار آزاد تهیه می کنن��د که این امر بر افزایش 

قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد.
رئی��س انجم��ن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی با اش��اره به اینکه 
توزیع نهاده از سوی پش��تیبانی امور دام تنها جوابگوی ۵۰درصد نیاز 
مرغداران اس��ت، افزود: پشتیبانی امور دام به مرغداران اعالم کرده که 
پس از ترخیص و حمل بار از بنادر، نهاده را در اختیار آنها قرار خواهد 
داد، درحالی ک��ه مرغ موجود زنده اس��ت که مرغداران برای جلوگیری 

از گرس��نگی و تلف ش��دن آنها چاره ای جز تامین نهاده با قیمت های 
باال از بنادر را ندارند.

وی نرخ هر کیلو کنجاله س��ویا در بازار آزاد را از ۳ هزار و ۴۵۰ تا ۳ 
ه��زار و ۸۰۰ و ذرت یک ه��زار و 7۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰تومان اعالم 
کرد و افزود: این در حالی اس��ت که نرخ کنجاله سویا نباید بیش از 2 

هزار و ۵۵۰ تا 2 هزار و ۶۰۰ و ذرت یک هزار و ۵۰۰ تومان باشد.
یوس��فی ادامه داد: با توجه به ش��رایط کنونی ب��ازار نهاده های دامی 
قیمت ه��ر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها نباید کمتر از 

12 هزار تومان باشد.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی قیمت واقعی هر کیلو 
مرغ زنده درب مرغداری به ش��رط تامین و توزیع نهاده های مورد نیاز 
مرغداران با نرخ مصوب از س��وی پشتیبانی امور دام را ۸ هزار و 7۰۰ 

تومان اعالم کرد.
وی در پای��ان تصریح کرد: اگر تمهیداتی فراهم ش��ود که نهاده های 
دامی کش��تی های مان��ده روی آب ترخیص و در اختیار مرغداران قرار 
گی��رد، می توان امید داش��ت ک��ه قیمت مرغ به ن��رخ تعادلی مد نظر 

مسئوالن در ایام پایانی سال می رسد.

چند درصد از ماشین آالت کشاورزی در کشور تولید می شود؟

آخرین تحوالت بازار مرغ

 قیمت مرغ به 13800 تومان رسید
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اخبار

فشار بر خودروسازان برای افزایش داخلی سازی
 واردات خودرو به  صورت CKD محدود 

می شود
وزارت صم��ت قصد دارد می��زان واردات به صورت قطعات منفصله را 
که در ماه های اخیر رش��د بسیاری داشته است، کاهش دهد. به گزارش 
پ��دال نیوز، صنعت خ��ودرو در چند ماه اخیر به رغ��م پیش فروش های 
بس��یار، به واسطه مشکالت فراوانی که از ابتدای س��ال درگیر آن شده، 
با رکود مواجه اس��ت. هرچند قیم��ت  خودروها افزایش پیدا کرده و این 
باعث خواهد ش��د تا آن طور که خودروسازان مدعی بودند بدون زیان به 
تولید بپردازند، همچنان در مورد ادامه دار بودن تولید، یک مشکل جدی 
وجود دارد که وضعیت نابس��امان قطعه س��ازان است.  بر همین اساس، 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با رویکرد حمایت از قطعه س��ازان داخلی 
و توجه به بیش��تر خودروس��ازان به آنها، اعالم کرده است: »خودروهای 
با داخلی س��ازی کمتر از ۴۰درصد مورد حمایت این وزارتخانه نخواهد 
بود.«   رضا رحمانی در این خصوص می گوید: »سیاست دولت حمایت 
از محصوالت و خودروس��ازانی اس��ت که بیش از ۴۰درصد داخلی سازی 
دارند و محصوالت خودرویی را که کمتر از ۴۰درصد آ نها ساخت داخل 
کشور باشد، حمایت نخواهیم کرد.«   با این حساب به نظر می رسد وزیر 
صمت به نوعی شرکت های خودرویی را تهدید کرده که اگر داخلی سازی 
محص��والت خود را باال نبرند و در این خصوص از قطعه س��ازان داخلی 
اس��تفاده نکنند، نه تنها مورد حمای��ت وزارت صمت نخواهند بود، بلکه 
احتماال با محدودیت های بیشتری روبه رو خواهند شد. این در شرایطی 
است که بسیاری از شرکت های کوچک  خودروساز کشورمان خودروهایی 
با داخلی سازی حدود ۳۰درصد به بازار عرضه می کنند که عمدتا چینی 
هس��تند؛ خودروهایی که تنها در داخل مونتاژ می ش��وند و غیر از موارد 
ان��دک که در داخ��ل تولید می ش��وند، باقی قطعات آنه��ا در پک های 

»سی کی دی« و حتی »دی -کی -دی« به کشور وارد می شوند.
 مقابله با رشد میزان واردات قطعات منفصله 

وزیر صنعت در آخرین اظهارنظرها در این خصوص از سرمایه گذاران 
در این بخش درخواست کرده است همکاری بیشتری با تولیدکنندگان 
و قطعه سازان داخلی داشته باشند. بسیاری از خودروهای پرفروش تولید 
داخل، با داخلی س��ازی بیش از۶۰درصد عرضه می شوند اما خودروهای 
مش��ترک تولیدی  معموال چیزی بی��ن 2۰ تا ۳۰درصد داخلی س��ازی 
می شوند. به نظر می رسد سیاست جدید وزارت صمت محدودکردن تولید 
ای��ن خودروها باش��د.    در ش��رایطی که واردات خ��ودرو به دلیل آنچه 
که تیم اقتصادی دولت ارزبری باال خوانده ممنوع ش��ده اس��ت، به نظر 
می رس��د وزارت صمت نیز قصد دارد میزان واردات قطعات سی کی دی 
را که در ماه های اخیر رش��د بس��یاری داش��ته، محدود کند و در عوض 
اس��تفاده از توان قطعه س��ازان داخلی را به این خودروس��ازان پیشنهاد 
داده اس��ت.  واردات قطع��ات منفصله خودرو طی پنج ماه از س��ال ۹7 
با افزایش 1۰۳درصدی روبه رو بوده اس��ت. همچنین طی ۹ماهه س��ال 
جاری از مجموع واردات ۳2میلیارد و۶2۰میلیون دالر انواع کاال به کشور 
۳.72درصد از آن به واردات قطعات منفصله اختصاص دارد. در این مدت 
ارزش قطعات منفصله برای تولید خودرو با ساخت داخل 1۴ تا کمتر از 
۳۰درص��د یک میلیارد و21۴میلیون دالر بوده که پس  از ذرت دامی در 

رتبه دوم قرار دارد.
 

طرح تشویقی دولت برای کاهش توان مالی 
خریداران بازار خودرو چیست؟!

دول��ت باید برنام��ه ای را ب��رای مدیریت هزینه ه��ا و زیان های قبلی 
خودروس��ازان ارائه و اعالم کند چگون��ه می خواهد این زیان را تصحیح 
و جبران کند. به گزارش پرش��ین خودرو، اعالم قیمت جدید خودروها 
هرچن��د رضایت چندانی را در میان فعاالن این صنعت و قطعه س��ازان 
به همراه نداشته اما می تواند گام مهمی در اصالح قیمت ها و جلوگیری 
از افزایش زیان خودروس��ازان باش��د. در این جریان نکته  بسیار مهمی 
که مورد تاکید کارشناس��ان اس��ت اقدامات دولت برای ماه های آینده و 
مدیریت بازار خودرو و جبران زیان خودروس��ازان اس��ت؛ موضوعی که 

اهمیت آن کمتر از اصالح قیمت خودرو نیست.
دولت باید برنامه ای برای مدیریت هزینه و زیان قبلی 

خودروسازان ارائه کند
بر این اساس یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن 
ابراز خرس��ندی از اق��دام دولت در اصالح قیمت خ��ودرو عنوان می کند: 
پس از اصالح قیمت دولتمردان باید برنامه ش��ش ماه آینده بازار خودرو 
را ارائه کنند و اعالم نمایند چه برنامه و رفتارهایی برای بازگشت تولید به 
ارقام گذشته و دستیابی به فناوری ها و گلوگاه های تولیدی در نظر دارند. 
امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، اظهار داشت: 
دولت باید برنامه ای را برای مدیریت هزینه ها و زیان های قبلی خودروسازان 
ارائ��ه کند و اعالم نمایند چگونه می خواهد این زیان را تصحیح و جبران 
کند. وی افزود: در نهایت وزارت صنعت باید برنامه ای برای مدیریت بازار 
به خصوص سه ماهه اول سال آینده ارائه کند که به طور قطع بسیار مهم 
است و اینکه چگونه می خواهد افت شدید تقاضا و رکود در بازار خودرو را از 
بین ببرند. کاکایی با اشاره به رکود شدید حاکم بر بازار خودرو در چند ماه 
اخیر تاکید کرد: فروشی که در این چند ماهه اخیر صورت گرفته عمدتا از 
سوی خریداران و یا دالالنی بوده که به بهانه حاشیه سود خودرو خریداری 
کردند که با اعالم نرخ جدید و از بین رفتن حاشیه سود دست دالالن از 
بازار کوتاه می شود و مصرف کننده واقعی به میدان می آید و در این جریان 
به طور قطع قیمت خودرو کاهش خواهد یافت اما پایین تر از نرخ کارخانه 
نخواهد آمد. این کارشناس صنعت خودرو افزود: با کاهش و متعادل شدن 
قیمت خودرو در بازار مساله مهم توان مالی خریداران و متقاضیان خرید 

مطرح می شود که باید برای این مساله فکر اساسی شود.
حجم نقدینگی مورد نیاز بازار خودرو 2 برابر می شود

کاکایی با اشاره به تشدید مشکالت اقتصادی در سال آینده خاطرنشان 
کرد: در س��ال آینده با محدودیت نقدینگی و مالی بیش��تری در کشور 
مواجه خواهیم شد که در این شرایط به تبع اولویت ها در خرید کاالهای 
اساس��ی تغییر می کند، بنابراین با ایجاد چنین شرایطی با رکود بیشتر 
ب��ازار خودرو در اردیبهش��ت ماه مواجه خواهیم ش��د. وی گفت: زمانی 
که قیمت  خودروهای پرتی��راژ ۵۰ تا 1۰۰درصد افزایش پیدا می کند و 
خودروهای مونتاژی بعضا تا دو برابر می شود مسلما حجم نقدینگی مورد 
نیاز نیز حدود 2 برابر می شود. این استاد دانشگاه افزود: امید است وزارت 
صنعت و معدن و تمام دس��ت اندرکارانی که چنین برنامه هایی را برای 
اصالح قیمت خودرو تدوین کردند بسیار سریع و با برنامه و گام به گام 

برنامه های پیش رو و بعدی را ارائه کنند.

خری��داران بالتکلیف خ��ودرو این روزها با س��وال های متعددی روبه رو 
هستند که هیچ کس پاسخگوی آنها نیست. مگر چه اتفاقی در کشور افتاده 

که پراید 21 میلیون تومانی به ۳۶ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش تس��نیم، در دی ماه امسال س��رانجام خودروسازان توانستند 
مجوز افزایش قیمت محصوالت مش��مول قیمت گ��ذاری خود را از دولت 
دریافت کنند و بالفاصله بعد از چراغ سبز دولت لیست جدید قیمت ها را 
اعالم کردند. مشاهده این لیست یک شوک بزرگ برای خریداران بالتکلیف 
خ��ودرو بود چراکه باید محصوالت خود را ب��ا چندین ماه تاخیر آن هم با 
هزین��ه زیادی از ش��رکت ها دریافت کنند. جالب اینجاس��ت با وجود این 
افزایش قیمت ها هنوز ش��رکت ها اقدامی برای تحویل خودروها نداشته و 

مردم سرگردان تر از دیروز هستند.
م��ردم این روزها با س��وال های متعددی روبه رو هس��تند که هیچ کس 
پاسخگوی آنها نیست. چرا و براس��اس کدام استدالل کسی که خودروی 
خود را باید مهرماه تحویل می گرفت باید مشمول افزایش قیمت ها شده و 
رقم باالیی را به شرکت پرداخت کند. مطابق کدام استدالل ثبت نامی های 
قبل از شهریورماه امسال مشمول افزایش قیمت نیستند، اما خریداران بعد 
از ش��هریورماه باید هزینه باالیی را برای دریافت خودروی خود به شرکت 
بدهند. چرا خودروس��ازان پیش بینی کمبود قطعه را نداشتند اگر خودرو 

ندارند چرا مدام طرح فروش گذاشته و مردم را سرگردان می کنند.
بی پاس��خ ماندن بس��یاری از س��واالت خریداران از سوی وزارت صنعت 

و خودروس��ازان باعث ش��ده تا هر روز ش��اهد تجمع های مردم روبه روی 
شرکت های خودروس��از و وزارت صنعت باشیم، اما متاسفانه هنوز نتیجه 
مثبتی برای احقاق حقوق خریداران فراهم نش��ده است. جالب اینجاست 
وزیر صنع��ت در واکنش به اعتراض 2۶ دی خری��داران خودرو در مقابل 
ای��ن وزارتخانه گفته اس��ت: »خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی 
پیش فروش شده اند، مش��مول افزایش قیمت های جدید نمی شوند. ما در 
کنار مردم و مطالبه گر حقوق مردم از خودروس��ازان هس��تیم و حتی در 
جلس��ات روزهای اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که 
براس��اس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی 

مشمول افزایش قیمت نمی شود.«
اما بالفاصله بعد از این اظهارنظر وزیر صنعت، ش��رکت سایپا در اقدامی 
عجیب لیست 22 دی ماه محصوالت خود را به روز و افزایش دوباره قیمت ها 
را برای خانواده پراید، س��اینا و تیبا اعمال کرد. همین امر عاملی ش��ده تا 
س��طح نارضایتی مردم از خودروسازان افزایش پیدا کرده و بالتکلیفی آنها 
بیشتر از گذشته شود. در حال حاضر این سوال برای خریداران مطرح است 
که چه اتفاقی در کشور افتاده که پراید 21 میلیون تومانی به ۳۶ میلیون 

تومان رسیده است.
در ادام��ه این گزارش بخش هایی از گالیه های م��ردم از افزایش دوباره 

قیمت محصوالت سایپا را می خوانید:
صمدی: افزایش قیمت ها تا ۸۹درصد براساس کدام استدالل بوده است؟ 

افزایش یکباره معنا ندارد. اگر ما می دانستیم قیمت ها تا به این حد افزایش 
پیدا می کند قاعدتاً ثبت نام نمی کردی��م و همان موقع یک خودرو از بازار 

می خریدیم. در حال حاضر اصال نمی توانیم ماشینی بخریم.
می گویند انصراف بدهید مگر می شود با این پیش پرداخت ها خودرویی 

خرید
محمدی: دیگر هیچ کارمند یا کارگری با این قیمت ها نمی تواند خودرو 
بخرد. زمان تحویل خودروی من مهر بود چرا شرکت در همان زمان خودرو 
را ب��ه ما تحویل نداد یا حداقل قیمت ها را در دعوت نامه ها تعیین می کرد. 
االن ک��ه چند ماه از زمان تحویل گذش��ته می گویند باید پول بیش��تری 

پرداخت کنی تا خودرو را آن هم با تاخیر بیشتر به شما تحویل دهیم.
می گویند انصراف بدهید ما با دریافت پول خود کدام محصول را بخریم؟

نوری: براساس کدام استدالل و قانون شهریورها مالک اعمال قیمت های 
جدید قرار گرفته اس��ت. هر دوی این خریداران یک وجه مشترک داشته 
و قب��ل از افزایش قیمت ها خودرو ثبت نام کرده اند، اما با تاخیر در تحویل 
ب��ه افزایش قیمت ها خورده اند چرا یکی با قیمت های قبلی و دیگری باید 
ب��ا قیمت های جدید خودروهای خود را تحویل بگیرد. اگر قرار بر رضایت 
مشتری است ما که دیگر نمی توانیم با این قیمت ها خودروهای ثبت نامی 
خود را تحویل بگیریم و مجبور به انصراف هستیم. چه کسی جبران ضرر 
خری��داران را می ده��د؟ پول ما ارزش خود را از دس��ت داده و برای خرید 

خودرو باید چندین برابر پول پرداخت کنیم.

چرا پراید ۲۱ میلیون تومانی یک هفته ای ۳۶ میلیون تومان شد؟

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران براساس ارزیابی دوره ای از 
ش��رکت های خودرویی و واردکنندگان، ارزیابی میدانی را پایان امسال 
از کیفیت خدمات نمایندگی ها و رضایت مش��تریان خواهد داش��ت و 
گ��زارش آن را ب��ه وزارت صمت ارائه و در ای��ن زمینه تصمیمات الزم 

صورت خواهد گرفت.
به گزارش پرش��ین خ��ودرو، امروزه خدمات پ��س از فروش یکی از 
مهم ترین عوامل برای حفظ مش��تریان یک شرکت و چه بسا موفقیت 
ش��رکت های خودرویی نه تنها در ایران بلکه در بازار جهانی اس��ت در 
حالی که از ابتدای امس��ال و پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای و 
وضع مجدد تحریم ها، بیش��تر قراردادهای خودرویی با چالش مواجه و 

نهایتا منجر به قطع همکاری شده است.
به دنبال این ش��رایط با ممنوعیت واردات خودرو و و از س��وی دیگر 
نوس��انات ارزی نیز چالش جدیدی را ب��رای عرضه کنندگان خودرو به 
خصوص واردکنن��دگان در حوزه خدمات پس از ف��روش ایجاد کرده 
اس��ت چنانچه با افزایش تعطیلی نمایندگی ه��ا، بیم آن می رود که بر 
تعه��دات قانونی ش��رکت ها در حوزه خدم��ات و کیفیت در این بخش 
تاثی��ر بگ��ذارد و افت کیفی خدم��ات و عدم رضایت مش��تریان را در 

ماه های آتی به همراه داشته باشد.
در حالی بررس��ی ها حاک��ی از جمع آوری مراکز ف��روش و تعطیلی 
برخی تعمیرگاه های ش��رکت های واردکننده خودرو است که براساس 
قان��ون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خ��ودرو، نمایندگی ها تا 1۰ 

س��ال پس از فروش آخرین دستگاه خودرو وارداتی باید خدمات پس 
از ف��روش به دارندگان ای��ن خودروها را ارائه داده و موظف به تضمین 

سالمت خودرو، تحت عنوان دوره گارانتی یا ضمانت هستند.
در این شرایط تنها نهاد ارزیابی خودروسازان و واردکنندگان خودرو 
شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران) ISQI ( است این شرکت 
به  عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم اکنون تنها نهاد رس��می 
ارزیابی خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو در کشور است، که برای 
ارتقای کیفیت محصوالت، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نظارت 
بر حس��ن اجرای پروژه ه��ا و خدمات، ارزیابی ه��ای دوره ای را از تمام 

شرکت های خودرویی به عمل می آورد.
مدیرعامل ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران با توجه به 
کاهش فعالی��ت واردکنندگان و تعطیلی مراکز ف��روش و تعمیرگا ه ها 
گف��ت: ش��رکت ISQI مطاب��ق قرارداد ب��ر نحوه خدم��ات و رضایت 

مشتریان شرکت های واردکننده نظارت دارد.
اجرای تعهد خدمات الزامی برای تمدید مجوز نمایندگی ها 

اش��کان گلپایگانی، در گفت وگو با خبرنگار پرش��ین خودرو، اضافه 
کرد: با وجود ش��رایط ب��ه وجود آمده برای ش��رکت های واردکننده و 
ممنوعیت واردات خودرو، ش��رکت ها تا زمان تعیین شده پس از فروش 

خودرو موظف به ارائه خدمات پس از فروش هستند.
وی با توجه به تعهد واردکنندگان درخصوص خدمات پس از فروش 

خودرو به خبرنگار پرشین خودرو گفت: شرکت های واردکننده متعهد 
هس��تند حداقل 1۰ سال به مش��تریان خدمات ارائه کنند و این یکی 
از الزاماتی اس��ت تا بتوانن��د مجوز نمایندگ��ی را از مرکز امور اصناف 

بازرگانان وزارت صمت تمدید کنند.
وزارت صنعت براساس گزارش پایان سال ISQI از خدمات 

نمایندگی ها تصمیم گیری می کند
مدیرعامل ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران در ادامه از 
ارزیابی میدانی پایان س��ال این شرکت نسبت به عملکرد شرکت های 
واردکنن��ده در ارائه خدمات به مش��تریان و ارائه گزارش آن به وزارت 
صنعت و معدن خبر داد و تصریح کرد: شرکت ISQI براساس ارزیابی 
دوره ای از ش��رکت های خودرویی و واردکنن��دگان، ارزیابی میدانی را 
پایان امسال از کیفیت خدمات نمایندگی ها و رضایت مشتریان خواهد 
داشت و گزارش آن را به وزارت صمت ارائه و در این زمینه تصمیمات 

الزم صورت خواهد گرفت.
گلپایگانی با توجه به جمع آوری مراکز فروش و تعمیرگاه های برخی 
از ش��رکت های واردکننده تاکید کرد: ش��رکت ها بای��د به هر نحو و با 
توجه به تعهدات حداقل 1۰ سال خدمات پس از فروش را به مشتریان 

ارائه کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور قطع امروز شرایط سختی برای 
ش��رکت ها در تامین قطعات و خدمات پس از فروش است اما باید این 

خدمات به هر نحو ارائه شود تا جلب رضایت مشتریان حاصل شود.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس و رئیس کل اسبق بانک مرکزی 
با بیان اینکه زمانی ایران مدعی پیوس��تن به س��ازمان تجارت جهانی 
بود گفت اینکه کیفیت خودروی تولید داخل باال نرود و در عین حال 
مرزها هم بس��ته ش��ود تا مردم ناچار به خرید خودروی داخلی شوند 

هنر نیست.
به گزارش ایس��نا، محم��ود بهمنی درخصوص آخرین بررس��ی های 
بودجه ۹۸ در مجلس گفت: بررسی های بودجه ۹۸ ادامه دارد، مجلس 
در هفته گذشته تعطیل بود اما کمیسیون تلفیق مشغول بررسی بود.

بهمنی یکی از مهمترین موضوعات بودجه ۹۸ را افزایش 2۰درصدی 
دس��تمزدها عنوان و تصریح کرد: در مورد افزایش 2۰درصدی حقوق 
نظر ما این است که این افزایش پاسخگوی شرایط فعلی نیست و باید 
به صورت پلکانی برای اقشار ضعیف تر به میزان ۳۰درصد و حقوق های 

باالتر درصد کمتری افزایش پیدا کند.
وی اف��زود: یکی دیگر از موضوعاتی که در بودجه ۹۸ مطرح ش��ده 
موضوع یارانه ها و حذف س��ه دهک باالیی است که به استان ها واگذار 
ش��ده است، این مسئولیت استان ها را باال می برد و بنابراین الزم است 
اس��تانداری ها قبل از ابالغ بخش��نامه تیم هایی را برای بررسی موضوع 

مأمور کنند.
عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س ش��ورای اس��المی در ادامه 

خاطرنش��ان کرد: ما درخص��وص بودجه ۹۸ از دول��ت می خواهیم از 
کلنگ زنی طرح های جدید خودداری کند و طرح ها ناقص به خصوص 

طرح های با پیشرفت باالی ۹۰درصد را هرچه سریع تر اجرا کند.
وی ادامه داد: یکی از این طرح ها مترو کرج به هش��تگرد اس��ت که 
بالتکلیف مانده و حتما باید با تخصیص های الزم در زمان تعیین ش��ده 

تمام شود.
وی افزود: معاون وزیر راه قول داده مترو هش��تگرد تا عید راه اندازی 
ش��ود، ای��ن قطار می تواند 2۵۰ هزار مس��افر را جابه ج��ا کند و ضمن 
درآمدزایی که دارد می تواند بخش��ی از حاشیه نشینی در کرج و تهران 

را کاهش دهد.
وی با انتقاد از وزیر راه درخصوص بی ثباتی مدیریتی در پروژه مترو 
هشتگرد، ادامه داد: متاسفانه در شش ماه اخیر در ارتباط با این پروژه 
ظرف ش��ش ماه س��ه مدیر تغییر کرده است و االن پس از گذشت ۵۰ 
روز هیچ خبری از مدیر جدید نیس��ت، اگر ظرف دو یا س��ه روز آینده 
تکلیف مدیریت این پروژه مش��خص نش��ود موضوع را در صحن علنی 

مجلس مطرح خواهم کرد.
بهمن��ی در بخش دیگ��ری از صحبت های خود ب��ه وضعیت صنایع 
اس��تان هم اشاره و خاطرنش��ان کرد: ما در البرز ۳۵۰۰ واحد صنعتی 
داریم و باید تمهیداتی اتخاذ شود تا اشتغال در این واحدها حفظ شود، 

ای��ن تمهیدات می تواند با تزریق نقدینگی با نظارت کامل انجام ش��ود 
چون برخی از واحدها نقدینگی تزریق ش��ده را در بازارهای دیگر وارد 

کرده و بازار را به هم می ریزند.
وی اف��زود: ایجاد یک ش��غل جدید به ۳۰۰ میلیون تومان س��رمایه 
نیاز دارد اما حفظ  یک ش��غل موجود با ۶۰ میلیون تومان امکان پذیر 
اس��ت بنابراین به صالح نیس��ت که کلنگ پروژه ه��ای جدید به زمین 
زده شود، اما تزریق نقدینگی به واحدهای موجود باید با نظارت کامل 

انجام شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی و نماینده مردم ساوجبالغ، نظرآباد و 
طالقان در بخش پایانی به وضعیت خودروس��ازی ها هم اشاره و اعالم 
کرد: ما نمی توانیم ت��ا ابد مرزهای خود را ببندیم تا خودروی خارجی 

وارد نشود و خودروهای خودمان را بفروشیم.
بهمنی افزود: ما زمانی مدعی ورود به سازمان تجارت جهانی بودیم، 
ب��ا ورود به س��ازمان تجارت جهانی مرز دیگر معن��ا ندارد پس فروش 
خ��ودرو با ای��ن قیمت آن هم ب��دون افزایش کیفیت در آن ش��رایط 

امکان پذیر نیست.
وی خاطرنش��ان کرد: اینکه کیفیت خودرو تولید داخل باال نرود و از 
آن طرف مرزها هم بس��ته ش��ود تا مردم ناچار به خرید خودرو داخلی 

شوند که هنر نیست.

واردکنندگان موظف به تضمین سالمت خودرو در دوره گارانتی یا ضمانت هستند

مردم را مجبور به خرید خودروی داخلی کرده ایم
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محمد جواد آذری جهرمی عصر روز گذش��ته در آیین افتتاحیه هش��تمین 
نمایشگاه تخصصی »شهر هوشمند« در محل نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار 
داشت صفت هوشمندی به مدیریت شهری بر می گردد و در شهر هوشمند ما 

با شهروندی سروکار داریم که هوشمندی دارد و 
مدیران باید از آن استفاده کنند.

وی افزود: از دو جهت ش��هر هوش��مند حائز 
اهمیت است. اول اینکه مشهد ویترین جمهوری 
اس��المی اس��ت و اولی��ن مواجهه بس��یاری از 
توریس��ت ها به ایران تجربه اقامت ش��هر مشهد 
اس��ت و تصویری که از ش��هر مش��هد در ذهن 
توریس��ت ش��کل می گیرد می تواند تصویر کل 

ایران باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان 
کرد: نکته دوم ش��هر هوش��مند فراه��م آوردن 
خالقیت های تحصیلکرده های حوزه آی سی تی 
است. افرادی پای کار می آیند که در این حوزه ها 

به صورت فنی کار کنند، بنابراین هوشمندسازی مدیریت شهری خودش یکی 
از مهم ترین پروژه های حوزه اشتغال است.

آذری جهرمی در ادامه گفت: مشهد استارتاپ های قوی و بسیار خوبی دارد 

که از مشهد شروع کرده اند و در کشور فعالند. در چهلمین سال پیروزی انقالب 
اولین پارک توس��عه اقتصاد دیجیتال کش��ور با مجوز وزارت علوم را در شهر 
مش��هد افتتاح خواهیم کرد. وی اضافه کرد: مشهد هم ظرفیت اقتصادی هم 
ظرفیت نیروی انس��انی و هم توجه دولت را در 

زمینه هوشمندسازی به عنوان پتانسیل دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به 
اینکه شورای شهر مشهد باید برای اکوسیستم 
مدیریت هوشمند ش��هری تصمیمات ویژه ای 
بگیرد، گفت: مش��خص ک��ردن تکالیف برای 
شهرداری مشهد در حوزه شهر هوشمند، باید 

برنامه ریزی شود.
آذری جهرم��ی اف��زود: در همه ش��هرهای 
هوش��مند دنی��ا دیده می ش��ود ک��ه موضوع 
شفافیت لحاظ می ش��ود که این اتفاق مبارک 

در شهرداری هوشمند مشهد وقوع پیدا کرد.
وی در ادامه تاکید ک��رد: انحصار و رانت در 
اجرای پروژه های ش��هری مخالف اهداف شهر هوشمند است این هم نکته ای 
است که بنده به آن تاکید دارم و باید مقررات گذاری در شورا بشود و شهرداری 

تسهیلگری کند تا استارتاپ ها حضور بیشتری پیدا کنند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت تاکنون 1۶۰ میلیارد 
تومان تسهیالت در بخش اشتغال فراگیر در استان پرداخت شده است.

به گزارش مهر، کامران اصغری پیش از ظهر جمعه در کارگاه آموزشی 
بیم��ه بیکاری از کس��ب رتبه دوم کش��وری 
اس��تان مازندران در پرداخت تسهیالت بند 
ب تبص��ره 1۸ یا اش��تغال فراگیر خبر داد و 
گف��ت: در این بخش تاکن��ون   2۰۰ میلیارد 
توم��ان انعقاد قرارداد ص��ورت گرفته و 1۶۰ 

میلیارد تومان پرداختی داشته ایم. 
وی تصریح کرد: با وجود مشکالت اقتصادی 
در اس��تان طبق اعالم مرکز آمار ایران ش��اهد 
کاهش نرخ بیکاری در مازندران هستیم و اگر 
در این  بخش س��لیقه ای عمل می شد افزایش 

بیمه بیکاری بیشتر بوده است. 
  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران 
با اشاره به اینکه جمعیت فاقد شغل مازندران 

بیش��تر فارغ التحصیل دانشگاهی  هس��تند، اضافه کرد: به همین دلیل این 
افراد عالقه ای به کار یدی ندارند و اگر هم بخواهند در بخش های خصوصی 
هم جذب  شوند بیشتر به شغل های پشت میزنشینی عالقه نشان می دهند. 

این مسئول با بیان اینکه اکثر بیکاران و افراد جویای کار دارای تحصیالت 
عالیه و مدرک باالتر از فوق دیپلم هستند، گفت:  بخش عمده ای کارجویان 
را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند.  اصغری تصریح کرد: کمک 
ب��ه واحدهای بح��ران دار و در حال توس��عه 
ض��رورت دارد و کارگاه هایی که می خواهند 
وضعیت موج��ود را  حفظ کنند باید حمایت 

شوند. 
مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
مازندران تصریح ک��رد: با تعامل و وفاقی که 
بین کمیته های دونفره روابط کار در اس��تان 
 و شهرس��تان ها ایجاد شده است سبب شده 
اس��ت تا آم��ار بیمه بیکاری در اس��تان را به 

تعادل برسانیم. 
سیدحس��ین درویش��ی، مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای مازندران نیز با اشاره به اینکه 
رس��الت فنی و حرفه ای ایج��اد مهارت برای 
 کارجویان اس��ت، گفت: آموزش های فنی و حرف��ه ای در دو بخش دولتی 
و خصوصی اس��ت که در بخش دولتی 2۰ مرکز در  استان در حال فعالیت 

هستند. 

160 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال فراگیر در مازندران پرداخت شدافتتاح نخستین پارک توسعه اقتصاد دیجیتال کشور در مشهد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت با گسترش کارآفرینی و نوآوری 
رونق استارتاپ ها و کس��ب و کارهای دانش بنیان اکنون روح تازه ای در کالبد 
شهر دمیده شده است که بارور شدن نهال یک شهر هوشمند و فناور را نوید 

می دهد.
به گزارش ایس��نا، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
رویداد معرفی ناحیه نوآوری »ش��ریف« که دانشگاه صنعتی شریف میزبان آن 
بود، گفت: روزهای نخس��ت در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک 
پرسش کلیدی مطرح بود؛ اینکه چرا »سیلیکون ولی« در آمریکا شکل گرفته 
اما در دیگر مناطق دنیا همچون کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس علی رغم 
س��رمایه گذاری های کالن این موضوع محقق نشده است. تحقیقی در آمریکا 
انجام دادند و پاس��خ آن پرسش در ضرورت وجود یک زیست بوم مساعد برای 

کارآفرینی و نوآوری خالصه می شود.
زیست بوم مساعد 
کارآفرینی و نوآوری

س��تاری ب��ا بیان اینک��ه آنچه 
موج��ب می ش��ود ی��ک اقتصاد 
مبتن��ی ب��ر دان��ش پ��ا بگیرد، 
و  زیست بوم مس��اعد کارآفرینی 
نوآوری اس��ت، اظهار کرد: دانش 
ب��ه تنهایی نمی تواند زمینه س��از 
ش��کل گیری اقتصاد دانش بنیان 
باش��د بلکه هر یک از حلقه های 
این زنجی��ره باید در کنار هم کار 
کند تا یک زیس��ت بوم سازگار با 
ایده ه��ای نوآوران��ه، کارآفرینی و 

پژوهش کارآمد محقق شود.
به گفته معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، پژوهش متکی به 
س��رمایه گذاری دولتی، نمی تواند 

نیازی از نیازهای جامعه را حل کند؛ زیرا ساختار و مفهوم دولت نه تنها در ایران 
بلکه در تمامی کشورها شناخت ساز و کارهای الزم برای این دست پژوهش ها 

را در اختیار ندارد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: پژوهش نیازی به صدقه ندارد و در صورتی 
که با به میدان آمدن بخش خصوصی به این عرصه، به درستی حمایت های الزم 
صورت گیرد، ثروت آفرین و حل کننده اساسی ترین مشکالت جامعه خواهد بود.

بستر اصلی کارهای دانش بنیان و استارتاپی
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور شهرهای هوشمند فناور را بستر اصلی 
کارهای دانش بنیان و استارتاپی دانست و گفت: بسیاری از مفاهیمی که امروز 
مرس��وم است در آینده نه چندان دور دس��تخوش تحوالت جدی خواهد شد، 
اما آموزش در آینده به یک برهه زمانی خاص از زندگی معطوف نمی ش��ود و 

آموزش تا لحظه مرگ معنا می یابد.
ستاری ادامه داد: در آموزش کارآفرینی و استارتاپی، شهرها به عنوان بستر 
و خاس��تگاه اصلی نوآوری نقش مهمی ایفا می کنند و بزرگترین نقش شهرها 
فراهم کردن زمینه ای است که شهروندان هر روز در معرض یادگیری مفاهیم 

تازه قرار می  گیرند.
فرصتی ویژه برای کسب و کارهای فناورانه

به گفته س��تاری، ایران به عنوان ش��انزدهمین کشور دنیا از حیث جمعیت 

نیمی از ترافیک اینترنت خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. زبان فارسی 
نهمین زبان غالب اینترنت اس��ت در حالی که جمعیت فارس��ی زبان حتی از 
کشورهای عربی کمتر است. حجم قابل توجهی از صفحات وب فارسی زبان بر 
بستر اینترنت وجود دارد که فرصتی ویژه برای توسعه کسب و کارهای فناورانه 

و خالق برای ما ایرانیان به حساب می آید.
س��تاری با اشاره به رش��د و رونق فناوری های نوین توسط کسب و کارهای 
دانش بنیان و اس��تارتاپی ایرانی گفت: گام خوب��ی در جهت ورود فناوری های 
زیس��تی به حوزه مهندس��ی برداشته شده است و ش��رکت های خوبی در این 

حوزه داریم؛ فعالیت هایی از این دست اما به جهت گیری شهرها بستگی دارد.
پاسخ به یک دغدغه جدی

رئی��س بنیاد ملی نخبگان همچنین اظهار کرد: همواره یکی از دغدغه های 
جدی ام این بوده که چگونه یک نخبه دارای اختراع، به نحوی حمایت ش��ود 
که بتواند راه خود را ادامه دهد و 
به یک کس��ب و کار دانش بنیان 
برسد؛ پاسخ این پرسش در بخش 
خصوص��ی و ش��تاب دهنده های 
ایجادش��ده به دس��ت این بخش 
اس��ت چرا که بخش خصوصی با 
توجه به حمایت و سرمایه گذاری 
روی ایده ها، ضمن کمک به حل 
مشکالت جامعه، ارزش افزوده و 
بازگشت سرمایه را ایجاد می کند.

س��تاری در ادامه با اش��اره به 
صنعتی  دانش��گاه  فعالیت ه��ای 
و  کس��ب  ح��وزه  در  ش��ریف 
کاره��ای دانش بنیان اب��راز کرد: 
جهت گیری های دانشگاه صنعتی 
شریف به سوی کسب و کارهای 
دانش بنیان و په��ن کردن فرش 
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری زیرپای دانشگاهیان و جوانان خالق بسیار خوب 
بوده و به یک الگوی مثال زدنی تبدیل شده است؛ نگاه استارتاپی به موضوعات 
می تواند ضمن حل مشکالت شهری زمینه س��از خلق ارزش افزوده و اشتغال 

شود.
بارور شدن نهال شهر هوشمند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، ناحیه نوآوری شریف را بخش مهمی از 
پیکره زیست بوم کارآفرین و نوآوری دانست و ادامه داد: با گسترش زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری که به رونق اس��تارتاپ ها و کس��ب و کارهای دانش بنیان 
منجر شده، اکنون روح تازه ای در کالبد شهر دمیده است؛ این روح جدید، بارور 

شدن نهال یک شهر هوشمند و فناور را نوید می دهد.
س��تاری با اش��اره به اینکه در ش��هر خالق و فناور هر مش��کل، می تواند 
زمینه س��از ظهور یک کس��ب و کار جدید و ثروت آفرین باشد، تأکید کرد: 
در ح��ال حاضر هزاران ایده را که تجربه هایی در حل مش��کالت اجتماعی 
و مس��ائل ش��هری و کالن بوده اس��ت، در قالب کتاب منتشر کرده ایم که 
می تواند دس��تمایه خوبی برای اف��راد دارای انگیزه و خالق برای راه اندازی 
اس��تارتاپ ها باشد؛ اس��تارتاپ ها نباید به س��راغ ایده های تکراری بروند و 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی نیز باید روی ایده ه��ای نو که می تواند به 

حل مشکالت جامعه منجر شود، تمرکز کنند.

چند وقتی اسـت که بسـیاری از کاربران به دفعات متعدد خواسـتار بسته شدن حسـاب کاربری ترامپ 
شـوند، اما توییتر عالوه بر اینکه کاری در این زمینه نمی کند بلکه توضیح مشـخصی نیز ارائه نداده است. 
حال جدیداً مدیرعامل توییتر »جک دورسـی« به اصرار خود مصاحبه ای انجام داده تا سـواالت مهمی در 

این زمینه را پاسخ دهد.
به گزارش دیجیاتو، ترویج خشونت و نفرت پراکنی یکی از مشکالت شبکه اجتماعی توییتر است و دونالد 
ترامپ بارها از این پلتفرم برای تبلیغ علیه مسلمانان یا تهدید دیگر کشور ها استفاده کرده اما توییتر هنوز 

اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
توییتر هنوز باور دارد که پست های منتشرشده توسط ترامپ در این شبکه اجتماعی، ارزش خبری دارند 
و جک دورسی نیز برای صحبت های مستقیم رهبران جهان در توییتر اهمیت باالیی قائل است، با این حال 

گزارشگری سمج از او پرسید:
»ترامپ تا به حال از دنبال کنندگانش درخواسـت کرده که خبرنگاری را به قتل برسـاند، آیا براساس این 

مسئله نباید وی را از توییتر حذف کرد؟«
دورسی نیز در جواب گفت:

»ایـن مسـئله می تواند تهدیدی خشـونت آمیز به حسـاب آید. ما حتمـًا ... همانطور که پیـش از این با 
دولت های کل دنیا در ارتباط هستیم، باز به صحبت در این زمینه خواهیم پرداخت.«

زمانی که بار دیگر از رئیس توییتر سـوالی درباره  حذف ترامپ مطرح شد، او پاسخ داد که دیگر در مورد 
این مسئله اظهارنظری نخواهد کرد.

چند وقت پیش نیز این کمپانی مدعی شـده که بستن حساب کاربری رهبران جهان یا حذف توییت های 
آنها، مطالب مهم و سـخنانی را که باید به گوش مردم رسـیده و درباره آن بحث و تبادل نظر صورت گیرد، 

محدود می کند.
البته کارشناسـان مدعی شـده اند که حضور ترامپ در توییتر موجب رونق این شـبکه شده و در صورت 
حذف اکانت کاربری دونالد ترامپ، 2 میلیارد دالر از ارزش برند توییتر کم خواهد شد. شاید به همین دلیل 

باشد که علی رغم توییت های بی شرمانه اش، این شبکه اجتماعی وی را حذف نمی کند.

ستاری در رویداد معرفی ناحیه نوآوری شریف:

روح استارتاپی در کالبد شهر دمیده شده است

جک دورسی احتمال 
بسته شدن حساب ترامپ 

در توییتر را رد نکرد دریچــه

غالمرض��ا فرخی با اش��اره ب��ه اینکه 21۰ بان��وی کارآفری��ن در حوزه های 
گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان کرمان شناس��ایی ش��ده اند، گفت این 
کارآفرین��ان در زمینه راه ان��دازی اقامتگاه های بوم گردی، موسس��ات آموزش 
گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و ایجاد کارگاه های صنایع دستی مشغول 

به فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه حضور زنان در مش��اغل حوزه گردش��گری استان کرمان 
نس��بت به برخی از اس��تان ها در رتبه باالتری قرار دارد، اظهار کرد: در تالش 
هس��تیم زمینه حضور و فعالیت هرچه آس��ان تر زن��ان در بخش های مختلف 
گردش��گری را فراهم کنیم که خوش��بختانه در این مورد ب��ا توجه به آمار به 

دست آمده موفق بوده ایم.
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محققان دانش��گاه های MIT و اس��تنفورد، ارز دیجیتال جدیدی را 
عرض��ه کرده اند که به ادعای آنها، قوی تر از اس��تانداردهای بیت کوین 
عمل می کند. محققان هفت کالج آمریکایی، در تالشی مشترک، روی 

یک پ��روژه  پیش��گامانه ارزه��ای دیجیتال 
ارز  ای��ن  آنه��ا می گوین��د  کار می کنن��د. 
رمزنگاری شده  جدید نس��بت به بیت کوین 
از قابلیت مقیاس پذیری بیشتری برخوردار 
است. به گزارش زومیت، ارز پیشنهادی این 
محققین که با نام Unit-e راه اندازی شده، 
می تواند از نظر س��رعت تراکن��ش با ویزا و 
مس��ترکارت نیز رقاب��ت کند. ب��ه گزارش 
CCN، برخ��ی از محققینی ک��ه روی این 
ارز کار کرده اند، اس��تادان برجسته  دانشگاه 
اس��تنفورد،  برکلی،  ماساچوس��ت،  فناوری 
کارنگی ملون، دانش��گاه کالیفرنیای جنوبی 
و دانشگاه واشنگتن هس��تند. فعالیت همه 

ای��ن محققین، تحت پوش��ش بنی��اد غیرانتفاعی تحقیق��ات فناوری 
توزیع شده )DTR( صورت گرفته است. این موسسه که توسط شرکت 
س��رمایه گذاری Pantera Capital حمایت می ش��ود، هدف خود را 

»توس��عه  نس��ل جدید ارزهای دیجیتال که در سطحی وسیع تر مورد 
تصویب و پذیرش قرار می گیرند« اعالم کرده اس��ت. طبق گزارش ها،   
Unit-e در نیمه  دوم س��ال 2۰1۹ عرضه می ش��ود و می تواند در هر 
ثانی��ه 1۰ هزار تراکن��ش را پردازش کند. 
این در حالی است که قدرت پردازش ویزا، 
17۰۰ تراکنش در ثانیه و قابلیت پردازش 
بیت کوی��ن نیز نهایتاً ب��ه 1۰ تراکنش در 

ثانیه می رسد.
گالیا فانتی، پژوهش��گر ارش��د DTR و 
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه 
کارنگی ملون، در توصیف چش��م انداز ارز 

دیجیتال جدید می گوید:
1۰ س��ال از ظهور بیت کوین گذش��ته 
و ح��اال بالک چین از یک ای��ده  بدیع، به 
ح��وزه  تحقیقات علمی و آکادمیک تبدیل  
ش��ده اس��ت. رویکرد ما این بود که ابتدا 
محدودیت های اساس��ی عملکرد بالک چین را درک کنیم و پس  از آن 
راهکارهای��ی بیابیم که با توجه به این محدودیت ها، در یک چارچوب 

تئوریک دقیق، نتایج قابل قبول تری ارائه دهند.

جدیدترین گزارش ارائه ش��ده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که 
شاخص ملی محیط کسب و کار در پاییز ۹7 در قیاس با فصل قبل از آن افت 
داشته است. به  گزارش  ایسنا، براساس جدیدترین بررسی های صورت گرفته از 

پایش محیط کس��ب و کار ایران در پاییز س��ال 
۹7 رقم این شاخص به ۶.۴۹کاهش یافته است 
و در قیاس با عدد ۶.۴۰ فصل قبل افتی ۹ صدم 

درصدی را نشان می دهد.
همچنی��ن  این ع��دد در قیاس با س��ال های 
پی��ش از آن نیز روندی منفی طی کرده اس��ت 
تا جایی که در س��ال 1۳۹۵ این عدد ۵.۸۵، در  
س��ال 1۳۹۶، ۵.7۸ و در پاییز 1۳۹۶ هم، ۵.۸۵ 

بوده است.
ارزیابی های صورت گرفته نش��ان می دهد که 
غیرقابل پیش بینی بودن شرایط اقتصاد ایران و 
همچنین تغییرات به وجود آمده در قیمت مواد 
اولیه و محص��والت اقتصادی اصلی ترین دالیلی 
هستند که به افت این شاخص منجر شده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد پس از بهار ۹۶ که وضعیت محیط کسب 
و کار بهبودی نسبی را نشان داده این روند همواره به شکل منفی دنبال شده 

و از ۵.۶۹ در نخستین فصل از سال گذشته به عدد فعلی نزول یافته است.
در کنار موارد مطرح ش��ده محدودیت دسترسی به حامل های انرژی و برق 
و گاز در ح��وزه صنعت و خدمات و محدودیت دسترس��ی به آب مس��اعد در 
حوزه کشاورزی اصلی ترین عامل در این حوزه 

بوده است.
در میان اس��تان ها نیز اس��تان های گیالن، 
آذربایج��ان غربی و زنجان در حوزه کس��ب و 
کار بهترین عملکرد را  داش��ته اند و استان های 
خراس��ان ش��مالی، ایالم و کرمانش��اه شرایط 
نامساعدتری را نسبت به دیگر استان ها به ثبت 
رسانده اند. البته با توجه به اینکه حداکثر فاصله 
میان بهترین و بدترین اس��تان ۸۶ دهم درصد 
است نشان می دهد که شرایط در مقایسه میان 
استان های مختلف تفاوت چشمگیری را نشان 

نمی دهد.
در بررس��ی ها حوزه خدمات با ۶.۵۸ بدترین 

آمار را به ثبت رسانده است و پس از آن صنعت و کشاورزی قرار دارند.
اتاق بازرگانی این گزارش را با مشارکت بیش از 71درصدی واحدهای نمونه 

و فعال اقتصادی کشور ارائه کرده است.

افت شاخص محیط کسب و کار در پاییز Unit-e97 ارز دیجیتال جدید استادان دانشگاه آمریکا برای رقابت با بیت کوین

در حالی که س��رمایه گذاران ریس��ک پذیر اعتماد خود را برای 
س��رمایه گذاری در استارتاپ ها از دس��ت داده اند و نیاز به ترمیم 
اعتماد از دس��ت رفته حس می شود، مس��ئوالن بازار سرمایه در 
حال ابزارس��ازی برای س��رمایه های ناموجود هس��تند؛ ابزارهای 
مال��ی که یکی پس از دیگری مجوز تاس��یس می گیرند اما خالی 

می مانند.
به گزارش ایس��نا، چند س��ال اس��ت ک��ه در فراب��ورس ایران 
 )VC( صندوق های��ی با نام صن��دوق س��رمایه گذاری خطرپذیر
تاس��یس ش��ده اس��ت تا منابع مالی که در آن جمع می شود در 
بنگاه های نوپا با ریس��ک های باال س��رمایه گذاری ش��وند، اما این 
صندوق ها به دالیل مختلف در این مدت نتوانستند سرمایه گذاران 
را به خود جذب کنند و در نهایت بخش عمده آنها خالی ماندند.
ب��ا توجه ب��ه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده VC ها که 
در کدال منتش��ر ش��ده اس��ت مش��خص ش��ده که حتی اندک 
س��رمایه گذاران ریسک پذیری که راضی ش��ده اند سرمایه خود را 
در ای��ن صندوق ها بگذارند در نهایت منابع جمع  ش��ده را در دو 
س��ال اخیر یا در بانک سپرده گذاری کرده اند یا در اوراق با درآمد 
ثابت گذاش��ته اند و سود حاصل نیز به حساب هیات  مدیره و مدیر 

صندوق رفته است.
در حالی که این ابزار جدید به این علت به بازار س��رمایه آمد تا 
از طریق آنها در شرکت های نوپا با ریسک باال سرمایه گذاری شود 
و اگر قرار بود که منابع این صندوق ها در بانک سپرده گذاری شود 

که دیگر نیازی به این ابزار جدید مالی نبود.
یکی از عوام��ل مهم که همین اندک س��رمایه گذاران حرفه ای 
از این صندوق ها اس��تقبال نمی کنند این اس��ت که استارتاپی را 
نمی توانند پیدا کنند که ایده ای برای رشد داشته باشد در نتیجه 
این س��رمایه گذاران، ریسک سرمایه گذاری در این پروژه ها را یک 
ریس��ک غیرمنطقی می دانند. مهم تر اینک��ه در عین حال برخی 
از اس��تارتاپ ها که خود را به اصطالح تک ش��اخ می دانند س��بب 
ش��دند که ب��ا ارزش گذاری های غیرواقعی، حتی س��رمایه گذاران 
ریسک پذیر ارزش گذاری اس��تارتاپ ها را زیر سوال ببرند و منابع 

خود را در این بخش سرمایه گذاری نکنند.
این موضوع باعث شده که حتی آن دسته از سرمایه گذارانی که 
ریس��ک س��رمایه گذاری در VC ها را به جان خریدند در نهایت 
به اس��تارتاپ ها اعتماد نکنند و سرمایه خود را در بانک ها سپرده 

بگذارند.
در نتیج��ه این صندوق های خطرپذیر عم��ال کارایی خود را از 
دس��ت داده اند و به جای اینکه به عمق بازار سرمایه کمک کنند 
س��رمایه های موجود را به جای بنگاه ها به سمت بانک ها سرازیر 
می کنند. این موضوع حتی با نفس فرهنگ س��ازی بازار س��رمایه 

در تضاد است.
مسئوالن بازار سرمایه از طرفی مبالغ کالنی صرف فرهنگ سازی 
س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه می کنند، اما از طرف دیگر ابزار 
مالی  در دل بازار سرمایه پیدا شده که منابع را مستقیما به سمت 

بانک ها هدایت می کند.
یک نتیجه منطقی و س��اده که می ش��ود از این اتفاق ها گرفت 
این اس��ت که علت خالی ماندن VC ها نبود ابزار مالی نیس��ت، 

بلک��ه عل��ت اصلی از بی��ن رفتن اعتماد س��رمایه گذاران اس��ت، 
چراکه با وجود این ابزار )صندوق س��رمایه گذاری خطرپذیر( این 
س��رمایه گذاران ریس��ک اس��تارتاپ ها را نپذیرفتند. پس طبیعی 
اس��ت که نباید در ای��ن مورد خاص به دنبال اب��زاری جدید بود 
چون س��رمایه هرچند اندک، اما جذب این ابزارهای موجود شده 
اما در نهایت خود س��رمایه گذاران از این سرمایه گذاری پشیمان 
شده اند و دو سال است که ترجیح دادند که منابع این صندوق ها 

در اوراق با درآمد ثابت یا بانک باشد.
در نتیج��ه علی رغم وجود س��رمایه، س��رمایه گذاران پروژه های 
موجود را غیرمنطقی برآورد کردند. برای اینکه این سرمایه گذاران 
تصمیم به تامین مالی اس��تارتاپ ها بگیرند باید اعتماد از دس��ت 
رفته سرمایه گذاران بازگردد و این اعتماد بازنمی گردد، مگر اینکه 
ارزش گذاری ها منطقی صورت گیرد و اس��تارتاپ ها برای رش��د، 
ایده داش��ته باش��ند. آن هم نه ایده ای کپی از نمونه های خارجی 
بلکه ایده ای که قابلیت خلق کسب و کاری جدید داشته باشند.

بر این اس��اس اس��ت که امروز بس��یاری از فعاالن اکوسیستم 
استارتاپی به نهادهای ناظر گله دارند که چرا با ارزش گذاری های 
غیرواقع��ی و معام��الت صوری در ح��وزه اس��تارتاپی برخوردی 
قانون��ی و جدی صورت نمی گیرد تا اعتماد از بین رفته در فضای 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه بازگردد؛ هرچند که سازمان بورس 
اعالم کرده که این ارزش گذاری ها را قبول ندارد ولی نبود برخورد 
قاطع با چنین رفتارهای س��وداگرانه ای س��بب ش��ده که اعتماد 

سرمایه گذاران ترمیم نشود.
اما با این وجود که به وضوح قابل برداش��ت اس��ت که مش��کل 
ع��دم اعتماد س��رمایه گذاران به اس��تارتاپ ها وج��ود دارد و نیاز 
به اعتمادس��ازی اس��ت، برخی از مس��ئوالن اع��الم کرده اند که 
می خواهن��د از طریق ابزار جدیدی مانن��د صندوق در صندوق ) 
fund of funds( این مش��کل را حل کنند ابهام اینجاست که 
وقتی اعتماد سرمایه گذاران ریسک پذیر از بین رفته و منابع خود 
را در VC ها س��رمایه گذاری نمی کنند طبیعی اس��ت که در این 
ابزار جدید هم س��رمایه گذاری نخواهد کرد، چرا که مشکل ابزار 

مالی نیست، بلکه مشکل اعتمادی است که از دست رفته!
کم��ا اینکه تاکن��ون هم این fund of funds ها نتوانس��تند 
منابع��ی را جمع کنند؛ هرچند که نفس ابزارس��ازی و تنوع ابزار 
را کس��ی در بازار س��رمایه نفی نمی کند، اما در این موارد خاص 

مسئله ابزارسازی نیست بلکه »اعتمادسازی« است. 
اقدام به ابزار مالی س��ازی به جای اعتمادس��ازی را می توان به 
این تش��بیه کرد که لب های تش��نه بس��یارند و برای رفع عطش 
تش��نه لبان عزم مان را برای تولید لیوان ه��ای زیبا جزم کنیم، اما 
آیا س��اخت لیوان ه��ای متنوع خال��ی از آب می تواند عطش ها را 

برطرف کند؟
این نبود اعتماد س��رمایه گذاران در این دوران س��بب شده که 
مدیرعام��ل فرابورس ایران، بعد از یک س��ال نتواند به وعده خود 
مبنی بر سرمایه گذاری هزار میلیاردی در استارتاپ ها جامعه عمل 
بپوش��اند، اما امروز اهالی بازار سرمایه و اکوسیستم استارتاپی به 
این سوال فکر می کنند که آیا مسئوالن بازار سرمایه اشتباهی را 

دو بار تکرار می کنند؟

ابزارسازی برای صندوق های خالی و سرمایه های خیالی!

یادداشـت

همای��ش »مدیریت تداوم کس��ب وکار در صنع��ت بانکی« با هدف نهادینه س��ازی 
فرهن��گ مدیری��ت تداوم کس��ب و کار در صنعت بانکی و ایجاد ارتب��اط موثر در این 
خصوص با بانک ها و تامین کنندگان س��رویس های زیرس��اختی برگزار شد.به گزارش 
عصر ارتباط آنالین، ابوالحس��ن فیروزآبادی دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی در این 
همایش گفت: در آینده ممکن است اقتصادهای پولی، ترکیبی از توجه و اعتماد باشد 
و شاید در ۹۰درصد از تراکنش های پولی، بحث اعتماد به قوت سابق نباشد و شرایط 
دیگری در آن دخیل بوده و نوآوری های جدیدی به آن اضافه ش��ود. وی با بیان اینکه 
یکی از حوزه هایی که در ش��رایط اقتصادی فعلی می تواند تحت تاثیر قرار گیرد حوزه 
بانکی است، گفت: فضای مجازی به شدت متحول شده و رکن اصلی آن اقتصاد است 

که بر پایه تکنولوژی با کارکرد اجتماعی است.

روی خوش به استارتاپ ها با اجرای 
بانکداری پلتفرمی



 بدون تردید تبلیغات در شبکه های اجتماعی پربازده ترین نوع تبلیغات 
پولی به منظور دسترس��ی به مخاطب هدف برندمان به حساب می آید. با 
داش��تن یک استراتژی مناس��ب تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی برند ما 
موفق به کسب مشتریان جدید، آگاهی بخشی پیرامون فعالیتش و بازیابی 
رابطه از دس��ت رفته با مش��تریان قدیمی خواهد شد. اگرچه هنگامی که 
پیرامون ش��بکه های اجتماعی و تبلیغات در این عرصه صحبت می کنیم، 
اوضاع همیش��ه بر وفق مراد پیش نمی رود. با توجه به رقابت گس��ترده در 
ش��بکه های اجتماعی میان برندهای مختلف ش��اید آگهی تبلیغاتی ما به 

دست مخاطب هدف مان نرسد. 
ام��روزه مفهوم »رس��یدن تبلیغات به دس��ت مخاطب ه��دف« یکی از 
محوره��ای اساس��ی در تبلیغات آنالین به حس��اب می آید. ب��ه ویژه در 
مناس��بت های مهم مانند تعطیالت یا مراسم های سنتی پلتفرم های مهم 
شاید به خوبی اهداف شما را محقق نکنند. اگر شما تجربه چنین مشکالتی 
را داش��ته اید، نیازی به نگرانی بیش از اندازه نیس��ت. در این مقاله من به 
بررسی چهار راهکار مناسب برای اطمینان از مشاهده تبلیغات مان از سوی 

کاربران شبکه های اجتماعی خواهم پرداخت. 
1. جای گذاری های خود را چک کنید

منظور از جای گذاری نقاط مختلفی اس��ت که تبلیغات ما در آنجا قرار 
می گیرد. به عنوان مثال، در فیس بوک ما بین بخش مطالب تازه، مقاله های 
جدید و س��تون اخبار کوتاه حق انتخاب داریم. در مورد س��ایر شبکه های 

اجتماعی نیز اوضاع کم و بیش به همین ترتیب است. 
اگر ما فضاهای بیشتری را برای جای گذاری تبلیغ برندمان انتخاب کنیم، 
به طور طبیعی میزان مش��اهده آن از سوی مخاطب افزایش چشمگیری 
خواهد یافت. بدون تردید اس��تفاده از چنین شیوه ای برای افزایش میزان 
مش��اهده محتوای تبلیغاتی مان بس��یار هوش��مندانه خواهد بود. در نگاه 
نخس��ت، این شیوه بسیار ساده است. با این حال برندهای بسیاری نسبت 
به همین ش��یوه س��اده توجه کافی را ندارند. به طور معمول بازاریاب های 
برندهای مختلف بیشتر توجه خود را روی ساخت محتوا متمرکز می کنند. 
به این ترتیب آنها در عمل توجه چندانی به مفهوم جای گذاری مناس��ب 
نش��ان نمی دهند. نکته مهم درخص��وص ارائه مطلب به مخاطب توجه به 
وظیفه برندمان اس��ت. بر این اس��اس عدم دسترسی مخاطب به محتوای 
تبلیغاتی ما به هیچ وجه تقصیر وی نیست. برعکس، این مسئولیت به طور 
کامل متوجه ما خواهد بود. در هر صورت این ما هستیم که قصد نمایش 

محتوایی خاص برای مخاطب را داریم. 
خوشبختانه اکنون تمام پلتفرم های اجتماعی راهنمای نسبتا جامعی در 
زمینه تبلیغات و س��از وکارهای ویژه شان برای آن دارند. با مطالعه بخش 
راهنما و در صورت نیاز ارتباط با تیم پشتیبانی بسیاری از مشکالت ما در 
زمینه رس��اندن تبلیغات برندمان به دست مخاطب هدف حل خواهد شد. 

با این حال به عنوان یک اصل کلی، تمام ش��بکه های اجتماعی مکان های 
مختلفی برای بارگذاری محتوای تبلیغاتی دارند. با اس��تفاده از مکان های 
بیشتر مشکالت ما در راستای رساندن محتوا به دست مخاطب حل خواهد 

شد. 
2. افزایش قیمت پیشنهادی

وقتی از تبلیغات پولی صحبت می کنیم، فقط با یک یا چند برند عالقه مند 
مواجه نیستیم. در حقیقت بسیاری از برندها برای بارگذاری تبلیغ شان روی 
ش��بکه های اجتماعی محبوب حاضر به پرداخ��ت رقم هایی حتی باالتر از 
سطح پیشنهادی آن پلتفرم ها هستند. به همین دلیل در بسیاری از مواقع 
عدم مشاهده محتوای ما از س��وی کاربران به دلیل سرمایه گذاری بیشتر 
رقبا و بالطبع دریافت بازدید بیشتر است. اگر در حوزه تبلیغات پولی مایل 
به جلب نگاه های زیاد هستید، باید پول بیشتری خرج کنید. این کار از دو 
طریق امکان پذیر خواهد بود. نخست اینکه بودجه کلی برندتان برای امور 
تبلیغات را افزایش دهید. بی تردید این راهکار فقط برای برندهای بزرگ با 
بودجه های کالن امکان پذیر خواهد بود. یک برند معمولی توانایی چندانی 
در افزایش بودجه خود به ویژه در بخش پرهزینه ای مانند تبلیغات ندارد. 
بنابراین به راهکار دوم می رس��یم. در این راهکار به جای افزایش هزینه ها 
روی مدیریت صحیح شان تاکید می شود. به این ترتیب باید به جای تبلیغ 
در پلتفرم های مختلف یک یا دو ش��بکه اجتماعی اصلی را انتخاب کنیم. 
مزیت اصلی این ش��یوه عدم نیاز به صرف هزینه های بیش��تر است. وقتی 
کارمان را روی دو پلتفرم متمرکز می کنیم، دس��ت  مان برای صرف هزینه 

بیشتر روی این موارد محدود بیشتر خواهد شد. 
انتخاب مخاطب در ش��بکه های اجتماعی برای ارائه تبلیغات نیز بسیار 
مهم است. در اینجا ما امکان انتخاب مخاطب به صورت دستی و خودکار 
را داریم. در حالت نخس��ت، ما فهرس��تی نس��بتا تفصیلی از مخاطب های 
مورد نظرمان را به پلتفرم طرف قرارداد تحویل می دهیم. این کار نیازمند 
صرف زمان نس��بتا زیادی اس��ت. همچنین هیچ تضمینی برای شناخت 
مناسب ما از مخاطب هدف وجود ندارد. خوشبختانه پلتفرم های اجتماعی 
سرویس مخاطب یابی خودکار را به کار گرفته اند. به این ترتیب دیگر نیازی 
به انتخاب دس��تی مخاطب هدف نیست. در این ش��یوه پس از بارگذاری 
محتوای تبلیغاتی الگوریتم هوشمند شبکه اجتماعی مورد نظر مطلب ما را 

برای مخاطب های مناسب به نمایش در می آورد. 
اگر این توصیه برای برند ش��ما موثر اس��ت، باید همیشه یک نکته مهم 
را در ذهن داش��ته باشید. ش��بکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر، 
اینس��تاگرام و اس��نپ چت عالقه زیادی به پول دارند. در هر صورت یکی 
از معدود راهکارهای کس��ب درآمد این پلتفرم ها قبول توسعه آگهی های 
تبلیغاتی است. همچنین توجه داشته باشید که به غیر از برند شما، سایر 
برندهای دیگر نیز عالقه زیادی به انتشار محتوای تبلیغاتی دارند. پیشنهاد 
تبلیغی بیشتر از آنچه در فهرست عادی تبلیغات شبکه های اجتماعی درج 
شده است، همیشه باعث بهبود دسترسی مخاطب ها به محتوای ما خواهد 

شد. 

3. افزایش هوشمندانه دامنه هدف برندتان
یک��ی از عادت های مطلوب برنده��ا در زمینه بازاریابی و تبلیغات تالش 
ب��رای تعریف مخاطب هدف اس��ت. به این ترتی��ب آنها تالش عمده خود 
را ص��رف جل��ب توجه و رضایت ای��ن مخاطب هدف می کنن��د. از منظر 
تبلیغات، مخاطب هدف به آن دس��ته از کاربرانی گفته می شود که عالقه 
بیش��تری به کس��ب وکار کلی برند ما دارند. به عنوان مثال، اگر برند ما در 
زمینه تولید خودرو فعالیت دارد، شانس اش برای یافتن مخاطب هدف در 
میان طرفدارهای مس��ابقات فرمول یک بس��یار بیشتر از سایر رویدادهای 

غیرورزشی خواهد بود. 
نکته مهم به هنگام تعریف مخاطب هدف تالش برای گس��ترش دامنه 
آنهاس��ت. به این ترتیب وقتی دامنه هدف ما بس��یار محدود باشد، شانس 
چندان��ی برای جلب نظر ش��مار ایده آل مخاطب مان نخواهیم داش��ت. به 
هنگام گسترش دامنه مخاطب های برندمان نکته مهم توجه به المان های 
ضروری تعریف مان از آنهاست. به این ترتیب افزودن صرف کاربران بیشتر 
لزوما به معنای افزایش شانس موفقیت کمپین تبلیغاتی مان نخواهد بود. 
با در نظر داش��تن نمونه ایده آل مخاطب هدف مان کار انتخاب مخاطب و 

توسعه دامنه آن بسیار ساده می شود. 
ی��ک راهکار جایگزین برای برندهایی که زمان کافی برای تعریف دامنه 
مخاط��ب هدف ش��ان را ندارند، هم��کاری با آژانس های تبلیغاتی اس��ت. 
این گونه آژانس ها کار یافتن مخاطب هدف را برای برندها به س��رعت و با 
دقتی باال انجام می دهند. البته همکاری با آنها بستگی به میزان بودجه در 

دسترس برندتان نیز دارد. 
4. نوع خالقیت تان را تغییر دهید

گاهی اوقات صرف نظر از همه نکات جانبی، کیفیت تبلیغ ما آنطور که 
باید خوب نیس��ت. اگر محتوای تبلیغاتی برند شما در زمینه جذب شمار 
مطلوب مخاطب ضعیف باشد، کمک جانبی پلتفرم های اجتماعی نیز گره 
خاصی از مشکل تان باز نخواهد کرد. در حقیقت تبلیغات پولی فقط زمانی 
تاثیرگذار است که محتوای ما حداقل کیفیت الزم برای جلب نظر کاربران 

را داشته باشد. 
هنگامی که تبلیغات شما میزان دلخواه نتیجه بخشی را به همراه ندارد، با 
تغییر ایده های خالقانه تان جان تازه ای به آن ببخشید. ایراد اصلی بسیاری 
از برندها در اینجا تالش برای پیش��برد اهداف با توجه به ایده های قدیمی 
و غیرکاربردی اس��ت. در چنین ش��رایطی بدون تردید توجه مخاطب به 

آگهی های جذاب تر و دارای المان های مدرن جلب خواهد شد. 
پیشنهاد من در این بخش آزمایش کیفیت بنرها، ویدئوها و حتی گیف های 
تبلیغاتی پیش از رونمایی اصلی  است. همچنین پس از اجرای کمپین تبلیغاتی 
باید نتیجه آن از سوی تیم بازاریابی و تبلیغات شما مورد واکاوی قرار گیرد. در 
غیر این صورت علت اصلی موفقیت یا شکست برند شما همچنان ناشناخته 
باقی خواهد ماند. وقتی دلیل اصلی ناکامی برندمان در عرصه تبلیغات مشخص 

نباشد، احتمال تکرار آن در آینده نیز بسیار باال خواهد بود. 
socialmediatoday :منبع

با ظرف های غذای KFC اصالح سر رایگان را 
تجربه کنید

به گزارش ام بی ای نیوز، کی اف سی بار دیگر به منظور تبلیغ کاسه های 
)ظرف های( غذا طرح اصالح مو با این کاس��ه ها را اجرا می کند. هدف ما 
به معنای واقعی کلمه این اس��ت: رس��توران فست فود زنجیره ای کی اف 
س��ی پنجشنبه بعد از ظهر در آرایشگاه »Ludlow Blunt« در منطفه 
بروکلین شهر نیویورک کاسه های معروف کی اف سی سه دالری خود را 
به مدت محدود با اصالح سر کاسه ای رایگان تبلیغ می کند. در حالی که 
این سبک کوتاهی مو چندان محبوب نیست اما برخی آرایشگرها شرایط 
محیطی را برای بازگشت این مدل مو آماده و مناسب می بینند )البته پیش 

از آن هشدارهای الزم به شما داده می شوند.( 
این مدل اصالح سر روی برندینگ آن کار می کند: با توجه به اطالعات 
دریافتی از یک کتاب تصویری کی اف س��ی با تاکید روی آرایش مو، این 
رس��توران فست فود زنجیره ای اصالح کاسه ای ساده مو را »دستورالعمل 
اصل��ی« می خواند. یک��ی دیگر از مدل های کوتاهی مو س��بک »جرقه و 
کاسه« است که تصویر چیزی شبیه به جرقه پشت سر تراشیده می شود.(

یک��ی از اعضای گروهBackstreet Boys، نیک کارتر، در توییتر خبر 
این طرح در هفته جاری را منتش��ر کرد. به گفته سخنگوی کی اف سی 
این رستوران زنجیره ای هیچ پولی به کارتر بابت کار فوق نپرداخته است.
mbanews :منبع

 

 کمپین تبلیغاتی متفاوت
از فروشگاه اسکیت درایو 

وقت��ی بحث تبلیغات مطرح می ش��ود یکی از نکته های��ی که به ذهن 
ایده پردازان می آید خالقیت در کانسپ کمپین تبلیغاتی است، اما گاهی 
آنقدر غرق خالقیت می ش��وند که فراموش می کنند تبلیغ باید به فروش 
ختم شود وگرنه جز پول ریختن آورده دیگری برای صاحب کاال یا خدمات 

ندارد.

کمپی��ن تبلیغاتی خالقانه وقتی موفق اس��ت که نه تنه��ا به مخاطب 
یادآوری می کند که قرار اس��ت چه چی��زی را بخرد بلکه کامال مخاطب 

را درگیر خود کند.
فروش��گاه درای��و The Drive Skate Shop در کانادا که به فروش 
محصوالت ورزش های زمس��تانی مانند اس��کیت می پردازد یک کمپین 
تبلیغات��ی جدید اجرا کرده بود که عالوه بر حفظ خالقیت در کانس��پت 

دقیقا مشتری بالقوه خود را هدف قرار داده بود.
کمپین تبلیغاتی این فروش��گاه ترکیبی از یک سری پوسترهای قابل 
اسکیت کردن بود. در اصل یکی از مدیاهای سنتی در تبلیغات به کمک 

خالقیت به یک مدیای مدرن و بسیار جذاب تبدیل شده است.
در این کمپین تبلیغاتی با استفاده از سازه های چوبی، مدیاهای تبلیغاتی 
مانند پوس��تر تبدیل به ابزاری برای اسکیت سواری شده تا افراد عالوه بر 
آش��نایی با این فروشگاه در ذهن خود تصویرس��ازی از این ورزش داشته 
باشند. عالوه بر این امکان اس��کی کردن روی پوسترهای فروشگاه درایو 

نیز ممکن بود.
imarketor :منبع
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4 راهکار برای تضمین رسیدن آگهی ها در شبکه های 
اجتماعی به دست مخاطب
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تقریبا تمام مردم یک کشور یا حتی جهان چه اهل ورزش باشند و چه 
نباش��ند در رویدادهای ورزش��ی مهم در یک بازه زمانی خاص توجه شان 
نسبت به رویداد مربوطه به ش��دت زیاد است. به ویژه اگر رویداد مربوطه 
مربوط به پرطرفدارترین ورزش دنیا یعنی فوتبال باشد. دوره های مختلف 
مسابقات جام جهانی یا المپیک را در ذهن خود مرور کنید. آنچنان تمام 
رس��انه های جمعی مانند تلویزیون، رادیو، اینترن��ت، روزنامه ها و مجالت 
غرق در برنامه های مختلف و اطالعات راجع به رویداد ورزش��ی می ش��وند 
که تقریبا تمامی افراد در جری��ان آن قرار می گیرند، بنابراین بازاریابی در 
زمان برگزاری چنین رویدادهای مهم ورزش��ی می تواند به طور ش��گرفی 
در گس��ترش کس��ب و کار و معرفی برندها تاثیر داشته باشد. شرکت ها و 
برندهای بزرگ و معروفی در سراسر دنیا هنگام برگزاری رقابت های ورزشی 
مهم به روش های مختلف بازاریابی محصوالت خود را تبلیغ می کنند و یا 
بر برندینگ نام تجاری خود متمرکز می شوند. یکی از رایج ترین روش های 
بازاریابی در این رویدادها تعریف کمپین های مختلف است که هم می تواند 
تاثیر مثبتی بر معرفی برند دارد و هم می تواند فروش شرکت را باال ببرد. 
این کمپین ها معموال با ایجاد شور و هیجان در بین کاربران اهداف خود را  
دنبال می کنند. هرچه کمپین جذاب تر باشد موفقیت آن بیشتر خواهد بود. 
در همین راستا همراه اول همانند همیشه، در رویداد فوتبال جام ملت های 
آسیا 2۰1۹ اقدام به راه اندازی کمپین #همراهتیم کرده است که در ادامه 
با توجه به اهمیت آن و حضور تیم ملی کشورمان و شانس باالی قهرمانی 

ایران در آن، مروری بر این کمپین جالب خواهیم داشت.
 شعار کمپین همراهتیم

هدف تش��کیل ای��ن کمپین حمای��ت از تیم ملی و دلگرم��ی دادن به 
بازیکنان است. شعار این کمپین آن است که ما به بازیکنان تیم ملی پاس 
گل می دهیم. برای این حرکت نمادین باید یک توپ همراه تان باشد و آن 

را به هر شکلی که مد نظرتان است و طراحی کرده اید پاس بدهید.
نحوه عضویت در کمپین همراهتیم

برای یکپارچه شدن و زیباتر شدن فیلم هایی که برای کمپین همراهتیم 
می سازید، یک قالب مشخص توسط سلبریتی ها معرفی می شود. این قالب 
کلیات فیلمی که باید بگیرید را به شما نشان می دهد تا فیلم های مختلف 
گرفته ش��ده همس��و بوده و زمان مشخصی داشته باش��ند. برای عضویت 
در کمپی��ن همراهتیم همراه اول کافی اس��ت یک فیل��م کوتاه در قالب 
معرفی ش��ده بسازید و در صفحه ش��خصی خود با هشتک #همراهتیم به 
اش��تراک بگذارید. در این فیلم نام دو تا از دوستان خود را که می خواهید 
به کمپین دعوت کنید بیان کرده و آنها را تگ کنید. به این ترتیب ش��ما 
نیز عضو کمپین همراهتیم همراه اول شده و این چرخه را ادامه می دهید.

به طور خالصه گردش کار شرکت در کمپین به شرح زیر است:
• یه توپ ساده جور کنین و از خودتون ویدئو بگیرین.

• داخل ویدئو 2 نفر از دوستانتون رو به این چالش دعوت کنین.
• ب��ا خالقیت خودتون یه پاس گل بدین، به ط��وری که توپ از تصویر 

خارج بشه.
• ویدئو را با هشتگ #همراهتیم در صفحه تون به اشتراک بذارین و اون 

دو نفر رو تگ/منشن کنین.
• اگه صفحه تون خصوصیه )private(، اسکرین شات بگیرین و به صفحه 

اینستاگرام همراه اول دایرکت کنین.
شروع کمپین همراهتیم

در کمپین #همراهتیم، از همه  مردم دعوت می ش��ود تا با پیوس��تن به 
ای��ن کمپین و تهیه ویدئو، حمایت خود را از تی��م ملی فوتبال ایران ابراز 
کنند و پیام همدلی خود را به تیم برس��انند. برای یکپارچه شدن ویدئوها 
و هماهنگی تصویری و محتوایی، قالبی برای آن طراحی شده  است که از 
طریق تعدادی س��لبریتی و اینفلوئنسر به دیگران معرفی می شود. به این 
صورت که این چند نفر، به عنوان آغازکننده های کمپین، حرکتی را شروع 
می کنند و بعد هر کدام از آنها از دو نفر از دوستان خود دعوت می-کنند 
ت��ا آنها هم به کمپین بپیوندند و اف��راد دیگری را به کمپین دعوت کنند. 
هدف از این به هم پیوستن و ادامه دادن زنجیره ای که آغاز شده، این است 

که مردم به صورت استعاری، به بازیکنان تیم ملی ایران پاس گل بدهند.
سلبریتی یا اینفلوئنسر در لوکیشن مورد نظِر خود جلوی دوربین ایستاده  
و یک توپ فوتبال که روی آن #همراهتیم درج شده است در دست دارد. 
در  این ویدئوها سه عنصر اصلی باید در کالم و تصویر رعایت شود. اما قطعا 

لحن، گفتار، اکت و خالقیت هر فرد می تواند متفاوت باشد:
1. می خوای��م پاس گل بدیم به تیم ملی، همه م��ردم ایران همراه تیم 
بشیم و پاس گل بدیم به بچه های تیم ملی تا تیم های حریف رو درو کنن 

توی جام ملت ها.
2. من دو نفر رو دعوت می کنم به این چالش)اسامی را می گوید(، توپ 
رو پاس می دم بهشون)هر کسی با خالقیت خودش پاس می دهد( تا اونها 
ه��م دو نفر دیگه رو ب��ه چالش دعوت کنن و همینجور این پاس های گل 

برسه به بچه های تیم ملی.
۳. از ش��مایی ک��ه این ویدئو رو می بینین ه��م دعوت می کنم توی این 
چالش شرکت کنین و ویدئوتون رو با هشتگ همراهتیم پست کنین توی 

صفحه تون و دو نفر رو به چالش دعوت کنین و تگ کنین.
خالقیت در ساخت فیلم کمپین همراهتیم

درس��ت اس��ت که فیلم باید در یک قالب مشخص ساخته شود، اما این 
به آن معنا نیس��ت که تمامی فیلم ها باید شبیه به یکدیگر ساخته شوند. 
اتفاق��ا کامال برعکس فیلم ها را می توانید طبق س��لیقه و انتخاب خودتان 
بس��ازید. می توانید لوکیشن های مختلف را برای ساخت آن انتخاب کنید. 
این لوکیشن ها می تواند در یک زمین فوتبال چمن، زمین ورزشی مدرسه، 

محی��ط خانه و یا حت��ی کوچه باش��د. تم های مختلف��ی می توانید برای 
دیالوگ ها و س��اخت فیلم استفاده کنید، می توانید از یک قالب اسطوره ای 
و با غرور ملی اس��تفاده کنید یا قالب مورد عالقه ش��ما طنز باشد. اگر در 
فوتبال یا رشته ورزشی با توپ مهارت خاصی دارید می توانید با توپ بازی 
کنید و حرکات حرفه ای انجام دهید یا توپ را س��اده پاس داده و از کادر 

خارج کنید.
کپشن فیلم کمپین همراهتیم همراه اول:

بعد از اینکه فیلم را در قالب باال س��اختید در کپش��ن آن نیز باید موارد 
ذکرشده در فیلم را در عنوان نیز بنویسید یعنی:

1(استفاده از #همراهتیم
2(توضیح درباره کمپین، تگ کردن دو دوستی که در فیلم نام آنها برده 

و آنها را دعوت کرده اید.
۳(دعوت کردن از تمام مردم ایران برای شرکت در این کمپین و حمایت 

از تیم ملی
یک نمونه از کپشن فیلم کمپین همراهتیم:

فرض کنید یک فیلم برای کمپین ساخته ایم و می خواهیم یک کپشن 
مناس��ب برای آن بنویسیم.کپشن زیر می تواند یک راهنمای کمکی برای 

شما باشد:
س��الم... امروز می خوام تمام انرژی و عش��ق خ��ودم را به بچه های تیم 
ملی اعالم کنم و بگم من یکی از اعضای #همراهتیم که همیش��ه حامی 
تیم ملی هستم. این کمپین قراره به بچه های تیم فوتبال پاس گل بده تا 
بتونن تمام بازی  هاشون رو توی جام ملت های آسیا به بهترین شکل ببرند. 
ش��ما هم می تونید به راحتی به این کمپین ملحق بشید، کافیه یک فیلم 
کوتاه از خودتون آماده کنید، دو تا از دوس��تاتون رو به این کمپین دعوت 
کنید، اسم اونها رو توی فیلم بگید و اونها رو تگ کنید. از یه توپ فوتبال 
استفاده کنین و توپ رو به اونها پاس بدین. عضویت در این کمپین نشون 
م��ی ده که همه ما یک دل و یک صدا حامی تیم فوتبال مون هس��تیم. چه 
شما فوتبالی باشید و چه نه به عنوان یک ایرانی از شما دعوت می کنم به 

کمپین همراهتیم همراه اول بپیوندید.
س��پس فیلم را با #همراهتیم به اشتراک بگذارید. این حرکت به وسیله 
دوس��تان شما نیز ادامه پیدا کرده و به صورت زنجیروار تعداد زیادی عضو 

کمپین همراهتیم همراه اول می شوند.
کالم آخر ...

تیم ملی فوتبال مان بعد از مدت ها امس��ال یکی از مدعیان قهرمانی در 
جام ملت های آس��یا اس��ت. امیدواریم با غیرت و همدلی بازیکنان و تفکر 
مربی حرفه ای تیم و حمایت همه ما ایرانیان به عنوان یار دوازدهم امسال 

شاهد قهرمانی تیم کشورمان بعد از سال ها باشیم.

کسب و کارهای کوچک چطور می توانند با 
تقویت محتوا به بازگشت سرمایه بهتر برسند؟)1(

چطور می توان مطمئن ش��د که زمان و س��رمایه گذاری روی تولید و 
بازاریاب��ی محتوا ارزش��مند خواهد بود؟ محتوای عال��ی و ترافیک باالی 
حساب های کاربری ش��ما می تواند حساب های بانکی تان را تغذیه کند. 
حسابرسی بازگشت سرمایه پست های بالگ و دیگر محتواهای آنالینی 
که منتش��ر می شود، یکی از ساده ترین گام ها به سمت سودآوری بیشتر 
شرکت ها به ش��مار می رود. در ادامه چند ترفند برای افزایش سودآوری 

محتوایی که تولید کرده اید را معرفی می کنیم؛ 
1. درک درست از تجزیه و تحلیل ترافیک

اگر می خواهید در باالترین حالت بازگش��ت س��رمایه قرار بگیرید، به 
داده ه��ای قابل اطمین��ان برای اندازه گیری ترافی��ک و نتایج نیاز دارید. 
گوگل آنالیتیک، یک منبع قدرتمند از اطالعات است که می تواند به شما 
بگوید که مشتریان ش��ما دقیقا از کجا می آیند. با این حال قابلیت های 
فراوان این ابزار قدرتمند می تواند کاربران خود را سردرگم کرده و آنها را 

از استفاده موثر باز دارد.
خوش��بختانه گوگل، آموزش رایگان این ابزار را ارائه کرده و به ش��ما 
کمک می کند تا اهداف خود را تعیین کنید، در آزمون های جانبی شرکت 
کنید، به درک درس��ت از قیف فروش برسید و نتایج تالش های خود را 
پیگیری کنید. این پروس��ه، ارزش زمانی که برای آن صرف می کنید را 

دارد و اندازه گیری دقیقی از نتایج را در اختیار شما قرار می دهد.
2. روی تالش های مربوط به شبکه های اجتماعی تمرکز کنید

مدیریت تمامی کانال های ش��بکه های اجتماعی، انرژی و زمان زیادی 
را طلب می کند. این کار شرایطی را فراهم می کند تا محتوای خود را در 
انواع مختلفی از اپلیکیش��ن ها و پلتفرم ها منتشر کنید، اما در عین حال 
می تواند زمان را به طور کل تلف کند. انواع مختلف شبکه های اجتماعی، 
جمعی��ت کاربران و نتایج مخصوص به خود را دارد، بنابراین باید بدانید 
که از کدام مس��یر به فروش بیشتر دس��ت پیدا می کنید، نه اینکه تنها 

بازدیدکننده های خود را افزایش دهید.
برای مقایسه بازگشت سرمایه در هر کدام از این شبکه ها، باید در واقع 
میزان فروش جمع آوری شده آنها را با ارزش زمان و سایر منابعی که روی 
آن سرمایه گذاری کرده اید، مقایسه کنید. تالش هایی که در آینده به کار 
می گیرید را روی یک یا دو کانالی متمرکز کنید که بیش��ترین بازگشت 
را داش��ته اند. عالوه بر این، می توانید از زمان��ی که ذخیره کرده اید برای 
یادگیری بیش��تر جدول های زمان بندی موثر و بهترین انواع پست برای 

موثرترین کانال ها استفاده کنید.  
3. بهترین محتوای خود را به صورت مستمر به روز رسانی کنید

ش��ما زمان زی��ادی را اختصاص می دهید تا بهتری��ن محتوا با قدرت 
فوق العاده برای تبدیل شدن به فروش را تولید کنید، پس اجازه ندهید که 

این محتوا بی فایده بماند و یا منقضی شود. باید تشخیص دهید که کدام 
پست ها باالترین نتیجه را داشته اند و زمان خود را به گونه ای تقسیم بندی 
کنید که هر س��ه تا شش ماه آنها را به روز رسانی کنید. محتوای خود را 
بخوانید و بررس��ی کنید که آیا به آپدیت منابع نیاز دارد و یا اینکه باید 

تازه های صنعت را به آن اضافه کرد یا خیر.
این به روز رسانی به شما اجازه می دهد تا محتوای خود را بار دیگر در 
سراسر شبکه های اجتماعی و خبرنامه ایمیلی خود منتشر کنید. آپدیت 
محتوا باعث می شود که همچنان مرتبط باقی بماند و در نتایج موتورهای 

جست وجو نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.
4. تصاویر را به گونه موثری به کار بگیرید

استفاده موثر و درست از تصاویر یکی از بهترین روش ها برای کسب و 
کارهای کوچک اس��ت تا محتوای خود را بهینه سازی کنند. اولین کاری 
که باید انجام دهید این است که محتوای شما، حداقل باید از یک تصویر 
مناسب و مربوط برخوردار باشد؛ با توجه به برآوردهای انجام شده، مطالبی 
که در آنها از تصویر اس��تفاده شده، تا ۹۴درصد بازدید بیشتری دارند و 
احتمال اشتراک گذاری آنها در شبکه های اجتماعی، ۴۰ برابر بیشتر است. 
عالوه بر این، تنها گذاش��تن یک عکس مهم نیست، بلکه باید تنظیمات 
درس��تی را برای تصاویر انتخاب کنید. به بیان دیگر، نسبت های درست 
تصویر، اندازه های طول و عرض تصویر و اضافه کردن المان های سئو مثل 

ALT و عنوان متن را نیز به درستی در نظر بگیرید.
ادامه دارد ...
Entrepreneur/ucan :منبع
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3 نکته   کلیدی برای کارآفرینان در مورد 
سرمایه گذاری جسورانه

سرمایه گذاری جسورانه، نقشی مهم و اساسی در اقتصاد استارتاپ ها 
ایفا می کند و منابع مالی حیاتی برای اس��تارتاپ هایی با پتانسیل باال 
ک��ه در مراح��ل اولیه راه اندازی هس��تند، فراه��م می کند. پس جای 
تعجب نیست که س��رمایه گذاری جس��ورانه یکی از موضوعات ثابت 
گفت وگوهای میان استارتاپ هاست. موضوعاتی نظیر چه کسانی این 
س��رمایه گذاری ها را دریافت می کنند؟ چه مق��دار دریافت می کنند؟ 

چقدر زمان می برد تا توقع سرمایه گذاران جسور برآورده شود؟ و...
در ط��ول 1۹ س��ال تجرب��ه به عن��وان کارآفرین، س��ه ش��رکت با 
پش��تیبانی سرمایه گذاران تاسیس کردم و می دانم که هدایت سرمایه  
س��رمایه گذاران می تواند فوق الع��اده گیج کننده باش��د. من به عنوان 
مدیرعامل ش��رکت »Fundable« هر روز با اس��تارتاپ ها در مورد 
رویک��رد آ نها در برابر س��رمایه گذاران صحبت می کن��م و جواب های 
ارائه ش��ده را برای پاسخ به بعضی پرسش های متداول یا موضوع های 

مورد بحث در جامعه  سرمایه گذاران، کنار هم قرار می دهم.
اگر ش��ما هم به افزایش سرمایه کس��ب و کارتان می اندیشید، باید 
چند نکته را قبل از اینکه در استخر سرمایه گذاری جسورانه، شیرجه 

بزنید مد نظر قرار دهید:
1.سرمایه گذاری جسورانه اولین و حتی دومین قدم برای 

کسب و کار شما نیست:
گاهی اینطور به نظر می رسد که کسب وکارهای نوپای پرسود، یک 
ش��به به وجود آمدند و س��رمایه گذار جسورانه یافتند، اما من به شما 
اطمینان می دهم که این موضوع، حقیقت ندارد. اغلب شرکت ها قبل 
از اینکه به سراغ س��رمایه گذاران خطر پذیر بروند، سال های متمادی 
کار می کنن��د. بنیان گذاران کس��ب و کارهای نوپ��ا معموالً زمانی که 
در مرحله ایده پردازی کس��ب و کار خودش��ان هستند، برای پرورش 

نخستین محصول، ابتدا به سراغ خانواده و دوستان خود می روند.
مثاًل ش��رکتی که نمونه اولی��ه را دارد ولی بودجه  کافی برای تولید 
محصول اولیه را ندارد. در این مرحله بس��یاری از کس��ب و کارهای 
نوپا تالش می کنند از طریق یکی از روش های جذب س��رمایه گذاران 
جمعی برای کسب و کارش��ان، پیش فروش محصوالت ش��ان یا یافتن 
س��رمایه گذار اولیه بین دوس��تان و خانواده  خودشان، محصول اولیه 

را تولید کنند.
س��رمایه م��ورد نیاز ب��رای تولید محص��ول بعدی اغل��ب از طریق 
سرمایه گذاران فرشته خو تامین می شود، سرمایه گذارانی که براساس 
کش��ش و جاذب��ه  کس��ب و کار )آمار ف��روش، اهداف کس��ب و کار، 
پتانسیل رش��د، فرصت های بازار، اعتبارسنجی بازار، استراتژی کسب 
و کار، مدل کس��ب و کار، اعتبارسنجی بازار، مش��تریان اولیه و...( یا 
براس��اس میزان نزدیکی به کارآفرینان صاحب استارتاپ، تصمیم به 

سرمایه گذاری می گیرند.
سرمایه گذاران خطر پذیر در استارتاپی سرمایه گذاری خواهند کرد 
که قباًل به عنوان کس��ب و کاری پرس��ود راه اندازی شده باشد، به نظر 
برس��د رشد سریعی خواهد داشت و البته مرحله  تولید محصول اولیه 
را نیز تکمیل کرده باش��د. هدف آنها از سرمایه گذاری در این مرحله 
این اس��ت ک��ه در صورت ف��روش محصول نهایی، بتوانند بازگش��ت 
س��رمایه بیش��تر و بازده قابل توجه تری داشته باش��ند. به طور کلی 
سرمایه گذاران خطر پذیر بسیار انتخابی عمل می کنند و از آنجایی که 
باید پاس��خگوی ش��رکای محدود خود باشند، در جست وجوی یافتن 
کس��ب وکارهای نوپایی هس��تند که به صورت بالقوه، پتانسیل باالیی 
دارند. این ش��رکای محدود )LPs( کس��انی هستند که سرمایه خود 
را در این صندوق های جس��ورانه گذاشتند و روی شرکت برای اتخاذ 
تصمیم های پرس��ود حساب می کنند. باتوجه به این حقیقت که از هر 
چهار اس��تارتاپ راه اندازی شده، سه مورد با شکست مواجه می شوند، 
کس��ب بازده  قابل توجه از طریق کسب وکارهایی که موفق می شوند، 

برای سرمایه گذاران خطر پذیر بسیار حائز اهمیت است.
2.ترکیب سرمایه گذاری جسورانه با تامین مالی جمعی بهتر است:

امروزه بحث ارتباط س��رمایه گذاری جسورانه و تامین مالی جمعی 
مطرح اس��ت. البته من معتقدم ک��ه تامین  مالی جمعی به این زودی 

جایگزین مدل سرمایه گذاری جسورانه  فعلی نخواهد شد.
می ت��وان از تامی��ن مالی جمعی، ب��ا توجه به اینک��ه این روش به 
کارآفرین��ان فرصت می دهد تا کش��ش و جذابیت کس��ب و کار را با 
هدف جذب س��رمایه گذاران در مراحل بعد، افزایش دهند، به عنوان 

یک پیشگام عالی برای دوره  بعدی سرمایه گذاری نام برد.
تامین مال��ی جمعی، راهی عالی برای جذب س��رمایه گذاران اولیه 
اس��ت، س��رمایه گذارانی که به نوبه  خود از رشد شرکت سود می برند. 
البت��ه داده ه��ای موجود نش��ان دهنده تفاوت تمایل س��رمایه گذاران 
خطر پذی��ر براس��اس منطق��ه  جغرافیای��ی هس��تند. به ط��ور مث��ال 
بیش��ترین بودجه تخصیص یافته متعلق به اس��تارتاپ های نزدیک به 
س��یلیکون ولی بوده است. با توجه به نابرابری جغرافیایی بودجه های 
تخصیص داده ش��ده توس��ط س��رمایه گذاران خطر پذیر، تامین مالی 
جمعی بهترین گزینه برای استارتاپ هایی است که خارج از محدوده  
جغرافیایی س��نتی مورد توجه سرمایه گذاران خطر پذیر واقع شدند و 
این روش امکان برقراری ارتباط آنالین با س��رمایه گذاران را از طریق 

اینترنت در سراسر جهان فراهم می کند.
3.سرمایه گذاری جسورانه برای همه مفید نیست:

ب��ا اینکه هر س��اله ه��زار س��رمایه گذاری جدید در اس��تارتاپ ها 
انجام می ش��ود، با ای��ن حال تعداد موجود س��رمایه گذاران خطر پذیر 
ب��ه ازای تعداد تمامی کس��ب و کارهای نوپای موفق، کافی نیس��ت. 
س��رمایه گذاران خطر پذیر هنوز به کس��ب و کارهای تکنولوژی محور 
متعهد هس��تند، در نتیجه ش��رکت هایی که خارج از این قلمرو قرار 
دارند باید به دنبال راه های جایگزین برای تامین بودجه باش��ند. من 
اغلب با سرمایه گذاران داخل و خارج از گروه تکنولوژی محور همکاری 
می کنم و می دانم که س��رمایه گذاری جس��ورانه، تنها راه پیشرفت و 
رش��د یک کسب و کار نیست. کس��ب و کارهای امروزی در مقایسه 
با ادوار گذش��ته و همراه با قانونی ش��دن حقوق تامین مالی جمعی و 
گسترش روش های نوین و مبتکرانه برای باال بردن بودجه  راه اندازی، 
روش های بیشتری برای افزایش س��رمایه دارند. درنهایت باید اذعان 
داش��ت که نقش س��رمایه گذاری جس��ورانه به عنوان نیروی محرکه ، 

پشت سر بسیاری از کسب و کارهای موفق دیده می شود.
 forbes/modirinfo :منبع
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ابت��دا، خبر بد. مردم از ناپایداری خوش ش��ان نمی آید، بنابراین، در این 
دوره ای که تغییرات به س��رعت رخ می دهن��د، اینکه بدانیم چطور آنها را 
مطلع نگه داریم کار دشواری است، اما تنها چیزی که در مورد آن اطمینان 

داریم این است که »بی خبری به معنای خوش خبری نیست.«
اگ��ر در صنعتی که دائما در حال تغییر اس��ت فعالی��ت دارید و با افراد 
تیم تان در مورد فرصت های موجود صحبت می کنید، ممکن است بعضی 
از افراد منظور ش��ما را این طور متوجه شوند که شما تعهداتی برای آینده 
می دهید و در نتیجه زمانی که این تعهدات به نتیجه نرسند، شما را مسئول 
خواهند دانس��ت. با این حال، اگر تا زمانی که در مورد نتیجه ای مطمئن 
نشده اید حرفی نزنید، احتمال دارد این تصور در بین کارمندان ایجاد شود 
که ش��ما اطالعات را از آنها مخفی نگه داش��ته اید و در نتیجه به شایعات 
روی خواهند آورد و به احتمال زیاد اطالعات اشتباه دریافت خواهند کرد.

از ای��ن هم بدتر، اگر ب��رای مدت طوالنی انتقال اطالع��ات را به تأخیر 
بیندازید، افراد تصور خواهند کرد شما بی اطالع و غیر حرفه ای هستید، زیرا 
اینطور به نظر می رسد که به جای اینکه جایگاه خود را به درستی مشخص 

کنید، در دقیقه  ۹۰ و تحت فشار واکنش نشان می  دهید.
 ،)Phillip Clampitt( مش��اورین برقراری ارتباط فیلیپ کالمپی��ت
 Thomas( و توم��اس َکش��من )Robert DeKoch( راب��رت دی��کاچ
Cashman( واژه  »س��ه گانه مخوف« را برای موقعیتی به کار برده اند که 
کارمندان فکر می کنند مدیر شرکت به این دلیل که اطالعات را نزد خود 
نگه می دارد فرد شروری است، یا احمق است چون نمی داند چه اتفاقی در 
حال رخ دادن است یا بی عرضه است چون تا آخرین لحظه نمی دانسته چه 

واکنشی از خود نشان بدهد.
خبر خوب این است که آنها به این نتیجه رسیده اند که چطور می توان 
از گس��ترش این »فضای س��ّمی« اجتناب کرد. در این مقاله می خواهیم 
توصیه ه��ای آنها را بازگو کنیم و ببینی��م چطور می توانید فضای ارتباطِی 
مثبتی در سازمان خود به وجود آورید؛ فضایی که ناپایداری را به بهانه ای 

برای موفقیت تبدیل می کند.
انواع استراتژی های برقراری ارتباط

 A Strategy« کالمپیت، دیکاچ و کش��من در مقاله شان تحت عنوان
for Communicating About Uncertainty« پن��ج اس��تراتژی 
برقراری ارتباط را که معموال ش��رکت ها از آنها استفاده می کنند مشخص 

کردند:
1. حفظ و امتناع

مدیران ش��رکت فقط زمانی که الزم باشد اطالعات را منتقل می کنند؛ 
زیرا تصور می کنند اعضای تیم شان تصویر بزرگ و کلی را درک نمی کنند 
و در این مورد به آنها اعتماد ندارند. در این رویکرد، آنها رازداری را سرلوحه  
کار خود قرار می دهند و در نتیجه به شایعات و حتی نارضایتی در شرکت 

دامن می زنند.
2. شلیک بدون هدف

مدی��ران تمامی اطالعات را در اختیار اعضای تیم ش��ان قرار می دهند و 
شناس��ایی پیام های مهم را به آنها می سپارند. متأسفانه، مردم عادت دارند 
فقط به بخشی از پیام که با عالئق شخصی شان سازگار است تمرکز کنند 

و حجم زیاد اطالعات آنها را گیج می کند.
۳. در میان گذاشتن و متقاعد کردن

مدی��ران فقط اطالعات کلی��دی را با کارمندان در می��ان می گذارند و 
رویکرد ش��ان را به آنها القا می کنند. این استراتژی نوعی مکالمه  یک طرفه 
اس��ت که اعضای تیم را به صورت غیرفعال در جایگاه دریافت کننده  پیام 
قرار می دهد. در این روش خبری از بازخورد نیست و در نتیجه اعضای تیم 

نسبت به پیامی که دریافت کرده اند، تردید دارند.
۴. تأکید و کشف کردن

مدیران بر مسائل کلیدی که به موفقیت سازمان وابسته هستند تمرکز 
می کنن��د، اما در عین حال به واکنش��ی که افراد به این مس��ائل نش��ان 
می دهند نیز توجه می کنند. این مکالمه  دو طرفه به مدیران کمک می کند 
تا سوءتفاهمات را شناسایی و برطرف کنند و به موانعی که شاید تا قبل از 

این نادیده گرفته شده بودند رسیدگی کنند.
۵. شناسایی و پاسخ دادن

این استراتژی بر نگرانی های اعضای تیم تمرکز می کند. مدیران در این 
روش به نگرانی های اعضای تیم رسیدگی می کنند و به شایعات و اطالعاتی 
که درز پیدا کرده پاس��خ می  دهند. با اینکه در این اس��تراتژی، تمرکز بر 
نگرانی های کارمندان است، ولی مدیران نباید فراموش کنند که کارمندان 

در موقعیتی نیستند که بتوانند مسائل بحرانی را تشخیص بدهند.
مثلث مخوف

»مثل��ث مخوف« زمانی رخ می دهد که ش��رکت ها بر اس��تراتژی ای که 
ترکیبی است از »شلیک بدون هدف« و »حفظ و امتناع« تکیه می کنند. 
آنها بدون اینکه پیام اصلی خود را مشخص کنند، کارمندان را با اطالعات 
بمباران می کنند و س��پس از صحبت کردن در مورد مسائل شرکت مانند 
بازساری ساختار شرکت یا تعدیل نیرو در آینده، تا زمانی که واقعا مجبور 
ش��وند اجتناب می کنند، زیرا نمی خواهند کارمن��دان را بی جهت ناراحت 

کنند.
ای��ن کار موقعیتی متناقض ایج��اد می کند ک��ه در آن مدیران تمامی 
اطالعاتی که کارمندان ممکن اس��ت نیاز داش��ته باشند را در اختیارشان 
قرار می دهند اما در عین حال مهم ترین مسائلی که برای کارمندان اهمیت 
دارند را از آنها مخفی نگه می دارند. درنتیجه فضای بی اعتمادی و نارضایتی 

ایجاد می شود و در نهایت به تشکیل »مثلث مخوف« می انجامد.
وقتی این وضعیت ایجاد ش��ود تا مدت ها باقی می ماند، زیرا هم مدیران 
سازمان و هم کارمندان متوجه نیستند که در محیطی ناپایدار مشغول به 
فعالیتند. مدیران تمایلی ندارند اعتراف کنند که خیلی چیزها را نمی دانند. 
کارمندان باید این موضوع را بپذیرند که در محیطی که به سرعت در حال 

تغییر است، خیلی چیزها را نمی توان با قطعیت دانست.
مؤثرترین راه برای مقابله با این وضعیت، به کارگیری استراتژی تأکید و 
کشف برای منتقل کردن این پیام است که کارمندان باید این ناپایداری را 

که بر اهداف سازمان تأثیر می گذارد بپذیرند.
در میان گذاشتن وضعیت ناپایدار با استفاده از »تأکید و کشف«

۵ نکته  مهم زیر برای در میان گذاش��تن ناپایداری توس��ط اس��تراتژی 
»تأکید و کشف« اهمیت دارند:

تکرار کنید؛
پیام ها را در دل هم بگنجانید؛

کارمنداِن تمامی سطوح سازمان را درگیر کنید؛
مقاومت ها را پیش  بینی کنید و به آنها پاسخ بدهید؛

برای اینکه مرتبا درباره آینده صحبت کنید برنامه ریزی کنید.
تکرار:

طبق نظریه  کالمپیت، دیکاچ و َکشمن، مدیران معموال نمی دانند چند 
بار باید پیامی را منتقل کنند تا تمامی افراد سازمان آن را دریافت کنند.

تک��رار پیام احتمال اینکه همه  افراد در س��ازمان پی��ام را دریافت کنند 
افزایش می دهد. س��خنرانی ها، جلس��ات، یادداش��ت ها و ایمیل ها و حتی 
رسانه های اجتماعی همگی روش های مفیدی برای این هستند که مطمئن 

شویم پیام شنیده می شود.
به عنوان بخش��ی از این مرحله، باید به روش های هوشمندانه و متفاوت 
برای منتقل ک��ردن پیام اصلی فکر کنید. اگ��ر می  خواهید افراد ضرورت 
پذیرفتن تغییرات را درک کنند، می توانید داستان های موفقیت تیم هایی 
ک��ه این کار را کرده اند با آنها در می��ان بگذارید. این کار پیام اصلی تان را 

تقویت می  کند و انگیزه افرادی را که با شما کار می  کنند افزایش می دهد.
گنجاندن پیام ها در دل یکدیگر:

اس��تراتژی کلی سازمان شاید با پیام اصلی ای که شرکت قصد انتقالش 
را دارد تفاوت داشته باشد. به عنوان مثال، شاید هدف اصلی این باشد که 
محیط کارِی انعطاف پذیر ی ایجاد کنیم که بتواند به نیازهای متغیر بازار به 
خوبی پاسخگو باشد، اما تا زمانی که کارمندان سازمان ناپایداری را نپذیرند، 

نمی توانند این پیام را دریافت کنند.
به همین دلیل، پیام اصلی باید در رابطه با اصلی ترین دغدغه  ش��رکت 
باش��د. )در مثال باال نیاز برای پذیرش ناپایداری( زمانی که مش��خص شد 
افراد اولین پی��ام مهم را به خوبی دریافت کردند نوبت به انتقال پیام دوم 
یعنی انعطاف پذیرتر کردن سازمان می  رسد. زمانی که کارمندان از مفهوم 
ناپایداری برای توجیه تصمیمات خود یا تعریف داستان های موفقیتی که 
به این موضوع مربوط می ش��ود استفاده کنند، می توانیم متوجه شویم که 

مفهوم ناپایداری را به خوبی درک کرده اند.
کارمنداِن تمامی سطوح را درگیر کنید:

گاه��ی  اوقات این تمایل در س��ازمان وجود دارد ک��ه برقراری ارتباط از 
مقامات باال به افراد پایین صورت بگیرد، زیرا معموال این مدیران س��ازمان 
هستند که اهداف را مشخص می کنند و اطالعات مربوط به نحوه عملکرد 
سازمان را منتقل می کنند. اما، به خوبی می دانیم که افرادی که در تمامی 

سطوح سازمان قرار دارند باید به طور یکسان ناپایداری را بپذیرند.
در استراتژی »تأکید و کشف«، مکالمه به صورت دوطرفه انجام می شود. 
این هدف زمانی به بهترین شکل ممکن تحقق می یابد که استراتژی، افراِد 
تمامی سطوح سازمان را درگیر کند. یکی از راه های انجام این کار برگزاری 
مرتب جلس��ات همگانی اطالع رسانی است تا مدیران سازمان بتوانند پیام 
اصل��ی را ب��ه تمامِی کارمندان منتقل کنند. در این جلس��ات به افراد این 
امکان را بدهید که سؤاالت خود را مطرح کنند، درک خود را افزایش داده 

و بازخورد  ارائه دهند.
پیش دستی کنید و به مقاومت های احتمالی پاسخ بدهید:

برای خیلی از افراد، پذیرفتن ناپایداری به علت ناش��ناخته بودن دشوار 
اس��ت. معموال این حس به آنها دس��ت می دهد که کنترل از دست ش��ان 
خارج شده است. برای مقابله با این موضوع، این استراتژی باید نگرانی های 
آشکار و پنهانی را که ممکن است به مقاومت در پذیرش ناپایداری تبدیل 

شوند پیش بینی کند.
گاهی پاس��خ شما می تواند به س��ادگِی تغییر دادن کامل مفهوم باشد. 
ب��ه عنوان مثال، وقتی به این فکر می کنید ک��ه »در صورتی که افراد این 
موضوع را به عنوان یک حقیقت بپذیرند، من نمی توانم هیچ نوع پیش بینی 
انجام دهم«، بگویید »ما نمی دانیم خواسته ها برای این محصول جدید چه 

خواهند بود، اما شما را در جریان قرار خواهیم داد.«
با برنامه ریزی به طور مرتب در مورد آینده صحبت کنید:

در نهایت، کالمپیت، دیکاچ و کش��من بر اهمیت مورِد بحث قرار دادِن 
آین��ده به صورت منظم و مرتب تأکی��د کردند. وقتی آنها در حال تحقیق 
بودند به این نتیجه رس��یدند ک��ه مدیران و کارمن��دان در طول بحث ها 
نگرانی های مشابهی را بارها و بارها تکرار می کردند: مهم ترین نگرانی آنها 

در رابطه با امنیت شغلی و فعالیت های شرکت در آینده بود.
جالب است بدانید، با اینکه در مواقع ناپایداری افراد بیشتر از هر چیزی 
نگ��ران امنیت شغلی ش��ان بودند اما در عین حال بیش��تر از همیش��ه به 
فعالیت های آینده  ش��رکت عالقه نش��ان می  دادند و همین طور که کم کم 
ناپای��داری را می پذیرفتند، پیش بینی های مربوط ب��ه فعالیت های آینده  
شرکت را تحت نظر قرار می دادند. درست به همان شکلی که ما گزارش های 

هواشناسی را دنبال می کنیم تا برای آخر هفته  خود برنامه ریزی کنیم.
chetor :منبع

چطور ناپایداری های سازمانی را با کارمندان در میان بگذاریم؟
مترجم: بهارناز بیدار

کارشناس ارشد کارآفرینی سازمانی

یکشنبه
30 دی 1397

شماره 1245



13کسب و کار نوین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

شبکه سازی موفق، براساس منافع متقابل ساخته می شود، با گفتمان سازنده 
ادامه پیدا می کند و با ارتباطات منظم حفظ می شود.

در دنیای کسب وکار، ساخت ارتباطات قوی یک هنر محسوب می شود. اگر 
به عنوان یک کارآفرین یا مدیر یا فعال دنیای کسب وکار، می خواهید اطراف تان 
را با افراد فوق العاده ای پر کنید، باید با ذهنی باز شبکه سازی را شروع کنید، اما 
ابتدا باید با عواملی که در این مس��یر به شما کمک می کنند آشنا شوید؛ زیرا 
بسیاری از گام هایی که در این زمینه برمی دارید، ممکن است درنهایت به اتالف 
زمان و انرژی ش��ما منتهی شوند. در این مطلب، ما تالش می کنیم مهم ترین 
نکاتی را که در زمینه  شبکه سازی کسب وکار باید بدانید، به صورت یک فهرست 

کاربردی در اختیار شما قرار دهیم. 
شبکه سازی چیست؟

در دنیای کسب وکار، شبکه سازی به مفهوم ایجاد ارتباط متقابل و سودمند با 
دیگر فعاالن تجاری، مخاطبان بالقوه و مشتریان است. اولین و مهم ترین هدف 
شبکه س��ازی، این اس��ت که دیگران را از وجود کسب وکار خود مطلع کنید و 

امیدوار باشید که آنها، به مشتریان محصوالت یا خدمات شما تبدیل شوند.
مزایای شبکه سازی در کسب وکار

مخاطب��ان و ارجاعات جدید: آش��کارترین مزیت شبکه س��ازی، مالقات با 
مش��تریان بالقوه یا ایجاد ارجاعات جدیدی اس��ت که احتماالً مشتریان آینده  
شما خواهند بود. به عالوه، شبکه سازی می تواند فرصت های جدید همکاری و 
سرمایه گذاری مشترک یا حوزه های جدیدی را که امکان توسعه  کسب وکار در 

آنها وجود دارد، به شما نشان دهد.
قابلیت دیده ش��دن: ش��ما به منظور حف��ظ روابط تج��اری و حرفه ای خود، 
باید دائماً با مش��تریان و ش��رکای بالقوه مالقات کنید. ش��رکت در جلس��ات 
برون سازمانی و س��ایر رویدادهای کسب وکار، پروفایل شخصی شما را تقویت 
می کند و باعث می شود افراد مناسب و مرتبط، برند یا حتی خود شما را پیش 

ذهن داشته باشند.
ب��ه روز ماندن: وقت��ی در بازارهای ام��روزی فعالیت می کنید ک��ه دائماً در 
حال تغییر هس��تند، ضرورتاً باید کسب وکار خود را با شرایط لحظه ای بازار و 
همچنین روند کلی صنعت، سازگار نگه دارید. شناخت بازار کلید اصلی توسعه 
بازاریابی اس��ت. حضور در س��مینارها و شبکه سازی با سایر همکاران )در یک 

روال منظم( به شما کمک می کند شرکت خود را به روز نگه دارید.
حل مس��ئله: شبکه سازی نه تنها ظرفیت رش��د کسب وکار شما را افزایش 
می دهد، بلکه به ش��ما کمک می کند راه حل های بهتری برای مش��کالت و 
نیازها بیابید. به عنوان  مثال اگر ش��رکت ش��ما به یک حسابدار یا یک وکیل 
نیاز داشته باشد، به احتمال بیشتری از طریق شبکه  مخاطبین، نامزد مطلوب 
خود را پیدا می کنید یا اگر استارتاپ شما به جمع آوری سرمایه نیاز دارد، به 
کمک این مخاطبان می توانید با س��رمایه گذاران فرشته یا خطرپذیر، ارتباط 

برقرار کنید.
به اش��تراک گذاری دان��ش و تجربه: شبکه س��ازی، تکنی��ک ایده آلی برای 
ارتقای دانش کس��ب وکار ش��ما اس��ت، زیرا از این طریق از دیدگاه و تجارب 
قبلی همکاران و س��ایر فعاالن صنعت باخبر می شوید. به عنوان  مثال اگر قصد 
دارید وارد حوزه  صادرات و واردات ش��وید، دیدگاه افرادی که یک کس��ب وکار 
بین المللی را اداره می کنند، اطالعات ارزشمندی برای شما محسوب می شود.

کس��ب اطمینان و روحیه  مثبت: اغلب کارآفرینان، با روحیه و پرانرژی وارد 
دنیای کسب وکار می شوند. معاشرت با چنین افرادی، شما را در فضای مثبت 
قرار می دهد؛ مخصوصا اگر شما هم در ابتدای مسیر کسب وکار خود هستید. 
اگر از گروه مردمی هستید که به طور طبیعی، معاشرت های زیادی را در اطراف 
خود پرورش نمی دهید، شبکه سازی اعتمادبه نفس شما را بهبود می دهد. ضمن 
آنکه به احتمال زیاد، با افرادی که ذهن و فکر مش��ابهی با شما دارند نیز آشنا 

می شوید.
می توان گفت که هدف نهایی شبکه سازی، افزایش درآمد کسب وکار است. 
از آنجا که به کمک شبکه سازی، روابط بیشتری با مشتریان برقرار می کنید و 
در طول زمان، مهارت های خود را توس��عه می دهید، بسیار زود نزدیک شدن 

کسب وکار خود را به این هدف نهایی مشاهده می کنید.
عوامل مؤثر در بهبود شبکه ارتباطات کسب وکار

کارشناس��ان کس��ب وکار، برقراری ارتباطات قدرتمند را یک مهارت توأم با 
هنر می دانند. نکته قابل توجه اینجا اس��ت که اگرچه مدیران و کارآفرینان ما، 
 به اهمیت روابط متقابل حرفه ای واقفند، اما متأسفانه ضرورتی برای پیشرفت 
در این هنر قائل نیس��تند. بس��یاری از آنها، شبکه س��ازی را صرفاً حضور در 
رویدادهای بزرگ و معرفی استارتاپ یا شرکت خود به دیگران می دانند. برخی 
از آنها حتی پخش کارت ویزیت تجاری را تنها اس��تراتژی معرفی کس��ب وکار 
خود می شناس��ند. ما در دو مقاله  زومیت، به بایدها و نبایدهای شبکه س��ازی 

پرداخته ایم که خالصه  آنها عبارتند از:
یک ارتباط عالی، بهتر از ارتباطات متعدد اما فراموش شدنی است. اگر دفتر و 
تقویم کاری شما، پر از اسامی و شماره تماس یا ایمیل افرادی است که در بازار 
و صنعت شما فعالیت می کنند، اما هرگز با این افراد صحبت نمی کنید، درواقع 
هیچ ارزشی را به کسب وکار خود اضافه نمی کنید. شما باید با افرادی در ارتباط 
باش��ید که از آنها راهنمایی و مش��اوره بگیرید یا در زمینه  ارجاعات مشتری و 

معرفی کسب وکار شما به دیگران، روی آنها حساب کنید.
در ارتباطات حرفه ای، عملکرد افراد مهم اس��ت نه وعده هایی که می دهند. 
هیچ کس به فردی که فقط وعده می دهد و به حرف خود مقید نیست، اعتماد 
نمی کند. اعتمادسازی زمانی رخ می دهد که دو نفر با هم به توافق می رسند و 

سپس به وعده های خود عمل می کنند.
رواب��ط مثبت، به حفاظت و پرورش نیاز دارند: شبکه س��ازی مؤثر، به زمان 
و مراقبت نیاز دارد. ش��ما باید به افرادی که آنها را به ش��بکه کسب وکار خود 
افزوده اید، توجه کنید، برای برنامه های آنها ارزش و اهمیت قائل ش��وید و این 
اهمی��ت را به آنها نش��ان دهید. به همین ترتیب، باید ب��ه آنها در زمینه های 

موردنیاز، پیشنهاد کمک بدهید.
بخش��ش شما باید بیش��تر از چیزی باش��د که دریافت می کنید. در دنیای 
کس��ب وکار، کمک ک��ردن به دیگران بازده��ی فوق الع��اده ای دارد. حتی اگر 
مخاطبان به کمک ش��ما نیاز ویژه ای ندارند، با پیش��نهاد کمک به آنها نشان 
می دهی��د که ب��رای این رابطه ارزش قائلید. نکته  مهم تر اینکه به یاد داش��ته 
باش��ید حتماً به قول هایی که می دهید عمل کنید. در این صورت مخاطبان، 

خوش قولی و رفتار مثبت شما را به ذهن می سپارند.
ارزش ها را در اولویت اول و بازدهی را در اولویت دوم قرار دهید. متاس��فانه 
بسیاری از کارآفرینان، بالفاصله پس از برقراری ارتباط، محاسبه گر می شوند و 
به این موضوع فکر می کنند که هر مخاطب، تا چه حد برای آنها بازدهی دارد. 
بالطبع پیامی که این افراد به مخاطبان خود ارسال می کنند، این است که به 

منافع شخصی خود فکر می کنند نه به یک رابطه  سازنده و متقابل.
شما با میزان انرژی  خود شناخته می شوید. هرچه شخصیت دل نشین تری 

داشته باشید، افراد تأثیرگذار بیشتری به شبکه  مخاطبین شما جذب می شوند 
و کمک بیشتری دریافت می کنید. اگر می خواهید درهای فرصت های جدید را 
همیشه به روی خود باز نگه دارید، متواضع و مشتاق یادگیری باشید و تماس 

منظم با اعضای شبکه را حفظ کنید.
پیش��رفت کسب وکار مستلزم گذش��ت زمان اس��ت. یاد بگیرید که صبر و 
پیگیری، یکی از مهم ترین پیش نیازهای پیش��رفت و رش��د کسب وکار است. 
گاهی ماه ها طول می کشد تا نتیجه  سرمایه گذاری در شبکه سازی را مشاهده 
کنید. به عالوه اگر می خواهید از مزای��ای ارتباطات متقابل و پربازده بهره مند 

شوید، باید این روابط را پرورش دهید.
از طریق واس��طه های مختلف، با افراد تأثیرگذار صنعت ارتباط برقرار کنید 
.به عن��وان  مثال اگ��ر برخی از اینفلوئنس��رهای صنعت خ��ود را در لینکدین 
می شناس��ید، از طریق ش��بکه های اجتماعی دیگر با آنها تماس بگیرید. زیرا 
این احتمال وجود دارد که پیغام ش��ما در ش��بکه  لینکدین، بین هزاران پیام 
دیگر، دیده نشود. به  این  ترتیب می توانید پیام خود را از دیگران متمایز کنید.
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1- خودت��ان را در اس��تفاده از تکنول��وژی غرق نکنید. گرچ��ه این روزها 

کانال های دیجیتال زیادی برای پیام و پاسخ دادن به دیگران وجود دارد، ولی 
اگر تماس دائمی از طریق این کانال ها، به مخاطب این احساس را القا می کند 
که ارزش زمان شما را ندارد. مخصوصا به یاد داشته باشید که پیام های خودکار 

نه تنها به تقویت روابط شما منجر نمی شوند، بلکه تأثیر معکوس می گذارند.
2- همیشه برای رفع مشکل پیغام ندهید. اگر تنها در زمانی  که با چالش و 
مش��کل مواجه می شوید به افراد شبکه  خود پیام بدهید، اعتبار حرفه ای خود 
را پایی��ن می آورید. همه  ما چه در زندگی ش��خصی و چه زندگی ش��غلی، به 
کمک دیگران نیاز داریم و اصاًل پس��ندیده نیست که فقط در زمان مشکالت، 
به آش��نایان خود رجوع کنیم. اگر احس��اس می کنید در بلندمدت به کمک 
مخاطبان خود نیاز پیدا می کنید، در طول س��ال به شیوه های مختلف با آنها 
در تماس باشید. به عنوان  مثال گاهی برای آنها مقاله ها یا پادکست های جالب 

بفرستید و نشان دهید که همیشه به یاد آنها هستید.
مدیریت استرس در طول جلسات شبکه سازی

بسیاری از کارآفرینان، برقراری ارتباط با دیگران را کار پراسترسی می دانند. 
شاید علت این امر، درون گرا یا خجالتی بودن آنها، تجارب بدِ گذشته یا تازه وارد 
بودن آنها در دنیای کسب وکار باشد. واقعیت این است که توانایی ارتباط برقرار 
کردن با دیگران، یک اس��تعداد ذاتی نیست بلکه مهارتی است که هر کسی با 
تمرین، می تواند آن را یاد بگیرد. ما در دو مقاله  دیگر زومیت، استراتژی هایی را 
به کارآفرینان جوان معرفی کردیم که به آنها کمک می کند با غلبه بر استرس 

و اضطراب شبکه سازی، از منافع ارتباطات وسیع بهره مند شوند:
1- سخت گیر و مشکل پسند باشید: هیچ لزومی ندارد که در همه  رویدادهای 
کسب وکار، ش��رکت کنید یا در همه  آنها سخنرانی کنید. در عوض می توانید 
روی آشنایی با افراد مناسب، در زمان مناسب و در مکان مناسب تمرکز کنید. 
سپس با آنها درباره  مسائلی صحبت کنید که در کسب وکار شما، اولویت دارند.

2- تکالیف خود را انجام دهید: پس از آماده کردن فهرست افراد خاصی که 
در یک رویداد حضور دارند، اش��خاصی را که مایل به صحبت با آنها هس��تید، 
انتخاب کنید. درباره  عالیق و کارهای آنها تحقیق کنید و اطالعات الزم را به 
ذهن بس��پارید. در این صورت طی جلسه یا رویداد، تعامل هوشمندانه تری با 

آنها خواهید داشت.
۳- هدف خودتان را مشخص کنید: یک یا دو هدف واقع گرایانه تعیین کنید 
و بر طبق آنها، در یک مس��یر روشن حرکت کنید. به عنوان  مثال شاید هدف 
ش��ما این باشد که با یک فرد تأثیرگذار )اینفلوئنسر( ارتباط برقرار کنید یا در 
چندین مالقات با افراد مختلف حضور داش��ته باشید. طبق این اهداف، نیازی 
نیست که تا آخر رویداد، حضور داشته باشید. مهم این است که به خوبی این 

اهداف را برآورده کنید. پس  از آن می توانید جلسه را ترک کنید.
۴- ارتباط کالمی پیش��اپیش در ذهن آماده کنید: بسیاری از مردم، درباره  
س��وژه  صحبت خود در رویداد یا هر جمعی، دچار استرس می شوند. اگر شما 
هم در این گروه قرار دارید، بهتر اس��ت یک الگوی خاص را برای معرفی خود 
به دیگران و ادامه  صحبت، به خاطر بس��پارید. به  عنوان  مثال، یک معرفی دو 
س��ه جمله ای که نام، شغل، سازمان و علت حضور ش��ما را در رویداد پوشش 
می ده��د، در ذهن آم��اده کنید. در این صورت آغاز مکالمه  ش��ما با اضطراب 

کمتری پیش می رود.
به یاد داش��ته باش��ید که صحبت خود را با سالم و احوالپرسی ساده شروع 
کنی��د و تمام رزومه  خود را به مخاطب ارائ��ه ندهید! نکته  دیگر اینکه در هر 
مکالمه، زمانی فرا می رس��د که ش��ما باید به س��ؤاالت مخاطب پاسخ بدهید، 
بنابراین بهتر است پرسش ها و پاسخ های احتمالی را پیش خودتان مرور کنید. 
تمرین مکالمه های کوتاه و آماده کردن پاسخ به پرسش های محتمل، به شما 

کمک می کند مکالمه های خود را با اطمینان و آرامش بیشتری ادامه دهید.
۵- زود برس��ید: اگر از اولین افرادی باش��ید که در جلسه حاضر می شوند، 
می توانید پیش از شلوغی و ازدحام رویداد، خودتان را با اتمسفر محیط سازگار 
کنی��د. در محیط اطراف چرخی بزنید، گفت وگوه��ای احتمالی را به خودتان 
یادآوری کنید و مکان مناس��بی برای صحبت ک��ردن با مخاطبان هدف پیدا 

کنید.
 ۶- با خود همراه ببرید: در صورت امکان، یکی از همکاران یا دوستان خود 
را به عنوان همراه به کنفرانس ببرید. حضور یک فرد آشنا، اعتمادبه نفس شما 
را باالتر می برد و گاهی به گرم شدن روابط نیز کمک می کند، ولی این توصیه 

را نیز جدی بگیرید: در تمام طول جلسه، با همراه خود صحبت نکنید زیرا در 
این صورت از اهداف اصلی دور می مانید.

7- س��یگنال مثبت بفرس��تید: اهمی��ت زبان بدن را دس��ت کم نگیرید. به 
خودتان مس��لط باشید و با گش��اده رویی و لبخند، به کمک تکنیک های زبان 
بدن، به دیگران سیگنال مثبت بفرستید. مثال دست های تان را به یکدیگر قفل 
نکنید. ارتباط چش��می برقرار کنید و اگر قصد دارید به گروهی ملحق شوید 

در نزدیکی آنها بایستید.
۸- واقع گرا باش��ید: برقراری و حفظ ارتباط، یک خیابان دوطرفه است. این 
فقط شما نیستید که باید برای ادامه  یک مکالمه تالش کنید، بلکه مخاطب نیز 
باید عالقه  خود را به گفت وگوی متقابل نشان دهد. اگر بیش  از حد در برقراری 
ارتباط تالش کنید، خودتان را در موقعیت نامناسبی قرار می دهید. نکته  دیگر 
اینکه همیشه، همه چیز آنطور که پیش بینی کرده اید پیش نمی رود، بنابراین 
خودتان را برای رویدادهای نه چندان جالب نیز آماده کنید. با نگاهی انتقادی 
این جلسات را در ذهن مرور کنید و از آنها برای رشد و پیشرفت مهارت های 

خود استفاده کنید.
همان طور که روانشناسان می گویند، پیدا کردن یک زمینه  مشترک، یکی از 

مؤثرترین روش های تأثیرگذاری بر دیگران است.
۹- وقت��ی را برای اس��تراحت در نظر بگیرید: برخ��ی از رویدادها به لحاظ 
فیزیکی، روانی و احساس��ی، فرس��اینده اند، بنابراین زمانی  که احساس کردید 
س��طح انرژی شما افت کرده است، به خودتان استراحت بدهید. به یک مکان 

آرام بروید، به صورت تان آب بزنید و قهوه  بنوشید.
1۰- زمان را در ذهن داشته باشید: برخی از افراد در تعامل با دیگران، زمان 
را فراموش می کنند و گفت وگو را بیش  از حد طوالنی می کنند. این شرایط، هر 
مخاطبی را ناراحت می کند. یکی از نکات کلیدی شبکه سازی در رویدادها این 

است که بدانید چه زمانی باید از گفت وگو دست بکشید.
علل عدم موفقیت در شبکه سازی

همان طور که پیش  از این گفتیم، یکی از اصول مهم شبکه س��ازی، آگاهی 
از این موضوع اس��ت که روابط باید متقابل و برای هر دو نفر س��ودمند باشند. 
بسیاری از افراد روی مزایای شخص خود متمرکز می شوند و تأکید کمتری بر 
فواید آن برای دیگران دارند. این طرز تفکر اشتباه، یکی از عوامل اصلی موفق 
نشدن افراد در شبکه سازی محسوب می شود. اگر هدف نهایی شبکه سازی را 
رش��د چندجانبه در دنیای کس��ب وکار بدانیم، متوجه می شویم که این رشد 
تنها از طریق به اش��تراک گذاری منابع و ایده ها به دس��ت می آید. در یکی از 
مقاالت دیگر زومیت، به تحلیل رفتارهای مضر برای شبکه سازی پرداخته ایم؛ 

رفتارهایی که همه  آنها، بر پایه روحیه منفعت طلبی شکل  گرفته اند.
عجول بودن در درخواست کمک: بسیاری از افراد در اولین مالقات یا تماس 
با مخاطبین شبکه، به فکر کسب بهره و مزیت هستند. آنها خیلی زود از فرد 
مقابل درخواس��ت کمک می کنند و در نتیجه، این احساس را در مخاطب به 

وجود می آورند که مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

انتظار بازدهی س��ریع: همان طور که گفتیم شبکه سازی، مزایای خود را در 
بلندمدت نش��ان می دهد. افرادی که به دنبال منافع زودرس در شبکه س��ازی 
تجاری هس��تند، نمی توانند در این زمینه به موفقیت قابل توجهی دست پیدا 

کنند.
خودخواه بودن: این نکته را به یاد داشته باشید که اگر صرفاً در هنگام نیاز، 
با افراد ش��بکه  کس��ب وکار خود تماس بگیرید، باید امتیازات زیادی را به آنها 

واگذار کنید.
ضعف در ارتباط کالمی: اگر تعامل با مخاطب را طبق یک استراتژی مناسب 
ش��روع نکنید و از همان ابتدا درباره شغل و محل کار او سؤال بپرسید، نشان 

می دهید که فقط برای شغل و جایگاه او اهمیت قائلید.
ضعف در زبان بدن: در بخش های قبل نیز اشاره کردیم که زبان بدن یکی از 
مهم ترین مهارت های هر فرد فعال در کسب وکار است. اگر اهمیت این مهارت 
را نادیده بگیرد، ممکن است مخاطبان را به طور کامل از خودتان دل زده کنید.
اهمیت ندادن به جنبه های مخفی شخصیت مقابل: اگر فکر می کنید که در 
اولین مالقات می توانید به تمام زوایای ش��خصیتی مخاطب پی ببرید، اشتباه 
می کنید. بازهم تاکید می کنیم که شبکه س��ازی به صبر و پیگیری نیاز دارد. 
بسیاری از جنبه های مهم شخصیت فرد مقابل، به مرور زمان برای شما روشن 
می شوند. این احتمال هم وجود دارد که همین نکات، بعدها نقش مهم تری در 

شبکه سازی شما ایفا کنند.
در نهای��ت نی��ز توصیه می کنیم ک��ه از همان ابتدای شبکه س��ازی، کمک 
ب��ه دیگ��ران را در اولویت خود قرار دهید، زیرا با ی��ک رویکرد خودخواهانه و 

منفعت طلبانه، نمی توانید شبکه  خود را به طور مؤثر توسعه دهید.
مهارت هایی که برخالف تصور، اهمیت کمی در شبکه سازی 

دارند
در آخرین بخش این مطلب، به معرفی پنج مهارتی می پردازیم که بسیاری 
از کارآفرینان، به اش��تباه از آنها اس��تفاده می کنند تا شبکه  کسب وکار خود را 

تقویت کنند:
1- نت��رس بودن: افراد برونگرا تالش زیادی می کنند تا نترس بودن خود را 
به رخ مخاطبان بکشند، ولی طبق نتایج مطالعات و نظرسنجی های بین المللی 

کسب وکار، این مهارت کمک زیادی به شبکه سازی مؤثر نمی کند.
2- تقاضای فروش کردن: بازهم افراد برونگرا، سرعت و تالش بیشتری برای 
فروش خدمات خود به مخاطبین ش��بکه به خرج می دهند، اما متأس��فانه یا 

خوشبختانه، این مهارت هم نقش بسزایی در شبکه سازی ایفا نمی کند.
۳-  پرادعا بودن: برخی از افراد هم فکر می کنند اگر خود را بزرگ، تأثیرگذار 
و مهم جلوه دهند، شبکه س��ازی بهتری خواهند داشت. واقعیت این است که 
مدع��ی بودن نه تنها مهارت مثبتی در شبکه س��ازی به ش��مار نمی رود، بلکه 

بسیاری از اوقات تأثیر عکس نیز خواهد داشت.
۴- صراحت داش��تن: ش��اید این مورد کمی عجیب به نظر برسد. در دنیای 
کس��ب وکار و معامالت تجاری، صراحت داش��تن یک ویژگی مثبت محسوب 
می ش��ود. اما به نظر می رسد این خصوصیت، سیگنال مثبتی در شبکه سازی 
ارس��ال نمی کن��د. محققی��ن معتقدند ک��ه صراحت بی��ان بی��ش  از حد در 
شبکه سازی، این احساس را در مخاطبین به وجود می آورد که چیزی به آنها 

تحمیل  شده است.
۵- دانای ش��بکه اجتماعی بودن: کم اهمیت بودن این مهارت نیز جالب به 
نظر می رس��د. برخالف تصور، ماهر بودن و پیشرفت در شبکه های اجتماعی، 
عنصر مثبتی در شبکه س��ازی کس��ب وکار نیس��ت، بنابراین اگر می خواهید 
موفقیت بیش��تری در شبکه سازی کس��ب کنید، زمان خود را به مهارت های 

دیگری اختصاص دهید که بازدهی بیشتری دارند.
جمع بندی

شبکه ارتباطات، یکی از مهم ترین ابزارهای موفقیت و رشد یک کسب وکار 
است. مخاطبان ِ یک شبکه  موفق، به شما کمک می کنند از عهده  بسیاری از 
چالش های کسب وکار برآیید. آنها می توانند الهام بخش شما باشند و دیدگاه تان 
را نسبت به مسائل عوض کنند، اما پیش از هر اقدامی، بهتر است اصول پایه ای 
شبکه سازی را یاد بگیرید، با استراتژی های مناسب بر استرس و اضطراب خود 
غلبه کنید و با انرژی پیش بروید. همچنین، از رفتارهایی که باعث می ش��وند 

مخاطبین شما، احساس ناخوشایندی داشته باشند، پرهیز کنید.
ZOOMIT :منبع

راهنمای جامع شبکه سازی در کسب وکار
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اخبار

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز-  وزیر راه و شهرسازی گفت: 
به میمنت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی 7۰۰ کیلومتر پروژه 
بزرگراهی در اس��تان  ها تا اواسط بهار و پروژه های ریلی در مسیرهای 
برون مرزی و داخلی افتتاح می شود به گزارش اداره ارتباطات واطالع 
رس��انی راه وشهرسازی استان بوش��هر، محمد اسالمی در آیین آغاز 
ساخت قطعه 1۰ شبکه ریلی بوشهر به شیراز با قدردانی از تالش و 
همکاری استاندار و نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس اظهار 
داشت: شان ما ش��انی جزء خدمتگزاری به مردم نیست و مردم هم 
استحقاق برخورداری از بهترین ها را دارند و ما باید خودمان را  مکلف 
بدانیم که بی منت خدمتگزاری کنیم. وزیر راه و شهرس��ازی با بیان 
اینکه منابع کشور محدود است تصریح کرد: با وجود محدودیت منابع 
کشور ولی در دولت های یازدهم و دوازدهم اقدامات مهم و مطلوبی در 
راستای خدمت گذاری به مردم انجام شده است. وزیر راه و شهرسازی 
با اش��اره به افتتاح پروژه های جدید راهسازی در کشور خاطر نشان 
کرد: باموازات افتتاح بزرگراه دیلم به گناوه، به میمنت چهلمین سال 

پیروزی انقالب اس��المی 7۰۰ کیلومتر پروژه بزرگراهی در استان  ها 
تا اواس��ط بهار  افتتاح می ش��ود که خدمات بزرگ و تاثیرگذار برای 
ایمنی  و رفاه مردم محسوب می شود. اسالمی بیان کرد: در این راستا 
نیز پروژه های ریلی در مس��یرهای برون مرزی و  دو اس��تان  در ایام 

چهلمین س��ال پیروزی انقالب ب��رای ترانزیت و حمل و نقل افتتاح 
می شود. وی، با تاکید بر اتصال عسلویه و بوشهر به خط ریلی افزود: 
اتصال عسلویه و بوشهر به خط ریلی به عنوان دو مرکز بار  و مسافر 
و شهرهای در مسیر حائز اهمیت است که با تدبیری که انجام شده 
برای پیشبرد پروژه های ریلی در استان بوشهر اقدام می شود. وزیر راه 
و شهرسازی تاکید کرد: ان شااهلل  خط ریلی ۴۵۰ کیلومتری بوشهر 
بر اساس برنامه زمان بندی و توافقات صورت گرفته همه قطعات آن 
فعال شود و آنها به ثمر برسانیم تا هم مردم بهره ببرند و هم بار روی 
کریدور شمال به جنوب قرار بگیرد و عسلویه هم به خط ریلی متصل 
ش��ود. اس��المی با بیان اینکه جاده ها در مسیر شهرها و ابادی ها  در 
ترافیک های سنگین برای مردم مشکالتی ایجاد می کند گفت: باید 
تالش شود حداکثر استفاده از خط ریلی به عمل آید به نحوی که از 
ازدحام  در جاده ها کمتر شود تا سفرهای ایمن برای مردم به ارمغان 
بیاوریم و از لحاظ اقتصادی هم صاحبان بار قدرت رقابت پیدا کنند و 

حمل و نقل ارزان تری از طریق برای مردم فراهم شود.

تبریز -اسد فالح: مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: 
اداره کل دامپزشکی استان بر مراکز درمانی، داروخانه ها، مراکز مایه 
کوبی دام و طیور، آزمایش��گاه ه��ا و کارخانجات تولید دارو و مکمل 
 های دامپزش��کی نظارت کامل دارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
دکتر امیرحسین بهداد مدیرکل دامپزشکی استان با اعالم این خبر 
گفت: یکی از وظایف مهم دامپزشکی حفظ حقوق مصرف کنندگان 
می باش��د، که در راستای اجرایی نمودن دستورالعمل رصد و پایش، 
از تامین تا توزیع دارو های دامپزشکی که توسط سازمان دامپزشکی 
کشور ابالغ گردیده است، کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان به 
طور جدی بر فعالیت داروخانه  های دامپزشکی نظارت می نمایند و 
در بازرسی  های دوره ای، موارد مختلف فنی از جمله کنترل دارو های 
تاریخ مصرف گذشته، کنترل دارو های غیر مجاز، کنترل وجود نشانه 
ای از احتمال احتکار و اختفا و امتناع از عرضه دارو در شرایط اقتصادی 
فعلی، کنترل اصول نس��خه پیچی در تحویل نوع و میزان دارو های 
تجویز ش��ده و دریافت بهاء دارو، کنت��رل ثبت کلیه عملیات روزانه 

داروخانه در دفتر ثبت روزانه از طریق برنامه نرم افزاری، کنترل کلیه 
مستندات تا یکسال قبل، کنترل یخچال  داروخانه مجهز به دماسنج 
و ترموگراف، کنترل داروخانه و انبار دارای ترموگراف و سیستم ثبت 
رطوبت، کنترل وسایل تهویه انبار و بررسی رعایت شرایط نگهداری 
داروها، قیمت گذاری صحیح وداشتن اتیکت قیمت بر روی قفسه ها، 
رعایت تعرفه های مصوب مورد بررس��ی و بازدید قرار می گیرد. وی 
همچنین ادامه داد: طی ۹ ماه گذشته 1۸17 مورد بازدید از داروخانه 

 های دامپزشکی سطح استان توسط کارشناسان دامپزشکی استان 
انجام گرفته اس��ت که طی این بازدید ها ۵۳ مورد تخلف مش��اهده 
شد که پس از تنظیم صورتجلسه و ضبط داروها، موارد جهت تکمیل 
مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.  دکتر بهداد با 
بیان اینکه فروش دارو بدون نسخه در داروخانه  های دامپزشکی ممنوع 
بوده از صاحبان این مشاغل خواست از عرضه دارو بدون نسخه جدا 
خودداری کنند و دارو های مورد نیاز خود را از شبکه رسمی دارویی 
تهیه و به فروش برسانند، در غیراینصورت در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف با متخلفین برخورد قانونی خواهد ش��د. مدیرکل دامپزشکی 
استان در پایان به دامداران نیز توصیه کرد از خرید و مصرف بی رویه 
دارو برای دام های خود بدون مشورت با کلینیسین  های دامپزشکی 
خ��ودداری و درهنگام دریافت دارو ب��ه تاریخ تولید و انقضاء و نحوه 
مصرف آن توجه داشته باشند، همچنین درصورت مشاهده هرگونه 
تخلف در مراکز یاد شده با شماره 1۵12 تماس گرفته و مراتب را به 

اداره کل دامپزشکی استان اطالع دهند.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان البرز از بهره برداری از ۶۰ واحد صنعتی جدید در این 
استان همزمان با دهه فجر چهلم انقالب خبر داد. محمدامین فرشی 
در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه این هفته کرج با تسلیت 
ایام شهادت حضرت زهرا)س( اظهار داشت: استان البرز از ظرفیت های 
بسیاری در حوزه صنعت برخوردار بوده و 72 واحد دارویی در استان 
البرز مس��تقر اس��ت. وی افزود: همزمان با چهلمین س��ال انقالب 
اسالمی۶۰ واحد صنعتی جدید در استان البرز به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با بیان اینکه این 
تعداد واحد مازاد بر واحدهایی اس��ت که در هفته دولت در استان به 
بهره برداری رسیده است، بیان کرد: اشتغالزایی این ۶۰ واحد صنعتی 
حدود 1۵۰۰ نفر اس��ت. فرشی با اشاره به اینکه تا پایان سال میزان 
واحد های به بهره برداری رس��یده در سال جاری به حدود 1۵۰ واحد 
صنعتی می رسد،گفت: در سامانه وزارت صنعت میزان تعهدات ما از 
تعهدات ابالغی فراتر رسیده است. وی با بیان اینکه در ایام دهه فجر 
انقالب فاز  پنجم شهرک صنعتی اشتهارد با امکانات و زیرساخت به 
بهره برداری می رسد،گفت: 7۰ درصد از  واحد های  شهرک صنعتی 

اشتهارد با ظرفیت باالی ۵۰ درصد در حال فعالیت هستند. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با بیان اینکه از ابتدای سال 
برنامه ریزی کردیم که 1۰۰ واحد تحت تملک بانکها احیا و  به چرخه 
تولی��د برگردند،تصریح کرد: تا کنون حدود ۶۵ درصد از این واحدها 
به چرخه تولید بازگشته اند. وی گفت: با اعتبار تخصیص یافته تصفیه 
خانه شهرک صنعتی اش��تهارد ارتقا می یابد و مشکالت بوی بد آن 
برطرف می ش��ود، منطقه صنعتی ماهدشت مجوز شهرک صنعتی 
می گیرد و مشکالت واحد های صنعتی این منطقه برطرف می شود 
و ش��هرک صنعتی نجم آباد هم به همراه شهرک صنعتی امید البرز 

به بهره برداری می رسد. فرشی با بیان اینکه مرکز لجستیک شهرک 
صنعتی اشتهارد با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود،تصریح 
ک��رد: برای فرزندان  کارگران ش��هرک صنعت��ی در دهه فجر  یک 
مدرسه هوشمند احداث می شود. فرشی با بیان اینکه 22 کلیومتر فاز 
روشنایی در شهرک صنعتی اشتهارد به بهره برداری می رسد، تصریح 
کرد:دو پست برق ۶۳ کیلو ولت در دهه فجر به بهره برداری رسیده و 
اگر پست ۴۰۰ کیلو ولت استان کلنگ زنی شود مشکالت برق شهرک 
صنعتی اشتهارد حل شده و فاز توسعه ای بسیاری از واحدها تولیدی 
آغاز می ش��ود. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با 
بیان اینکه تصفیه خانه شهرک صنعتی نظرآباد در دهه فجر کلنگ 
زنی می شود،گفت: در شهرک صنعتی سپهر و هشتگرد هم کلنگ زنی 
و یک واحد به بهره  برداری می رس��د. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان البرز با بیان اینکه 7 ناحیه صنعتی روس��تایی برای 
دهس��تان های باالی ده هزار نفر جمعیت در استان البرز پیش بینی 
شده است، عنوان کرد: میزان سرمایه گذاری واحد های به بهره برداری 
رسیده در استان البرز  در دهه فجر حدود ۳2۸ میلیارد تومان است و 
با توجه به افزایش قیمت ارز این میزان افزایش قابل مالحظه ای دارد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف اس��تان قم گفت: 
تکری��م ارباب رج��وع فارغ از امور ظاهری، اصلی اساس��ی در فعالیت  
کارکنان اوقاف به شمار می رود و این کار بر اساس اعتقادات دینی امری 
ضروری است. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان قم، حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه استان قم در جمع مدیران و کارکنان اوقاف شهرستان 
و بخش های مختلف اس��تان قم اظهار کرد: خدا را شاکرم که در این 
توفیق را عنایت کرد تا در یک��ی از نهادهای پرارزش نظام جمهوری 
اسالمی یعنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، به انجام وظیفه 
بپردازیم. وی افزود: این جایگاه را توفیقی از ناحیه پروردگار می دانم و 
امیدوارم بتوانیم با همراهی یکدیگر، قدم هایی در جهت پشبرد اهداف 
و برنامه های این مجموعه برداریم. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
قم با بیان اینکه ارتباط دو س��ویه با کارکنان اوقاف برای اس��تفاده از 
پیشنهادات و انتقادات و نیز تجارب آنها در دستور کار قرار دارد گفت: 
حقیقت باید گفته ش��ود ولی در عین حال شأن و احترام دیگران نیز 
حفظ شود زیرا این شیوه بر اساس اعتقادات و دستورات دینی ماست. 
وی ادام��ه داد: زندگی این دنیا مقدمه ای برای زندگی اخروی اس��ت 

و اگر به دنبال س��عادت و کمال ابدی هس��تیم، باید دستورات دینی 
را در چارچوبی که برایمان مش��خص ش��ده به مرحله اجرا درآوریم. 
اسکندری با اشاره به اینکه اعتقادات سالم و کامل منجر به عمل صالح 
می شود خاطرنشان کرد: ممکن است دو شخص که خود را مسلمان 
و شیعه معرفی می کنند، عملکرد متفاوتی داشته باشند که این مسئله 
نشان دهنده میزان ایمان آنهاست. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
قم تصریح کرد: در نخستین گام برای رسیدن به اهدافی که خداوند 
از خلقت آدمی در نظر گرفته، باید بنیه ایمانی و اعتقادی مان را قوی 
کنیم. وی با بیان اینکه امیرالمومنین علی)ع( سه سوال طرح فرموده اند 

»َرِحَم اهللُهّ اِْمَراً َعلَِم ِمن أیَن َوفی أیَن َو إلی أیَن« و هر کس توانس��ت 
به این سه سوال پاسخ دهد در زندگی خود به نتیجه می رسد گفت: 
اینکه می فرماید خداوند رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، االن 
کجاست و به کجا خواهد رفت، اگر بدانیم منشأ وجود ما خداوند تبارک 
و تعالی اس��ت، در این دنیا تکالیفی برایمان در نظر گرفته شده که با 
رسالت انبیاء و اولیای الهی به ما رسیده و سرانجام ما نیز به خداوند باز 
می گردد، کمال و سعادت هم در انتظارمان خواهد بود. اسکندری افزود: 
زمانی شخصی وارد فضایی می شود که مملو از رحمت الهی است، او 
خدا را اینگونه مالقات می کند به لحاظ ایمانی که داش��ت و شخصی 
دیگر در فضایی قرار می گیرد که همه عذاب است و رنج و در حقیقت 
با قهر الهی روبرو ش��ده است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم 
گفت: تکریم ارباب رجوع فارغ از امور ظاهری، اصلی اساسی در فعالیت 
کارکنان اوقاف اس��ت؛ ممکن است همان شخصی که برای کاری نزد 
ما آمده یکی از اولیای الهی باش��د و توهین و جس��ارت به او، آدمی را 
از رحمت خداوند دور کند. اسکندری با تاکید بر اینکه نباید نسبت به 
انسان ها پیش داوری داشته باشیم تصریح کرد: کارکنان اوقاف باید در 

زمینه تکریم ارباب رجوع نمونه باشند.

شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- مسعود مختاری گفت: 
یکی از مهمترین اولویتهای مجموعه مدیریت شهری در دوره جدید بر 
اتمام و تکمیل پروژه های نیمه تمام و تقویت زیرساخت های عمرانی 
معطوف شده بود که افتتاح و بهره برداری از 2۸ پروژه عمرانی شاخص 
و حائز اهمیت در هفته دولت سال جاری گویای عزم راسخ و اهتمام 
این مجموعه در راستای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان و تحقق 
مطالبات به حق ایشان و دستیابی به توسعه پایدار شهر قدس است. 
شهردار قدس با اشاره به اینکه این پروژه ها در زمینه های فرهنگی، 
فضای سبز، ورزشی، خدمات شهری اجرایی می شوند، افزود: با توجه 
به اهمیت و ضرورت وجود فضاهای س��بز و ورزش��ی در سطح شهر 
پروژه هایی چون فاز نخست بوستان مسافر، فاز اول بوستان حنانه، فاز 
اول بوستان بانوان و ساماندهی و بازسازی فاز نخست بوستان آزادگان 

در حال اجرا می باش��د که در دهه فجر س��ال جاری به بهره برداری 
می رس��ند. شهردار قدس به پروژه های فرهنگی هدف گذاری شده 
برای افتتاح در دهه فجر سال جاری اشاره کرد و گفت: احداث خانه 
فرهنگ استقالل با مساحت زیربنا ۹۵۰ متر مربع در دو طبقه ۴۵۰ 

متری، احداث خانه فرهنگ شهید عزیزی با 1۶۰۰ متر مربع زیربنا در 
272 متر مربع زمین در ۵ طبقه و نیم از جمله پروژه های فرهنگی در 
حال اجرا می باشند. وی افزود: به منظور ترویج و توسعه امر ورزش و 
افزایش سرانه ورزشی در شهر، ساخت سوله کشتی در 2 بخش شامل 
سالن با مساحت 1۳۴2 متر مربع و با گنجایش 12۰۰ نفر تماشاچی 
و ۳ عدد تشک کشتی استاندارد و بخش اداری به مساحت ۳۹۰ متر 
مربع در ح��ال اجرای عملیات عمرانی برای افتتاح در دهه فجر می 
باش��د. مختاری با اشاره به اتمام بنای یادبود شهدای گمنام و افتتاح 
المان میدان ۹دی، گفت: فاز اول جاده کوشان طیور با مساحت ۴2۰۰ 
متر مربع شامل زیرسازی، بتن ریزی، لکه گیری و اجرای آسفالت و 
جدولگذاری، تعریض خیابان مبارزان و دیوار مدرسه و احداث آبخوری 

و سرویس بهداشتی مدرسه نیز در دست اجرا می باشد.

وزیر راه و شهرسازی در سفر به بوشهر خبر داد:

 ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه در کشور افتتاح می شود

بدون مشورت با دامپزشکی؛

دامداران از خرید و مصرف بی رویه دارو برای دام های خود پرهیز کنند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز:

60 واحد صنعتی جدید در دهه فجر در استان البرز به بهره برداری می رسد

مدیرکل اوقاف استان قم:

تکریم ارباب رجوع اصل اساسی فعالیت های اوقاف است

شهردار قدس خبرداد: افتتاح پروژه های عمرانی در دهه فجر

صرفه جویی 32 میلیارد ریالی با رفع اشکال از ترانسفورماتور پست دزفول
اهواز- شـبنم قجاوند- از ترانس��فورماتور  T ۳ پست برق فرعی دزفول شرکت برق 
منطقه ای خوزس��تان رفع اش��کال و با بهره برداری از آن صرفه جویی ۳2 میلیارد ریالی 
صورت گرفت. مدیر امور بهره برداری ناحیه ش��مال این ش��رکت گفت: ترانس T ۳ پست 
فرعی دزفول به علت نش��ت ش��دید روغن غیر قابل استفاده ش��ده بود و نیاز به تعمیرات 
اساسی داشت. محسن مرادی بیان کرد: به همین دلیل کار اورهال اساسی جهت رفع نشت 
روغن و رفع اشکال از تپ چنجر ترانس مذکور انجام گرفت و بعد از انجام تست های الزم 
از آن بهره برداری شد. وی گفت: این تعمیرات و بازگرداندن ترانس به شبکه صرفه جویی اقتصادی ۳2 میلیارد ریالی برای شرکت 

به همراه داشت.

در جریان بازدید مسئولین محترم استان از شرکت تلفیق هنر قزوین به نمایندگی آقای آرش رنجبر
رویکرد مدیریت اقتصاد کشور حمایت از صنایع دستی ایرانی 

قزوین - مسعود زارع-  بازدید مسئولین محترم استان ازجمله داود محمدی نماینده 
مردم قزوین و رئیس کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس ش��ورای اس��المی و شفیعی سرپرست 
فرمانداری محترم استان قزوین و معاون سازمان میراث فرهنگی استان قزوین از کافه شرکت 
تلفیق هنرقزوین به نمایندگی آقای آرش رنجبر،حمایت خود را به مجموعه شرکت تلفیق هنر 
در زمینه ایجاد همایش وسمینارها و برقراری سالن جلسات برای اعتبار بخشیدن به مجموعه 
اظهار داشتند.شرکت تلفیق هنر با حمایت از فروش تولیدات صنایع دستی ایرانی تولیدات آن 
را به بیش از هزار برابر تولید قبلی رسانده وهمچنین صادرات آن را به چندین برابر در طول 
سال افزایش داده است. باتوجه به اینکه  تولید کننده ومصرف کننده هردو می توانند از این 
بازار بزرگ وکمتر دیده شده ی ایران بهره بردار شوند و هر دو با این کار گردش مالی زیادی 
را درکشور بوجود خواهند آورد و از طرفی بخاطر اینکه صنایع دستی ما در دنیا بی نظیر است 
براحتی از طریق بازاریابی شبکه ای میتواند به دیگر کشورها ورود کند و از این طریق شاهد 
ارز آوری زیادی برای کشورمان می شود. پیرو فرامایشات مقام معظم رهبری در زمینه تولید بیشتر صنایع دستی و همینطور اهمیت 
صنایع دستی در رشد و پیشرفت کشور،آقای سید مرتضی مرتضوی مدیر عامل شرکت تلفیق مینا و خاتم هوشمند اقدام به ثبت 
شرکت با شماره ۴۹۸۶۳۴ در زمینه بازاریابی شبکه ای غیر هرمی نموده است. از اهداف شرکت ایجاد اشتغال مستقل برای بازاریابان 
افزایش میزان صادرات و فروش صنایع دستی کشورافزایش تولید صنایع دستی و آشنایی خانواده های بیشتر در سراسر دنیا با صنایع 

دستی و بومی ایران حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی که طرف قرارداد میباشد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان قم دربازدید ازدفترنمایندگی روزنامه خراسان درقم ، اظهار کرد:
توانمندسازی مددجویان مهمترین هدف این نهاد است

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان قم، با بیان برنامه 
ریزی برای رفع وابستگی مددجویان به کمک های کمیته امداد، توانمندسازی مددجویان را مهمترین 
هدف این نهاد دانست. اکبر میر شکار مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( در آستانه چهلمین 
سالگرد پیوزی انقالب اسالمی ایران از نمایندگی روزنامه خراسان  بازدید و ضمن گفتگویی صمیمانه، 
گزارش��ی از اقدامات این نهاد در س��ال جاری را ارائه داد. میر ش��کار در ابتدای سخنان خود ضمن 
تقدیر ویژه ازروزنامه خراس��ان در بازتاب اخبار و خدمات کمیته امداد امام خمینی )ره( در اس��تان و 
سراسرکشور، اظهار کرد: اهم فعالیت های کارکنان این نهاد، خدمات رسانی به مددجویان و مراجعین 
به کمیته امداد امام خمینی )ره( است. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( با بیان آماری از خانواده 
های تحت پوشش، گفت: در حال حاضر 22 هزار و 271 خانواده، مددجوی این نهاد هستند و با توجه 
به وضعیت و التهابات اقتصادی کشور تعداد مراجعین به مجموعه های کمیته امداد در سال جاری نسبت به سال گذشته و دوره های 
گذشته بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته است و بیش از ۶۰ درصد این مراجعین نیز افرادی هستند که برای اولین بار برای اموری چون 
کمک های مقطعی، وام، کمک هزینه جهیزیه، ودیعه مسکن و هزینه های درمانی مراجعه کرده اند. میرشکار اهتمام کارکنان این 
مجموعه را جلب رضایت حداکثری نیازمندان عنوان و اضافه کرد: برنامه ریزی های الزم برای بهره برداری از تمام اعتبارات تخصیص 

یافته و نیز کمک های مردمی برای تأمین نیازهای مددجویان و مراجعین استفاده می شود. 

استاندار ایالم :
ایالم در یک برنامه 5 ساله از محرومیت خارج می شود

ایالم- هدی منصوری- استاندار ایالم گفت: استان ایالم در یک برنامه پنج ساله در بخش های 
مختلف از محرومیت خارج می شود. قاسم سلیمانی دشتکی اظهار داشت: در سال یک و نیم میلیارد 
دالر از مرز مهران صادرات انجام می شود. وی تصریح کرد: منطقه آزاد تجاری مهران در نهایت تصویب 
می ش��ود. وی با اش��اره به اینکه یک انقالب در حوزه کشاورزی در حال اتفاق افتادن در استان ایالم 
است، تصریح کرد: حدود سه هزار و 2۵۰ میلیارد تومان در این دولت در حوزه آب و خاک و کشاورزی 
هزینه شده است. وی گفت: یک برنامه ۵ ساله الزم است تا ایالم از محرومیت خارج شود، در ایالم 
بایست فرش قرمز برای سرمایه گذاران پهن کنیم. وی با اشاره به اینکه مهمترین دستاورد انقالب اسالمی استقالل آزادی و جمهوری 
اسالمی بود، افزود: در اوایل انقالب پزشکان هندی و پاکستانی در ایالم بودند اما امروز بیش از ۵۰۰ پزشکی ایرانی و ایالمی در استان 
خدمت می کنند. سلیمانی دشتکی اظهار داشت: در زمان طاغوت تنها یک دانشکده با حدود 1۰۰ دانشجو در ایالم وجود داشت اما 
امروز بیش از ۳۰ هزار دانشجو در دانشگاه های استان مشغول به تحصیل هستند. وی با اشاره به اینکه پروژه پتروشیمی دهلران فعال 
شده است، گفت: 1۰۸ هزار هکتار به زمین های آبی استان اضافه می شود. استاندار ایالم گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار زمین آبی 

تا پایان سال جاری آماده بهره برداری خواهد شد و مابقی در سال آینده آماده می شود. 

در جلسه ارزیابی شرکت گاز استان سمنان در دومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز عنوان شد: 
 )EFQM(شرکت گاز استان سمنان؛ سازمانی پیشرو در استقرار مدل تعالی سازمانی

سـمنان -  زیاری- جعفر ش��عبانی رئیس 
برنامه ریزی و مدیر تعالی ش��رکت گاز اس��تان 
س��منان در جلس��ه ارزیابی دومین دوره جایزه 
سرآمدی و بهبود مس��تمر شرکت ملی گازابراز 
داشت: شرکت گاز استان سمنان با هدف ارتقای 
س��طح کیفیت خدمات خود و در راستای انجام 
هرچه بهتر ماموریت های مورد نظر، چندین سال است که با تعریف و اجرای پروژه های بهبود، در مسیر تعالی گام برداشته و طی 
سال جاری نیز حرکت در این مسیر را با حضور در دومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز، پیگیری نموده است.  
مدیر تعالی شرکت گاز استان سمنان با اشاره به اقدامات شایسته این شرکت برای کسب موفقیت در این جایزه گفت: از آنجایی که 
حرکت در مسیر تعالی یک فعالیت تیمی است که می بایست جامعیت آن به اندازه کل سازمان باشد، لذا نزدیک به نیمی از کارکنان 
در ارکان و الیه های مختلف ش��رکت در چارچوب کارگروه های تعریف ش��ده بصورت مستقیم در آماده سازی و انعکاس عملکرد 
شرکت به تیم های ارزیابی نقش داشته و سایر کارکنان نیز در قالب تیم های پشتیبان و در بخش های وظیفه ای نقش آفرین بوده 
اند.  شعبانی افزود: شرکت گاز استان سمنان در دی ماه ۹7 میزبان شش نفر از ارزیابان حرفه ای جایزه ی مذکور بود که بر اساس 
منطق RADAR و با مطالعه استراتژی ها، اهداف و برنامه های گاز استان، و نیز بررسی نتایج حاصله، طی مدت ۴ روز شرکت را بر 
اساس معیارهای ۹ گانه مدل EFQM مورد ارزیابی حرفه ای قرار داده و همچنین با حضور در واحدهای ستادی، عملیاتی و ادارات 

گاز شهرستانی میزان تعمیق و جاری سازی مدل را در ارکان و الیه های مختلف شرکت مورد بررسی قرار دادند.  

برگزاری مانور زلزله در شهرستان دلیجان و مقابله بابحران و حوادث مرتبط با گاز طبیعی 
اراک- مینو رستمی- به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی همزمان با روزچهارشنبه هفتم آذر ماه سال جاری 
راس ساعت ۸ صبح مانور اختصاصی زلزله و خطرات احتمالی در هنگام وقوع زلزله با حضور فرماندار شهرستان دلیجان ،اعضای ستاد 
بحران ،روسای ادارات شهرستان ودیگر مسئولین شهر ورییس و اکیپ امداد وتعمیرات اداره گاز ناحیه دلیجان به همراه تجهیزات 

مقابله با بحران و همچنین رییس پدافندغیرعامل ومدیریت بحران شرکت گاز استان مرکزی در شهرستان دلیجان برگزار گردید. 
 برپایه این گزارش این مانورکه جهت آمادگی هرچه بیشتر نیروهای امدادی شهرستان انجام پذیرفت ،طبق زمان بندی اعالم شده 
توسط ستاد بحران شهرستان به محض اعالم وقوع زلزله اکیپ امداد و تعمیرات ناحیه در محل حاضر شده و پس ازحضور، شیر اصلی 
گاز ورودی به منطقه مورد وقوع زلزله را بسته و سریعاً گاز داخل لوله تخلیه گردیده و همچنین مهار و اطفاء حریق ایجاد شده ناشی 
از شکس��تگی لوله های موجود انجام ش��ده و پرسنل اداره گاز به صورت موردی با مراجعه به درب منازل مشترکین از صحت قطع 
گاز ورودی به منازل آنها اطمینان حاصل نموده وموارد احتمالی حوادث و اتفاقات مرتبط با گاز طبیعی در هنگام وقوع زلزله از قبیل  
رسیدگی به انشعابات مشترکین در مدت زمان الزم برگزار گردید و پس از انجام اقدامات اولیه و رفع خطرات ناشی از زلزله مرتبط 
با گاز طبیعی پروژه ترمیم و تعمیرات خطوط آسیب دیده شهری در دستور کار قرار گرفته و پرسنل تعمیرات ناحیه فوراً نسبت به 

رفع مشکالت خطوط آسیب دیده با در نظر گرفتن رعایت  نکات ایمنی و کسب صحت و اطمینان از سالمت خطوط اقدام نمودند.
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نحوه    سپری کردن اولین دقایق بیداری در صبح می تواند بر 
موفقیت و عملکرد شما طی روز اثر داشته باشد.

اولین دقایق بیداری به پاکسازی تار عنکبوت خواب از ذهن 
و متمرکز و روشن شدن موتور مغز شما برای فعالیت در طول 
روز می گذرد. چگونگی آماده سازی ذهن و بدن طی این دقایق 
اولیه، برای قرار گرفتن در چارچوب ذهنی مناس��ب به منظور 
حل وفص��ل چالش ها و فرصت های پیش روی ش��ما بس��یار 
مهم است. با ش��روع مناسب روز، می توانید اثربخشی خود را 
به حداکثر رس��انده، مثبت گرایی خود را افزایش و عادت های 
خوبی را ش��کل دهید که شما را در طول روز قوی و سر حال 
نگه دارد. وقتی خود را به روتین و برنامه  منظمی متعهد کنیم، 
طبق عادت این کار را ادامه می دهیم. اگر بتوانید به یک روتین 
صبحگاهی خوب متعهد شوید، به طور طبیعی هر روز، شروع 

به انجام آن خواهید کرد.
این روتین 1۰ دقیقه ای را به مراسم صبحگاهی خود تبدیل 
و هر روز خود را با آن ش��روع کنید. این پنج مرحله  س��اده را 

برای شروع صبح خود امتحان کنید.
1. آب بنوشید )1دقیقه(

حتی اگر به محض اینکه چشم ها را باز کنید، مغز شما برای 
نوش��یدن قهوه فریاد بزند، آنچه که ذهن و بدن شما واقعا به 
آن نیاز دارد، مقداری H2O خوب و قدیمی اس��ت. آب برای 
سالمت شما معجزه می کند. بدن یک انسان بالغ، از حدود ۵۵ 
تا ۶۰درصد آب تشکیل شده است، بنابراین حصول اطمینان 
از دریافت کافی آب، برای اطمینان از عملکرد مناسب ذهن و 
بدن شما ضروری است. بدن به دلیل عدم نوشیدن مایعات به 

مدت هشت ساعت، با کمبود آب مواجه است.
شروع روز با نوشیدن یک لیوان بزرگ آب، روشی عالی برای 
بازیابی مایعاتی است که در طول خواب از دست داده اید و به 
احس��اس احیاشدن بدن ش��ما کمک می کند. در حالی  که از 
دست دادن آب بدن، به شما احساس خشکی و تنبلی می دهد، 
نوشیدن مقدار زیادی آب پس از بیدارشدن از خواب، سمومی 
را که در طول ش��ب در سیستم بدن ایجادشده از بین می برد 
و باعث افزایش میزان سوخت وساز بدن می شود. همچنین به 
کاهش اسیدیته  معده کمک می کند و نشانه های سوزش معده 

را کاهش می دهد.
بعضی افراد همراه با آب آش��امیدنی، لیمو مصرف می کنند، 
زیرا لیمو عالوه بر داشتن ویتامین C، به عنوان عامل سم زدایی 
نیز عمل کرده و به حفظ سالمت گوارشی کمک می کند. در هر 
دو حالت، شروع روز با نوشیدن آب، روشی عالی برای پاک کردن 

ذهن و آماده سازی شما برای ادامه  فعالیت روزانه است.
2. تمرین تنفس عمیق انجام دهید )2-1 دقیقه(

ما اغلب اوقات حتی در مورد تنفس فکر هم نمی کنیم. ریه  
ما کار خودش را انجام می دهد و در تمام طول روز دم و بازدم 
انجام می ده��د، پس چرا هر صبح چند دقیقه تمرین تنفس 
انجام دهیم؛ وقتی این کاری اس��ت که بدن ما به طور طبیعی 

انجام می دهد؟
تحقیقات نش��ان می دهد که تغییر الگ��وی تنفس با انجام 
ش��ش تا ده نفس عمیق در هر دقیقه، تعادل را به سیس��تم 
اس��ترس - واکنش م��ا باز می گرداند. این عم��ل، اضطراب و 

افس��ردگی را کاهش می دهد، انرژی م��ا را افزایش می دهد و 
سیس��تم ایمنی بدن ما را تقویت می کند؛ بهتر از همه  اینها، 

تمرکز ذهنی ما را بهبود می بخشد.
نکته این اس��ت که ذهن و تنفس ما آینه  یکدیگر هستند. 
ذهن آرام منجر به تنفس آرام می ش��ود. بنابراین، هنگامی که 
یاد بگیریم تنفس مان را تنظیم کنیم، می توانیم بر هر دو حالت 
جس��مانی و احساس��ی مان تأثیر بگذاریم. اگر به طور مداوم با 
احساس ضعف و سستی از خواب بیدار می شوید، چند دقیقه 
تمرین تنفس عمیق می تواند به احساس شادابی و سرزندگی 

شما کمک کند.
در ادامه یک تمرین تنفس��ی ساده را مرور می کنیم. با یک 

تا دو دقیقه شروع کنید و تمرین های طوالنی تر ادامه دهید.
• ب��ه پش��ت خود روی س��طحی صاف ی��ا روی تخت دراز 
بکش��ید، زانوهای تان را خم کنید. )اگر بخواهید، می توانید از 
بالش زیر زانوی خود استفاده کنید.( یک دست را روی سینه و 
دیگری را زیر قفسه  سینه قرار دهید، در این حالت می توانید 

حرکت دیافراگم را هنگام تنفس احساس کنید.
• ب��ه آرامی از طری��ق بینی هوا را به پایی��ن ریه های خود 

بکشید. شما باید احساس کنید شکم تان باال می آید.
• عضالت شکم تان را منقبض کرده و برای یک لحظه مکث 

کنید، سپس هوا را از طریق دهان خود بیرون بفرستید.
• ب��ه آرامی تمام ه��وا را از ریه های خود بیرون بدهید. ناف 
خود را به سمت ستون فقرات تان بکشید، هوای باقی مانده را از 

پایین ریه های خود بیرون بدهید.
• حدود شش نفس عمیق در هر دقیقه انجام دهید.

3. بدن خود را بکشید )3-2 دقیقه(
کش��ش بدن بالفاصله بعد از خواب باعث می شود احساس 
خوبی داشته باش��ید و به بیدار شدن عضالت و شروع به کار 
موثرتر کمک می کند. کشش تمرین ساده ای است که می تواند 
به کاهش تنش عضالنی ناشی از روز قبل کمک می کند. انجام 
چند کش��ش ساده در صبح می تواند تنگی عضالنی و سفتی 
مفصلی را رفع می کند، همچنین گردش خون شما را بهبود 

داده و انعطاف پذیری بدن را افزایش می دهد.
این کشش های س��اده صبحگاهی روش��ی قدرتمند برای 

تقویت طبیعی ذهن و بیداری سیستم عصبی مرکزی است.
کشش پایین کمر:

• لبه تخت بنشینید و کف پای خود را روی زمین قرار دهید.
• به آرامی خم شوید و دستان خود را به پاها برسانید.

• کمر خود را خم کنید.
• در این وضعیت بمانید و تا 1۰ بشمارید

کشش گردن:
• همین ط��ور نشس��ته بمانید و پاهای خ��ود را روی زمین 

بگذارید.
• گردن خود را به آرامی در یک دایره چرخانده، به طوری که 

گوش شما شانه های تان را لمس کند.
• س��رتان را چندین بار در جهت و خالف جهت عقربه های 

ساعت بچرخانید.
کشش شانه:

• کنار تخت تان بایستید.

• انگشتان دو دست را در هم محکم کنید.
• دس��تان خود را باالی س��رتان ببرید، ب��ه طوری  که کف 

دست ها به سمت باال باشد.
• خودتان را باال بکشید، قفس سینه خود را بکشید.

• در این وضعیت بمانید و تا 1۰ بشمارید.
4. سپاس گزاری کنید )3 دقیقه(

وقت��ی زمان��ی را برای تش��کر و س��پاس گزاری بابت همه  
داش��ته های مان اختصاص می دهیم، خوش��حال تر هس��تیم 
و اضط��راب کمتری داریم و همین ط��ور روابط مان هم بهبود 
می یابد. هر روز صبح چند دقیقه وقت بگذارید تا حداقل یکی 
از مواردی را که در زندگی بابت آن ش��کرگزارید، یادداش��ت 

کنید.
این شکرگزاری می تواند بابت کاری ساده مانند یک خواب 
راحت ش��بانه یا ح��س لذت بخش صرف وقت با دوس��تان و 
خانواده باش��د یا می تواند چیزی برجس��ته تر، مانند داش��تن 
س��المت بدنی، داشتن غذا در یخچال و نگرانی نداشتن بابت 

گرسنگی باشد.
موارد بی ش��ماری در زندگی ما وج��ود دارد که قدر آنها را 
نمی دانیم. صرف چند دقیق��ه در هر صبح برای یادآوری این 
نکت��ه به خودتان که زندگی چقدر عالی اس��ت )حتی در اوج 
ناامی��دی و تاریکی(، فورا کلید مثبت اندیش��ی را در مغزتان 
روش��ن می کند. این کار باعث افزایش احس��اس وابستگی به 
دیگران می شود، احساس شادی و رضایت شما را افزایش داده 

و استرس و اضطراب را کاهش می دهد.
5. موفقیت روزانه  خود را تجسم کنید )2-1 دقیقه(

این مرحله  نهایی را می توان به س��رعت انج��ام داد، اما این 
مرحله، کلید موفقیت ش��ما در فعالیت های روزانه است. یک 
یا دو دقیق��ه را صرف تصورکردن روز پیش رو و تمام کارهای 

کوچک و بزرگی کنید که باید انجام دهید.
همان طور که این رویدادها را در ذهن خود مرور می کنید، 
خودتان را در حال دس��تیابی ب��ه اهداف مهم خود در آن روز 
تجسم کنید. کارهایی که الزم است انجام دهید را تصور کنید؛ 
مانند جلسات یا تماس های تلفنی مهم. با چشم ذهن، خودتان 
را در حال رس��یدگی به هر وضعیت دشوار با دقت و ظرافتی 
خاص تصور کنید. مجس��م کنید که چگونه پروژه های تان را 
به صورت موثر و شایس��ته هدایت می کنید. خودتان را درگیر 
کار و بهره ور تصور کنید، در حال انجام موفق فهرست  کارها و 

رسیدگی به هر کاری که ممکن است پیش آید.
به آسانی با صرف چند دقیقه برای تجسم آنچه می خواهید 
امروز و در درازمدت به دست آورید، شما به خودتان برنامه ای 
ب��رای پیگیری می دهید و خواهید دی��د که به این اهداف در 
زندگی واقعی خواهید رس��ید. کارها ممکن اس��ت همیش��ه 
مطابق تصور ما پیش نروند، اما حداقل ش��ما یک نقشه  راه از 
جایی که می خواهید بروید و نحوه  برنامه ریزی برای حل وفصل 

موقعیت های مختلف خواهید داشت.
زمانی را ب��رای این 1۰ دقیقه روتین صبحگاهی اختصاص 
دهی��د تا خود را آماده ش��روع س��ریع و غ��رق در انجام همه 

کارهای روزانه خود ببینید.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

10 دقیقه تمرین صبحگاهی که ذهن شما را پاک می کند

بهترین راه تشخیص فرصت های مناسب کسب و کار
یکی از بزرگ ترین دغدغه هر کارآفرین این اس��ت بتواند بهترین فرصت را برای گسترش و رشد کسب 
و کار خود شناس��ایی کند. هر ش��خص موفقی دوست دارد برای موفقیت و پیشرفت خود هر کاری را که 
الزم اس��ت انجام دهد. یک کارآفرین به ش��رکت در جلس��ات و اجالس ها عادت کرده است و بر این باور 
اس��ت شاید با ش��رکت نکردن در یکی از آنها فرصت بسیار بزرگی را از دست بدهد که ممکن است دیگر 

هیچ وقت برایش تکرار نشود. 
کارآفرینان از شرکت در رویدادها نهایت لذت را می برند و باعث آشنایی شان با افراد جدید می شود که 

این خود می تواند نقطه  قوتی در شرایط آینده شان باشد.
اگر کارآفرین پروژه جدیدی را کلید زده باشد باید با مهارت از افراد خاصی در جهت فرصت رشد کسب 
و کار اس��تفاده کند. بنابراین تنها حضور در رویدادها و اجالس ها نمی تواند عامل موفقیت یک کارآفرین 
محس��وب شود، چراکه این رویدادها و گردهمایی های کاری هیچ گاه تمام نمی شوند و ممکن است حضور 
در آنها کمکی به کسب و کاری که ما مشغول آن هستیم نکند. نه شما و نه هیچ فرد دیگری منابع کافی 
و علم الزم را قبل از رسیدن به موفقیت نخواهد داشت، بنابراین بهترین و مؤثرترین راه این است از میان 
دعوت نامه هایی که به دستمان می رسد دعوت نامه ای را انتخاب کنیم که بی ارتباط با فعالیت مان نباشد تا 
بتوانیم با شرکت در آن جلسه اطالعات و علم بیشتری کسب کنیم. سه سؤالی را که در ادامه این مطلب 

بررسی می کنیم به تشخیص بهتر و مناسب تر فرصت ها کمک می کند.
1-آیا مخاطب و شرکت کنندگان اهداف یکسانی دارند؟

شاید این سؤال در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما پاسخ آن بسیار مهم است. افراد بسیاری هستند که 
گاه در قال��ب ی��ک گروه زمان خود را برای پروژه های غیرمفید هدر می دهند؛ پروژه هایی که در بلندمدت 
مش��خص می ش��ود برای ش��ان بی فایده بوده و فقط منابع و انرژی یک گروه را هدر داده اند، بنابراین پیش 
از هر کاری باید هدف مخاطب مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان س��نجید بین هدف مخاطب و هدف ش��ما 
که شرکت کننده هستید وجه اشتراکی وجود دارد یا خیر؟ شاید شرکت کردن در چنین گردهمایی هایی 
وسوس��ه انگیز به نظر برسد، اما تا زمانی که هدف یکسان و مشخصی بین شرکت کننده و مخاطب نباشد، 

حضور در آن تنها هدر دادن وقت و انرژی است.
2-آیا تنها اهداف و موقعیت های آینده را باید در نظر گرفت؟

گاهی اوقات پیش می آید مش��ترک نب��ودن اهداف دلیل قانع کننده و منطقی ب��رای نپذیرفتن فرصت 
همکاری ها نباش��د، شاید انجام آن همکاری در زمان جالب به نظر نرسد اما احتمال اینکه در آینده مفید 
واقع شود وجود دارد. از همه مهم تر اینکه چون شما فعاًل در آن شرایط قرار ندارید پس وقت و انرژی ای 
از ش��ما و همکاران تان گرفته نمی ش��ود فقط به ایجاد موقعیت عالی برای طرف مقابل تان کمک می کند. 
این نوع همکاری ها در فضای کسب و کار با دادن پیشنهادهایی جالب اقدام به جبران لطف شما می کند. 
به عن��وان مثال: ش��رکت یک پلتفرم خبری را به تازگی راه اندازی کرده اس��ت، اما هن��وز رونقی ندارد و از 
ش��ما می خواهد به عنوان کمک مطلبی برای شان بنویسید، محتوای کار شما با این درخواست دهنده هیچ 
همخوانی ندارد اما چون برای ش��ما کار زمان بری نیس��ت انجام می دهید. بعد از گذشت چند ماه کسب و 
کار آن پلتفرم رونق می گیرد و بخش مرتبط با کار ش��ما را نیز در س��ایت خود راه اندازی می کند که در 
نتیجه رابطه خوب و انس��ان دوستانه  تان به شما پیشنهاد همکاری داده می شود و مطالب شما را به چاپ 
می رسانند و از آنجایی که سایتی پرطرفدار است شانس بزرگی برای رشد کسب و کار شما فراهم می کند.

3-آیا به جای گفتن بله می توانید پیشنهاد دیگری جایگزین کنید؟
گفتن کلمه نه در ش��رایطی که کسی از ش��ما درخواست کمک کرده باشد به هیچ عنوان ساده نیست. 
بهترین کار در این ش��رایط پیش��نهاد راه حل جایگزین و معرفی او به یک فرد یا کسب و کار مرتبط است. 
این روزها آنقدر همه درگیر مس��ائل شخصی خود هستند که شاید فرصتی برای رفع مشکل طرف مقابل 
خود نداشته باشید. بهترین کار به جای گفتن بله و امید واهی به طرف مقابل می توان شخص مورد نظر را 
به فردی دیگر معرفی کرد که قطعاً نتیجه بهتری خواهد داشت. بهترین معلم تجربه است. کارآفرین یک 
کسب و کار با گذشت زمان یاد خواهد گرفت انجام چه  کارهایی و برقراری ارتباط مستمر با چه اشخاصی 
به پیش��رفتش کمک خواهد کرد. این س��ه س��ؤال، س��واالتی بودند که باعث بهبود روند تصمیم  گیری ها 

می شوند و احتمال اشتباه را کاهش می دهند.
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