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11 هزار شعبه بانکی در ایران تعطیل می شود؟

سیاست بهینه سازی شعب 
روی میز بانک ها

فرصت امروز: تعداد اس��تاندارد ش��عبه های بانک در ایران موضوع تازه ای نیس��ت و سال گذشته بود که حسن 
روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی از باال بودن شعب بانک ها در کشور انتقاد کرد. هرچند کارشناسان بانکی 
اعتقاد دارند که با توس��عه بانکداری الکترونیک به مرور تعداد شعب فیزیکی بانک ها کم می شود، اما آمارها نشان 
می دهد که به رغم توس��عه بانکداری الکترونیک همچنان بیش از 23هزار ش��عبه بانکی در کش��ور وجود دارد و 
مهمتر اینکه سهم باالیی از این شعب در اختیار بانک های دولتی و همینطور بانک های دولتی خصوصی شده است.
جدا از رئیس جمهور، مقامات بانک مرکزی هم بارها از موضوع ساماندهی تعداد شعب بانک ها سخن گفتند و...

طعنه همتی به دالالن بازار ارز:

 بانک مرکزی
جور تقاضای ارز را می کشد
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4
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مسکن در کدام کشورها از ایران ارزان تر است؟

مقایسه قیمت مسکن  در ایران و جهان

استارتاپ های اسالمی و ظرفیت توسعه اقتصادی
فروشگاه اینترنتی به جز وب سایت به چه مواردی نیاز دارد؟

کارآفرینی سبز چیست و چرا مقرون به صرفه است؟
کاربران را شیفته صفحات سایت تان کنید

کلیدهای طالیی یک تبلیغ ماندگار
داستان گویی در برندینگ و بازاریابی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

  چالش های تازه
ایالن ماسک

2

رئیـس پژوهشـکده پولی و بانکی بر لزوم حرکت به سـمت 
مقررات گـذاری بـرای ارزرمزها در کشـور تاکید کـرد و با 

بیـان اینکه بانک مرکزی بایـد واقعیت ها را درباره 
رمزارزها بپذیرد، گفت: رمزارزها توانایی دورزدن...

رئیس  پژوهشکده پولی و بانکی: بانک مرکزی ناتوانی 
رمزارزها را بپذیرد

آینده رمزارزها در ایران

یادداشت
بازار ارز و نیاز به ایجاد 
داشبورد ریسک ارزی

در تم��ام معام��ات تجاری 
ارز یکی  دنی��ا، خریدوف��روش 
از پیش نیازهای تجارت اس��ت. 
برخی انتقادها در کشورمان به 
وضعیت نامش��خص ارز در بازار 
است؛ موضوع مهمی که تعیین 
قیمت واقعی آن را باید به بازار 
واگ��ذار کرد. حال یک هفته ای 
اس��ت که دولت تصمیم گرفته 
با ارائه بس��ته ای جدید، قیمت 
ارز را ب��ه بازاری ها واگذار کند. 
بسته جدید ارزی کامًا با بسته 
اساس��ی  تفاوت های  گذش��ته 
دارد. در بس��ته گذش��ته بانک 
مرک��زی بود که بار س��نگینی 
را بر دوش داش��ت و می گفت 
متعه��دم و همه ارزها را با یک 
قیم��ت قابل قب��ول و متع��ادل 

تأمین می کنم.
از سوی دیگر شرایطی وجود 
داش��ت ک��ه رانت های��ی ایجاد 
می ش��د و این مسئله مشکات 
بزرگ مقیاس درست کرده بود. 
در ش��رایط جدی��د تعهد بانک 
مرک��زی خیل��ی کمتر اس��ت. 
امروز بان��ک مرکزی تعهد دارد 
که ب��رای کااله��ای ضروری و 
اساس��ی از جمله م��واد غذایی 
ضروری مردم و همچنین دارو 
و ملزوم��ات پزش��کی با قیمت 

متع��ادل و ی��ا حت��ی 
2قیمت ثابت ارز...
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رئیس جمه��ور ارتباط��ات و فناوری اطاع��ات را نماد تحول جوام��ع در حوزه 
تکنولوژی دانس��ت و با بیان اینک��ه مقاومت در برابر فناوری ه��ا و تحوالت نوین، 
رویکردی قدیمی اس��ت، تاکید کرد ش��ناخت درست و فرهنگ س��ازی، تنها راه 

مدیریت و پیشگیری از مشکات فناوری است.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دولت، حجت االسام و المسلمین دکتر حسن 
روحانی روز دوش��نبه در دیدار وزیر و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 
با تاکید بر اینکه مبارزه با خواس��ت عموم مردم، ش��رعی و قانونی نیس��ت، گفت: 
فناوری های نوین منافع زیاد و خطرات محدودی دارد و ما نمی توانیم زندگی مردم 

را از تحوالت فناوری و ارتباطی جدا کنیم.
روحانی به تغییر نام چندباره این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: تغییر نام چندباره 
این وزارتخانه نشان دهنده آن است که این مجموعه راهی طوالنی را در دل تغییرات 
تکنولوژیک طی کرده و به ترتیب از وزارت پس��ت به وزارت پست و تلگراف و بعد 
تلفن و امروزه به وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات تغییر نام و مأموریت داده است.
رئیس جمه��ور ادامه داد: زمانی که این وزارتخانه فقط متولی پس��ت، تلگراف و 
تلفن بود، حکومت ها چندان نسبت به آن احساس دردسر نمی کردند اما با اختراع 
رادیو از آنجا که مردم دیگر می توانستند از فواصل دور و کشورهای دیگر که تحت 
حاکمیت حکومت کشور خودشان نبود، پیام بگیرند، دردسر حکومت ها شروع شد 
و گویا اولین بار در ایران این پهلوی اول بوده است که دستور اعمال فیلترینگ برای 

رادیو به عنوان نوظهورترین رسانه عصر خودش را صادر کرده بود.
روحانی اظهار داشت: پیشرفت و تکامل رسانه ها، با این دست مخالفت ها متوقف 
نشد و به عنوان مثال در جریان مبارزات انقابی ملت ایران شاهد استفاده گسترده 
از ضبط صوت و نوارهای کاس��ت بودیم. این فن��اوری اطاعات و ابزار ارتباطات و 
انتق��ال اطاعات ب��ود که پیام انقاب ملت ایران را خیلی راحت و س��ریع منتقل 

می کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مقاومت در برابر فناوری ها و تحوالت نوین، رویکردی 
قدیمی اس��ت، افزود: عادت انسان ها در اس��تفاده از یک امکان و وسیله گاهی به 
طور طبیعی تبدیل به حق می ش��ود که هر نوع مخالفت با آن اقدامی نادرس��ت 
از س��وی استفاده کنندگان به حساب می آید و از سوی دیگر نیز عده ای همواره با 
هر پدیده جدیدی مخالفت و مقابله می کنند و این دو خصیصه اجتماعی، عرصه 
ارتباطات و تجهیزات ارتباطاتی را نیز ش��امل ش��ده و شاهد هستیم که همچنان 
عده ای ب��ا پدیده هایی جدید به ویژه در زمینه فناوری ه��ای ارتباطی و اطاعاتی 

مخالفت می کنند.
روحانی تصریح کرد: درس��ت است که هر پدیده جدیدی ممکن است در کنار 
فواید زیادش خطراتی نیز داش��ته باشد، اما این معقول نیست که در برابر احتمال 
بروز یک آس��یب یا خطر، استفاده از ابزار یا امکانی که فواید زیادی دارد را به طور 
کلی کنار بگذاریم و از س��وی دیگر اینگونه نیس��ت که همه عالم گوش به فرمان 
ما باش��ند تا ببینند که چه زمانی اس��تفاده از یک امکان یا ابزار جدیدی را ممنوع 

می کنیم تا آنها نیز دیگر از آن استفاده نکنند!
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: به طور طبیعی مردم استفاده از ابزار و امکانات 
جدید را برمبنای نیاز، نوع تفکر و سلیقه خودشان انتخاب می کنند و اساساً وقتی 
امکانات و ابزار جدیدی ایجاد می ش��ود، نمی شود به مردم گفت که از آن استفاده 
نکنند بلکه راهکار صحیح، آموزش روش صحیح اس��تفاده از آن امکان و چگونگی 

راه های پرهیز از خطرات آن است.
روحانی گفت: امروز زندگی همه مردم جهان در بس��تر فضای مجازی ش��کل و 
شیوه جدیدی یافته که دائم نیز در حال تغییر و تکامل است؛ تغییر و تحول عرصه 
فضای مجازی با زندگی مردم عجین ش��ده و دیگر نمی ش��ود فضای مجازی را از 
زندگی مردم جدا کرد. دیگر این امر قابل تحقق نیست که حاکمیت از مردم بخواهد 

به عنوان مثال موبایل را به خاطر برخی آسیب هایش کنار بگذارند.
رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست، 
اضافه کرد: برخی فکر می کنند اختیاراتی از آسمان دارند تا بر زمینی ها هر فرمانی 
که می خواهند صادر کنند، اما خداوند به پیامبر خاتم )ص( نیز تأکید کرد که تو 
وکیل مردم نیس��تی و فقط مأمور اباغ پیام هس��تی و مردم در پذیرش یا رد آن، 
مختار هستند. نمی توان با خواست عمومی مردم مبارزه کرد و این کار نه شدنی و 

نه مشروع و قانونی خواهد بود.
روحانی اظهار داش��ت: اگر کس��ی بخواهد مردم را مجبور ب��ه کاری کند دیگر 
اسم آن ارتباطی با دین و دینداری ندارد، چراکه اساس دین، فهم، درک و سپس 
پذیرش و انتخاب است و البته این اصل بر همه اصل های عرصه های دیگر صادق 
و حاکم اس��ت. مردم فهم دارند و در مواجهه با هر مس��أله ای که آسیب هایی دارد 
به دنبال فرا گرفتن فرهنگ صحیح استفاده از آن و راه های پرهیز از آسیب هایش 

هستند.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که عده ای از فضای مجازی 
در راستای منافع شخصی و گروهی خودشان استفاده نامناسب می کنند و براساس 
برخی تحقیقات انجام شده، لحن عمومی مردم کشورمان در فضای مجازی نسبت 

به دیگر کشورهای پیشرفته نامناسب تر است که باید برای آن نیز فکری شود.
روحانی خاطرنشان کرد: به طور طبیعی مخاطرات استفاده از یک امکان و ابزار 
جدید برای کسی که تازه شروع به استفاده از آن می کند، بیشتر از کسی است که 
به اس��تفاده از آن امکان و ابزار جدید عادت کرده اس��ت، به خصوص اگر از همان 
آغ��از در اختیار قرار گرفتن این اب��زار و امکان جدید بخواهیم درخت ممنوعه نیز 
ب��رای آن تعریف کنیم که آن وقت خود این درخت ممنوعه عاملی برای تحریک 
استفاده کننده به کشف دلیل این ممنوعیت است که می تواند مخاطرات و آسیب ها 

را بیشتر کند.
رئیس جمهور گفت: باید قبول کنیم که اشتباه کردیم  فکر کردیم اگر بگوییم 
استفاده از فان امکان ممنوع بوده و فیلتر است همه به آن گوش می کنند. دیدیم 
که پس از فیلتر هر امکانی، فیلترش��کن آن ایجاد ش��د و هرچه تاش کردیم به 
طور روزانه فیلترش��کن های جدید ارائه شد و در نتیجه، زیان و آسیبی که به ویژه 
به جوانان و فرزندان ما از ناحیه استفاده از فیلترشکن ها وارد شد، بیشتر از زمانی 
است که به طور عادی مثًا از همان نرم افزاری که فیلتر کردیم، استفاده می کردند.

روحانی ادامه داد: راه پیشگیری از مخاطرات ابزارهای ارتباطی جدید، فیلترینگ 
نیست، بلکه باید سواد رسانه ای و دیجیتال جوانان و نوجوانان و البته والدین و همه 
جامعه را باال ببریم تا بتوانند در کنار استفاده مناسب از این امکانات، از مخاطرات و 

آسیب های آن نیز در امان بمانند.
رئی��س جمهور با بیان اینکه انحصار در هی��چ پدیده ای جواب نمی دهد؛ چه در 
رسانه و چه در فناوری، اظهار داشت: امروزه شاهد آن هستیم که استفاده از موبایل 
در ایران نس��بت به خیلی کشورهای دیگر بیشتر اس��ت و یک دلیل مهم آن این 
اس��ت که در کشور رسانه آزاد نداریم و مردم برای دسترسی آزادانه تر به اطاعات 
به اس��تفاده از موبایل و دسترسی به فضای مجازی از طریق آن، هجوم آورده اند و 
لذا ش��اهد بروز تورم در اس��تفاده از موبایل و فضای مجازی هستیم. اگر گروه ها و 
دسته های مختلف در کشور رادیو و تلویزیون داشتند، بخشی از حرف و سخن خود 
را از آن طریق بیان می کردند و آن وقت به طور طبیعی این تورم در زمینه استفاده 

از موبایل و فضای مجازی به وجود نمی آمد.
روحانی با تأکید بر اینکه باید این رویه ها اصاح ش��وند، تصریح کرد: البته باید 
همه به ضرورت اصاح این رویه ها و روندها برسیم. امروز هنوز همه به این نتیجه 
نرس��یده ایم که انحصار در هر زمینه و موضوعی مضر است؛ باید در زمینه گردش 
اطاعات، آزادی بیشتر ایجاد کنیم و البته نیاز است که نظارت در این زمینه نیز به 

طور قانونمند تقویت شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: وقتی گردش آزاد اطاعات رواج یابد و نظارت بر 
آن تقویت شود، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که هر کسی یا گروهی به طور ناشناس 
و بدون شناسنامه بتواند از این عرصه برای بی اخاقی های خود سوء استفاده کند و 
یا از سوی دیگر شاهد آن نخواهیم بود که عده ای به طور فله ای  با یک سیم کارت 
پیامک های تبلیغاتی انبوه بفرستند و وقت و عمر مردم را تلف کنند؛ اینگونه اتاف 
وقت و عمر مردم و آزار و اذیت های بی حس��اب شرعاً حرام است و راه مقابله با آن 
ایجاد فضای آزاد و البته قانونمند نشر اطاعات و نظارت قانونی و دقیق بر آن است.

روحانی با اش��اره به اهمیت بهره گیری هرچه بیشتر و مؤثرتر از فضای مجازی، 
گفت: فضای مجازی و عرصه دیجیتال امروز نه بخش و ش��اخه ای از اقتصاد، بلکه 
بس��تر و پایه ای اصلی و اساس��ی برای اقتصاد اس��ت. از سوی دیگر فضای مجازی 
می توان��د همه م��ردم و فعاالن اقتصادی را توانمند کند و زیربنای مناس��ب برای 
تسریع و تسهیل تعامات اقتصادی، علمی و فرهنگی باشد. امروز همچنین فضای 
مجازی یک ابزار مؤثر برای ایجاد عدالت است چراکه با اتصال یک روستا به اینترنت 
پرسرعت امکان بهره مندی از خیلی از امکانات کشور برای روستاییان نیز همانگونه 

که برای شهرنشینان فراهم است، فراهم خواهد شد.
رئی��س جمهور اف��زود: فضای مجازی زیربنای بس��یاری از تحوالت اقتصادی و 
توس��عه متوازن پایدار خواهد بود و در کنار توانمندسازی همه مردم  فارغ از محل 
سکونت شان می تواند به گسترش عدالت اجتماعی کمک کرده و با ایجاد شفافیت 

به مبارزه مؤثر با فساد کمک کند.
روحانی اظهار داشت: چندین بار تأکید کردم که باید هر فرد یا مجموعه ای که 
درخواس��ت دریافت ارز دولتی برای واردات دارد از همان لحظه ثبت درخواس��ت ، 
مراحل بررس��ی و تأیید درخواست، در اختیار قرار دادن ارز، خرید کاال، انتقال آن، 
ترخیص از گمرک، انبار و نحوه و میزان توزیع در بازار را به طور دقیق و به روز در 
فضای مجازی ثبت کند تا امکان فساد و سوء استفاده به حداقل برسد. دولت نیز در 
راستای تحقق یکی از بزرگترین شعارهایش یعنی ایجاد شفافیت لوایح مورد نیاز را 

در دست بررسی دارد تا به مجلس تقدیم شوند.
 رئیس جمهور همچنین با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در 
زمینه تاقی و تبادل اطاعات اظهار امیدواری کرد که این مصوبه هرچه سریع تر 

و به طور کامل اجرایی شود.
روحانی با اش��اره به س��فر خود به کش��ور مالزی در حدود 3۰ س��ال پیش و 
پیشرفت های این کشور در آن دوره در زمینه فناوری اطاعات، گفت: با استفاده از 

فناوری اطاعات سرمایه  گذاری و اجرای قراردادها تسهیل می شود.
رئی��س جمهور با بیان اینک��ه امروز باید تاش و حرکت بزرگی را در راس��تای 
استفاده از فناوری اطاعات در بخش های مختلف انجام دهیم، اظهار داشت: اینکه 
می گوییم فیلتر وجود نداشته باشد به معنای این نیست که این فضا بدون حساب 
و کتاب و نظارت باقی بماند بلکه هم باید نظارت کافی داشته باشیم و هم باید به 

کسانی که از فضای مجازی استفاده می کنند، آموزش های صحیح را ارائه دهیم.
روحانی افزود: امروز سواد داشتن تنها منحصر به خواندن و نوشتن نیست بلکه 
نحوه استفاده صحیح از فضای ارتباطی و فضای مجازی هم به نوعی سواد مخصوص 

به خود را نیاز دارد.
رئی��س جمهور با بیان اینکه ام��روز یک منبع بزرگی از اطاعات از طریق تلفن 
همراه در اختیار افراد به ویژه نوجوانان و جوانان اس��ت و گاهی آنها در بس��یاری از 
مسائل اطاعات بیشتری داشته و جلو می افتند، خاطرنشان کرد: امروز مسئوالن 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات وظیفه س��نگینی را برای ارائه امکانات الزم به 
مردم بر دوش دارند و باید برای توسعه دولت الکترونیک تاش کنند، چرا که دولت 

الکترونیک حقیقتاً خواست و اراده مردم است.

روحانی ادامه داد: درباره استفاده از دولت الکترونیک در موضوع سامت و ایجاد 
شبکه های مرتبط در این راستا که بسیار حائز اهمیت است بارها با وزیر ارتباطات 
صحبت کردم و این کاری اس��ت که باید انجام ش��ود تا مردم با آسودگی بیشتر و 
ب��دون نیاز به انجام آزمایش ها و کارهای تکراری بتوانند در مکان های مختلف، به 

سامت خود رسیدگی کنند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه راه حل رفع بسیاری از مشکات جامعه، تقویت، 
توس��عه و سامت دولت الکترونیک اس��ت، گفت: ما ناچاریم تحولی بزرگ در این 

راستا ایجاد کنیم که البته دولت به طور کامل از آن پشتیبانی می کند.
روحانی با بیان اینکه دولت برای توس��عه فضای مج��ازی و افزایش پهنای باند 
در کشور فش��ارهای فراوانی را تحمل کرد، اما در برابر همه آنها ایستاد، افزود: هر 
تصمیمی در هر دستگاهی برخاف آن اتخاذ می شد دولت مخالفت می کرد و مردم 
اگر امروز به راحتی می توانند از این فضا استفاده کنند باید بدانند دولت یازدهم و 

دوازدهم از آبروی خود در این راستا مایه گذاشت.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مراقبت و صیانت از این دستاوردها و واگذاری 
ام��ور ب��ه مردم، تصریح کرد: به جز امور زیرس��اختی که نیاز ب��ه تاش و فعالیت 
بخش های دولتی دارد، باید تولید محتوا را به مردم واگذار کنیم و در حقیقت رسانه، 
فضای مجازی، کتاب، تئاتر و سینما هر کدام باید وظیفه و کار خود را انجام دهند 
و هیچ یک جایگزین هم نمی شوند و همه باید بتوانند از این فناوری استفاده کنند.
روحانی اش��تغال جوانان به ویژه افراد تحصیلکرده را یکی از مسئولیت های مهم 
مس��ئوالن دانست و گفت: امروز آمار رس��می بیکاری در کشور در مجموع حدود 
۱۱.۷دهم درصد است، اما اگر در اقشار مختلف مانند جوانان تحصیلکرده یا زنان و 

نوجوانان وارد شویم می بینیم که این آمار افزایش می یابد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولیت ما این است که باید برای همه شغل ایجاد 
کنیم، گفت: روزگاری که بخواهیم بگوییم خانم ها باید فقط در خانه باشند و حق 

آمدن در جامعه را ندارند، گذشته است.
روحانی با اش��اره به اینکه همه باید اصول مربوط به خود را حفظ کنند، گفت: 
متأسفانه در مسأله حجاب ، اول از زن شروع می کنیم در حالی که قرآن ابتدا مرد 
را از ن��گاه ه��رز دور می کن��د، اما ما می رویم و به خاطر حجاب دخت��ران و زنان را 

دستگیر می کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: اساس حجاب برای امنیت زن است همانطور که خدا در 
قرآن می فرماید، حجاب را برای جلوگیری از آسیب زن قرار داده تا مورد آزار و اذیت 
ع��ده ای مریض قرار نگیرند. همه آنچ��ه درباره حجاب در قرآن آمده برای حمایت 
از زن اس��ت، اما به گونه ای رفتار ش��ده که انگار باید چماقی بر سر زن باشد و این 

به خاطر آن است که مساله حجاب را درست در جامعه تبیین نکردیم.
روحانی با بیان اینکه زنان در برخی امور س��امت بهتری نسبت به مردم دارند، 
گفت: باید برخی امور را که مربوط به زنان است و آنان بهتر می توانند انجام دهند، 
به آنها واگذار کنیم، به گونه ای که براساس تجارب گذشته در وزارتخانه ها تاکنون 

هیچ فساد مالی از سوی زنان در مسئولیت های مختلف دیده نشده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید از همه نیروهای خاق جامعه اس��تفاده کنیم، 
اظهار داش��ت: هر کجا مس��ئولیتی به جوانان و بانوان واگذار شد، ضرر نکرده ایم و 
نمونه بارز آن حضور یک جوان به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات اس��ت؛ 
کم داشتیم وزیری در این سن مسئولیت را به عهده بگیرد و موفق باشد و مدیران 
باتجربه هم مدیریت او را قبول داشته باشند و امروز یک نیروی جوان، با ایمان، ایثار 

و ایستادگی در این بخش مدیریت می کند.
روحانی افزود: شرط اول ما با آقای جهرمی در هنگام پذیرش مسئولیت وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات این بود که باید در راستای ایجاد شغل تاش مضاعفی 

داشته باشد و ایشان قول داد که ساالنه ۱۰۰هزار شغل را ایجاد کند.

روحانی در دیدار با مدیران وزارت ارتباطات:

در جهان شبکه ای درخت ممنوعه نسازیم

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران



مجمع جهانی اقتصاد، وقوع رکود در اقتصاد جهانی را مهم ترین نگرانی 
مدیران اقتصادی و بنگاه های تجاری معرفی کرد. در نظرس��نجی مجمع 
جهان��ی اقتصاد از مدی��ران ۸۰۰ بنگاه اقتصادی و تج��اری بزرگ جهان، 
رکود اقتصادی به عنوان بزرگ ترین نگرانی سال 2۰۱۹ مطرح شده است. 
رکود اقتصادی در کش��ورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای التین به عنوان 
دغدغه نخست و در آمریکا به عنوان سومین دغدغه بزرگ مدیران مطرح 
شده است. مهم ترین دغدغه در آمریکا از نگاه مدیران اقتصادی، تهدیدات 

سایبری بوده است.
ام��ا پس از رکود اقتصادی، تهدید تج��ارت جهانی دومین دغدغه مهم 
مدیران اقتصادی در س��ال 2۰۱۹ اس��ت. گزارش مجم��ع جهانی اقتصاد 
موس��وم به گزارش ریسک جهانی سال 2۰۱۹ نش��ان می دهد خطر بروز 
درگیری بین قدرت های بزرگ جهان بس��یار باالس��ت و این مانعی در راه 
رش��د کس��ب وکارها و تاش دولت ها برای مقابله با تغیی��رات اقلیمی و 
حمات سایبری است. در واقع، پیامدهای جنگ تجاری و تعرفه ای چین 
و آمریکا موجب شده تا نگرانی از گسترش سیاست های حمایت گرایانه در 
سراسر جهان تشدید شود و تهدید تجارت جهانی، نگرانی عمده فعاالن و 

مدیران اقتصادی باشد.
کمبود نیروی انس��انی ماهر نیز سومین دغدغه مهم و مشترک مدیران 
اقتصادی در سال 2۰۱۹ است. به گفته ربکا ری، معاون سرمایه های انسانی 
رئیس مجمع جهانی اقتصاد، »کمبود نیروی انسانی ماهر ازجمله تهدیدات 
اقتصاد جهانی است و با افزایش رقابت جهانی و کاهش نیروی کار ماهر در 

دسترس، جای تعجبی ندارد که کمبود نیروی انسانی ماهر، سومین تهدید 
بزرگ مطرح ش��ده از جانب مدیران باشد.« در ادامه گزارش مجمع جهانی 
اقتصاد هم تهدیدات سایبری، نوسانات ارزی به ویژه در اقتصادهای نوظهور، 
افزایش نرخ بهره، مشخص نبودن سیاست های مالیاتی، نابرابری درآمدی، 
تغیی��رات اقلیمی زمین، افزایش قیمت ان��رژی و برگزیت، به عنوان دیگر 
عوامل نگران کننده توس��ط مدیران ش��رکت ها و بنگاه های تجاری معرفی 
ش��ده است. جالب ترین نکته این گزارش به تفاوت تلقی و نگاه مدیران در 
چی��ن و آمریکا برمی گردد. در حالی مدیران آمریکایی، فرهنگ کاری این 
کشور را مهمترین عامل تقویت اطمینان خود به کسب و کارها دانسته اند 
که مدی��ران چینی بیش از هر چیز به توانایی رهبری و اس��تعداد نیروی 

انسانی خود متکی هستند.
مهاجرت، همکاری و تحرک اجتماعی

گزارش دوم مجمع جهان��ی اقتصاد درباره مهاجرت، همکاری و تحرک 
اجتماعی است. مجمع جهانی اقتصاد با نظرسنجی از ۱۰ هزار نفر از مردم 
سراسر جهان به این نتیجه رسیده است که دنیا از مهاجرت و همکاری های 
چندجانبه اس��تقبال می کند. گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد 
که مردم آمریکا و جنوب آس��یا بیش��تر از مهاجران استقبال می کنند و از 
هر سه شهروند آمریکایی یک نفر فکر می کند که می توان با کار سخت از 

فقر به ثروت رسید. 
این گ��زارش همچنین می گوی��د بخش اعظمی از پاس��خگویان یعنی 
5۷درصد از آنها فکر می کنند که وجود مهاجران برای کشورش��ان خوب 
و مثمرثمر بوده اس��ت. مثبت ترین پاس��خگویانی ک��ه از حضور مهاجران 
اس��تقبال کرده اند، س��اکن آمریکای ش��مالی و آس��یای جنوبی بوده اند، 
به طوری که 66درصد از اهالی آمریکای شمالی و ۷2درصد از مردم آسیای 

جنوبی حضور مهاجران در کشورش��ان را خوب ارزیابی کرده اند. از س��وی 
دیگر، تنها 4۰درصد از مردم شرق اروپا و 46درصد از ساکنان اروپای غربی 
چنین نظری دارند.  مردم آس��یای جنوبی همچنین حائز بیشترین پاسخ 
مثبت به س��والی درباره مسئولیت کشورشان برای کمک به دیگر کشورها 
بوده اند. ۹4درصد از پاس��خگویان در این منطقه از آسیا فکر می کنند که 

کشور آنها نسبت به کمک به دیگر کشورها مسئول است. 
در گزارش مجمع جهانی اقتص��اد میانگین این گزاره در دنیا ۷2درصد 
ب��وده، اما در آمریکای ش��مالی داس��تان متفاوت اس��ت. با وج��ود اینکه 
پاسخگویان در این منطقه نسبت به مهاجرت نظر مثبتی دارند، اما با این 
حال، کمترین میزان امتیاز را درباره مسئولیت کشورشان در کمک به دیگر 

کشورها کسب کرده اند که 6۱درصد است.
کارلوس شوآب از مدیران اجرایی مجمع جهانی اقتصاد می گوید: »تمایل 
بیشتر  افکار عمومی جهان به همکاری کشورها و درخواست آنها از رهبران 
ب��رای یافتن راه های همکاری، فرصت حل و فصل چالش هایی که همه با 
آن رو به رو هستیم را فراهم می کند.« در نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد 
از مردم دنیا همچنین درباره مفهوم پیشرفت اجتماعی هم سوال پرسیده 
ش��د و پاسخ ها نشان دهنده تردیدهایی در این زمینه است، چنانچه از هر 
پنج شهروند اروپایی یک نفر باور دارد که یک شخص فقیر می تواند با کار 
سخت ثروتمند شود. در ایاالت متحده آمریکا نیز 34درصد از پاسخگویان 

نگاه مثبتی به رشد و تحرک اجتماعی داشتند.
اجاس س��االنه مجمع جهانی اقتصاد از امروز دوم بهمن ماه )22 تا 25 
ژانویه( در ش��هر کوچک داووس س��وییس برگزار می ش��ود. شعار داووس 
2۰۱۹ »شکل دهی معماری جدید در عصر انقاب صنعتی چهارم« انتخاب 

شده است.

مهمترین دغدغه و نگرانی مدیران اقتصادی در سال 2019 چیست؟

2 گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره رکود و مهاجرت

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بر لزوم حرکت به سمت مقررات گذاری 
برای ارزرمزها در کش��ور تاکید کرد و ب��ا بیان اینکه بانک مرکزی باید 
واقعیت ه��ا را درباره رمزارزها بپذیرد، گف��ت: رمزارزها توانایی دورزدن 

تحریم ها را ندارند.
عل��ی دیواندری در نشس��ت خبری هش��تمین همای��ش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت که در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن ماه امسال 
برگزار می شود، گفت: هشتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و 
نظام ه��ای پرداخت با موضوع انقاب باک چین در مرکز همایش های 
بین المللی برج میاد برگزار خواهد ش��د که مهم ترین هدف آن، بحث 
و تبادل نظر درخص��وص آخرین تحوالت صنعت بانکداری الکترونیک 

است.
او اهداف این همایش را تبیین و بررسی روندهای صنعت بانکداری و 
پرداخت با استفاده از فناوری باک چین، روندهای بین المللی بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت، تحوالت ایجادش��ده در حوزه فناوری 
اطاعات با فناوری ب��اک چین، موانع و چالش های پیش روی صنعت 
بانکداری و پرداخت، تحوالت ایجادش��ده در ح��وزه رمزارزها و فضای 

جدید کسب و کار مالی خواند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به محورهای این همایش دو 
روزه، تصریح کرد: فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع ش��ده، رمزارزها، 
س��امانه های پرداخت جایگزین، فناوری های مالی، پرداخت و بانکداری 
ب��از، تقلب، پولش��ویی، کاهبرداری و روش های مقابل��ه با آن و تحول 

دیجیتال مهم ترین محورهای این همایش هستند.
به گزارش ایسنا، دیواندری ادامه داد: در این همایش تاش می کنیم 
به این س��وال پاسخ داده ش��ود که این پول های دیجیتالی تهدیدی به 
شمار می روند یا اینکه مکمل پول های سنتی هستند، همچنین مسائل 
فقهی و ش��رعی و کاربری این رمزارزها و چالش های قانونی آن بحث و 

بررسی خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم حرکت به س��مت مقررات گذاری برای 
ارزرمزها در کشور، گفت: باید ارزرمز ملی را جدی بگیریم و این موضوع 
می تواند در همایش بانکداری الکترونیک ایجاد و معرفی ش��ود و باید با 
جدیت وارد این موضوع شده و به سمت استفاده از کاربردهایی که این 

نوع ارزها می تواند برای ما ایجاد کند، حرکت کنیم.
رئی��س پژوهش��کده پول��ی و بانک��ی با بی��ان اینکه باید به س��مت 
مقررات گ��ذاری برای رمزارزه��ا حرکت کنیم، گفت: فض��ای ارزرمزها 
می توان��د امکانات خوبی را برای ما ایجاد کن��د، این روزها بحث ایجاد 
ارزرمز ملی مطرح است و نهادهای مختلف در حال کار روی آن هستند، 
ولی تاکنون به تصمیم مش��خصی درباره آن نرسیده ایم. استفاده از این 

نوع ارزها می تواند بخشی از مشکات کشور را حل کند.

دیواندری درباره آینده استفاده از بیت کوین و سایر ارزرمزها در ایران، 
تصریح کرد: رمزارزها واقعیت هایی هستند که وجود دارند و نمی توانیم 
آثار آن را از بین ببریم و بسیاری از کشورها این نوع ارزها را به رسمیت 
ش��ناخته و به سمت مقررات گذاری برای آنها حرکت کرده اند، بنابراین 
م��ا نیز باید واقعیت ها را پذیرفته و به س��مت مقررات گذاری برای آنها 

حرکت کنیم.
دبیر هشتمین همایش بانکداری الکترونیک، مقررات گذاری را عاملی 
برای کاهش آثار س��وء رمزارزها عنوان کرد و گفت: در دنیا کش��ورهای 
مختلف، موضع متفاوتی درب��اره این ارزها دارند و در حال حاضر بانک 
مرکزی ایران آنها را به رس��میت نمی شناسد و مجوز فعالیت ندارند، اما 
به نظر من باید به س��مت پذیرش واقعیت ها و مقررات گذاری برای آنها 

حرکت کنیم.
دیوان��دری درخص��وص احتمال تغییر تصمیم بان��ک  مرکزی درباره 
رمزارزها، گفت: اگر به واقعیت ها توجه نکنیم، آنها خود را به ما تحمیل 
می کنن��د، بنابراین بانک مرکزی باید مانند س��ایر نهادها واقعیت ها را 

بپذیرد.
وی در پاس��خ به سوالی درباره توس��عه رمزارز با پشتوانه ریال توسط 
شرکت خدمات انفورماتیک، اظهار کرد: طبق آنچه در خبرها آمده این 
پروژه درباره توزیع رمزارزی است که نمونه آن در کشورها و شرکت های 

دیگر انجام شده که قابلیت ماینینگ ندارد و اتفاق جدیدی نیست.
رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی با بی��ان اینکه متولی تصمیم گیری 
درخصوص رمزارزها، بانک مرکزی اس��ت، گفت: پول وس��یله مبادله یا 
سنجش ارزش یا حفظ ارزش است و رمزارزها نیز این کارکردها را دارند.

دیواندری در پاس��خ به توانایی ارزرمزها برای دور زدن تحریم، گفت: 
حکومت ها در سیس��تم سنتی مقرراتی گذاشته اند که اهداف خود را از 
طریق پولی و بانکی دنبال کنند، درس��ت است که باک چین خارج از 
تیررس و دید بانک های مرکزی دنیا اس��ت، اما حجم عملیات با آن به 

گونه ای نیست که بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم.
وی همچنین با اشاره به مطالعات این پژوهشکده درباره حذف چهار 
صفر از پول ملی، تصریح کرد: پژوهش��کده در گذشته زمانی که حذف 
صف��ر مطرح بود، مطالعه ای را انج��ام داد و گزارش آن به بانک مرکزی 
ارائه ش��د، اما بحث حذف چهار صفر جدید بود و دلیل آن الیحه قانون 
بانکداری اس��ت ک��ه رئیس کل هم توضیح دادند ک��ه کاری طوالنی و 

زمان بر خواهد بود.
رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی با بیان اینک��ه موضوع کارمزد حل 
نش��ده و نباید از دس��تور کار خارج ش��ود، گفت: اگر در حوزه کارمزد 
تصمیم مناس��بی نگیریم، س��رمایه گذاری در آی تی با مش��کل مواجه 

می شود.

دیواندری افزود: بانک مرکزی از پژوهش��کده خواس��ته در این حوزه 
مطالعه کند و پروژه ای در پژوهشکده شکل گرفته و در حال انجام است 
که نتایج آن به بانک مرکزی ارائه می ش��ود، البته مقاومت هایی در این 

حوزه وجود دارد و اگر فکری نکنیم با مشکل مواجه می شویم.
وی ادامه داد: سیس��تم بانکداری ما کارمزدمحور نیس��ت و از س��ود 
تس��هیات درآمد کسب می کند، اما این سیستم در دنیا متفاوت است 
و نرخ های س��ود تس��هیات یک درصد تا یک و نیم درصد باالتر لحاظ 
می ش��ود، اما در ایران نرخ تس��هیات باید باال باشد، چون کارمزد مبنا 

نیست.
دبیر هش��تمین همای��ش بانکداری الکترونیک همچنین با اش��اره 
به برگزاری جش��نواره دکتر نوربخ��ش در این همایش گفت: انتخاب 
بانک ه��ا و ش��رکت های برت��ر و نوآور یک��ی از فعالیت ه��ای جنبی 
همایش  س��االنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت اس��ت که 
این مهم در قالب جش��نواره ها و مس��ابقات مختلف و با رعایت س��ه 
معیار نوآورانه بودن، کاربردی بودن و س��ودآوری بالقوه در دستور کار 

همایش قرار دارد.
وی ادامه داد: امسال نیز جشنواره دکتر نوربخش همانند سال گذشته 
در هفت بخش: س��امانه های ملی، سامانه های درون بانکی، سامانه های 
مشتریان، امنیت در شبکه زیرساخت، سخت افزار و تجهیزات، پلتفرم و 

مسئولیت های اجتماعی برگزار خواهد شد.
دیواندری همچنین خاطرنشان کرد که در کنار همایش، نمایشگاهی 
تخصصی جهت معرفی دستاوردهای س�ازمان های ارائه کنن�ده خدمات 
بانکی کش�ور در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار 
خواهد ش��د. در این نمایش��گاه ع��اوه بر بانک ها و موسس��ات مالی و 
اعتباری، ش��رکت هایی که در زمین�ه ارائه خدمات بانکی فعالیت دارند 
جهت معرفی خدمات، محصوالت و توانمندی های خود حضور خواهند 

داشت.
رئی��س پژوهش��کده پولی و بانکی ادامه داد: 24 س��خنرانی توس��ط 
مقام��ات، مدیران ارش��د و صاحب نظران داخل��ی و بین المللی در این 
همای��ش ارائه خواهد ش��د. همچنین ۱۱ میزگ��رد تخصصی از جمله 
در زمینه سیاس��ت گذاری در حوزه فناوری ه��ای نوین، پرونده ای برای 
بانکداری باز، شناس��ایی تراکنش های مشکوک، درآمدهای کارمزدی و 

بانکداری الکترونیک و ... برگزار خواهند شد.
دیوان��دری در پای��ان گفت: در ای��ن همایش همچنی��ن ۱5 کارگاه 
آموزش��ی از جمله درباره »هوش تهدید سایبری، ارزش گذاری ارزهای 
رمزنگاری شده و باک چین، مبارزه با تقلب در حوزه وصول مطالبات از 
اصناف با تکیه بر تحلیل کان داده ها، ساختار مالی ویژه مدیریت زنجیره 

تامین و زنجیره ارزش« برگزار می شوند.

رئیس  پژوهشکده پولی و بانکی: بانک مرکزی ناتوانی رمزارزها را بپذیرد

آینده رمزارزها در ایران

یادداشت

بازار ارز و نیاز به ایجاد داشبورد ریسک ارزی

در تم��ام معام��ات تج��اری دنی��ا، خریدوف��روش ارز یک��ی از 
پیش نیازهای تجارت است. برخی انتقادها در کشورمان به وضعیت 
نامشخص ارز در بازار است؛ موضوع مهمی که تعیین قیمت واقعی 
آن را بای��د ب��ه بازار واگذار کرد. حال یک هفته ای اس��ت که دولت 
تصمی��م گرفته با ارائه بس��ته ای جدید، قیم��ت ارز را به بازاری ها 
واگذار کند. بس��ته جدید ارزی کامًا با بس��ته گذشته تفاوت های 
اساس��ی دارد. در بسته گذش��ته بانک مرکزی بود که بار سنگینی 
را بر دوش داش��ت و می گفت متعهدم و همه ارزها را با یک قیمت 

قابل قبول و متعادل تأمین می کنم.
از س��وی دیگر شرایطی وجود داشت که رانت هایی ایجاد می شد 
و این مس��ئله مش��کات بزرگ مقیاس درست کرده بود. در شرایط 
جدی��د تعهد بانک مرکزی خیلی کمتر اس��ت. امروز بانک مرکزی 
تعهد دارد که برای کاالهای ضروری و اساسی از جمله مواد غذایی 
ضروری مردم و همچنین دارو و ملزومات پزشکی با قیمت متعادل 
و ی��ا حتی قیمت ثابت ارز الزم را اختصاص دهد. دولت برای ثبات، 
یارانه الزم در این موارد تخصیص می دهد و وزارتخانه های مختلف 
همچون وزارت بهداشت، صنعت، کش��اورزی توافقات شان را انجام 
دادند و عنوان کردند که فهرس��ت جدید کاالهای مورد نیازشان به 
بانک مرکزی اعام کرده اند؛ مس��ئله ای که چند روز پیش نیز آقای 

رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود از آن سخن گفتند.
بنابرای��ن اگر جزییات برنامه ریزی ش��ده، چقدر خوب اس��ت که 
می��زان دقت عمل در این ن��وع خریدوفروش ها را ب��اال ببرند؛ زیرا 
همچنان شاهد ورود پول کثیف به بازی های مربوط به خرید فروش 
هس��تیم و این در حالی است که اگر پول سالم وارد معامات شود 
تأثیرات معقول و مفیدی را بر عرصه اقتصاد کشور خواهد گذاشت، 
لذا اطاعات معامات در بازار اگر با جزییات منتش��ر و تولید ش��ود 
حتماً خط مش��ی درستی را برای تصمیم گیرندگان ورود به بازار را 

تضمین کند.
روند جدید، مسئله ای است که باید از قبل اتفاق می افتاد اما اجرا 
نکردن آن عمًا منجر به عدم اعتماد مردم نس��بت به س��پردن ارز 
به بانک ه��ا و در نتیجه ارزها به گاوصندوق های ش��خصی افراد در 
خانه ها تبدیل ش��د، اما با بسته جدید، اگر قرار است فرد یا افرادی، 
ارز را براس��اس اختاف موجود به بانک بسپارند، در صورت نیاز به 
اس��تفاده از آن ارز می توان��د همان را دریافت کند. اگر کس��ی هم 
پ��ول را در بان��ک متمرکز کرد، قطعاً بای��د در زمانی که می خواهد 
ارز خود را متمرکز کند اختاف س��ود مربوطه نیز باید محاس��به و 

پرداخت شود.
در گذش��ته اگر کسی از بانک پول را می گرفت و بعد قصد داشت 
تا به طرف تحویل بدهد، می گفت که من به ریال حس��اب می کنم 
و ب��ه ش��ما می دهم اما در این بس��ته جدید بان��ک مرکزی متعهد 
می ش��ود، هر کس ارز را در بانک س��پرده می گذارد، همان ارز را به 
او پرداخت کند و سودش نیز بر همین سیاق به او پرداخت خواهد 
ش��د. هرچند باید مابه التفاوت نرخ هم اعام شود، یعنی بگویند که 
چند درصد بهره برای چه مدت به پولی که س��پرده می ش��ود تعلق 
دارد. این روش باعث اعتماد مردم است و دولت و بانک مرکزی نیز 
نس��بت به آن تعهد دارد. مجموعه این عوام��ل در کنار هم بازار را 

متعادل می کند زیرا ما ارز به اندازه نیاز کافی جامعه داریم.
درعین حال نباید دنیای بیرون از مرزهای کشور را نادیده بگیریم. 
سیاست های تحریمی به هرحال تأثیرگذار است. نمی توانیم خودمان 
را از مسائل بین المللی جدا کنیم، ولی باید برای شرکای تجاری ای 
که در ب��ازی تحریم در جانب برد - برد معامات اقتصادی با ایران 
قرار می گیرند هم برنامه ریزی مشخصی داشته باشیم تا سیاست را 
با آنها برمبن��ای تجارت متعادل پایه ریزی کنیم. حذف دالر و یورو 
از معامات با ش��رکای تحریمی و به رسمیت شناختن ارز دوجانبه، 
یکی از راهکارهای مقابله با تحریم ارزی اس��ت، به طور مثال توافق 
با ترکیه برای به رس��میت شناختن مبادالت پولی به ریال و لیر در 

هر دو کشور.
 می توانیم حداقل این آرزو را داش��ته باش��یم که بس��ته جدید و 
مدیریت اندیش��ه های نوین اقتصادی که دولت برای شرایط کنونی 
در نظر گرفته است حساب شده پیش برود. به  هر حال ما در دنیایی 
زندگی می کنیم که اقتصادمان وابس��ته به تجارت بین الملل است و 
تجارت بین الملل هم ارز قابل قبول بازارهای بین المللی را می طلبد، 
بنابراین اگر برنامه ریزی درستی داش��ته باشیم، می توانیم بسیاری 
از فاکتورهای تورم س��از که از عوامل قابل پیش بینی ای در ش��رایط 
ام��روزه پیش آمده نش��أت می گی��رد مدیریت کنیم. اگر سیاس��ت 

درست باشد حتماً می تواند برنامه ریزی درستی هم تبیین شود.
در ش��رایط فعلی نبود »داش��بورد ریسک ارزی« در نظام تجاری 
ایران سبب شده تا زمانی که به بحران نرسیم متوجه برخی اتفاقات 
نش��ویم، تدوین داش��بورد ریس��ک ارزی چه برای تولیدکنندگان 
داخل��ی و چه برای بازرگانان، به دسترس��ی مس��تقیم و در لحظه 
ب��ه اطاعات ارزی و... نیاز دارد که نیازمن��د موافقت بانک مرکزی 
است. تا زمانی که »داشبورد ریسک ارزی« تدوین نشود، نمی توان 
انتظار داش��ت که نوسانات ارزی در بازارهای غیرمرتبط اثر نگذارد. 
مهم ترین فاکتور در راه اندازی داشبورد ریسک ارزی، دسترسی آزاد 
و همگانی و در لحظه، به خروجی س��امانه برای همه مردم اس��ت؛ 
ای��ن نکت��ه را باید در نظ��ر گرفت گه »تکانه وحش��ت جمعی« در 
نوس��ان ارزی اخیر بزرگ ترین تشدیدکننده نوس��انات بود و باعث 
ش��ده سرمایه زندگی بس��یاری از افراد ناآگاه که از وحشت سقوط 

ارزش پول ملی به سمت خرید ارز رفتند نابود شود.
به رسمت شناختن بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا، اتفاق مبارکی 
بود که حتی در شرایط بحران شدید توانست اثربخش باشد و بازار 
را به ثبات برس��اند؛ درحالی که در ش��رایط ثبات، بارها کارشناسان 
مدیران بانک مرکزی را به س��وی این فرآیند ش��فابخش فراخواندند 
که اگ��ر پیش از وقوع این بحران نظام عرضه و تقاضا به رس��میت 
شناخته شده بود شاید هرگز حرکت افسارگسیخته قیمت ارز اتفاق 

نیفتاده بود.
امی��دوارم این تجرب��ه تلخ، برای مدیران اینقدر درس آموز ش��ده 
باش��د که به سایر راهکارهای عملی ارائه شده توسط کارشناسان در 

زمان مناسب توجه کنند.
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مسکن نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای جهان، کاالیی سرمایه ای 
یا به عبارت بهتر، سرمایه ای ترین کاال محسوب می شود. بنابراین دولت ها 
همواره برنامه های ویژه ای را برای تامین مس��کن مورد نیاز اتباع ش��ان در 
دستور کار قرار می دهند و برخی کشورها که اتفاقا نیاز به پذیرش مهاجر 

دارند، مسکن را ابزاری برای تشویق متقاضیان دریافت اقامت می دانند.
 به گزارش خبرآناین، هرچند مس��کن در ایران به دلیل نامتوازن بودن 
عرضه و تقاضا از موقعیت خاصی برخوردار است و سرمایه گذاران این بازار 
تنها مصرف کنندگان نیس��تند، اما برآوردها حکایت از آن دارد که قیمت 
مسکن در دیگر کشورها نیز در قیاس با دستمزدها گاهی تبدیل تقاضای 

بالقوه به بالفعل را سخت می کند.
اهمیت مس��کن در س��بد خانوار سبب شده اس��ت تا »مرکز مطالعات 
س��اختمان و مس��کن جهانی« هر ساله ش��اخصی به نام »شاخص قیمت 
مس��کن« تهیه کند و به مقایس��ه قیمت مسکن در کش��ورهای مختلف 
بپردازد. برمبنای »شاخص قیمت مسکن« در سال 2۰۱۸ متوسط قیمت 
هر متر مربع مس��کن در پایتخت ایران برابر با 2۰۷۰ دالر بوده اس��ت که 
در رده بندی دنیا از نظر متوس��ط قیمت هر مترمربع مسکن جایگاه 4۸ را 

داشته است.
باید توجه داشت این برآورد در زمانی صورت گرفته است که اقتصاد ایران 
هنوز با توفان تورمی و رشد بی مهابای قیمت ارز روبه رو نشده بود. افزایش 
ش��دید قیمت ارز و ریزش ارزش پول ملی بی تردید هرچند سبب می شود 
قیمت مسکن در قیاس با دیگر کشور را به لحاظ دالری ارزان تر شود، اما 
زمینه را برای باال رفتن قیمت در قیاس با قدرت خرید فراهم می کند. به 
عبارت دیگر دالر گران در ایران، سبب می شود این کشور برای کسانی که 

درآمد دالری دارند و به ریال خرج می کنند کشور ارزانی باشد.
برآوردها حکایت از آن دارد که مس��کن در قیاس با قدرت واقعی خرید 
در ایران، کاالیی بسیار گران قیمت محسوب می شود. آمارها موید این نکته 
اس��ت که در سال گذشته قیمت هر متر مربع مسکن در ایران کمتر از 4 
میلیون تومان بود که با رشد شدید قیمت ها به بیش از ۱۰ میلیون تومان 
در س��ال جاری رسیده است. در این مطالعه مسکن به صورت آپارتمان یا 
س��اختمان مسکونی چند واحدی تلقی شده است و قیمت خرید زمین یا 

خانه ویایی در نظر گرفته نشده است.
گران ترین مسکن در جهان کجاست؟ 

 در ای��ن طبقه بن��دی، هنگ کن��گ گران ترین قیمت خری��د و فروش 
مس��کن در جهان را به خود اختصاص داده اس��ت. هر متر مربع آپارتمان 
در این کشور به طور متوسط قیمتی در حدود 2۹ هزار و ۱۸۰ دالر دارد. 
هنگ کنگ اقتصادی شکوفا و پررونق دارد و حضور سرمایه گذاران خارجی 
در این کشور بازار اماک را در آن با رونقی ویژه روبه رو ساخته است. برخی 
برآوردها نش��ان می دهد مشتریان بازار اماک هنگ کنگ بیشتر چینی ها، 

ژاپنی ها، روس ها و سایر آسیایی ها هستند.
قطر و امارات گران تر از ایران

متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت کشور امارات 2۷۰5 دالر 
و در قط��ر براب��ر با 455۸ دالر بود ولی خرید هر متر مربع س��اختمان در 
دیگر همسایگان ایران هزینه ای کمتر از ایران داشت. به نظر می رسد گرانی 
مس��کن در امارات متحده عربی و قطر ب��ه فراگیر بودن فعالیت تجاری و 
حضور شرکت های متعدد چند ملیتی در این کشورها باز می گردد. گذشته 
از این دو کشور بهای مسکن به طور متوسط در عراق، روسیه، ارمنستان، 

ترکیه، آذربایجان، قزاقس��تان و پاکستان در س��ال 2۰۱۸ ارزان تر از ایران 
بوده اس��ت. برخی دیگر از کش��ورها البته آمار مشخصی از قیمت مسکن 

ارائه نکرده اند. 
به عنوان مثال مردم روس��یه برای خرید هر متر مربع مس��کن در مرکز 
ش��هرهای مهم این کش��ور به طور متوس��ط باید ۱3۹۰ دالر بپردازند و 
عراقی ه��ا با پرداخ��ت۱2۸۹ دالر به ازای هر متر مربع مس��کن می توانند 
صاحب خانه شوند. متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در کشور ارمنستان 
براب��ر ب��ا ۱۱۹4 دالر، در ترکی��ه ۱۰4۹ دالر، در آذربایجان برابر با ۱32۸ 
دالر، در قزاقستان ۹5۸ دالر، در گرجستان ۹3۷ دالر و در پاکستان برابر 

با ۷56 دالر آمریکا بود.
در این گزارش آمده اس��ت که تنها ۸۹ کشور آمارهای دقیقی در مورد 
قیمت مسکن ارائه داده اند و ایران در میان این کشورها جایگاه 4۸ را دارد. 
این رده بندی از باالترین قیمت مس��کن که به پایتخت کشور هنگ کنگ 
اختصاص دارد ش��روع شده است و در انتهای این فهرست مصر قرار دارد. 
قیمت مس��کن در مصر به طور متوس��ط در قیاس با دیگر کشورها اندک 
است و مصری ها به ازای خرید هر متر مربع واحد مسکونی باید 5۹۸ دالر 

آمریکا بپردازند.
بهترین مقاصد خرید ملک در سال 2019

همچنین نشریه فوربس نام چهار کشور برتر برای خرید ملک در خارج 
از کش��ور را معرفی کرده اس��ت که هر چهار کش��ور در آمریکای جنوبی 
ق��رار دارند، بنابراین با توجه به تقوی��ت ارزش دالر در برابر ارزهای دیگر، 
خریداران��ی که قصد خرید ملک در خارج از کش��ور را دارند با گزینه های 

بهتری روبه رو هستند.
به گزارش ایس��نا، این چهار کشور برتر برای خرید ملک از نگاه فوربس 

عبارتند از: برزیل، کلمبیا، مکزیک و شیلی.
برزیل

طی س��ال های اخیر برزیل توانس��ته اس��ت خود را از یکی از فقیرترین 
کش��ورهای جهان به یک اقتصاد در حال ظه��ور تبدیل کند. آب و هوای 
برزیل دارای تنوع زیادی اس��ت و س��واحل این کش��ور همه ساله میزبان 
گردشگران زیادی است. اتباع هلندی و آلمانی زیادی به این کشور آمده اند 
تا در صنعت شکر، نارگیل و قهوه این کشور سرمایه گذاری کنند. واحد پول 
برزیل، رئال است و این کشور کنترل ارزی دارد. میزان تقویت دالر در برابر 
ارز محلی در سال گذشته ۱6.5درصد بوده و میزان تقویت دالر در برابر ارز 

محلی از سال 2۰۱3 نیز بیش از ۹۰درصد بوده است.
کلمبیا 

س��ازمان »ای ای آر پی« این کش��ور را در سال 2۰۱۰ به عنوان یکی از 
پنج مقصد برتر برای دوران بازنشستگی معرفی کرد. علی رغم کنترل های 
س��ختگیرانه بر خروج ارز و نظام اداری پیچیده، کلمبیا یکی از ارزان ترین 
کش��ورها برای خرید مل��ک در جهان اس��ت و از ۱۷ برنام��ه مختلف به 
متقاضیان خرید ملک که قصد سرمایه گذاری در این کشور را دارند اقامت 
می دهد. واحد پول کلمبیا پزو است و کنترل ارزی دارد. میزان تقویت دالر 
در برابر ارز محلی در س��ال گذشته ۱6درصد و میزان تقویت دالر در برابر 

ارز محلی از سال 2۰۱3 نیز ۸۱درصد بوده است.
مکزیک 

مکزیک دارای بیش��ترین جمعیت مهاجر آمریکایی در جهان اس��ت و 
حدود یک میلیون آمریکایی به این کش��ور مهاج��رت کرده اند. 5۰۰هزار 

آمریکایی نیز اقدام به س��رمایه گذاری در بازار اماک این کش��ور کرده اند. 
واحد پول مکزیک پزو است و این کشور کنترل ارزی ندارد. میزان تقویت 
دالر در برابر ارز محلی در سال گذشته 5.5درصد و میزان تقویت دالر در 

برابر ارز محلی از سال 2۰۱3 نیز 5۸درصد بوده است.
شیلی 

ش��یلی با زیرساخت های مدرن و سطح باالی استاندارد زندگی، یکی از 
جذاب ترین مقاصد برای دوران بازنشس��تگی اس��ت. این کشور با گذار از 
دوران خونین دیکتاتوری های دهه ۸۰ و ۹۰ میادی، اکنون کشوری آرام 
و باثبات است. واحد پول شیلی پزو است و این کشور کنترل ارزی ندارد. 
میزان تقویت دالر در برابر ارز محلی در س��ال گذشته ۷.۸درصد و میزان 

تقویت دالر در برابر ارز محلی از سال 2۰۱3 هم  46درصد بوده است.

مسکن در کدام کشورها از ایران ارزان تر است؟

مقایسه قیمت مسکن  در ایران و جهان
دریچه

مدیرعامل گروه صنعتی ملی از افزایش 30درصدی فروش 
خبر داد

دیگر هیچ فروشگاه کفش ملی زیان ده نیست
مدیرعامل گروه صنعتی ملی گفت با استخراج عملکرد مالی ۹ ماهه 
سال ۹۷ مشخص شد که خوشبختانه همه 226 فروشگاه فعال کفش 
ملی از زیان خارج شده اند و دیگر هیچ فروشگاه زیان دهی در مجموعه 
کفش ملی نداریم. به گزارش »فرصت امروز«، نادر صادقی با بیان اینکه 
خروج کفش ملی از زیان، نقطه عطف و شروع مسیر شکوفایی کفش 
ملی بوده اس��ت، گفت: هدف بعدی ما نیز این بود که نباید حتی یک 
فروشگاه زیان ده در زنجیره فروشگاهی کفش ملی وجود داشته باشد. 
او با اشاره به موقعیت بسیار مناسب فروشگاه های کفش ملی در سراسر 
کشور، گفت: این موضوع که فروشگاه هایی با بهترین مکان یابی به جای 
آنکه برای مجموعه س��ودآور باشند، همچنان بار مالی بر دوش کفش 
ملی بگذارند به هیچ عنوان قابل پذیرش نبود . نایب رئیس هیات مدیره 
گ��روه صنعتی ملی به میزان فروش فروش��گاه های کفش ملی اش��اره 
کرد و گفت: در ش��ش ماهه ابتدایی س��ال ۹۷ نیمی از فروشگاه ها به 
س��ودآوری رسیدند، این در حالی است که در شش ماهه ابتدایی سال 
۹6 تنها دو فروش��گاه از زنجیره فروشگاهی کفش ملی سودآور بودند 
که رقم س��ود آنها نیز بسیار ناچیز بود و برای یک فروشگاه 6۰۰ هزار 
تومان و برای دیگری هم ۸۰۰ هزار تومان ثبت شد، اما در شش ماهه 
ابتدایی امسال بیش از 5۰درصد فروشگاه های کفش ملی از نقطه سر 
به سر عبور کرده و به سود آوری رسیدند. صادقی با بیان اینکه همین 
۱2۰ فروش��گاه، شرکت کفش ملی را از زیان خارج کرده اند، ادامه داد: 
در س��ه ماه بعدی دستاورد بسیار شیرینی برای شرکت کفش ملی به 
ثبت رسید و به جایی رسیدیم که با استخراج عملکرد مالی منتهی به 
پایان آذرماه مش��خص شد کفش ملی دیگر فروشگاه زیان دهی ندارد. 
صادقی با بیان اینکه افزایش فروش در بسیاری از فروشگاه های کفش 
ملی بس��یار چش��مگیر بوده اس��ت، گفت: در پایان ۹ ماهه سال ۹6، 
فروش کفش ملی ۷3.5 میلیارد تومان بوده است، در حالی که امسال 
خوشبختانه با رسیدن به رقم فروش ۹5.3 میلیارد تومان توانستیم 22 
میلیارد تومان افزایش فروش را برای کفش ملی رقم بزنیم. مدیرعامل 
گروه صنعتی ملی با بیان مثالی درباره افزایش فروش در فروشگاه های 
کفش ملی گفت: در پایان آذرماه ۹6 به عنوان نمونه  فروشگاه فاطمی 
کفش ملی به عنوان پرفروش ترین فروشگاه کفش ملی در کشور تنها 
5 میلیون تومان سودآوری داشت، اما همین فروشگاه امسال توانست 
رکورد سود 2۰۰ میلیون تومانی را برای کفش ملی ثبت کند. به گفته 
صادقی، پایان آذرماه در یک س��ال مالی به هیچ عنوان زمان مناسبی 
برای استخراج سود و زیان شرکت های بازرگانی نیست و به ویژه در بازار 
کفش، اسفندماه مقطع بسیار تاثیرگذاری خواهد بود. مدیرعامل گروه 
صنعتی ملی با بیان اینکه بیش��ترین رقم فروش در انتهای اس��فندماه 
برای شرکت به ثبت می رسد، گفت: پیش بینی می کنیم سود نهایی که 
برای سال مالی منتهی به اسفندماه ۹۷ در مجموعه کفش ملی به ثبت 

می رسد، متورم تر خواهد شد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

قیمت یک متر آپارتمان به دالر آمریکا در سال 2018 کشور    
29180 هنگ کنگ    
2705 امارات    
4558 قطر    
1390 روسیه    
1289 عراق    
1194 ارمنستان    
1049 ترکیه    
1328 آذربایجان    
958 قزاقستان    
937 گرجستان    
756 پاکستان    
598 مصر    
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بانک پاسارگاد در راستای مسئولیت های اجتماعی انجام داد
اختصاص هزینه هدایای تبلیغاتی و سررسید 

به مناطق زلزله زده
بانک  پاس��ارگاد در راس��تای ایفای رسالت های اجتماعی خود، همچون 
سال گذشته، هزینه  چاپ سررسید و تهیه هدایای تبلیغاتی را به بازسازی 

مناطق زلزله زده کشور و کمک به مناطق محروم اختصاص می دهد.
به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، خسرو رفیعی، مشاور مدیرعامل 
و مدیر روابط عمومی این بانک  ضمن اعام این خبر گفت: بانک  پاسارگاد با 
توجه به رویکرد خود نسبت به ایفای مسئولیت های اجتماعی و با توجه به 
اهمیت بازسازی مناطق زلزله زده و همچنین لزوم کمک به مناطق محروم 
و آسیب دیده  کش��ور، همچون سال گذشته هزینه چاپ سررسید و تهیه 
اق��ام و هدای��ای تبلیغاتی را به این امر اختصاص می ده��د و با این اقدام 
ارزشمند، گامی مؤثر در راستای کمک به هم میهنان آسیب دیده و آبادانی 

کشور برخواهد داشت.
رفیع��ی تصریح کرد: عاوه ب��ر این بانک   پاس��ارگاد به عنوان یک بانک 
سبز معتقد اس��ت حفاظت و پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی از 
رس��الت های این بانک اس��ت و با اجتناب از چاپ سررسید می تواند نقش 
قابل توجهی در جلوگیری از قطع درختان و تخریب محیط زیس��ت داشته   
باشد. اقدامات این بانک در ارائه خدمات بانکداری  الکترونیک و تاش برای 
نهادینه س��ازی فرهنگ بهره مندی از این خدمات نیز در جهت حفاظت از 
محیط زیس��ت، کاهش آلودگی هوا، کاهش رفت  و آمدهای غیرضروری و 

جلوگیری از اتاف وقت و انرژی مشتریان صورت می گیرد.
مدیر روابط عمومی بانک  پاسارگاد در ادامه ضمن اشاره به سایر اقدامات 
این بانک در راستای کمک به مناطق زلز له زده و همچنین مناطق محروم 
کشور تأکید کرد: پیش از این نیز بانک و گروه مالی پاسارگاد با بهره مندی 
از امکان��ات خود و همچنین کمک های مردمی اقدامات مثبتی در مناطق 
آس��یب دیده انجام داده اند. استقرار و تجهیز مرکز درمانی صحرایی مجهز 
به2۰ تخت بس��تری و ارائه خدمات 24 ساعته شامل ویزیت، آزمایشگاه، 
سونوگرافی و توزیع دارو به صورت رایگان در منطقه ازگله کرمانشاه، تهیه 
و توزیع تعداد ۱۰ هزار تخته پتو در مناطق مختلف زلزله زده، خرید 6۰۰ 
چادر اسکان موقت و توزیع آن در سطح روستاهای زلزله زده، تهیه و تحویل 
22 چ��ادر امدادی در ابعاد بزرگ، تهیه و تحویل 64 چادر اس��کان، اعزام 
شش تیم  روانشناسی خبره به منظور ارائه خدمات مشاوره به بازماندگان، 
به ویژه کودکان مناطق زلزله زده، ارائه خدمات ویزیت سیار به همراه توزیع 
دارو و اقام بهداشتی، ارسال میزان قابل توجهی نایلون به منظور پوشاندن 
و حفاظ��ت از چادره��ا در برابر بارش برف و باران، خرید و اس��تقرار چهار 
عدد کانکس س��رویس بهداشتی سیار، اهدای دو دستگاه آمبوالنس و ۱۰ 
دس��تگاه دیالیز به دانشگاه علوم پزشکی کرمانش��اه و ... از جمله اقدامات 

بانک  پاسارگاد است.
رفیعی در پایان به سایر اقدامات بانک  پاسارگاد از جمله ساخت مدارس، 
کتابخانه، بیمارستان و مراکز بهداشت در سایر مناطق و استان های محروم 

کشور اشاره کرد.
تسهیالت ارزان قیمت بانک  پاسارگاد ویژه  فعاالن اقتصادی

بانک  پاس��ارگاد همچنین جهت بهره مندی اش��خاص حقوقی، فعاالن 
اقتصادی و صاحبان مش��اغل و با هدف کمک به رشد و شکوفایی صنایع 
داخلی و چرخه اقتصاد کشور اقدام به ارائه تسهیات ارزان قیمت در قالب 
بسته حمایتی ویژه  خدمات بانکی کرد. رفیعی با اعام این خبر نیز گفت: 
بانک  پاس��ارگاد با هدف کمک به رشد و ش��کوفایی چرخه  اقتصاد کشور 
و افزایش دامنه خدمات بانکی، اقدام به اعطای تس��هیات ارزان قیمت به 
اش��خاص حقوقی، صاحبان  مش��اغل، فعاالن اقتصادی و پذیرندگان فعال 
دس��تگاه های کارتخوان بان��ک )دارای مجوز فعالیت( کرده  اس��ت. وی با 
اشاره به مزیت های سرمایه گذاری از طریق بهره مندی از این نوع تسهیات 
ادامه داد: ارائه  این تسهیات بدون محدودیت است. همچنین دوره  انتظار 
مش��خصی نیز برای آن در نظر گرفته نشده  است. تنوع در نرخ تسهیات، 
عدم نیاز به مس��دودی س��پرده و تعیین نحوه بازپرداخت براس��اس نیاز 
مش��تری از دیگر ویژگی های این نوع تسهیات است. وی افزود: براساس 
این طرح، مش��تریان متناس��ب با ضریب امتیاز خود در بانک و با حداقل 
مانده روزانه یک میلیون ریال در حس��اب های ج��اری و کوتاه مدت خود 
مش��مول برخورداری از این تسهیات می شوند. نرخ این تسهیات ۹ الی 
۱۸درصد برای حساب های جاری و ۱۸درصد برای حساب های کوتاه مدت 
عادی اس��ت. تسهیات اعطایی به اش��خاص حقیقی و حقوقی که دارای 

فعالیت های اقتصادی هستند، تعلق می گیرد.

حیدر مستخدمین حسینی مطرح کرد
چند کشور در برنامه حذف صفرها از پول 

موفق شدند؟
بانک مرکزی توضیح دهد چه شد که حذف چهار صفر را در دستور کار 
قرار داد . حیدر مستخدمین حسینی با اعام این مطلب در نشست الزامات 
ح��ذف چهار صفر از پول مل��ی در خبرآناین، گفت:  باید دید چه اتفاقی 
پیش آمده که در دوره ریاس��ت آقای س��یف بر بان��ک مرکزی این الیحه 
یعن��ی تغییر واحد پول که به حذف یک صفر می ت��وان آن را تعبیر کرد، 
مصوب شده و بعد مسکوت ماند. سوال من اتفاقا از مقامات بانک مرکزی 
که کانون کارشناسی بازار پول و اتخاذ سیاست های پولی است، این است 
که چه اتفاقاتی رخ داد که ش��ما از برنامه حذف یک صفر به حذف چهار 

صفر رسیدید؟
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت دهم این موضوع را ابتدا بررسی 
کرد و سپس مسکوت گذاشت، گفت: من اتفاقا در آن دوره در بانک مرکزی 
بودم. بحث حذف سه یا چهار صفر را داشتیم، اما پیشنهادی برای اجرا ارائه 
نشد، فکر می کنم سال ۱3۸۹ و ۱3۹۰ بود اما دلیل عدم اجرای این طرح 

علم به این موضوع بود که شرایط برای اجرای این مصوبه مناسب نیست.
وی اضاف��ه کرد: من فکر می کنم باید کمی فراتر نگاه کرد. اصا س��وال 
اساس��ی این اس��ت که ریشه حذف صفرها چیس��ت؟ این اقدام به بعد از 
جن��گ جهانی دوم بازمی گ��ردد و تاکنون حدود 5۰ کش��ور از این روش 
اس��تفاده کردند اما تعداد کشورهای موفق به انگشتان دو دست نمی رسد. 
فکر می کنم یکی از مهمترین موارد اتفاقا اصاح زیربناهاست چون من هم 
معتقدم که صفرها باز می گردند. این یعنی تش��دید بحران. ش��ما تا وقتی 

عوامل ایجاد صفرها را از بین نبرید نمی توانید صفرها را بردارید.
وی در توضیح این مطلب افزود: همین ترکیه در همسایگی ما 6 صفر از 
مقابل پولش برداشت اما گزارش کارشناسی »درویش«، وزیر اقتصاد ترکیه 
را باید خواند تا دلیل توفیق این کشور را دریافت. حذف صفر راهکار نیست 

و باید عوامل ایجاد صفر از میان برود.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: تعداد اس��تاندارد ش��عبه های بانک در ای��ران موضوع 
تازه ای نیس��ت و سال گذش��ته بود که حسن روحانی در مجمع عمومی 
بانک مرکزی از باال بودن ش��عب بانک ها در کش��ور انتقاد کرد. هرچند 
کارشناسان بانکی اعتقاد دارند که با توسعه بانکداری الکترونیک به مرور 
تعداد شعب فیزیکی بانک ها کم می شود، اما آمارها نشان می دهد که به 
رغم توس��عه بانکداری الکترونیک همچنان بیش از 23هزار شعبه بانکی 
در کشور وجود دارد و مهمتر اینکه سهم باالیی از این شعب در اختیار 

بانک های دولتی و همینطور بانک های دولتی خصوصی شده است.
ج��دا از رئیس جمه��ور، مقامات بان��ک مرکزی هم باره��ا از موضوع 
س��اماندهی تعداد شعب بانک ها س��خن گفتند و به عنوان نمونه، سال 
گذش��ته فرشاد حیدری، معاون وقت نظارت بانک مرکزی در این زمینه 
گفته بود: »براساس استانداردها وقتی تعداد شعب را با سایر کشورهای 
مختلف و همس��طح مقایس��ه می کنیم، سرانه ش��عب پرجمعیت تقریبا 
برابری می کند، ولی مساله اینجاست که ما از نظر الکترونیک و خدمات 
بانکداری الکترونیک پیش��رفت های چشمگیری داشتیم، بنابراین باید از 

این نظر تغییراتی در شعب ایجاد شود.«
ح��اال در تازه ترین اظهارنظر در این زمینه، عب��اس معمارنژاد معاون 
وزیر اقتصاد از زیاد بودن شعب بانک ها در کشور گایه کرد و از بانک ها 
خواست تا بهینه سازی شعب خود را در دستور کار قرار دهند. این یعنی 
حدود ۱۱ هزار شعبه بانکی در کشور باید تعطیل شود، بنابراین با توجه 
به اظهارات جدید معاون وزیر اقتصاد مبنی بر س��اماندهی شعب بانکی 
و رس��یدن به ۱2 هزار شعبه این احتمال وجود دارد که دور جدیدی از 

ساماندهی شعب بانک  ها در آینده آغاز شود.

البته این در حالی اس��ت که طبق آمار حاضر در سایت بانک مرکزی 
در مجموع 23 هزار و 54۸ شعبه در کل کشور با مجوز رسمی در حال 
فعالیت هس��تند، بنابراین اگ��ر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی عزم جدی 
در س��اماندهی شعب بانکی داشته باش��ند، باید ۱۱ هزار و 5۰۰ شعبه 

که هم اکنون در سراسر کشور فعال هستند، به کار خود پایان دهند.
عصای نظام اقتصادی کشور

معاون وزیر اقتصاد روز گذش��ته در نشس��تی ب��ا مدیرعامل، اعضای 
هیات مدیره و مس��ئوالن بانک ملی ایران، این بانک را بانک اصلی نظام 
جمهوری اس��امی ایران و عصای نظام اقتصادی کش��ور خواند و گفت: 
باید تاش کنیم تا تس��هیات تکلیفی مضاعفی بر دوش این بانک قرار 
نگی��رد. به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی ایران، معمارنژاد با اش��اره 
به تعداد ش��عب بانک ها ادامه داد: براس��اس مطالع��ات صورت گرفته در 
این وزارتخانه بر پایه ش��اخص های تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، 
تعداد ش��عب نظام بانکی کشور باید در مجموع ۱2 هزار شعبه باشد که 

همه بانک ها باید بهینه سازی شعب خود را در دستور کار قرار دهند.«
معمارن��ژاد تاکی��د کرد: بانک ملی یک بنگاه اقتصادی اس��ت که باید 
بحث س��ودآوری آن نیز مدنظ��ر قرار گیرد؛ این بان��ک بازوی حمایتی 
دولت و اصلی ترین بانک کش��ور اس��ت و بحث مطالبات از دولت در این 
بانک باید تعیین تکلیف ش��ود که وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی ملزم 

به پیگیری آن است.
او با اش��اره به کاهش قابل توجه نس��بت مطالبات معوق به تسهیات 
در بانک ملی ایران افزود: نس��بت مطالبات معوق به تسهیات در بانک 
ملی ایران در چند سال اخیر روندی کاهشی داشته و تاش برای وصول 

مطالبات باید همچنان مورد توجه باشد. همچنین قیمت تمام شده پول 
نیز در این بانک روند نزولی در پیش گرفته که باید ادامه یابد.

همچنین محمدرضا حس��ین زاده، مدیرعام��ل بانک ملی ایران نیز در 
این نشس��ت با بیان اینکه این بانک متعلق به همه مردم ایران اس��ت، 
گفت: با توجه به گس��تردگی و ضریب نفوذ بانک ملی ایران در کش��ور، 

انتظارات از این بانک برای رفع چالش ها و مسائل کشور باالست.
حسین زاده با تاکید بر اینکه بانک ملی با هدف کمک به توسعه کشور 
راه اندازی ش��ده اس��ت، افزود: این بانک در بسیاری از بخش ها از سوی 
دول��ت به آحاد مردم خدمت رس��انی می کند از این رو، در بس��یاری از 
مناطق محروم و دوردس��ت کشور به منظور خدمت رسانی به هموطنان 
اقدام به تاس��یس ش��عبه کرده در حالی که این شعب توجیه اقتصادی 

ندارند.
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته بانک ملی ایران به یک انضباط 
مالی پایدار دست یافته که در راستای آن در دو سال گذشته نیز نه تنها 
بدهی به بانک مرکزی نداش��ته بلکه مانده اضافه برداش��ت آن نیز صفر 
بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که باتوجه به حجم عظیم تس��هیات 

تکلیفی، خط اعتباری نیز به این بانک اختصاص نیافت.
حس��ین زاده ادامه داد: اکنون بیش از 26۰ هزار میلیارد ریال از منابع 
بانک ملی ایران بابت ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی اس��ت که این رقم 
بی��ش از نرخ ذخیره قانونی دیگ��ر بانک ها و حتی معادل منابع کل یک 
بانک است. با توجه به گسترده بودن تکالیف بانک ملی ایران و همچنین 
می��زان بدهی های دولت به این بانک درخواس��ت داریم بخش��ی از این 
ذخایر آزاد شوند تا بتوانیم دست واحدهای تولیدی بیشتری را بگیریم.

11 هزار شعبه بانکی در ایران تعطیل می شود؟

سیاست بهینه سازی شعب روی میز بانک ها

رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه نکته جالب در مورد این روزهای 
ب��ازار ارز،کم رمق بودن تقاضا در صرافی ها و نرخ س��ازی دالالن در فضای 
مج��ازی اس��ت، گفت بانک مرکزی ای��ن روزها جور س��مت تقاضا را هم 
می کشد. عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی از واردات نفت ایران 
توسط ژاپن خبر داد و نوشت: بعد از کشورهای چین، کره جنوبی، هند و 
ترکیه ام��روز ژاپن نیز عملیات واردات نفت از ایران را آغاز کرد. به تدریج 
درآمدهای جدید نفتی در کنار ده ها میلیارد دالر منابع فعال بانک مرکزی 
نزد بانک های خارجی که پشتیبان قوی و مطمئن تجاری کشورمان است، 
به چرخه تجاری وارد می شود.  او تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشورمان 
نیز با تفاهماتی که صادرکنن��دگان با همکاران من می کنند به تدریج در 
خدمت واردات کشورمان قرار می گیرد. قبا خدمت مردم عزیزمان عرض 
کرده بودم در داخل کشور نیز ذخایر بسیار مطلوب ارز به صورت اسکناس 

در حدی است که نیازهای واقعی مردم را تامین کند.
همت��ی تاکید ک��رد: البته عوامل مختلفی در داخ��ل و خارج مأیوس از 
تاثیرگ��ذاری بر عرضه و تقاضا تاش می کنند با ایج��اد جو روانی و دادن 

پالس های منفی بازار را از نظر روانی تحت تاثیر قرار بدهند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: نکته جالب در مورد این روزهای 
ب��ازار ارز، کم رمق بودن تقاضا در صرافی ها و نرخ س��ازی دالالن در فضای 

مجازی است. بانک مرکزی این روزها جور سمت تقاضا را هم می کشد.
بیش از ۱۰ میلیارد دالر وام ارزی هنوز وصول نشده است

رئیس کل بانک مرکزی همچنین روز دوش��نبه در نشستی مشترک با 
نماین��دگان مجلس گفت: از حدود 2۰ میلیارد دالر وام ارزی که پرداخت 

شده، حدود ۱۰.5 میلیارد دالر از این رقم هنوز وصول نشده است.
به گزارش خانه ملت، همتی با اشاره به جلسات مشترک مجلس و دولت 
برای بررسی مش��کل پرداخت تعهدات افرادی که از حساب ذخیره ارزی 
وام دریافت کرده اند، اظهار داش��ت: این افراد س��ه گروه هس��تند، نخست 
کس��انی که تعهدات خود را به موقع ایفا کرده اند، گروه دوم افرادی که در 
سال ۹۱ با افزایش نرخ ارز مواجه و به صورت طبیعی مشکاتی پیدا کرده 
و نتوانس��ته اند تعهدات خود را ایفا کنند و گروه س��وم افرادی که صادرات 
نداشته و تولیدشان ریالی است که این افراد نیز در تبدیل ارز و ایفای تعهد 

خود با مسائل و مشکاتی مواجه شده اند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مقرر ش��ده کمیس��یون اقتصادی 

مجلس براس��اس گزارش��ی که وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت به این 
کمیسیون ارس��ال می کند پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت برای 
کمک به افرادی که نتوانسته اند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند ارجاع دهد، 
افزود: پس از بررس��ی پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون 
اقتص��ادی دول��ت باید یکبار برای همیش��ه تکلیف حس��اب ذخیره ارزی 

مشخص شود.
همت��ی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه از ح��دود 2۰ میلی��ارد دالر وام ارزی که 
پرداخت شده حدود ۱۰.5 میلیارد دالر هنوز وصول نشده است، ادامه داد: 
از رقم ۱۰.5 میلیارد دالر حدود 4 میلیارد دالر مربوط به بخش خصوصی 

و مابقی مربوط به تعهدات شرکت های دولتی است.
رئی��س کل بانک مرکزی ضم��ن ابراز امیدواری از اینک��ه ظرف دو ماه 
آینده موضوع تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده و مجلس و دولت به راه حل 
مش��خصی در این باره دس��ت یابند، تصریح کرد: امیدوارم تولیدکنندگان 
بخش کشاورزی و صنعت خیال شان درخصوص تعهدات ارزی راحت شود 
و بت��وان یک بار برای همیش��ه معضل تعهد را که در حس��اب های بانک 

مرکزی و بانک ها باقی مانده حل کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی جزییات راننده محور شدن در بیمه های شخص 
ثالث را اعام کرد و اطمینان داد که برای اضافه کردن افراد به بیمه نامه های 

جدید شخص ثالث، هزینه اضافه ای دریافت نمی شود.
اظهارات پیشین رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر »راننده محور« شدن 
بیمه های ش��خص ثالث از س��ال آین��ده باعث به وجود آم��دن ابهامات و 
گمانه زنی هایی در این رابطه شد. در همین باره غامرضا سلیمانی، رئیس 
کل بیمه مرکزی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه »راننده محور« شدن 
صدور بیمه نامه های شخص ثالث از اواخر سال آینده به صورت پایلوت آغاز 
خواهد ش��د، گفت: این طرح به منظ��ور دخالت دادن نحوه رانندگی افراد 
و خطرس��از بودن یا نبودن آنها در صدور بیمه نامه است؛ به همین منظور 
بیمه نامه ه��ا به ن��ام مالکان خودرو که راننده اصلی خودرو هس��تند صادر 

می ش��ود. در این صورت می توان به رانندگان��ی که رانندگی بهتری دارند 
تخفیفاتی هم ارائه کرد.

او با تاکید بر اینکه باید تفاوت نحوه رانندگی افراد در صدور بیمه نامه آنها 
لحاظ شود، درباره جزییات احتمالی این طرح اظهار کرد: برای هر خودرو 
یک بیمه نامه ش��خص ثال��ث را با توجه به ویژگی ه��ای آن راننده )مالک 
خ��ودرو( صادر می کنیم. در اینجا ممکن اس��ت آن مالک خودرو بخواهد 
عاوه بر خودش افراد دیگری هم از آن وس��یله اس��تفاده کنند که در این 

صورت نام آن افراد را هم اضافه می کند.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه برای تعداد افرادی )جز راننده 
اصلی( ک��ه به این بیمه نامه ها اضافه می ش��وند هزین��ه اضافه ای دریافت 
نخواهد ش��د، گفت: نح��وه رانندگی فرد یا افرادی که از خودرو اس��تفاده 

می کنند به عهده نیروی انتظامی اس��ت که از این جهت اجرای این طرح 
نیازمند همکاری نیروی انتظامی است.

گفتنی اس��ت این توضیحات رئیس کل بیمه مرک��زی تا حدود زیادی 
از ابهامات پیش��ین طرح جدید بیمه نامه های شخص ثالث »راننده محور« 
می کاهد. با این حال به نظر می رس��د برای اطاع بیش��تر از چند و چون 

و نحوه صدور این بیمه نامه ها باید منتظر عملیاتی شدن این طرح باشیم.
با این حال آنچه از کلیات این طرح برمی آید این است که فقط افرادی 
که نام شان  در بیمه نامه شخص ثالث درج شده است حق استفاده از پوشش 
بیمه نامه صادرشده را دارند و اگر برحسب اتفاق یا ضرورت شخصی غیر از 
این افراد، خودرو را در اختیار بگیرد و حادثه ای رقم بزند، شرکت های بیمه 

مسئولیتی در برابر آن خسارت ندارند.

طعنه همتی به دالالن بازار ارز:

بانک مرکزی جور تقاضای ارز را می کشد

اعالم جزییات بیمه های جدید شخص ثالث از سوی رئیس کل بیمه مرکزی

پول اضافه نمی گیریم

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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عرضه شفاف نفت در بورس به جای مذاکره در 
اتاق تاریک

ب��ا توجه به کاهش فروش نفت ایران به دلیل تحریم های آمریکا، 
لزوم ایجاد تنوع در فروش نفت کش��ور بیش  از پیش ش��ده اس��ت. 
یک��ی از این راهکاره��ا عرضه نفت در بورس در فضایی ش��فاف به 
ج��ای مذاک��ره در اتاق تاریک با بخش خصوصی اس��ت. به گزارش 
تسنیم، بررس��ی ها نش��ان می دهد که میزان صادرات نفت خام در 
بودجه ۹۸ روزانه ۱.5 میلیون بش��که در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
درآم��د ریالی دولت نیز با قیمت هر بش��که نفت خام 54 دالر و با 
نرخ تسعیر 5۷۰۰ تومان محاسبه می شود؛ این مقدار پس از حذف 
سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت در مجموع ۱42 
هزار میلیارد تومان می شود، اما نکته حائز اهمیت تزلزل پارامترهای 
تعیین کنن��ده درآمدهای نفتی دولت با توج��ه به تحریم های نفتی 
آمریکا و کاهش صادرات نفت کش��ور اس��ت. طبق گ��زارش مرکز 
پژوهش های مجلس با عنوان »بررس��ی الیحه بودجه س��ال ۱3۹۸ 
کل کشور«، با توجه به کاهش میزان صادرات نفت کشور محاسبات 
انجام شده در بودجه ۹۸ اما و اگرهای زیادی دارد. در بخشی از این 
گزارش است: »اما صبر کنید، قضیه به اینجا ختم نمی شود. چه بسا 
روایت اصلی قضیه اساساً شروع نشده باشد که تمام بشود. در واقع، 
اگ��ر تصور کنیم که رقم صادرات نف��ت به احتمال زیاد مثًا بین ۱ 
الی ۱.2 میلیون بش��که در روز خواهد بود، آن هم اگر همه این رقم 
محقق یا به طور مناس��بی تهاتر ش��ود و تخفیفی هم در کار نباشد؛ 
نتیجه این خواهد ش��د که تمام محاس��بات فوق باید نادیده گرفته 
شوند و محاسبات دیگری انجام شود. تازه این با این فرض است که 

قیمت نفت در همان حدود 54 دالر در بشکه باقی بماند.«
در آبان ماه س��ال ۹۷، یک میلیون بشکه نفت کشور در بورس انرژی 
ایران عرضه شد و توسط بخش خصوصی خریداری شد. این اتفاق نشان 
داد علی رغم بی انگیزگی مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 
به فروش نفت در بورس، اگر عرضه نفت در بورس به ش��کلی صحیح 
صورت پذیرد بخش خصوصی از آن استقبال خواهد کرد. اما علی رغم 
موفقیت این راهکار ضدتحریمی در گام نخس��ت و الزام مجدد شورای 
عال��ی هماهنگی اقتصادی به عرضه نفت در بورس، به دالیلی نامعلوم 
اجرای این راهکار از س��وی وزارت نفت با تعللی دو ماهه روبه رو شد و 
پس از دو ماه سومین عرضه نفت در بورس اتفاق خواهد افتاد. در این 
بین گمانه زنی ها درباره علل توقف این راهکار ضدتحریمی افزایش یافته 
است. برخی از کارشناس��ان معتقدند که انحصارطلبی وزارت نفت در 
فروش نفت علت این تعلل هاس��ت، زیرا ورود بخش خصوصی به بازار 
نفت هرچند مانع افت صادرات نفت می ش��ود، اما انحصار وزارت نفت 
را نی��ز از بی��ن می برد، لذا تعارض مناف��ع وزارت نفت مانع اجرای این 
راهکار اس��ت. برخی دیگر از کارشناس��ان نیز به دلخوشی وزارت نفت 
به معافیت های موقت آمریکا اش��اره کرده و برخی دیگر نیز معتقدند 
که پیگیری این راهکار مس��تلزم ایجاد ساختاری مجزا در وزارت نفت 
اس��ت. زیرا در حال حاضر هیچ نهاد خاص��ی در این وزارتخانه متولی 
پیگی��ری عرضه نفت در بورس نیس��ت. در مجموع دلیل توقف عرضه 
نف��ت در بورس و عدم پیگی��ری این راه��کار ضدتحریمی هرچه که 
هست؛ باید توجه داش��ت که تامین بودجه ای سال آینده تاثیر زیادی 
به میزان درآمدهای نفتی دارد و عدم گذر از مدل س��نتی فروش نفت 
و تنوع سازی روش های فروش باعث می شود تا دولت در سال آینده با 
کسری بودجه قابل ماحظه ای مواجه شود که طبیعتا بار آن بر دوش 

مردم خواهد بود.

دریچــــــــه

بورس اوراق بهادار تهران در اولین روز بهمن ماه امسال به سردی گرایید 
و ب��ا کاهش 3652 واح��د وارد کانال ۱6۱ هزار واحدی ش��د. در جریان 
دادوستدهای نخستین روز بهمن ماه در بازار سرمایه تعداد 2 میلیارد و ۹۷ 
میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش 5 هزار و 65۸ میلیارد و ۸۹۹ میلیون 
تومان در ۱32هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. همچنین شاخص کل 

بورس با افت 3652 واحدی وارد کانال  ۱6۱ هزار و ۹22 شد.
ازجمله س��هام هایی که بیشترین تاثیر را در افت شاخص بورس داشتند 
می توان به شرکت های صنایع پتروشیمی پارس، پاالیش نفت بندرعباس 
و صنایع پتروشیمی خلیج فارس اشاره کرد و گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید، مخابرات ایران و فروس��یلس ایران نیز نمادهایی بودند که بیشترین 

تاثیر مثبت را در بازار سرتاسر قرمزپوش دیروز داشتند.
به گزارش ایس��نا، ش��اخص های اصلی بازار س��رمایه نی��ز روز خوبی را 
س��پری نکردند تا آنجا که ش��اخص قیمت )وزنی �� ارزشی( ۱۰5۸واحد، 
کل )هم وزن( 6۱۸ واحد، شاخص قیمت )هم وزن( 434واحد، آزاد شناور، 
4۰56 واحد و ش��اخص های  بازار اول و دوم هم به ترتیب 2644 و ۷5۰2 
واحد افت را به ثبت رسانند. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز 
که طی دو روز اول هفته کانال 2۰۰۰واحدی را ترک کرده بود، با کاهش 

2۱ واحدی به رقم یک هزار و ۹۷۰ واحدی رسید.
ارزش سرمایه گذاری  خارجی در بورس به 13 هزار میلیارد ریال رسید

ارزش سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور از حدود ۱2 هزار و 
3۰۰ میلیارد ریال در مرداد ۹5 به ۱3 هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال رس��یده 
اس��ت. این خبر را رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار یکش��نبه شب در 
دیدار اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس اعام کرد و با تشریح عملکرد 
3۰ ماهه بازار سرمایه گفت: شاخص کل بورس تهران در بازه زمانی پنجم 
مردادماه ۱3۹5 تا 25 دی ماه ۱3۹۷، حدود ۸۹ هزار و ۹45 واحد معادل 

۱۱۹درصد رشد داشته است.
به گزارش س��نا، ش��اپور محمدی ادامه داد: در این مدت، شاخص کل 
فراب��ورس ای��ران با یک هزار و ۱۸۱ واحد افزایش به عدد یک هزار و ۹۷۸ 
واحد در 25 دی ماه ۱3۹۷ رسید که رشد ۱4۸درصدی را نشان می دهد.

به گفته محمدی، شاخص صنعت و شاخص 5۰ شرکت فعال تر در این 
مدت به ترتیب ۱36 و ۱3۷درصد بازدهی داشته اند.

او با بیان اینکه ش��اخص هم وزن در این مدت ۱۰۹درصد رش��د داشته 
است، اضافه کرد: رشد همزمان شاخص کل و شاخص هم وزن نشان از آن 

دارد که بازار سرمایه به طور یکسان رشد کرده و رشد بازار سرمایه مختص 
به شرکت های خاصی نبوده است.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه یکی از دالیل رشد قیمت ها در بازار 
سرمایه، رشد نرخ برابری ارزها بود، افزود: البته در این مدت، رشد سکه و 
دالر در مقایسه با بازار سرمایه بیشتر بوده اما باید بدانیم که رشد قیمت ها 

در آن بازارها سوداگرانه بوده است.
وی با بیان اینکه بورس و فرابورس همپای هم رشد کرده اند، تصریح کرد: 
ارزش بازار سهام از 4هزار و 3۷6 هزار میلیارد ریال در پنچم مردادماه ۹5، 
به ۸هزار و 56۰ هزار میلیارد ریال در 25 دی س��ال ۹۷ رسیده که بیانگر 

۹6درصد رشد است. 
محم��دی اضافه کرد: ارزش بازار صکوک )اوراق بهادار اس��امی( نیز از 
2۱2 هزار میلیارد ریال در پنجم مردادماه ۹5، به ۹2۸ هزار میلیارد ریال 
در 25 دی س��ال ۹۷ رسیده است که حکایت از 33۸درصد رشد دارد. در 
مجموع ارزش کل بازار س��رمایه )س��هام و صکوک( در دوره زمانی مورد 

بررسی با ۱۰۷درصد رشد همراه بوده است.
یک چهارم بازار سرمایه در اختیار شرکت های شیمیایی

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هم اکنون محصوالت 
ش��یمیایی 25.4۷درص��د از کل ارزش بازار ب��ورس و فرابورس را به خود 
اختصاص داده است، ادامه داد: پس از گروه محصوالت شیمیایی، به ترتیب 
گروه های فلزات اساسی با سهم ۱6.24درصد، استخراج کانه های فلزی با 
س��هم ۸.۹۷درصد و گروه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هسته ای با 

سهم ۸.6درصدی در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.
وی ادامه داد: مجموع تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و 
فرابورس ایران از 4۰۰ ش��رکت در پنجم مردادماه ۹5، به 42۹شرکت در 
25 دی سال ۹۷ افزایش یافته که بیانگر رشد ۷.3درصدی است. همچنین 
تعداد شرکت های ثبت شده نزد سازمان و پذیرش نشده در فرابورس ایران 
از ۱54 شرکت در پنجم مردادماه ۹5 با رشد ۸.4درصدی به ۱6۷ شرکت 

در 25 دی ماه ۹۷ رسیده است.
رشد 65درصدی ارزش معامالت

رئیس سازمان بورس ادامه داد: ارزش معامات در کل بازار اوراق بهادار 
در دوره 3۰ ماهه یادش��ده، 65درصد نسبت به دوره 3۰ ماهه مشابه قبل 
رش��د داشته است. در بورس های کاالیی نیز ارزش معامات در این مدت 
به 3هزار و 454 هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده ۱6۷درصد رشد 

اس��ت. ارزش معامات همه بازارها در دوره 3۰ ماهه یادشده، ۱۰۸درصد 
افزایش داشته است.

س��خنگوی س��ازمان بورس با بی��ان اینکه ارزش مجم��وع تامین مالی 
صورت گرفته از محل انتشار و عرضه اولیه اوراق بهادار در 3۰ ماه اخیر، یک 
میلیون و ۷۷5 هزار و 5۹۸ میلیارد ریال است، گفت: این رقم در مقایسه 

با ابتدای دوره ۹۷درصد رشد داشته است. 
محمدی به عملکرد مثبت صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد و اظهار 
داشت: در دوره مورد بررسی، تعداد صندوق های سرمایه گذاری با 33درصد 

رشد از ۱6۰ به 2۱4 صندوق افزایش یافته است. 
وی ادامه داد: در این دوره، ارزش صندوق های سرمایه گذاری با ۷2درصد 
رش��د به یک هزار و 4۷6 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین تعداد 
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در پایان دوره زمانی 3۰ ماهه منتهی به 

پایان دی ماه ۹۷ با بیش از ۱۰2درصد رشد همراه بوده است.
کاهش زمان رسیدگی به شکایات

محمدی گفت: کاهش هزینه های معاماتی، کاهش زمان رس��یدگی به 
ش��کایات از 46 روز در س��ال ۹4 به ۱۰ روز در س��ال ج��اری و بازنگری 
دس��تورالعمل  مرتبط با توقف و بازگشایی نماد در راستای کاهش تعداد و 
زمان توقف نمادها از جمله اقدامات صورت گرفته در این مدت بوده است.

وی ادامه داد: راه اندازی و توسعه ابزارهای مشتقه و ابزارهای تامین مالی 
 ،)IOSCO( اسامی، عضویت دائم در کمیسیون بین المللی اوراق بهادار
عملیاتی کردن »حد اعتباری کارگزاران« در راس��تای کاهش ریس��ک در 
تس��ویه وجوه معامات با اتاق پایاپ��ای، پیگیری عرضه کاالهای جدید در 
بورس های کاالیی، تدوین دستورالعمل و اعطای مجوز تاسیس شرکت های 
رتبه بن��دی اعتباری از دیگر اقداماتی بود که در 3۰ ماه گذش��ته در بازار 

سرمایه اجرایی شد.
براساس این گزارش، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
پس از تمدید مدت ریاست شاپور محمدی در سازمان بورس و اوراق بهادار 
برای 3۰ ماه دیگر، یکشنبه شب در محل بورس کاالی ایران با وی درباره 
وضعیت بازار س��رمایه دیدار و گف��ت وگو کردند. محمدی پس از آنکه در 
پنجم مرداد ۱3۹5 »محمد فطانت  فرد« دومین رئیس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار ایران استعفا کرد، جای او را گرفت. شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار در ۱۸ دی امس��ال با اتفاق آرا »ش��اپور محمدی« را برای یک دوره 

3۰ ماهه دیگر به عنوان سکاندار بازار سرمایه برگزید.

سقوط بیش از 3500 واحدی بورس در نخستین روز بهمن

رخنه سرما در بورس
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بانک انصار تندیس نقره ای نخستین جایزه ملی 
حسابرسی داخلی کشور را به دست آورد

چهارمین کنگره سراس��ری و اولین دوره اهدای جایزه ملی حسابرسی 
داخلی انجمن حسابرس��ان داخلی ایران که ه��دف اصلی آن ارائه مبنایی 
برای مقایس��ه تطبیقی واحدهای حسابرسی داخلی براساس شاخص های 
اس��تاندارد است، در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت 
برگزار شد و واحد حسابرسی داخلی بانک انصار تندیس نقره ای اولین جایزه 
ملی حسابرسی داخلی را به دست آورد. به گزارش اداره کل روابط عمومی 
و تبلیغات، واحد حسابرس��ی داخلی بانک انصار همچنین در بین تمامی 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت کننده حائز رتبه نخست شد و 
در مجموع سازمان ها و شرکت های واجد دریافت جایزه برتر، رتبه سوم را 
به دست آورد.  در این کنگره که با حضور رئیس و مدیران واحد حسابرسی 
داخلی بانک انصار و جانش��ین و روس��ای ادارات معاونت نظارت و بازرسی 
برگزار ش��د، از مدل حسابرسی داخلی بانک انصار رونمایی شد. این مدل 
براساس مدل بلوغ حسابرسی داخلی )CM( انجمن بین المللی حسابرسی 
داخلی طراحی شده و متناسب با الزامات انجمن حسابرسی داخلی ایران، 
بومی سازی ش��ده و یک مدل بلوغ دارای پنج سطح کلیدی و مشتمل بر 
۷۰ش��اخص است که توسط دکتر ارباب س��لیمانی، دکتر ترک زاده، دکتر 

زارع و دکتر باقری از استادان به نام کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.

برگزاری دومین نمایشگاه کار ایران با حمایت 
ویژه همراه اول

به گ��زارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات س��یار ایران، دومین 
نمایش��گاه کار ایران به مدت س��ه روز )4 تا 6 بهمن ماه( با حمایت ویژه 
همراه اول از ساعت ۹:3۰ تا ۱6:3۰ برگزار می شود. اهداف این نمایشگاه که 
توسط دانشگاه صنعتی شریف در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفت وگوی 
تهران برگزار می شود، »رویایی مستقیم کارجو و کارفرما«، »کمک به بهبود 
ارتقای برند کارفرمایان«، »تس��هیل فرآیند جذب و اس��تخدام«، »معرفی 
فرصت ه��ای ش��غلی موجود در ب��ازار کار«، »معرفی س��ازمان ها و ادارات 
مرتبط و نیمه مرتبط با رش��ته تحصیلی«، »ایجاد یک محیط حرفه ای و 
با کیفیت برای تعامل بیش��تر بین کارجویان و کارفرمایان«، »ایجاد حس 
مثبت مشارکت در کارفرمایان«، »برپایی کارگاه های آموزش کار و کاریابی« 
عنوان ش��ده است. در دومین نمایشگاه کار ایران، همراه اول با شعار »یک 
هم��کاری معتب��ر« و برپایی غرفه ای بزرگ در س��الن »تهران« بوس��تان 
گفت وگو با خدماتی همچون »برگزاری کارگاه با موضوعات متنوع«، »ارائه 
فرصت های ش��غلی، مشاوره شغلی، آش��نایی با محیط شغلی و شغل های 

همراه اول« و »فرصت ارتباط مستقیم با مدیران همراه اول« حضور دارد.
گفتنی است در نمایشگاه »ایران تلکام« سال گذشته، رئیس کمیسیون 
اجتماعی شورای اسامی با تقدیر از عملکرد اپراتور اول گفته بود: »با توجه 
به فعالیت های گسترده همراه اول، اشتغال زایی باالیی هم ایجاد شده است 
و ما به عنوان متولی اصلی اشتغال در مجلس از این اپراتور تقدیر می کنیم.«

ایتالیا راغب ترین کشور اروپایی برای ارتباط 
تجاری با ایران است

رئیس اتاق مش��ترک ایران و ایتالیا با اش��اره به ریس��ک سرمایه گذاری 
در ایران، ایتالیا را راغب ترین کش��ور اروپا ب��رای ارتباطات تجاری با ایران 
دانس��ت و گفت بانک های ایتالیایی اعام آمادگی کرده اند و البته همه در 
انتظار کانال ارتباطی اروپا هستند. احمد پورفاح در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم، با اشاره به وضعیت ریسک سرمایه گذاری در ایران از نگاه اروپایی ها، 
اظهار کرد: امروز ریسک سرمایه گذاری در ایران در رتبه 4 و 5 قرار دارد و 
این در حالی است که رتبه 6، بدترین رتبه در ریسک سرمایه گذاری است و 
از همین رو اشت های چندانی به سرمایه گذاری در ایران از سوی کشورهای 
خارجی و از جمله ایتالیا وجود ندارد. وی ادامه داد: از سوی دیگر گله مندی 
س��رمایه گذاران داخلی نیز باعث شده تا اشتیاق سرمایه گذاران خارجی و 
ایتالیای��ی برای حضور در ایران کاهش یابد. رئیس اتاق مش��ترک ایران و 
ایتالیا اضافه کرد: البته علی رغم همه این موارد، در میان کشورهای اروپایی، 
ایتالیا و سرمایه گذاران ایتالیایی بیشترین رغبت را برای برقراری ارتباطات 
تجاری با ایران دارند و این ارتباط هم در حوزه فروش محصوالت این کشور 
و هم در حوزه خرید محصوالت از ایران بیش از س��ایر کشورهای اروپایی 
اس��ت. وی با ابراز امیدواری نسبت به راه اندازی هرچه سریع تر کانال مالی 
با اروپا )SPV( گفت: در صورت راه اندازی این کانال ارتباطی، قطعاً تجار، 
بازرگانان و س��رمایه گذاران ایتالیایی جزو نخستین فعاالن حوزه اقتصادی 

خواهند بود که ارتباطات شان را با ایران تقویت می کنند.
مشاور عالی رئیس اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: نشانه های خوبی 
دیده می ش��ود و تا امروز سمینارهای بانکی خوبی در ایتالیا برگزار شده و 
بانک های ایتالیایی که مبادالت شان براساس یورو است نیز اعام آمادگی 
کرده اند و البته همه در انتظار این کانال ارتباطی میان ایران و اروپا هستند.

تولیدکنندگان به تولید پارچه های داخلی روی آورده اند
 فعالیت 50 واحد تولیدی پیراهن فروشان در 

تهران
رئیس اتحادیه فروش��ندگان پیراهن فروش��ان گفت ب��ا توجه به واردات 
محدود پارچه به کش��ور، تولیدکنندگان به تولید پارچه های داخلی روی 
آورده اند. مجتبی درودیان در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
وضع پیراهن در بازار اظهار کرد: با توجه به آنکه واردات پارچه به کش��ور 
به میزان محدودی صورت می گیرد به همین دلیل تولیدکنندگان به تولید 
پارچه های داخلی روی آورده اند. درودیان با بیان اینکه وضع پیراهن در بازار 
مناسب نیس��ت، تصریح کرد: هم اکنون کسب و کار تولیدکنندگان بسیار 
ضعیف است و باید چاره ای برای آن اندیشید. رئیس اتحادیه فروشندگان 
پیراهن فروشان، با اشاره به اینکه 5۰درصد تولیدکنندگان در تهران تنها در 
زمینه تولید پیراهن به فعالیت  مشغولند، اظهار کرد: این در حالی است که 
بیش از هزار واحد صنفی در تهران مش��غول به فعالیتند. درودیان با بیان 
اینکه هم اکنون قدرت خرید مردم برای خرید کاهش یافته است، تصریح 
کرد: دولت باید راهکاری مناسب برای صادرات تولیدکنندگان در نظر گیرد، 

چراکه اگر این مهم، محقق شود صادرات در کشور چشمگیر خواهد شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه برای شب عید ممکن است تنها افزایش 
25 تا 3۰درصدی داش��ته باشیم، تصریح کرد: این در حالی است که این 

افزایش قیمت نسبت به سال گذشته چندان چشمگیر نیست.

اخبـــار

مدیرعامل موسسه جهاد نصر گفت با اجرایی شدن مرحله نخست   طرح 
احیای دش��ت های خوزس��تان و ایام،   2.5 میلیون تن به ظرفیت تولید 
محصوالت کشاورزی کشور اضافه می شود و این امر به ایجاد اشتغال پایدار 

و افزایش درآمد مردم منطقه کمک شایانی می کند.
ب گزارش تسنیم، محمدجواد صالحی نژاد، مدیرعامل موسسه جهاد نصر 
روز گذشته در نشستی خبری اظهار داشت:  با اجرایی شدن مرحله نخست   
طرح احیای دش��ت های خوزس��تان و ایام،    محصوالت کشاورزی این دو 
خطه در مجموع  دو و نیم میلیون تن افزایش می یابد که این امر به ایجاد 

اشتغال پایدار و افزایش درآمد مردم منطقه کمک شایانی کند.
وی افزود: این طرح احیا از بزرگترین طرح های تاریخ کش��اورزی ایران 
است که با سفر رهبر معظم انقاب به این مناطق کلید خورد و با وقفه ۱2 
ساله طرح در سال ۸۷ و با سفر هیات دولت به این مناطق، ردیف بودجه ای 

پیدا کرد و از سال ۸۸ نیز عملیات اجرای آن شروع شد.
مدیرعامل موسس��ه جهاد نصر گفت: از سال ۸۸ تاکنون منابع مختلف 
در اختیار طرح قرار گرفته و در این س��ال ها حدود 22۰ هزار هکتار تحت 
پوش��ش   این طرح  ش��ده   که در نتیجه آن،   طی س��ال گذشته محصوالت 

کشاورزی دو خطه افزایش 2 و نیم میلیون تنی داشته است.
صالحی ن��ژاد ادامه داد: با اج��رای کامل طرح که 55۰ هزار هکتار زمین 

تحت پوش��ش ق��رار می گیرد، ۹ و نی��م میلیون ت��ن افزایش محصوالت 
کشاورزی هدف گذاری ش��ده است. زمین هایی که شامل این طرح شدند 

قابل استفاده نبودند، ولی با احیای آنها افزایش بهره وری صورت گرفت.
برقی شدن600 هزار حلقه چاه کشور

وی با بیان اینکه مرحله دوم    طرح از س��ال آتی با تخصیص اعتبار الزم 
آغاز خواهد شد، گفت: طرح برقی کردن 6۰۰هزار حلقه چاه کشور نیز در 
دستور کار قرار دارد و براساس  تفاهم نامه ای که با ستاد بهینه سازی مصرف 
س��وخت انجام داده ایم، هدف گذاری شده که 5۰ هزار حلقه را برقی سازی 

کنیم.
محمدجواد صالحی نژاد در ادامه نشست خبری  روز گذشته اظهار داشت: 
در گام نخست ۱۰۰ حلقه را به صورت پایلوت در استان های تهران، ایام، 
همدان، فارس، کردس��تان و آذرش��هر برقی کرده ایم   که تأمین اعتبار آن 
در آغاز کار به عهده کش��اورز اس��ت، اما ۸۰درصد آن از طریق س��ازمان 

بهینه سازی مصرف سوخت پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: برای به سرانجام رسیدن این طرح زمان پنج ساله در نظر 
گرفته شده که در صورت تامین اعتبار تحقق آن دور از دسترس نیست.  

مدیرعامل موسس��ه جهاد نصر  گفت: تاکنون 3۰۰۰ پرونده برقی سازی 
به س��ازمان بهینه سازی سوخت ارسال شده، اما مرحله بررسی پرونده ها و 

تأمین اعتبار آن در این س��تاد به کندی پیش می رود و درخواست ما این 
است که به این کار سرعت ببخشند.

مدیرعامل موسس��ه جهاد نصر گفت: اعتب��اری که در الیحه بودجه ۹۸ 
برای اجرای مرحله  2 طرح 55۰ هکتاری در دش��ت های خوزستان و ایام 

پیش بینی شده آنقدر پایین است که نمی توان امیدوار بود.  
وی با بیان اینکه اعتب��اری که در الیحه بودجه  ۹۸ برای اجرای مرحله 
2  طرح 55۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در دشت های خوزستان و 
ایام پیش بینی ش��ده آنقدر پایین اس��ت که نمی توان امیدوار بود، گفت: 
امیدواریم که به اذن رهبری از صندوق توسعه ملی برای اجرای این پروژه 
مهم از صندوق توس��عه ملی اعتبار اختصاص یابد و کمیسیون تلفیق هم 
اعتب��ار پیش بینی در الیحه را بازبینی کند؛ ب��رای اجرای مرحله دو طرح 

55۰ هزار هکتاری ۱.۷ میلیارد دالر اعتبار نیاز است.  
وی ادامه داد:  طرح 55۰ هزار هکتاری در سفر سال ۱3۷5 مقام معظم 
رهبری به اس��تان خوزس��تان کلید خورد و با وقفه ای ۱2 ساله ای که در 
اجرای آن اتفاق افتاد، در سال ۸۷ در سفر هیأت دولت به خوزستان اعتبار 
این طرح در ردیف بودجه ساالنه قرار گرفت. در سال ۱3۸۸ با پیش بینی 
۹ طرح در قانون بودجه به عنوان طرح 55۰ هزار هکتاری معروف به طرح 

مقام معظم رهبری در دشت های خوزستان و ایام شروع شد.

2.۵ میلیون تن به ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی کشور اضافه می شود

امروز در آس��تانه چهلمین سالگرد انقاب اسامی شاهد پیشرفت های 
بس��یار مهم و عظیم زیربنایی در کش��ورمان هس��تیم که در این راستا 
س��رمایه گذاری های کانی در زمینه های مختلف اقتصادی انجام ش��ده 

است.
به گزارش تس��نیم، محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی 
ایران در بازدید چند ساعته خود از پروژه بزرگ »ایران مال« طی سخنانی 
اظهار داش��ت: امروز در آستانه چهلمین س��الگرد انقاب اسامی شاهد 
پیش��رفت های بسیار مهم و عظیم زیربنایی در کشورمان هستیم که در 
این راستا سرمایه گذاری های کانی در زمینه های مختلف اقتصادی انجام 
شده اس��ت که بی شک بدون حضور س��رمایه گذاران بخش خصوصی و 
»مردان بزرگ اقتص��اد ایران«، اجرای این طرح ها و پروژه های عظیم در 

کشورمان میسر نمی شد.
یک��ی از عظیم ترین پروژه ه��ا و بزرگترین س��رمایه گذاری های کانی 
که طی س��ال های اخیر در شهر تهران انجام ش��ده و موجب سربلندی 
ایران و ایرانی، ایجاد اشتغال، حیرت و تحسین جهانیان و بعضاً حسادت 
کشورهای همسایه ایران شده همین پروژه عظیم »ایران مال« است که 
طی هفت س��ال گذش��ته با صرف هزاران میلیارد سرمایه و بیش از 55 
میلیون ساعت کار شبانه  روزی و ساخت بیش از 2 میلیون مترمربع شامل 
فضاه��ای تجاری، اداری، خدماتی، فرهنگی، ورزش��ی، رفاهی، تفریحی، 
اقامتی، آموزش��ی، مذهبی، نمایشگاهی، بهداش��تی و درمانی و.... از زیر 

خاک س��ر برآورده است که فی الواقع شهر مدرن جدیدی در قلب تهران 
متولد شده است.

وی افزود: طی چند روز گذش��ته معاندین و دشمنان نظام برای ضربه 
زدن به حاکمیت و س��لب اعتماد مردم، مس��یر »ایران مال« و همچنین 
»ش��بکه بانکی« کش��ور را انتخاب و مّد نظر خود ق��رار داده اند و همین 
حم��ات و شایعه س��ازی بیگانگان، اینجانب را بیش از پیش تش��ویق و 
ترغیب کرد تا این مجموعه عظیم را از نزدیک بازدید و س��اعاتی را پای 
سخنان مسئولین و دست اندرکاران این پروژه بنشینم تا نه تنها از نزدیک 
و به عینه در جریان پیشرفت ها و اجرای کار قرار گیرم بلکه صحت و سقم 

شایعات را نیز بفهمم.
علیپور اظهار داش��ت: ساخت و اجرای پروژه بزرگ »ایران مال« آن هم 
در اوج تحریم های ش��دیِد اقتصادِی غ��رب که جابه جا کردن یک دالر و 
اجرای پروژه های بزرگ در کش��ورمان دردس��رهای خاِص خود را دارد، 
سرمایه گذاران و مردان بزرگ اقتصاد ایران موفق به سرمایه گذاری کان 
چند هزار میلیارد تومانی جهت ساخت بزرگترین مال )مرکز بزرگ خرید( 
خاورمیانه و چهارمین مال جهان شامل مراکز عظیم خرید، هایپراستاری 
به مس��احت 2۰ هزار مترمربع، هتل بزرگ 5 ستاره، بزرگترین کتابخانه 
با بیش از ۱۰۰ هزار جلد کتاب، مرکز همایش ها، مراکز بزرگ ورزش��ی، 
شهربازی، ۱4 سینمای مدرن و مجهز به جدیدترین تجهیزات روز دنیا، 
رس��توران های مختلف س��نتی و بین المللی، بیش از 4۰ هزار مترمربع 

سالن های مدرن نمایش��گاهی، بازار بزرگ سنتی، ده ها مسجد بی نظیر، 
ه��زاران ه��زار پارکینگ و. . . ده ها بخش دیگر ک��ه ذکر تک تک آنان از 
حوصله حضار خارج است شده اند که جدای از کسب وجهه و غرور ملی 
برای ایران و ایرانی باعث ایجاد بیش از 3۰ هزار شغل به طور مستقیم و 
ده ها هزار نفر اشتغال غیرمستقیم شده اند، به طوری که نمونه این پروژه 
و چنین مال و مرکز بزرگ اقتصادی را نه تنها در غالب کشورهای جهان 
نمی توان یافت بلکه سرآمد بسیاری از پروژه های مشابه خود در کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نیز است که باید به سرمایه گذاران و مجریان و همه 

دست اندرکاران این پروژه عظیم تبریک و خسته نباشید گفت.
الزم به ذکر است ساخت بیش از 5۰ پل هوایی و زیرگذر از بزرگراه های 
اطراف به »ایران مال« در جهت س��هولت و راحتی مردم در دسترسی به 
ای��ن مجموعه، خود یکی از کارهای بی نظیر و کانی اس��ت که توس��ط 
س��رمایه گذار ای��ن پروژه به طور اختصاصی انجام ش��ده اس��ت. هرچند 
ش��هردارانی همچون آقایان کرباس��چی و قالیباف بیش��ترین پروژه های 
عمرانی را در دوران صدارت خود در شهر تهران انجام داده اند، اما کارهای 
عمرانی و س��اخت و س��از عظیم انجام شده توسط س��رمایه گذار »ایران 
م��ال«، چیزی کمتر از کارهای دو ش��هردار فوق الذکر نیس��ت که اگر از 
این سرمایه گذار حمایت شود، قطعاً نه تنها چهار گوشه تهران را می سازد 
بلکه نمونه این مال و مراکزی از این دس��ت را در ش��هرهای بزرگ دیگر 

ایران اجرا می کند.  

معاون وزیر جهاد کش��اورزی گف��ت تولید صید و آبزی پروری از 32 
هزار تن در س��ال 5۷ به یک میلیون و 2۰۰هزار تن در س��ال گذشته 
افزایش یافت. حس��ن صالحی، رئیس سازمان شیات در گفت و گو با  
باشگاه خبرنگاران جوان، از تولید چشمگیر صید و آبزی پروری در سال 
های بعد از انقاب خبر داد و اظهار کرد: براس��اس آمار تا س��ال 5۷، 
مجموع تولید صید و آبزی پروری 32 هزار تن بود که 3 هزار تن از این 
می��زان را آبزی پروری و 2۹ هزار تن صید و صیادی به خود اختصاص 
داده است، در حالی که سال گذشته میزان تولید صید و آبزی پروری به 

رقمی معادل یک میلیون و 2۰۰ هزار تن افزایش یافت.
وی میزان س��رانه مصرف آبزی در سال 5۷ را یک کیلو اعام کرد و 
افزود: این در حالی است که سال گذشته سرانه مصرف آبزیان به بیش 

از ۱۱ کیلو افزایش یافته است.
صالح��ی با اش��اره به اینکه می��زان صادرات محصوالت ش��یاتی با 

س��ال های قب��ل از انقاب قابل قیاس نیس��ت، بیان ک��رد: بنابر آمار، 
مجموع ارزش صادرات محصوالت ش��یاتی در س��ال 5۷، ۱۱ میلیون 
دالر بود در حالی که سال گذشته به بیش از 5۰۷ میلیون دالر رسید.

رئیس س��ازمان شیات با اش��اره به اینکه تا قبل از پیروزی انقاب 
اس��امی تنها 24 هزار نفر در فعالیت های ش��یاتی اش��تغال داشتند، 
اظهار کرد: تا س��ال گذش��ته مجموع اش��تغال در این بخش با رش��د 

فزاینده ای به 23۰ هزار نفر رسیده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگرچه در سال 5۷، هیچ گونه 
تعاون��ی صی��ادی و آبزی پروری نداش��تیم، اما تا س��ال گذش��ته آمار 
تعاونی ه��ای صیادی به بیش از 35۱ مورد رس��یده اس��ت که این امر 

بیانگر تحوالت چشمگیر در بخش شیات است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه تا س��ال 5۷ تنها ۱5 میلی��ون بچه ماهی به 
رودخانه ها رهاس��ازی می ش��د، بیان کرد: این در حالی است که سال 

گذشته 3۱۰ میلیون بچه ماهی رهاسازی شد و رهاسازی بچه ماهی و 
الرو میگو از منظر احیای تولید، حفظ محیط زیست و اشتغال اهمیت 
باالی��ی دارد. صالحی با اش��اره به اینکه در س��ال های قب��ل از انقاب 
تنها یک کارخانه کنس��رو آبزیان در کش��ور فعالیت داش��ت، افزود: با 
توجه به افزایش تولید محصوالت ش��یاتی در سال های بعد از انقاب، 
هم اکن��ون 4۷ کارخانه پودر ماهی اس��تاندارد و 2۰ کارخانه در حال 

استانداردسازی در کشور مشغول فعالیت هستند.
رئیس س��ازمان شیات با اشاره به اینکه در سال های قبل از انقاب 
تنها ۸۷ س��ردخانه به منظ��ور حفظ کیفیت آبزیان مش��غول فعالیت 
بودند، بیان کرد: بنابر آخرین آمار در آستانه 4۰ سالگی انقاب، تعداد 
سردخانه های حفظ کیفیت آبزیان به ۱2۸ عدد و همچنین واحد های 
فرآوری از هش��ت عدد به بیش از ۱5۰ عدد تا س��ال گذشته افزایش 

یافت.

سرمایه گذاران درمانگِر اقتصاد مریض ایران هستند

رشد چشمگیر تولید صید در سال های بعد از انقالب

 ایران رتبه 24 جهانی آبزی پروری در دنیا را داراست
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اخبار

گام بلند اصالحات در صنعت خودروسازی
طرح های پیش فروش خودرو که هفته گذشته و بافاصله بعد از افزایش 
قیم��ت خودروهای ارزان ت��ر از 45 میلیون تومان کلید خ��ورد، موجی از 

اعتراضات را برانگیخت.
چراکه به گفته معترضین هنوز بسیاری از تعهدات پیشین خودروسازان، 
تحقق پیدا نکرده بود. از همین رو، مش��تریان پیش خری��د خودرو، که از 
بدعهدی دو ش��رکت خودروس��از بزرگ داخلی ناراضی ان��د، تاش دارند 
این روزها از طریق برگزاری یکس��ری تجمعات البته از نوع مسالمت آمیز، 
صدای ش��ان را به گوش دولتمردان برسانند، اما خواسته شان چیست و به 
چه چیزی معترضند؟ آنها نسبت به اینکه پس از ماه ها ثبت نام، در موعد 
مق��رر خودروهای خود را تحویل نگرفته ان��د و از طرفی، با افزایش قیمت 
خودروهای ثبت نامی مواجه ش��ده اند، معت��رض و گله مندند، به طوری که 
هفته گذش��ته نیز تعدادی از خریداران محصوالت »سایپا و ایران خودرو« 
مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خیابان س��میه، تجمع کردند؛ تا 
از کانال وزارت صنعت پیگیر مطالبات ش��ان باشند. به دنبال تجمع برخی 
خریداران خودرو در مقابل وزارت صنعت که خودروهای پیش خرید ش��ده 
خود را تحویل نگرفته بودند، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از عدم افزایش 
قیمت خودروهای پیش فروش شده خبر داد. بنابه اظهارات رضا رحمانی، 
خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش فروش شده اند، مشمول 
افزایش قیمت های جدید نمی شوند، اما در مقابل خودروسازان دلیل عدم 
پایبندی به تعهدات شان را عدم دسترسی به قطعات مورد نیاز برای تولید 
برخی محصوالت پیش فروش ش��ده، عنوان کرده بودن��د. از این رو، دولت 
و بدن��ه وزارت صنعت، آستین های ش��ان را باال زدند تا اصاحات جدی در 
صنعت خودرو ش��کل بگیرد. در قدم نخس��ت با دس��تور مراجع قضایی و 

دولتی، موانع ترخیص قطعات مورد نیاز خودروسازان رفع شد.
ام��ا قدم مهم ت��ر را وزیر صنعت برداش��ت. رضا رحمانی ش��نبه همین 
هفته، صاحبان دو خودروس��از بزرگ و همچنین رئیس س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان را فراخواند و به آنها اولتیماتوم داد تا به 
تعهدات شان به مردم به سرعت و دقیق طبق مفاد قراردادهای منعقده عمل 
کنند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت و خودروسازان 
براس��اس مصوبات قانونی باید به گونه ای عم��ل کنند که رضایت مردم در 
قضیه پیش فروش خودروها جلب شود. او خطاب به خودروسازان تاکید کرد 
که هیچ گونه مماشاتی از جانب سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم 
مورد قبول نیست و این سازمان باید به صورت روزمره دستورات صادرشده را 
پیگیری کند. این خبر خیلی زود در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت. هرچند 
جزییات زیادی از جلسه وزیر با خودروسازان به بیرون درج نکرد، اما هرچه 
بود، به ماجرا به همین جا ختم نشد. به طوری که روز گذشته، خبر برکناری 
مدیرعامل سایپا نشان از تصمیم جدی وزیر داشت. او بارها تاکید کرده بود 
که خودروس��ازان باید به تعهداتی که به مردم دارند عمل کنند، اما انتشار 
اخباری مبنی بر پیش فروش مجدد محصوالت این شرکت ها آن هم بدون 
عمل به تعهدات قبلی حاکی از بی توجهی به ضرب االجل وزیر صنعت بود. 
همین کافی بود تا رحمانی دست به تغییرات در بدنه شرکت خودروسازی 
س��ایپا بزند. از این رو، تازه ترین اخبار منتشرش��ده حاکی از این است که با 
حکم هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، محمدرضا سروش از مدیرعاملی 
این ش��رکت کنار گذاشته ش��ده و میرجواد سلیمانی به جای وی منصوب 
شد. البته این تصمیم وزیر، را شاید بتوان به منزله زنگ خطری برای ایران 
خودرو نیز تلقی کرد؛ چراکه اگر این شرکت خودروساز هم بخواهد همچنان 
ساز خود را بنوازد بعید نیست در لیست بعدی تغییرات وزیر قرار بگیرد. این 
موضوع نش��ان می دهد که رحمانی در دفاع از حقوق مردم با کسی تعارف 
نداش��ته و هر جا الزم باش��د به س��رعت تصمیمات الزم را اتخاذ و اجرایی 
خواهد کرد. از این منظر در ش��رایطی که برخی مش��تریان از پیش خرید 
خودروهای��ی چون »پراید و تیبا« ناراضی هس��تند، تغییر مدیرعامل گروه 
خودروسازی س��ایپا، بهترین پاس��خ به اعتراض مردمی است که از برخی 
س��وءمدیریت ها در بخش هایی از صنعت خودرو گله مند هستند. البته این 
اقدام وزیر را هم می توان به فال نیک گرفت؛ چراکه او با این اقدامش نشان 

داد با کسی تعارف ندارد و جلب اعتماد مردم از هر چیزی مهم تر است.

تویوتا و پاناسونیک برای خودروهای برقی باتری 
می سازند

شرکت خودروسازی تویوتا با پاناسونیک قصد دارند با همکاری یکدیگر 
به تولی��د انبوه باتری مخصوص خودروهای الکتریکی بپردازند. به گزارش 
پایگاه خبری»عصر خودرو«، بس��یاری از کش��ورهای جهان قصد دارند با 
ه��دف مقابله ب��ا آلودگی هوا و کاهش میزان انتش��ار آالینده ها و گازهای 
گلخانه ای و حفظ بیش��تر محیط زیس��ت، خودروهای تم��ام الکتریکی و 
برقی را به تولید انبوه برسانند.بنابراین بسیاری از شرکت های خودروسازی 
در جه��ان عزم خود را برای تولید انبوه خودروه��ای برقی جزم کرده و از 
برنامه های خود بدین منظور رونمایی کرده اند. افزایش روزافزون خودروهای 
برقی و محبوبیت اس��تفاده بیش��تر از این خودروهای پاک، موجب ش��ده 
ش��رکت های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و 
هر یک از برنامه های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان 
پیمایش بیشتر رونمایی کنند. به نظر می رسد که شرکت های چینی رقیب 
موجب شده اند شرکت های ژاپنی به تکاپو بیفتند و در رقابت تنگاتنگی با 
آنه��ا تصمیم بگیرند که به تولید انب��وه محصوالت و باتری های مخصوص 
خودروهای برقی و الکتریکی بپردازند و در این عرصه از آنها عقب نیفتند. 
افزای��ش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت اس��تفاده بیش��تر از این 
خودروهای پاک موجب ش��ده است ش��رکت های خودروسازی در سراسر 
جه��ان به رقابتی تنگاتنگ پرداخت��ه و هر یک از برنامه ه��ای خود برای 
طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند. 
حاال دو شرکت ژاپنی تویوتا و پاناسونیک تصمیم گرفته اند که با عقد یک 
قرارداد همکاری جدید و جوینت ونچر در سال آینده میادی به تولید انبوه 
باتری ه��ای مخصوص خودروهای برقی و الکتریکی بپردازند. این در حالی 
اس��ت که چندی پیش نیز اخبار و گزارش های دیگری در رسانه ها منتشر 
شده بود که نشان می داد آلمان نیز در این زمینه سرمایه گذاری کانی کرده 
و خودروسازانی همچون شرکت دایملر می خواهند باتری های قدرتمندی 
را به مرحله تولید برس��انند که در خودروهای برقی و الکتریکی طراحی و 
توس��عه داده شده آنها به کار گرفته شود و بدین ترتیب از نیاز و وابستگی 
خود به شرکت های چینی تولیدکننده باتری بکاهند. به گفته منابع آگاه به 
نقل از رویترز، 5۱درصد از سهام این جوینت ونچر  به شرکت تویوتا موتورز 
و باقی آن نیز به پاناس��ونیک تعلق دارد. باتری های تولیدش��ده توسط این 
جوینت ونچر قرار اس��ت در اختیار خودروسازان ژاپنی نظیر تویوتا، مزدا و 
سوبارو قرار بگیرد تا آنها بتوانند به تولید انبوه خودروهای برقی و الکتریکی 

جدید بپردازند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت ارزش روز سرمایه گذاری های 
صورت گرفته در صنایع خودروسازی و قطعه سازی کشور حدود 35۰ هزار 

میلیارد تومان است که در حال حاضر بااستفاده مانده است.
 آرش محبی نژاد  در گفت وگو با ایس��نا، اظه��ار کرد: بحران در صنعت 
قطعه سازی موجب شده که تولید خودرو در آذرماه سال جاری، نسبت به 
آذرماه س��ال گذشته کاهش  ۷2درصدی داشته باشد. به صورت تجمیعی 
نیز از ابتدای امس��ال تا آخر آذرماه،  نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
تولید خودرو حدود 32درصد کاهش را تجربه کرده اس��ت. از طرف دیگر 
تعداد قابل توجهی از واحدهای قطعه سازی تعطیل و نیمه  تعطیل شده اند 
که به دنبال آن حدود 2۸۰ هزار نفر از کارگران ش��اغل در این ش��رکت ها 
نیز تعدیل و تعلیق شده اند، به گونه ای که ۱3۰هزار نفر تعدیل و ۱5۰ هزار 

نفر نیز تعلیق شده اند.
وی ادامه داد: اگر طبق آمار و بررسی ها، متوسط سرمایه گذاری الزم برای 
ایجاد یک اش��تغال جدید صنعتی را 5۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم؛ 
برای ایجاد شغل جدید برای این تعداد کارگر بیکار شده، حدود ۱5۰ هزار 
میلیارد تومان س��رمایه گذاری الزم اس��ت. البته که دولت در حال حاضر 

چنین بودجه ای را ندارد که بخواهد سرمایه گذاری کند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی تصریح کرد: از طرف دیگر این 
تعداد افراد که نمی توانند به کار برگردند، بیمه تامین اجتماعی باید ساالنه 
ح��دود ۱۰ ه��زار میلیارد تومان بیمه بیکاری به ای��ن افراد پرداخت کند؛ 
عاوه  بر این درآمد بیمه تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران و کارمندان 
بیمه شده است، بنابراین زمانی که اینها بیکار باشند، نه تنها نمی توانند به 

تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کنند، بلکه س��ازمان امور مالیاتی هم 
مالیات حقوقش را نمی تواند بگیرد و ش��رکت ها متوقف ش��ده و به دلیل 
رکود، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدشان پرداخت نخواهد شد.

وی ادام��ه داد: ای��ن وضعی��ت در حال��ی اس��ت که طب��ق برآوردهای 
صورت گرفته براساس نرخ ارز س��امانه نیما، ارزش روز سرمایه گذاری های 
صورت گرفته در صنعت خودروس��ازی در ح��ال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان اس��ت. عاوه  بر این ارزش س��رمایه گذاری صورت گرفته در 
واحدهای قطعه سازی کشور در رده های یک، دو و سه به بیش از 25۰ هزار 
میلیارد تومان می رسد که تنها سرمایه نیستند؛ بلکه شامل اخذ تسهیات، 

ایجاد بدهی ها و . . . نیز می شود.
محبی نژاد تاکید کرد: بنابراین جمع دارایی های صنعت خودروی کشور 
بیش از 35۰ هزار میلیارد تومان اس��ت ک��ه در حال حاضر تقریباً معطل 
مانده و بهره برداری مناسبی در جهت ایجاد اشتغال مولد و رونق اقتصادی 
از آن ص��ورت نمی گی��رد. این وضعیت در حالی اس��ت که صنعت خودرو 
حدود ۷۰۰ هزار نیروی مس��تقیم، ش��امل 55۰ هزار نفر نیروی مستقیم 
قطعه س��ازی و حدود ۱5۰-۱۰۰ هزار نفر نیروی مس��تقیم خودروسازی 
دارد. در نتیجه ۷۰۰ هزار نفر شاغل مستقیم مشغولند. چنانچه این دارایی 
35۰ هزار میلیارد تومانی بااس��تفاده مانده و روند فعلی ادامه دار باش��د؛ 
این کارگران بیکار ش��ده و صنعت قطعه س��ازی دیگر نخواهد توانست به 

کار برگردد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه به این ترتی��ب بیمه و دولت درآم��د خود را از 
دست می دهند، اظهار کرد: بنابراین اگر توجه الزم به صنعت قطعه سازی 

و خودروس��ازی صورت نگیرد، 35۰ هزار میلیارد تومان س��رمایه معطل و 
بااس��تفاده می شود؛ ضمن اینکه این سرمایه  رو به استهاک نیز است. به 
غیر از زمین کارخانه ها، الباقی شامل ساختمان ها، ماشین آالت، دانش فنی 
و . . . همه رو به زوال هستند؛ چراکه دانش فنی، ماشین آالت و . . . چهار 

سال آینده دیگر کارایی امروز را نخواهند داشت.
دبی��ر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی تصریح ک��رد: در حال حاضر 
محدودیت های فراوان، منابع به ش��دت محدود و نیازها بس��یار نامحدود 
هستند. اکنون مسئولین باید تصمیم بگیرند که منابع را کجا متمرکز کنند 
که بازدهی بیش��تری داشته باش��د؛ چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند، 
تا پایان س��ال آمار تعطیلی واحدهای قطعه س��ازی و بیکاری قطعه سازان 

افزایش چشمگیری خواهد داشت.
وی با اش��اره به اعام ارائه تس��هیات 4هزار میلی��ارد تومانی از طریق 
خودروسازان به قطعه سازان، اظهار کرد: تا به امروز این وعده در حد حرف 
بوده و س��رعت عمل به ش��دت پایین بوده اس��ت و اقدامی از سوی بانک 
مرکزی صورت نگرفته اس��ت. دولت و بانک مرکزی شاهد اختاف رویه و 
اختاف سلیقه هستند و اتخاد و تمرکز سیاست گذاری و مواضع در عملکرد 

آنها دیده نمی شود.
محبی نژاد اظهار کرد: خواهشمندیم هر کاری قرار است برای این صنعت 
انجام شود بهتر است امروز صورت گیرد؛ هفته دیگر هم شرایط متفاوت تر 
از حال و بدتر خواهد بود. امروز الزم است که صنعت دوباره رونق گرفته و 
بدن نیمه جان آن بتواند احیا ش��ود که در نتیجه آن تولید قطعه و خودرو 

نیز مجددا رونق گیرد.

۳۵۰ هزار میلیارد دارایی صنعت خودرو بالاستفاده مانده است

کارشناس��ان بازار خودرو معتقدند، در ش��رایطی که خودروسازان 
هم��واره از نب��ود و ع��دم واردات قطعات و تعطیل��ی خطوط تولید 
کارخانه های خود گایه دارند، چ��ه ضرورتی برای اجرای طرح های 

پیش فروش خودرو وجود دارد؟
پس از آنکه مس��ئولیت قیمت گذاری خودرو از ش��ورای رقابت به 
خودروس��ازان واگذار ش��د و دولت مجوز افزایش قیمت محصوالت 
ش��رکت های  داد،  خودروس��ازان  ب��ه  را  قیمت گ��ذاری  مش��مول 
خودروس��ازی فهرس��ت جدیدی از قیمت خودروهای تولیدی اعام 
کرده و به تبع آن ش��وک عجیبی به خری��داران خودرو وارد کردند. 
قیمت های اعام ش��ده از سوی خودروس��ازان مربوط به خودروهایی 
می ش��ود که از ابتدای س��ال ج��اری و در قال��ب طرح های مختلف 
ش��رکت های خودروسازی به صورت پیش فروش، فروخته شده است. 
البته در فهرس��ت اعامی از س��وی خودروس��ازان، ثبت نام کنندگان 
خودرو که تا پیش از ش��هریور ماه س��ال جاری اق��دام به پیش خرید 
خودرو کرده اند، مش��مول افزایش قیمت نمی ش��وند، اما افرادی که 
از مهرماه امس��ال در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام کرده اند، 
برای دریافت خودروی خود ملزم به پرداخت مابه التفاوت قیمت قبل 
و قیمت تعیین شده از سوی خودروسازان هستند. این در حالی است 
که ثبت نام کنندگان طرح های پیش فروش پیش از شهریورماه، هنوز 

خودروهای خود را دریافت نکرده اند.
ای��ن اتف��اق واکنش  های ش��دیدی را نس��بت به خودروس��ازان و 

طرح های پیش فروش آنها در پی داش��ت. اگرچه به دنبال اعتراضات 
خری��داران، رضا رحمانی، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت تاش کرد 
با فراخواندن مدیران عامل دو خودروس��ازی بزرگ کش��ور نسبت به 
عمل کردن آنها به تعهدات فروش خود اولتیماتوم دهد، اما ش��واهد 
نش��ان می دهد خودروس��ازان برنامه  دقیقی برای تحول خودروهای 

پیش خرید شده و کاهش قیمت خودروهای آماده تحویل ندارند.
 پیش فروش با چه حساب و کتابی؟

کارشناس��ان بازار خودرو معتقدند، در ش��رایطی که خودروسازان 
هم��واره از نب��ود و ع��دم واردات قطعات و تعطیل��ی خطوط تولید 
کارخانه های خود گایه دارند، چ��ه ضرورتی برای اجرای طرح های 
پیش ف��روش خ��ودرو وج��ود دارد؟ به عب��ارت دیگ��ر، در حالی که 
خودروس��ازان ایرانی به ویژه دو ش��رکت خودروسازی بزرگ کشور با 
مش��کات متعددی در خطوط تولید خود مواجه هس��تند و توانایی 
عم��ل به تعهدات خود را ندارن��د، ارائه طرح های پیش فروش خودرو 

چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟
براس��اس جداول مذکور در این گزارش ش��ش خودروساز داخلی 
ازجمله سایپا، ایران خودرو، بهمن خودرو، کرمان موتور، خودروسازی 
ب��م و مدیران خودرو از ابتدای س��ال جاری تا ابتدای دی ماه مجموعا 
بی��ش از 3۸ طرح پیش فروش خودرو ارائ��ه کرده اند که اگرچه آمار 
دقیقی از میزان خودروهای پیش فروش ش��ده در این طرح ها وجود 
ن��دارد، اما تنه��ا در یکی از طرح ه��ای پیش فروش خ��ودرو که در 

پایان تابس��تان امس��ال و به دنبال افزایش بی رویه خودرو اجرا شد، 
دو ش��رکت خودروس��ازی ایران خودرو و س��ایپا به ترتیب 24 و ۱6 
هزار دس��تگاه خودرو به صورت پیش فروش عرض��ه کردند. همزمان 
با این اقدام دو ش��رکت بزرگ خودروس��ازی کشور، کارشناسان این 
اقدام را ش��گرد خودروس��ازان برای فرار از فش��ار انتقادهای مردم و 
رسانه ها دانستند و از آن به یک نمایش خیمه شب بازی تعبیر کردند. 
چراکه نسخه پیچیده ش��ده برای بازار خودرو که از سوی مسئوالن 
و سیاس��ت گذاران این بخش اجرا ش��د، به عقیده کارشناس��ان یک 
نس��خه قدیمی و پوس��یده بود که تنها توانس��ت اندکی از التهابات 
ب��ازار خودرو بکاهد، اما این س��وال همواره مطرح اس��ت چه دالیلی 
وجود دارد که خودروس��ازان به رغم تعهدات مع��وق و کاهش تیراژ 
که س��بب جلوگیری از عرضه مطلوب خودرو به بازار ش��ده اس��ت، 
حاضر به پیش فروش محصوالت خود ش��وند؟ تکلیف مبالغ دریافتی 
از ثبت نام کنندگان در طرح های پیش فروش چیس��ت و چرا اکنون و 
پ��س از خلف وعده خودروس��ازان در تحویل خودروهای پیش فروش  
ش��ده، خریداران باید مبالغی بیش از آنچه قرار بود در موعد تحویل 

پرداخت کنند، بپردازند؟
مسئوالن دولتی و سیاست گذاران حوزه خودرو باید برای این سوال 
که آیا پیش فروش ها برای تامین نقدینگی کوتاه مدت خودروس��ازان 
صورت گرفته یا اینکه هدف آن تنها کاهش التهابات بازار بوده است، 

پاسخ صریح و روشنی داشته باشند.

نماین��دگان مجلس ب��ه کلیات طرح��ی رای دادند ک��ه در صورت 
تصویب نهای��ی آن، وزارت صنعت با همکاری وزارتخانه های ارتباطات 
و راه و شهرس��ازی به تدوین س��ند راهبردی فناوری نوین در صنعت 
خودروس��ازی از جمله خودروهای برقی و هیبریدی در مدت دو سال 

مکلف می شود.
به گ��زارش ایرن��ا، نمایندگان در ادامه جلس��ه علنی روز دوش��نبه 
مجلس به بررس��ی کلیات طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو 
)س��اماندهی ب��ازار خودرو( پرداختند و آن را ب��ا ۱۰4 رای موافق، 6۷ 
رای مخال��ف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع 2۰6 نماینده حاضر تصویب 
کردند. این طرح ۱5 ماده دارد و بازار خودرو و قراردادهای منعقده در 

این راستا را رسیدگی می کند.
مجلس��ی ها پ��س از تصویب کلیات این طرح وارد بررس��ی جزییات 

آن ش��دند. نمایندگان مجلس شورای اسامی با تصویب ماده یک این 
ط��رح، دولت را مکلف ب��ه تعیین حقوق ورودی خودروهای س��واری 
)عوارض گمرکی( براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان 

آالیندگی کردند.
ماده ۱ طرح س��اماندهی صنعت خودرو با ۱۱۷ رای موافق، 3۰ رای 
مخال��ف و 4 رای ممتن��ع از مجموع 2۰۰ نماین��ده حاضر به تصویب 

رسید.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مخالفت با کلیات 
ای��ن طرح گفت: نام این طرح زیباس��ت ولی بین ن��ام و محتویات آن 
چنین برداش��تی نمی شود چرا در این طرح می خواهید قوانین قبلی را 

تغییر دهید، قوانین قبلی نبایستی در این طرح تغییر کند.
وی افزود: افرادی که پیش خرید خودرو کرده با بدقولی خودروسازان 

مواجه شده اند و به دنبال این هستند که این مساله تعیین تکلیف شود 
و جلوی سوءاستفاده از اموال مردم گرفته شود.

وی تاکید کرد: بایس��تی درباره دالالن قوانینی وضع ش��ود و جلوی 
واسطه ها را بگیریم، چرا باید برای واردات خودرو ارز دولتی بدهیم آیا 

خودرو جزو کاالهای اساسی مردم است.
احمد س��الک، نماینده اصفهان هم در موافق��ت با کلیات این طرح 
گف��ت: ه��دف اولیه در این ط��رح افزایش رقابت پذی��ری و حمایت از 
تولید داخلی اس��ت، هدف دوم آن تاش برای خودکفایی شرکت های 

دانش بنیان و استفاده از ظرفیت های داخلی است.
وی اظهار داشت: دولت باید بس��تر و زمینه تولید خودروهای برقی 
و هیبری��دی را با هدف افزایش مش��ارکت ش��رکت های دانش بنیان و 

افزایش بهره وری و رشد تولید داخلی دنبال کند.

خودروسازان داخلی، متخصصان پیش فروش!

مجلس با کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرد

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
2 بهمن 1397

شماره 1247



کسب و کارامـروز8

مسابقه ملی فناوری نانو، رقابتی علمی میان دانشجویان و فارغ التحصیان 
عاقه مند اس��ت، برگزیدگان این مسابقه می توانند با شرکت در نانواستارتاپ، 

ایده های فناورانه خود را توسعه دهند.
به گ��زارش پای��گاه اطاع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، مسابقه ملی فناوری نانو رقابتی علمی 
میان دانش��جویان و فارغ التحصیان عاقه مند 
است که هر ساله توسط ستاد توسعه فناوری نانو 

معاونت علمی برگزار می شود.
هدف از برگزاری این مسابقه، افزایش آشنایی 
محققان با فناوری نانو، گسترش آموزش فناوری 
نانو در دانشگاه ها و دیگر مراکز علمی – آموزشی 
کشور، شناسایی برترین های این حوزه از فناوری، 
حمایت از آنها و جهت دهی فعالیت های آموزشی 

و حمایت های تشویقی است.
نهمین دوره از مس��ابقه ملی فن��اوری نانو در 
دو مرحله برگزار خواهد ش��د. نخستین مرحله 

مسابقه به صورت آناین از تاریخ 26 تا 3۱ اردیبهشت ماه ۹۸ در سایت آموزش 
فناوری نانو به نشانی edu.nano.ir برگزار خواهد شد. 

متقاضیانی که بتوانند حداقل نمره قبولی را در این آزمون کسب کنند واجد 

ش��رایط شرکت در مرحله دوم مسابقه ملی می ش��وند. مرحله دوم به صورت 
حضوری در شعب برگزاری آزمون در کشور در تاریخ 2۸ تیرماه ۱3۹۸ برگزار 

خواهد شد. 
برگزی��دگان مرحل��ه دوم مس��ابقه  ۱۸۰۰ 
میلیون ریال جوایز نقدی و غیرنقدی؛ کس��ب 
امتی��از نخبگ��ی از طرف بنیاد مل��ی نخبگان؛ 
سهمیه س��فر عمره و عتبات؛  مدال طا، نقره 
و برنز مسابقه ملی فناوری نانو؛ دریافت گواهی 
توانمن��دی تدریس فناوری نان��و و نیز  مجوز 

حضور در نانواستارتاپ دریافت خواهند کرد.
نانواستارتاپ

نانواستارتاپ یکی از برنامه های حمایتی ستاد 
توس��عه فناوری نانو معاونت علمی است که با 
هدف رشد و پرورش تیم های توانمند و رساندن 
ایده های مبتنی بر فناوری نانو به پروتوتایپ در 

قالب برنامه ای یک ساله اجرا می شود. 
این برنامه تسهیات مادی و معنوی موردنیاز یک تیم برای توسعه ایده خود 
را تأمین خواهد کرد و در نهایت تیم را به سایر برنامه های حمایتی، سرمایه گذار 

یا مشتری متصل می کند.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس درباره علت کاهش ۱۰درصدی 
قیمت لوازم خانگی علی رغم نصف ش��دن قیمت دالر، گفت علی رغم اینکه 
کاالها و لوازم خانگی موجود در بازار با ارز باال خریداری نشد، اما قیمت ها روز 

به روز افزایش پیدا کرد. در حال حاضر نیز باید 
با کاهش نرخ ارز قیمت کاالها کاهش پیدا کند.
نماین��ده مردم زنج��ان و ط��ارم در مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه باید دید کاالهای 
خارجی و مواد اولیه ل��وازم خانگی با چه ارزی 
وارد کش��ور شده سپس در مورد میزان کاهش 
قیمت ها تصمیم گی��ری کرد، اف��زود :گرانی ها 
ناش��ی از فضای روانی و افزایش نرخ ارز اس��ت 
چ��را که افزایش نرخ ارز از 4 هزار و 2۰۰ تومان 
به ۸ هزار تومان باعث افزایش قیمت تمام شده 
کاالهای نیم  ساخت ش��د، زمانی که مواد اولیه 
کااله��ای داخلی از خارج از کش��ور ب��ا نرخ ارز 
س��امانه نیما وارد می شود قیمت ها نیز بالطبع 

افزایش پیدا می کند.
وی بیان کرد: اگرچه با افزایش نرخ ارز قیمت تمام ش��ده کاالهای خانگی 
نیز بیش��تر می ش��ود، اما میزان این افزایش باید با نظارت س��ازمان حمایت 

مصرف کننده صورت گیرد. نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
اظه��ار ک��رد: با افزایش نرخ ارز قیمت کاالها نیز ب��ه دلیل روانی دفعتی باال 
رف��ت، اما کاهش ه��ا به تدریج اتفاق می افتد و در برخ��ی موارد قیمت ها به 
میزان قبلی باز نمی گ��ردد زیرا عده ای کاالی 
خ��ود را در فضای روانی نامناس��ب خریداری 
کرده ان��د و در برابر ض��رر مقاومت می کنند. 
وی با بیان اینکه کاهش قیمت ها برای برخی 
ضرر و برای عده ای سود به همراه دارد، اظهار 
کرد: کم فروش��ی، احتکار، خودداری از عرضه 
و... می تواند در قیمت کااله��ای بازار اثرگذار 
باش��د. به همین دلیل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت باید با نظارت قیمت گذاری منصفانه 
را در بازار نهادینه کند تا حقوق مصرف کننده 

رعایت شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: 
تداوم آرامش در بازار و ثبات قیمت ها از جمله 
وظایف وزارت صمت اس��ت که این مهم تنها با تسهیل کسب و کار محقق 
می شود با این اقدام تجار، بازرگانان و... می توانند به تولید خود ادامه دهند و 

مواد اولیه مورنیاز تولید فراهم می شود.

تسهیل شرایط کسب و کار، ثبات قیمت ها و آرامش بازار را به دنبال داردگسترش آموزش فناوری نانو در دانشگاه ها و دیگر مراکز علمی کشور

اقتص��اد دیجیتال یا اقتصاد فردا، اقتصادی اس��ت که در دور تحوالت 
فناورانه پر پیچ و خم، مجالی به سالخوردگان فناوری می دهد و با تولید 
ثروت و خلق کس��ب وکارهای نوین، به راس��تی  که می تواند از س��نت به 

قدرت و خلق ایده های جدید و کارآمد برسد.
 ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رس��اني معاون��ت علمي و فناوري 
ریاس��ت جمهوري، ب��ا ظهور اقتصاد دیجیتال، اقتصاد س��نتی با تخریب 
خاقانه ای همراه شد که از طریق آن راه های جدیدی برای رفع نیازها و 
اجرای وظایف و عملکردهای قدیمی شناس��ایی شد. از سوی دیگر نباید 
فراموش کرد که از یک  طرف توس��عه این زیرس��اخت ها و فراگیر شدن 
الزامات موردنیاز اقتصاد دیجیتال و از طرف دیگر رسوخ اقتصاد دیجیتال 
در حوزه ه��ای س��نتی کس��ب وکار و خل��ق حوزه های جدی��د، رابطه ای 
مس��تقیم ب��ا یکدیگر دارند و ه��ر کدام، موجب ارتقای ط��رف مقابل در 

بازه های مختلف زمانی شده اند.
با توجه به اهمیت این ش��اخه و بررس��ی بازار س��نتی با  بازار اقتصاد 
دیجیتال؛ بر آن ش��دیم تا  در گزارش��ي به بررس��ي تفاوت هاي اقتصاد 

دیجیتال و سنتي و روند آینده نگرانه در این حوزه بپردازیم.
 تعریف اقتصاد دیجیتال  به بیان ساده

 ب��ه ص��ورت س��اده، اقتصادی اس��ت که قس��مت اعظم آن ب��ر پایه 
فناوری های دیجیتال ش��امل ش��بکه های ارتباطی، رایانه ها، نرم افزارها و 
س��ایر فناوری  های اطاعاتی اس��ت و انواع تجارت الکترونیک، بازارهای 
الکترونیک، دریافت و پرداخت، کارت های هوش��مند و پول الکترونیک و 

تراکنش مالی را شامل می شود.
 اقتصاد برمبنای دیجیتال دستخوش چه تغییراتی است؟

اقتص��اد دیجیتال برمبنای انقاب ناش��ی از ظهور فن��اوری اطاعات 
و ارتباط��ات اس��ت، لذا با توج��ه به این ماهیت منجر به کاهش ش��دید 
هزینه های محاس��باتی، ذخیره س��ازی و بازگردانی اطاعات و ارتباطات 
و نیز افزایش بس��یار در س��رعت محاسبات و حجم انتقال اطاعات شده 
است و در مقابل اقتصاد سنتی در کشورها صرفاً بر پایه فناوری اطاعات 
و ارتباطات نبوده اس��ت و ش��امل عرضه کاال و خدمات به روش س��نتی 

است که درنهایت منجر به درآمدزایی و عرضه پول می شود.
ظهور اقتصاد دیجیتال و بروز نیازهای جدید

با ظهور اقتصاد دیجیتال، اقتصاد س��نتی ب��ا تخریب خاقانه ای همراه 
ش��د که از طریق آن راه های جدیدی برای رفع نیازها و اجرای وظایف و 
عملکردهای قدیمی شناسایی شد؛ به عنوان مثال امروزه کتاب فروشی های 
آناین به س��رعت در حال جایگزینی با کتاب فروشی های سنتی است یا 
می توان به ظهور معامات اوراق بهادار آناین نس��بت به کارگزاری های 

سنتی سهام اشاره داشت.
 ظهور محصوالت و خدمات جدید با خود نیازهای جدیدی را به همراه 
داش��ت، که پیش از این وجود نداش��ت؛ مانند ارسال موقعیت منطقه ای 
خود  )GPS( برای خدمات اضطراری جاده ای یا سیستم کنترل خودکار 
در ماشین ها. تفاوت اقتصاد دیجیتال با آنچه به عنوان اقتصاد و کسب وکار 

سنتي مي شناسیم را مي توان به شرح شکل زیر نمایش داد.
 ب��ه طور کلي اقتصاد دیجیت��ال را می توان یک بازار جهانی دانس��ت 
ک��ه در آن فرآیندها و خدمات برای هر فرد یا س��ازمانی به منظور انجام 
تعامات الکترونیکی و از طریق دستگاه های آناین قابل دسترس است.

 اقتصاد دیجیتال یک بازار جهانی است
اقتص��اد دیجیت��ال این فرص��ت را ب��رای جوامع فراهم م��ی آورد تا با 

ابزاره��ای جدید قدرتمند ب��ه دنبال ایجاد رونق، انس��جام محلی و یک 
آینده پایدار باشند.

همچنی��ن اقتص��اد دیجیتال ب��ا توجه ب��ه ویژگی های خ��ود، امکان 
دسترس��ی ب��ه بازارها و  کس��ب وکارهای جدید را فراه��م آورده و منجر 
به بهره وری بهبودیافته و س��ودآوری ش��ده و رقابت پذیری را در تمامی 

بخش های اقتصادی افزایش می دهد.
 اقتصاد دیجیتال امکان دسترس��ی به بهداش��ت، آم��وزش و خدمات 
اجتماع��ی را افزای��ش داده و فرصت ارتقای رفاه اقتص��ادی و اجتماعی 
جوام��ع را فراه��م می آورد.  با توج��ه به مزیت هاي اقتص��اد دیجیتال و 
اهمیت آن در خلق ارزش و ایجاد ثروت، دولت ها نیز به منظور بهره گیري 
از پتانس��یل هاي آن و همین ط��ور در امان ماندن از تبع��ات عدم توجِه 
به موق��ع ب��ه آن، توجه ویژه اي به این مقوله داش��ته و همواره س��عي در 

توسعه فعالیت ها در این زمینه  دارند.
الزامات سیاسی و اقتصادی باید با نوآوری فناورانه همراه باشد

به طورکل��ی می توان گف��ت که در جه��ان امروزی، الزامات سیاس��ی 
و اقتص��ادی باید با ن��وآوری فناورانه همراه بوده تا موجب رش��د اقتصاد 
دیجیت��ال ش��ود، خصوصاً که این نوع از اقتصاد ب��ا توجه به ظرفیت ها و 
قابلیت های موجود در کش��ورهای در حال توس��عه با رشد باالیی همراه 

بوده است.
این رش��د قاب��ل توجه از اقتص��اد دیجیتال، باید از س��وی بخش های 
خصوص��ی مورد برنامه ریزی ق��رار گرفته و بخش دولت��ی نیز به تعیین 
و تبیین خط مش��ی های الزم درخصوص آن اقدام کند، همچنین جامعه 

مدنی و دانشگاهی نیز باید به تحلیل ابعاد مختلف آن بپردازند.
دولت ه��ا از طریق مکانیس��م های مختلفي همچون سیاس��ت گذاری، 
تأمین زیرس��اخت های الزم و نیز کاهش فاصله یا نابرابری در بهره گیری 
از فن��اوری اطاع��ات و طراحی مکانیس��م های تش��ویقی در توس��عه و 

به کارگیری آن، نفوذ و گسترش اقتصاد دیجیتالی را تسهیل می کند.
دولت ها یکي از نقش آفرینان اصلي این اقتصاد دیجیتالی 

هستند
دولت ه��ا یکي از نقش آفرین��ان اصلي این اقتصاد هس��تند. با حرکت 
دولت ها، بخش های مختلف اقتصادی جامعه و سازما ن ها و کسب وکارها 
می توانن��د با بهره گی��ری از اقدامات دولت، نیازهای کس��ب وکار خود را 
تش��خیص دهند و ب��ا تکیه بر توانمندی های به وجود آمده بس��تر خاص 

موردنیاز خود را تأمین و از مزایای این اقتصاد بهره مند شوند.
 درنهای��ت افراد و گروه ه��ای جامعه نیز با بهره مندی از این بس��تر و 
خدمات ارائه شده می توانند سطح زندگی خود را ارتقا داده و از حیات در 

این فضای اقتصادی و اجتماعی لذت ببرند.
 نتیجه گیری

همان گونه که در بخش ابتدایی گزارش اش��اره ش��د، اقتصاد دیجیتال 
مفهومی اس��ت که در نتیجه تغییرات فناورانه، توس��عه زیرس��اخت ها و 
تغیی��ر ماهیت کس��ب وکارها با قوت بیش��تری ب��ه تغییر و رس��وخ در 
بخش های س��نتی کس��ب وکار و همچنین ایجاد کس��ب وکارهای جدید 
و نوی��ن وارد ش��د. البته نباید فراموش کرد که از یک طرف توس��عه این 
زیرس��اخت ها و فراگیر ش��دن الزامات موردنیاز اقتصاد دیجیتال و رسوخ 
اقتصاد دیجیتال در حوزه های سنتی کسب وکار و خلق حوزه های جدید، 
رابطه ای مستقیم با یکدیگر دارند و هر کدام، موجب ارتقای طرف مقابل 

در بازه های مختلف زمانی شده اند.

خودروساز کالیفرنیایی تسال از اتخاذ تصمیماتی جدید در راستای کاهش هزینه های 
عملیاتی و تقویت تولید سـدان مدل 3 در سـال جاری خبر داد. ایالن ماسـک یکی از 
موسسـین و مدیرعامل کنونی تسال با اعالم این موضوع اضافه کرده به زودی 7درصد 
از کارکنان این شـرکت کنار گذاشـته شـده و به برنامه بازاریابی ارجاعی خاتمه داده 
می شـود. به گزارش دیجیاتو، در نامه ارسالی آقای ماسک به کارمندان آمده: متاسفانه 
ما انتخـاب دیگری جز کاهش تعداد کارکنان تمام وقت فعلی تا حدود 7درصد نداریم. 
ما سال قبل تا 30درصد رشد کردیم که فراتر از توان ما است و حاال حفظ ضروری ترین 
کارکنان و پیمانکاران تنها راهبرد ماست. در این نامه که نسخه ای از آن در بالگ رسمی 
تسـال نیز منتشر شده، ماسـک به چالش های زیادی که بر سر کاهش قیمت محصوالت 
این شرکت وجود دارد، اشاره کرده و افزوده تسال باید بتواند با خودروسازانی که دارای 
جایگاهی تثبیت شـده تر هسـتند، رقابت کند. به اعتقاد مدیرعامل تسـال، توسعه یک 
پیشـرانه الکتریکی به مراتب از سـاخت یک موتور شـش سـیلندر خطی پرهزینه تر 
اسـت، به همین جهت شـرکت های رقیبی مثل ب ام و و مرسـدس بنز از مزیت قیمت 
تمام شـده کمتر برخوردار هسـتند. بد نیست اشاره کنیم برای ترغیب مشتریان جهت 
خریـد خودروهای الکتریکـی، معافیت های مالیاتی و مشـوق های مالـی 7500 دالری 
به محصوالت تسـال تعلق می گیرد. با عبور تسـال از میزان تولیـد 200,000 خودرو این 

مشوق ها در اواخر سال 2018 منقضی شدند.

با رسـیدن ماه جوالی این رقم به 1,875 کاهش یافته و در پایان سـال 2019 به طور 
کامل حذف خواهد شـد. با این حساب حرکت تسـال در جهت کاهش هزینه تمام شده 
یک ضرورت تلقی می شود. او در نامه خود پذیرفته که محصوالت تسال هنوز برای اکثر 
مردم بیش از حد گران هسـتند. افزایش میزان تولید مدل 3 و بهبود مهندسی ساخت 
از چالش های بزرگ تسال به شمار می روند. این شرکت باید بتواند با ایجاد تغییرات الزم 
و بهره وری بیشـتر، سرانجام نسـخه 35 هزار دالری مدل 3 را عرضه کرده و به دست 
مشـتریان در ایاالت متحده و دیگر نقاط جهان برساند، امری که در صورت تحقق یک 
دستاورد مهم محسوب خواهد شد. در کنار موارد یادشده، عرضه اتومبیل های برقی از 
سـوی خودروسازان سنتی به بازار در سال 2019، دیگر چالشی است که تسال را درگیر 
 E-Tron خواهد کرد. به عنوان نمونه شـرکت آئودی به زودی تحویل کراس اوور برقی
را آغاز می کند، پورشه نیز امسال از تایکان که رقیب مستقیم مدل S به شمار می رود، 
رونمایی خواهد کرد. با معرفی نیسـان لیف نسخه e plus هم که توانایی پیمایش 226 
مایـل )363 کیلومتـر( را بـا یک بار شـارژ دارد، عرصه بیش از پیش بر تسـال تنگ تر 
خواهد شد. ناگفته نماند فراخوان تسال برای بیش از 14 هزار خودرو در چین خبر دیگر 
مهمی اسـت که در رسانه های مختلف به آن پرداخته شده است. دلیل این فراخوان به 
نقص در ایربگ های سـمت شاگرد نسبت داده شـده؛ آن دسته از مدل S هایی که بین 

فوریه 2014 و دسامبر 2016 تولید شده اند، مشمول فراخوان مذکور می شوند.

از ظهور تا حضور کارآمد

اقتصاد دیجیتال در تعامل یا تقابل با اقتصاد سنتی؟

اخراج 7درصد از کارکنان و فراخوان گسترده تسال در چین

 چالش های تازه ایالن ماسک

دریچــه

معاون علمی وفناوری رئیس جمهور که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب اسامی به استان بوشهر سفر کرده بود، گفت هدف ما گسترش اقتصاد 
دانش بنیان و بالفعل کردن ظرفیت ها اس��ت. به گزارش ایس��نا، سورنا ستاری 
اظه��ار کرد: هدف ما بس��ط و گس��ترش اقتصاد دانش بنی��ان و بالفعل کردن 
ظرفیت ها اس��ت؛ بوش��هر جزو استان های مهمی اس��ت که با زیرساخت هایی 
چون نیروی انس��انی خاق و تحصیلکرده دانش��گاهی، گردشگری، نفت و گاز 
پتروش��یمی و ش��یات از حیث اقتصاد دانش بنیان از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت. س��تاری افزود: این روزه��ا اتفاقاتی در دانش��گاه ها، مراک��ز نوآوری و 
پارک های فناوری اس��تان ها می افتد که جزو ارزنده ترین دستاوردهای انقاب 

اسامی است.

تعداد شرکت های دانش بنیان در 
آستانه رسیدن به مرز 4000 

سه شنبه
2 بهمن 1397

شماره 1247
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دارنده مدال طای فدراسیون جهانی مخترعان، از دو اختراع جدید خود با 
حضور مسئوالن شورای اسامی شهر مشهد رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی ش��رکت نمایشگاه بین المللی مشهد، سید علیرضا 
موسوی مخترع 3۷ ساله اصفهانی که در گذشته 
موفق به کس��ب مدال طای فدراسیون جهانی 
مخترعی��ن در جش��نواره IENA2۰۱6 آلمان 
ش��ده بود این ب��ار دو محص��ول کاربردی خود 
با نام  ه��ای ظرف نگهدارنده روغ��ن و ژامبون و 
سوسیس ساز مکانیکی را رونمایی کرد.  براساس 
این گزارش، موس��وی عاوه ب��ر این محصوالت 
پیش��تر موفق به ثبت و تجاری س��ازی محصول 
ربی و ظرف نگهدارنده رب آنتی باکتریال ش��ده 
ب��ود. این مخترع جوان تاش دارد در راس��تای 
حفظ سامت خانواده ها محصوالت و اختراعات 
جدیدی را تجاری س��ازی کرده و به بازار عرضه 
کن��د. در س��ابقه فعالیت ه��ای وی مدیرعاملی 

ش��رکت زینوین، مدیر منتخب شایسته ملی و همچنین کارآفرین برتر ایرانی 
به چشم می خورد. گروه شرکت های زینوین مجموعه  ای از شرکت  های جدید 
با فناوری های نوین، در چهار حوزه صنایع غذایی و لوازم خانه و آشپزخانه و 

آرایشی بهداشتی و داروسازی است که با کمک تعدادی از نخبگان و نیروهای 
متخص��ص ایرانی و با تکیه ب��ر صنعت و دانش ملی و همچنین اس��تفاده از 
ماش��ین آالت پیشرفته توانسته است اختراعات بس��یاری را در این صنایع به 
تولید انبوه برس��اند. از جمله ای��ن اختراعات، 
ظرف نگهدارنده رب )ربی(، دس��تگاه کبابساز 
حرف��ه ای نیمه اتومات، دس��تگاه هس��ته گیر 
آلبالو و گیاس بوژان، بند رخت چتری راژان، 
دس��تگاه مخلوط ک��ن خانگی مکانیکی ش��به 
سیاالت با RPM باال، انواع پودر و مکمل های 
غذایی، انواع روغن های خوراکی سامت محور، 
اولی��ن داروی جلوگی��ری از ری��زش م��و ب��ه 
روش تقویت سیس��تم ایمن��ی بدن را می  توان 
ن��ام ب��رد. از دیگر دس��تاوردهای ای��ن گروه 
ش��رکت  ها، مدال طای مس��ابقات مخترعین 
جه��ان – نورمب��رگIENA 2۰۱5، جای��زه 
ویژه مسابقات مخترعین جهان – پیتسبورگ
INPEX2۰۱۷، جای��زه ویژه انجمن مخترعین کش��ور تای��وان، مدال نقره 
المپیاد جوانان دانش��گاه کارآفرینی ک��ره WWIEA 2۰۱۷ و مدال طای 

مسابقات اختراعات و نوآوری های کشور کرواسی – زاگرب ARCA است.

نظام رتبه بندی »کیواس« برترین دانش��کده های کسب و کار 
جهان را در سال 2۰۱۹ معرفی کرد.

ب��ه گزارش مهر، نظام رتبه بندی بین المللی کیواس »QS« در 
تازه ترین گزارش ه��ای رتبه بندی خود، 
رتبه دانشکده های حوزه تجزیه و تحلیل 
کس��ب و کار، ام��ور مال��ی، مدیریت و 
بازاریابی را در سال 2۰۱۹ منتشر کرد.

ب��ه  می توان��د  امس��ال  رتبه بن��دی 
دانش��جویان رش��ته های کس��ب و کار، 
بازاریابی، تجزیه و تحلیل کس��ب و کار، 
امور مالی و مدیریت برای ادامه تحصیل 

کمک کند.
هر رتبه بندی بر مبنای پنج ش��اخص 
کلی��دی قابلی��ت اش��تغال، کارآفرینی 
ب��ازده  فارغ التحصی��ان،  موفقی��ت  و 
س��رمایه گذاری، رهب��ری تفک��ر و تنوع 

کاس ها و دانشکده ها، گردآوری شده است.
در حوزه کارشناس��ی ارش��د »تجزیه و تحلیل کس��ب و کار« 
دانش��کده Sloan انیس��تیتو تحقیق��ات فناوری ماساچوس��ت 

)MIT( در رتب��ه اول، دانش��کده بازرگانی امپری��ال کالج لندن 
در رتبه دوم و دانش��کده تگزاس مک کمبوس در رتبه سوم قرار 

گرفته اند.
در ح��وزه کارشناس��ی ارش��د »امور 
مالی« مدرس��ه بازرگانی لندن در رتبه 
اول، دانش��کده HEC پاریس در رتبه 
انیس��تیتو   Sloan دانش��کده  و  دوم 
 )MIT( تحقیقات فناوری ماساچوست

در رتبه سوم قرار دارند.
در حوزه کارشناسی ارشد »مدیریت« 
دانش��کده HEC پاریس در رتبه اول، 
مدرس��ه بازرگانی لندن در رتبه دوم و 
دانش��کده ESADE بارسلون اسپانیا 

در رتبه سوم قرار گرفته اند.
ارش��د  کارشناس��ی  ح��وزه  در 
»بازاریاب��ی« نیز رتبه اول به دانش��گاه 
کلمبیا از آمریکا، رتبه دوم به امپریال کالج لندن از انگلس��تان و 
رتبه س��وم به دانشکده HEC پاریس از فرانسه اختصاص یافته 

است.

برترین دانشکده های کسب و کار جهان را بشناسید2 محصول دانش بنیان در مشهد رونمایی شد

وقتی به تنهایی کس��ب وکار جدیدی را ش��روع می کنید، تج��ارب، ارتباطات و 
توانایی های جدیدی به دست می آورید که به شما کمک می کنند در حرفه  شرکتی 

یا اداری خود هم رشد کنید.
طبق تحقیقات موسسه آمار بین المللی، اغلب جوانان دنیای امروز دوست دارند 
شغل جانبی خوبی داشته باشند که هم پاسخگوی هیجانات و عایق شخصی شان 
باش��د و هم درآمدی بیش��تر برای ش��ان بیاورد. منظور از ش��غل جانبی، فعالیتی 
درآمدزاس��ت که ش��ما با توجه به اس��تعدادها و امکاناتی که دارید، در کنار حرفه  
اصلی خود شروع می کنید. تحقیقات موسس��ه CareerBuilder نشان داده  که 
44درصد از جوانان بین 25 تا 34 سال و 3۹درصد از جوانان بین ۱۸ تا 24 سال، 
در کنار شغل اصلی خود )منظور کار روزانه و معموالً ۸ تا ۹ ساعته است(، فعالیت 
حرفه ای دیگری را هم دنبال می کنند. برخی مدعی اند که پذیرفتن مسئولیت هایی 
که شغل جانبی به برنامه  شما اضافه می کند، باعث می شود تمرکز شما از کار اصلی 
منحرف شود و احتمال موفقیت شما را پایین بیاورد، ولی واقعیت این است که اگر 
برنامه  خود را درست مدیریت کنید، شغل جانبی می تواند پتانسیل پیشرفت شما را 
در حرفه  اصلی تان نیز افزایش دهد. وقتی کسب وکار جدید یا پروژه مهمی را شروع 
می کنیم، از منطقه  امن خود بیرون می آییم. چالش هایی بزرگ تر از س��ختی های 
روزمره را پش��ت س��ر می گذاریم و کارهایی را انجام می دهیم که قبًا به نظرمان 
غیرممکن بودند. شغل فرعی به ما کمک می کند مهارت های مختلف را بهبود دهیم 
و ارتباطات ارزشمندی ایجاد کنیم که به نوبه خود به ترقی بیشتر ما منجر می شوند. 
حاال س��ؤالی پیش می آید: ما به واسطه  ش��غل جانبی، چه مهارت ها و فرصت های 
منحصربه فردی به دست می آوریم و این مهارت ها چگونه ما را در موفقیت زندگی 

حرفه ای یاری می کنند؟
آرون هوروات و کیت آتمر، دو جوان امروزی تجربیات خود را در این زمینه با ما 
به اشتراک می گذارند و می گویند چگونه توانسته اند در شغل هشت ساعته  روزانه  

خود، ارتقا پیدا کنند:
یادگیری اولویت گذاری

هنگامی که تنها فردی هستید که شغل جانبی تان را به مرحله  اجرا درمی آورید، 
خیل��ی زود به اهمیت تعیین اولویت های اصلی پی می برید. هوروات، مالک وباگ 
۱2hourdifferenceمی گوید: وقتی حرفه کوچک خودتان را ش��روع می کنید، 
ش��ما رئیس و مس��ئول همه  امور هس��تید. دقیقاً به شما بس��تگی دارد که روی 
کارهای تان دقیق باشید و تصمیم بگیرید که چطور می توانید بهترین تاش خود را 
به کار ببندید، چه وظایفی را باید در اولویت قرار دهید، کدام مهارت های تان را باید 

بهبود دهید و کجا باید از دیگران کمک بگیرید.
همیشه ایمیل هایی هست که باید ارسال کنید، پست هایی که باید در وب سایت 
یا شبکه های خود منتشر کنید و مشتریان بالقوه ای که باید با آنها تماس بگیرید، 
اما امکان پذیر نیست که همه چیز و همه  کارها را کامل و بی نقص انجام دهید. یاد 
می گیرید که در این لحظه چه چیزی بیشتر اهمیت دارد. اولویت بندی استراتژیک 
یک��ی از مقوالتی اس��ت که ش��غل جانبی به خوبی به ش��ما ی��اد می دهد. مهارت 
اولویت بندی به طرز فوق العاده ای در ش��غل اصلی شما کاربرد خواهد داشت. شما 
توانایی الزم را به دست می آورید تا به صورت عینی به چیزی نگاه کنید و ارزش آن 
را تشخیص دهید. تشخیص اولویت ها در شغل روزانه  شما، از آنجا شروع می شود که 
به کارفرمای خود نگاه می کنید و ارزش ها و ترجیحات او را می سنجید. به این ترتیب 
نه تنها ابتکار عمل را به دست می گیرید، بلکه می توانید اطمینان حاصل کنید که 

پول و وقت خود را صرف چیزی می کنید که برای سازمان شما مهم است.
اهمیت محول کردن وظایف

 Millennial آتمر زمانی را به خاطر می آورد که مشغول کار روی کتاب خود با نام
Reboot ب��ود )پروژه ای که او بعد از کار روزانه اش به آن می پرداخت(. او می گوید: 
اگر همه کارها را خودم انجام می دادم، می توانستم پول بیشتری پس انداز کنم، اما 

با استفاده از کمک افراد ماهر، مثًا برای طراحی جلد و بازخوانی، به کارم سرعت 
بیشتری بخشیدم. من یاد گرفته ام که به هنر و توانایی مردم اعتماد کنم و خودم 

هم قسمت دیگری از پروسه را تکمیل کنم.
تفویض اختیارات و محول کردن مس��ئولیت ها به دیگران، فقط به شغل جانبی 
ش��ما محدود نمی شود. البته مهم اس��ت که رئیس و شرکت شما بدانند که شما 
از عه��ده  وظای��ف و نقش خود برمی آیید، ولی باید نش��ان دهید که محدوده  خود 
را می شناس��ید. همان طور که پله های پیش��رفت را طی می کنی��د، مأموریت های 
س��نگین تری به ش��ما سپرده می شود و ش��ما باید بدانید چطور حجم کاری خود 
را توزیع کنید تا وقت الزم برای پروژه های بزرگ تر را به دس��ت آورید. کار سختی 
نیست که مسئولیت های پنج دقیقه ای را در نقاط مختلف به عهده بگیرید و انجام 
دهید، ولی مسئله این است که مجموع این زمان های کوچک، ناگهان وقت زیادی از 
شما را به هدر داده است. هر زمان که می توانید از افراد و ابزارهای فنی الزم استفاده 
کنید تا کارهای خود را س��بک تر کنید و سریع تر پیش بروید. کارفرمای شما هم 
می خواهد ببیند که شما به دیگران اعتماد دارید و می توانید کارها را در سررسید 
مشخص و با استانداردهای درست، به او تحویل دهید. این روند همیشه با به عهده 
گرفتن همه  وظایف به تنهایی به دست نمی آید. مدیریت یک تیم قوی که سازمان 

می تواند به آن تکیه کند، دارایی ارزشمند شما است.
رشد شبکه  شخصی

در ش��غل روزانه  ۸ یا ۹ س��اعتی فعلی، احتماالً برای تان امکان پذیر نیس��ت که 
مدام از پش��ت میز خود بیرون بیایید و با همکاران تان گفت وگو و معاشرت کنید. 
هرچه بیش��تر به ای��ن روال عادت کنید، تعامات اجتماعی بی��رون از دفتر کاری 
برای تان سخت تر می شود، ولی در موضع شغل جانبی، به هر وسیله ای که می توانید، 
مث��ًا صرف قهوه با مش��تری در یک کافه یا چت یا ایمیل ه��ای معرفی خودتان، 
باب مکالمه با دیگران را باز کنید چراکه این بهترین روش��ی است که می توانید به 
کمک آن مهارت ها و توانایی های خود را به دیگران نش��ان دهید. اگر تنها مسئول 
کسب وکار فرعی، خودتان هستید، گسترش شبکه  ارتباطی برای رشد و پیشرفت 
حرفه شما ضروری است. هوروات می گوید: مهارت یافتن در شبکه سازی دیجیتالی 
یکی از بزرگ ترین دستاوردهای من بوده است. به همین وسیله با مردم رابطه برقرار 
می کنم، با آنها مصاحبه می کنم، ایده های خاص خودم را مطرح می کنم و در صورت 
نیاز از دیگران کمک می گیرم. درحالی که شبکه های ارتباطی کسب وکار برای رشد 
و گسترش حرفه  جانبی ش��ما ضروری هستند، روابطی که از این طریق به دست 
می آورید شما را در ارتقای شغل روزانه نیز یاری می دهند. شما برای ترفیع گرفتن یا 
پیشرفت در شغل روزانه هم به این نیاز دارید که مدیران و سرپرستان به تخصص ها 
و مهارت های تان واقف باشند. افرادی که در شبکه شخصی کسب وکار شما هستند، 

شاهد خوبی برای اثبات این موضوع به شمار می روند.
ریسک پذیری و غلبه بر چالش ها

درست است که شغل جانبی ما به واسطه  جذابیت هایی که برای مان دارد، ممکن 
اس��ت خس��تگی ش��غل روزانه را تا حدودی برطرف کند، ولی باید مراقب باشیم 
ک��ه پرداختن به این فعالیت ها، مانعی بر راه انجام وظایف ش��غل اصلی مان ایجاد 
نکند. یادگیری تنظیم اولویت ها، تفویض وظایف و شبکه سازی، همگی دارایی ها و 
سرمایه های ارزشمندی هستند که سرپرستان شما در شغل روزمره، آنها را مدنظر 
قرار خواهند داد. آتمر می گوید: برای کارفرمای ش��ما جالب و مهم است که ببیند 
شما خارج از چارچوب اداره، پروژه ای بزرگ را مدیریت می کنید. زیرا از این طریق او 
می تواند توانایی شما را در غلبه بر موانع و پشت سر گذاشتن چالش ها مشاهده کند.

این همان هنری است که شغل جانبی برای ما به ارمغان آورده است. مشاغل جانبی 
به ما این فرصت را می دهد که چیزهای جدیدی را امتحان کنیم، تجربیات جدیدی 

به دست آوریم و از این مهارت ها برای ارتقای شغل روزانه  خود استفاده کنیم.
FORBES/ZOOMIT :منبع

با رسـیدن ماه جوالی این رقم به 1,875 کاهش یافته و در پایان سـال 2019 به طور 
کامل حذف خواهد شـد. با این حساب حرکت تسـال در جهت کاهش هزینه تمام شده 
یک ضرورت تلقی می شود. او در نامه خود پذیرفته که محصوالت تسال هنوز برای اکثر 
مردم بیش از حد گران هسـتند. افزایش میزان تولید مدل 3 و بهبود مهندسی ساخت 
از چالش های بزرگ تسال به شمار می روند. این شرکت باید بتواند با ایجاد تغییرات الزم 
و بهره وری بیشـتر، سرانجام نسـخه 35 هزار دالری مدل 3 را عرضه کرده و به دست 
مشـتریان در ایاالت متحده و دیگر نقاط جهان برساند، امری که در صورت تحقق یک 
دستاورد مهم محسوب خواهد شد. در کنار موارد یادشده، عرضه اتومبیل های برقی از 
سـوی خودروسازان سنتی به بازار در سال 2019، دیگر چالشی است که تسال را درگیر 
 E-Tron خواهد کرد. به عنوان نمونه شـرکت آئودی به زودی تحویل کراس اوور برقی
را آغاز می کند، پورشه نیز امسال از تایکان که رقیب مستقیم مدل S به شمار می رود، 
رونمایی خواهد کرد. با معرفی نیسـان لیف نسخه e plus هم که توانایی پیمایش 226 
مایـل )363 کیلومتـر( را بـا یک بار شـارژ دارد، عرصه بیش از پیش بر تسـال تنگ تر 
خواهد شد. ناگفته نماند فراخوان تسال برای بیش از 14 هزار خودرو در چین خبر دیگر 
مهمی اسـت که در رسانه های مختلف به آن پرداخته شده است. دلیل این فراخوان به 
نقص در ایربگ های سـمت شاگرد نسبت داده شـده؛ آن دسته از مدل S هایی که بین 

فوریه 2014 و دسامبر 2016 تولید شده اند، مشمول فراخوان مذکور می شوند.

شغل جانبی باعث پیشرفت در حرفه اصلی می شود

اخراج 7درصد از کارکنان و فراخوان گسترده تسال در چین

 چالش های تازه ایالن ماسک

یادداشـت

کارگاه مدل کسب وکار با حضور مستعدان برتر همکار طرح شهید احمدی روشن در تهران 
برگزار شد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، دومین جلسه کارگاه آموزشی 
»مدل کس��ب وکار« به همت بنیاد نخبگان استان تهران و با حضور مستعدان برتر همکار 
طرح ش��هید احمدی برگزار ش��د. در ابتدای برنامه، مسعود زمانی؛ مدرس کارگاه با اشاره 
به مباحث جلس��ه پیشین، راه اندازی کس��ب وکارهای نوپا را عرصه ای متنوع دانست و بر 
ضرورت گسترش استارتاپ ها تأکید کرد. وی با تشریح موضوعات چرخه عمر کاال و هزینه 
آن تحت تأثیر چرخه عمر و همچنین روند کاری فروشگاه های اینترنتی، افزود: حوزه های 
بس��یاری در کش��ور وجود دارد که می توان در آنها کس��ب وکار راه اندازی کرد. برای مثال 
حمل ونقل که در قیمت کاال بس��یار تاثیرگذار اس��ت، یکی از این حوزه ها اس��ت که البته 

راه اندازی استارتاپ در این حوزه می تواند تسهیلگر این مسیر باشد.

کارگاه مدل کسب وکار در تهران 
برگزار شد



در مطلب پیشین به هشت مورد از کلیدهای طایی یک تبلیغ ماندگار 
اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

9-تاثیر اقدامات افراد را به خوبی مشخص کنید 
این امر که تبلیغ شما بتواند یک اقدام مضر را نیز متوقف سازد، خود از 
یک هدف بزرگ تجاری خواهد بود. برای مثال ممکن اس��ت آحاد جامعه 
دست به اقدامی بزنند که برای کسب وکار شما کاما مضر است. نکته بسیار 
جالب در این رابطه این است که افراد بسیاری این اقدامات را با خودآگاهی 
کامل انجام نداده و مرسوم بودن را تنها دلیل این امر می دانند. با این حال 
در صورت��ی که بتوانید نتایج این اقدامات آنها را به نمایش بگذارید، بدون 
ش��ک از ش��دت این اتفاق کم خواهد شد. برای مثال یک نوار، یک سایت 
اشتراک گذاری موسیقی اس��ت که در تبلیغ خاقانه خود به خوبی نشان 
می دهد که دانلود و کپی برداری های غیرقانونی چه تاثیری را روی سازنده 
اثر خواهد داشت. همین امر نیز باعث شد تا پس از انتشار این تبلیغ، نرخ 
این امر به شدت کاهش پیدا کند. درواقع در این تبلیغ یک صفحه دانلود 
به نمایش گذاش��ته شده است که تعداد بی شماری افراد در درون آن قرار 
دارند. تحت این ش��رایط اقدامات خارج از چارچوب و غیرقانونی برخی از 
افراد باعث شده است تا سایرین تحت فشار زیادی قرار گیرند که به خوبی 

مفهوم مورد نظر را انتقال می دهد.
10-موارد غیرمنتظره را به بازی بگیرید 

همواره موارد غیرمنتظره به علت این امر که روزمرگی را کنار می گذارند، 
توج��ه افراد را به خود جلب خواهن��د کرد. برای مثال این امر که تغییری 
عجی��ب در منظره روزانه ش��ما اتف��اق بیفتد، بدون ش��ک باعث توجه و 
ماندگاری آن در ذهن شما خواهد شد. این امر درست همان چیزی است 
که بازاریاب ها باید آن را مورد توجه قرار دهند. در این رابطه DDB که در 
زمینه گردشگری فعالیت دارد، در تبلیغی جذاب یک تصویر را از زنی پشت 
فرمان ماش��ین به نمایش قرار داده است که شیشه های آن تا نیمه بسته 
شده و روی شیشه تصویر نیمه یک شیر به چشم می خورد. همین امر نیز 
باعث شده است تا تصویری تلفیقی از یک انسان و یک حیوان جنگلی به 
چشم بخورد. درواقع هدف این اقدام نمایش قدرت باالی شرکت در پیوند 
انسان با محیط طبیعی بوده است، به نحوی که بتوانید به بیشترین نزدیکی  

و ارتباط با آن دست پیدا کنید. 
11-مشکالت و معضالت را برجسته کنید 

در برخ��ی از م��وارد، این امر که بتوانید یک مش��کل موجود و یا ضعف 
س��ایر برندهای رقیب را مطرح کنید، خود می تواند به افزایش تاثیرگذاری 
اقدامات ش��ما کمک کند. برای مثال شرکت IKEA که در زمینه تولید 
لوازم چوبی فعالیت دارد و در این زمینه بزرگترین شرکت جهان محسوب 
می ش��ود، در تبلیغ خود به بررسی مش��کل جای کم کفش ها پرداخته و 
محص��ول جدید خود را راه-حلی برای این معضل معرفی می کند. درواقع 
طراحی این جاکفش��ی به نحوی اس��ت که در مقایسه با سایر محصوالت 

مشابه، عما چهار برابر فضای بیشتر را در حجمی مشابه، در اختیار شما 
ق��رار می ده��د. در این تصویر تبلیغاتی این ش��رکت، دو کفش به نمایش 
درآمده اس��ت که در  داخل یکدیگر قرار داده شده و فضایی ناخوشایند را 
شکل داده است. در پایین آن نیز متنی با عنوان آیا به فضای بیشتری نیاز 
دارید؟ به چش��م می خورد که به خوبی نیاز و اهمیت یک جاکفشی جادار 

را به نمایش درآورده است. 
12-از ابرقهرمان ها کمک بگیرید 

ب��ا نگاهی به میزان فروش فیلم های هر س��اله، به این نکته پی خواهید 
برد که سینما در تسخیر ابرقهرمان های دنیای مارول و دی-سی قرار دارد. 
این امر به خوبی محبوبیت این چهره ها را در سراسر جهان نشان می دهد. 
به همین خاطر یکی از گزینه هایی که می تواند به جذابیت و افزایش تاثیر 
تبلیغات شما کمک کند، استفاده از شخصیت ها و چهره  های جهانی برای 
 Walter Thompson بیان بهتر پیام خود اس��ت. در این رابطه شرکت
که در زمینه تولید تجهیزات و لوازم پزش��کی و بهداشتی فعالیت دارد، در 
جدیدترین چس��ب زخم تولیدی خود، از موادی اس��تفاده کرده است که 
قابلیت ارتجاع چندین برابری را دارا اس��ت. برای بیان مناسب این ویژگی 
جدید خود نیز از شخصیت هالک استفاده کرده است. در تصویر تبلیغاتی 
این شرکت چسب زخمی روی انگشت این ابرقهرمان به چشم می خورد که 
کاما سالم مانده و در اثر تغییر حالت وی، دچار پارگی نشده است. درواقع 
شما می توانید یک پارگی را که ممکن است چندان هم جذابیت باالیی را 
به همراه نداشته باشد، با پیوند دادن به افراد محبوب، کاما جذاب کنید. 

13-یک دید متفاوت را به نمایش بگذارید 
اهمیت بسیاری از موارد، تنها با تغییر زاویه دید قابل فهم جهانی خواهند 
بود. برای مثال شرکت BBDO که در زمینه حفاظت از گونه های در حال 
انقراض و انجام خدمات درمانی آنها فعالیت دارد، برای تسریع اقدامات خود 
نیازمند آگاهی و همکاری مردمان سراس��ر جهان اس��ت. برای این امر نیز 
در تازه ترین تبلیغ خود تصویر یک تعمیرگاه را به نمایش قرار داده اس��ت 
که به جای ماشین آالت، حیوانات در دست تعمیر هستند. درواقع هدف از 
این تصویر این بوده است که نشان دهد افراد به همان میزانی که نسبت به 
س��امت و عدم وجود نقض در خودروهای شخصی خود توجه دارند، الزم 
اس��ت تا نس��بت به حیوانات محیط اطراف خود نیز حساس باشند و آنها 
نیز نیازمند مراقبت خواهند بود. پیام نوشته ش��ده در پایین این تصویر نیز 
عبارت انقراض به یک باره اتفاق نمی افتد است که به خوبی نشان می دهد 
باید پیشگیری های الزم را قبل از وقوع یک فاجعه انجام داده که به خوبی 

با محیط تعمیرگاه به نمایش درآمده، در ارتباط است.
14-از عکاسان حرفه ای استفاده کنید 

در رابط��ه با مورد قبلی، بدون ش��ک ش��ما به تصوی��ری تغییر یافته و 
غیرواقعی نیاز خواهید داشت. با این حال در برخی از موارد تنها یک تصویر 
واقعی می تواند مفهوم مورد نظر ش��ما را به خوبی منتقل کند. برای مثال 
ی��ک برند  Y&R که در زمینه پیرایش آقایان فعالیت دارد، برای نش��ان 
دادن حد بسیار باالی طبیعی بودن کارهای خود، از حیوانات کمک گرفته 
اس��ت. برای مثال در تبلیغی از این شرکت فردی به نمایش گذاشته شده 

است که ریش بلند وی درواقع تصویر یک سمور است که تشبیه ریش به 
این حیوان، تصویری تاثیرگذار و جالب را ایجاد کرده اس��ت. مزیت بزرگ 
این تبلیغ نیز در واقعی بودن تصویر است که خود نظرات مثبت بسیاری 

را به همراه داشته است. 
15-از افراد عادی برای تبلیغات خود استفاده کنید 

اگرچه استفاده از افراد مشهور و ورزشکاران در تبلیغات، از جمله اقدامات 
رایج محس��وب می شود. با این حال در تمامی موارد این امر کارساز نبوده 
و هم��ه افراد نمی توانن��د به حد زیبایی یک بازیگر و یا تناس��ب اندام یک 
ورزشکار حرفه ای برسند. به همین خاطر نیز شما در مواردی نیاز به نزدیک 
کردن ش��خصیت به افراد واقعی جامعه خواهید داش��ت. برای مثال برند 
LifeProof ک��ه در زمینه ارائه برنامه های ورزش��ی فعالیت دارد، تصویر 
مردی را به نمایش گذاشته است که پس از استفاده از برنامه های تمرینی 
و کاس های آناین این موسس��ه، موفق شده است تا اندام خود را بهبود 
بخشد. بدون شک این امر در مقایسه با زمانی که شما تنها فردی را که در 
حال حاضر نیز از اندامی فوق العاده برخوردار اس��ت، به نمایش قرار دهید. 

واقع پذیر تر خواهد بود. 
16-گستره محدوده فعالیت خود را مشخص کنید 

افراد باید مورد خطاب قرار داده ش��وند تا واکنشی را نسبت به محصول 
ش��ما داشته باش��ند. اگرچه این امر در ابتدا کمی عجیب به نظر می رسد، 
با این حال توجه داش��ته باشید که در زمینه بازاریابی شما با روان شناسی 
پیوند محکمی را خواهید داشت. به همین خاطر الزم است تا از اقداماتی 
که در این زمینه مفید اس��ت، استقبال کنید. برای مثال شرکت فورد در 
یکی از تبلیغات خود، تصویر سوییچ یکی از خودروهای خود را به نمایش 
گذاشته است که دندانه های آن شکل اماکن مهم شهرهای مختف جهان 
اس��ت. درواقع این برند خاق خودروس��ازی با این اقدام خود سعی کرده 
اس��ت تا محدوده فعالیت خود و بازار هدف را در سراسر جهان نشان دهد 
که با توجه به آمارهای فروش آن، اطاقی کاما درست است. در این رابطه 
توجه داش��ته باشید که محدوده کار شما می تواند اماکن مذهبی، تاریخی 

و... باشد و نباید در این رابطه خود را محدود به حد خاصی تصور کرد. 
17-به دشمنان خود حمله کنید 

بدون ش��ک این امر که دش��من اصلی خود را در تبلیغات مورد هدف قرار 
دهید، خود می تواند به بهبود کار شما کمک کند. در این رابطه دو برند جهان 
اپل و سامسونگ نمونه های بارز موجود هستند که هر یک در برخی از تبلیغات 
خود در تاش برای نشان دادن ضعف های یکدیگر هستند. با این حال این امر 
با توجه به اینکه واکنش برند رقیب را به همراه خواهد داشت، بدون شک یک 
نبرد تنگاتنگ خواهد بود. در این رابطه شما می توانید به شکلی کاما متفاوت 
عمل کرده و گزینه ای را مورد هدف قرار دهید که متعلق به برند خاصی نیست. 
برای مثال شرکت Colgate که در زمینه تولید خمیردندان فعالیت دارد. در 
تصویری کاما مفهومی و خاقانه به جای دندان ها، تصویر فیلترهای زردرنگ 
س��یگار را قرار داده است که با این اقدام به خوبی به اهمیت مسواک زدن در 

سفیدی دندان و ضرر سیگار برای سامتی و زیبایی آن اشاره داد. 
canva :منبع

داستان گویی در برندینگ و بازاریابی

تمام تصمیمات انسان ها براساس احساسات است مگر اینکه کامپیوتر 
باشید.

به همین خاطر داستان ها توانایی فروش محصول را دارند.
داس��تان ها پیام را بسیار اثربخش و خاص منتقل می کنند. آمار و ارقام 

حقایق را بیان می کنند و داستان ها اهمیت حقایق را.
اگر می خواهید بیزینس و یا برند خود را بسازید باید مهارت داستان گویی 

داشته باشید یا از کسی که این مهارت را دارد کمک بگیرید.
با توجه به این مسائل مروری می کنیم بر اهمیت داستان گویی برای برند 

شما و چگونگی استفاده اثربخش از آن در بازاریابی و تبلیغات.
چرا داس��تان گویی برای برند شما اهمیت دارد؟ )چرا داستان برند مهم 

است؟(
به نظر شما کدام یک بیشتر در خاطر می ماند؟

-۱یک سری آمار و ارقام و نمودار در مورد اهمیت سرعت عمل و زمان 
در نجات جان انسان ها

-2مقاله ای دردناک در مورد مردی که شاهد درد کشیدن همسرش به 
خاطر کندی و عدم مهارت اورژانس است؟

اگر ش��ما هم مثل ۹۹.۹۹۹درصد افراد هس��تید داستان همان چیزی 
است که برای پیشرفت و برندینگ به دنبال آن هستید

این دلیل اهمیت داس��تان برند است: آمار و ارقام حرف شما را تصدیق 
می کند ولی داستان اصل حرف است.

این توانایی داس��تان گویی است که ش��ما را از رقبای تان جدا می کند. 
داستان شما تفاوت شما با دیگران است و باعث می شود مشتریان به شما 

اعتماد کنند و روی شما سرمایه گذاری کنند.
در بعض��ی موارد داس��تان گویی، نرخ تبدی��ل را افزایش نمی دهد بلکه 
کیفیت و ارزش نرخ تبدیل را بیشتر می کند. یک تابلوی نقاشی به همراه 
داستان نقاش آن توسط مخاطب ۱۱درصد بیشتر ارزش گذاری می شود. 
کسب و کارهای کوچک و محلی با تعریف داستان خود می توانند ارزش و 

قیمت خود را افزایش دهند.
کدام نوع داستان گویی تاثیرگذاری بیشتری دارد؟

باید به دو نکته دقت داشت: تاثیر احساسی و مرتبط بودن
یعنی داستان باید طوری تعریف شود که با مخاطب هدف ارتباط برقرار 
کند. هرچه افراد بیش��تر با داستان ارتباط برقرار کنند بیشتر آن را به یاد 
خواهند آورد. داستان گویی در بازاریابی می تواند شامل افراد و اشیا باشد، 
اما همیشه »دلیل« باید حضور داشته باشد. تنها یک سری حقایق را بازگو 

نکنید، چیزی برای سرمایه گذاری به مردم بدهید.
جزییات در مقابل کلی گویی

وقتی به دنبال داس��تانی برای ارتباط برقرار کردن با مخاطب هس��تیم 
بیشتر صاحبان کسب و کار به سراغ مواردی می روند که مخاطب بیشتری 
را در بر بگیرد و این باعث می شود بسیاری از جزییات را نادیده بگیرند. در 

حالی که مخاطب با جزییات ارتباط احساسی برقرار می کند.
یک نویس��نده ماهر می داند که هرچه یک داستان دقیق تر، با جزییات 
بیش��تر و شخصی سازی ش��ده تر باشد از طرف گروه گس��ترده تری دیده 
می ش��ود. ش��اید به نظر غیرعادی بیاید اما کامًا با عقل جور در می آید 
چون این جزییات هس��تند که داستان شما را واقعی و مرتبط می سازد و 
این گونه زنده به نظر می آید. جزییات دقیق باعث می شود مخاطب حس 
هم ذات پنداری بیش��تری کند علی الخصوص در زمانه ای که مردم تشنه 

اصالت هستند.

رسانه مناسب
ویدئو رس��انه فوق العاده ای برای داستان گویی به شمار می رود. از لحاظ 
تعداد بازدید در باالترین سطح قرار دارد، در تمام پلتفرم ها قابلیت انتشار 
دارد و به راحتی امکان به اش��تراک گذاری آن فراهم است. سایر رسانه ها 
مثل پس��ت در ش��بکه های اجتماعی و باگ ها، خبرگزاری ه��ا و... برای 

داستان گویی بسیار جذاب هستند.
ای��ن موارد می توانند به عنوان یک آگهی تبلیغاتی مورد اس��تفاده قرار 

بگیرند و رابطه ای ارزشمند، با اصالت و واقعی با مخاطب ایجاد کنند.
نتیجه گیری

داستان ها، علی الخصوص داستان های دقیق و پر از جزییات، بهترین راه 
برای ایجاد رابطه احساسی و طوالنی مدت با مخاطب هدف است.

داستان به یاد ماندنی و موثر است.
تفاوتی نمی کند داستان برند خود را از طریق ویدئو، باگ و یا استوری 
تعریف کنید در هر حال داس��تان گویی می تواند به س��اختن کسب و کار 

شما کمک کند.
disruptiveadvertising/mbanews
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طراحی جلوه های بصری مناس��ب ب��رای صفحات اینترنتی و همینطور 
ش��بکه های اجتماعی مانند انتخاب لباس برای حضور در مصاحبه شغلی 
اس��ت. به طور معمول در مصاحبه های کاری افراد ش��رکت کننده تاش 
می کنند تا مس��ئول جلس��ه بهترین حالت ممکن آنها را مشاهده کند. به 
طور مش��ابه، در مطالب برندمان در ش��بکه های اجتماعی هدف ما تعامل 
بیش��تر با مخاطب و اثبات این نکته است که هر آنچه بخواهند در صفحه 

ما یافت می شود. 
آیا باز هم ش��باهت  می��ان انتخاب لباس برای مصاحبه ش��غلی و جلوه 
بصری صفحه اصلی سایت برندمان به ذهن تان می رسد؟ یکی از مهم ترین 
ش��باهت های میان این دو فرآیند تاثیرگذاری آن روی ذهن طرف مقابل 
است. به عبارت دقیق تر، جلوه بصری صفحه سایت ما به سرعت مخاطب را 
نسبت به هماهنگی آن مطلب با نیاز خود مطلع می سازد. اگرچه بسیاری 
از اف��راد چن��د خط ابتدایی یک مطلب را هم مطالعه می کنند، اما ش��مار 
بس��یار باالیی فقط با مش��اهده جلوه های بصری یک صفحه در مورد آن 
داوری خواهند کرد، بنابراین اگر به دنبال متقاعدسازی سریع مخاطب تان 
هستید، باید اهمیت ویژه ای برای الگوهای دیداری صفحات تان قائل شوید. 
در این مقاله من به هفت مورد از تکنیک های بصری کارآمد که معموال 
در فرآیند بازاریابی معطوف به کاال استفاده می شود، اشاره خواهم کرد. به 
این ترتیب امیدوارم در نهایت ش��مار هرچه بیشتری از کاربران متقاعد به 

مشاهده مطالب صفحه تان شوند. 
1. نمایش محتوای بصری در کادری جذاب

ب��ه طور معمول ما عاقه زیادی به مش��اهده تصویری جذاب به صورت 
فیزیک��ی داریم. هر چقدر هم که دنیای تکنولوژی پیش��رفت کند، باز هم 
تجربه مشاهده تصاویر چاپ شده با نمونه های الکترونیکی شان قابل مقایسه 
نیست. به همین دلیل بسیاری از شرکت های در زمینه بازاریابی دیجیتالی 
به سراغ راه هایی برای بازنمایی این احساس رفته اند. برند Hubspot یکی 
از بهترین نمونه ها در این زمینه محسوب می شود. تیم بازاریابی این برند به 
منظور جلب نظر کاربران محتوای بصری صفحات مربوط به مقاالت خود 
را در قالب صفحه یک گوشی هوشمند به نمایش می گذارد. به این ترتیب 
مخاطب احساس در دست داشتن یک گوشی هوشمند و مشاهده محتوای 
داخل آن را خواهد داش��ت. اگرچه این کار ش��باهت نزدیکی به در دست 
داشتن تصویری واقعی ندارد، اما تا حد زیادی فاصله میان دنیای دیجیتال 

و واقعی را کم کرده است. 
اخیرا من آزمایشی را در فیس بوک دنبال کرده ام. بر این اساس مطالب 
تبلیغات��ی که در فیس ب��وک از تکنی��ک کادر واقع گرایان��ه )مانند آنچه 
Hubspot انجام می دهد( اس��تفاده می کنند، دامنه بسیار متنوع تری از 

مخاطب ها را به دست می آورند. 
مزیت اصلی اس��تفاده از ش��یوه حاضر عاوه بر انتقال احساس مشاهده 
تصویری واقعی، ارائه یک پیش نمایش از نمای کلی بصری مطلب مان است. 
ب��ه این ترتیب باید تصویر اصلی یک مقاله یا صفحه را هماهنگ با حال و 

هوای کلی محتوای بصری آن تعیین کنیم. 
2. ارائه تصاویر تعاملی و پویا

یکی از راهکارهای جلب نظر ش��مار هرچه بیشتری از کاربران افزایش 
عاقه ش��ان به تعامل متقابل با سایت مان است. به طور مثال صفحه اصلی 
موسس��ه مونوتایپ را در نظر بگیرید. در صفحه نخست سایت، مونوتایپ 
به خوبی ماهیت کس��ب وکارش را برای کاربران توضیح داده است. به این 
ترتیب کاربران امکان جا به جایی مکان قرارگیری محتوای مختلف، تغییر 
نوع فونت و اندازه آن را دارند. وقتی با چنین امکاناتی در صفحه اصلی یک 
س��ایت مواجه می شویم، به راحتی می توان تشخیص داد که زمینه اصلی 
فعالیت آنها پیرامون شخصی س��ازی ساختار سایت ها و ساخت فونت های 

پیشرفته است. 
کاری که مونوتایپ در س��ایت اصلی اش انجام می دهد درست مانند آن 
اس��ت که یک فروشگاه لباس به مش��تریانش اجازه پوشیدن تیشرت های 
مختلف پیش از خرید را بدهد. در چنین شرایطی همه ما انگیزه بیشتری 

برای خرید خواهیم داشت. 

3. استفاده از آیکون ها و تصاویر برای داستان سرایی
بس��یاری از کس��ب وکارها از تصاویر اختصاصی به جای تصاویر استاک 
به منظور س��اخت جلوه های بصری مورد نیازش��ان استفاده می کنند. من 
کاما موافق این اقدام ش��رکت ها هس��تم. به هر حال اس��تفاده از تصاویر 
و آیکون ه��ای اختصاصی نقش انکارناپذی��ری در جلب نظر مخاطب دارد. 
همچنین جلوه های بصری ویژه فرصت بی نظیری به منظور داستان سرایی 
فراه��م می کند. گم��ان می کنم امروزه همه بازاریاب ه��ا به خوبی اهمیت 
داستان س��رایی را درک می کنند. اگر قصد خلق و بیان داس��تانی جذاب 
را دارید، بدون جلوه های بصری مناس��ب در عمل کاری از پیش نخواهید 
برد. همچنین توجه داش��ته باشید که یک داستان زیبا تمایل مخاطب به 
گفت وگ��و را افزایش می دهد، بنابراین خلق داس��تانی زیبا بدون تردید به 
افزایش گفت وگوها در صفحات مختلف سایت و اکانت های برندمان کمک 

خواهد کرد. 
به عنوان نمونه ای مطلوب نحوه عملکرد برند اینترکام را در نظر بگیرید. 
آنها برای بیان ش��یوه های نظم دهی به رابطه میان کسب وکارهای مختلف 
)B2B( و س��پس رابطه میان شرکت نهایی با مش��تریان )B2C( از یک 
کاریکاتور بس��یار زیبا بهره برده اند. این تصویر جذاب عاوه بر اینکه توجه 
مخاطب را جلب می کند، داستانی را در مورد دردسرهای شیوه های سنتی 
س��اماندهی امور نیز بیان می کند. بدون تردید با مشاهده چنین تصویر و 
داستان زیبایی هر کاربری عاقه مند به گفت وگو یا حداقل درج یک کامنت 

در ذیل آن خواهد شد. 
4. استفاده از آیکون ها برای جایگزینی متن

آیکون ها به دلیل آنکه در سراسر جهان معنایی واحد دارند، بسیار مورد 
عاقه کاربران دنیای آناین هس��تند. با این حال متن به هیچ وجه چنین 
ویژگ��ی را ندارد. به طور معمول اکانت  برندها در ش��بکه های اجتماعی یا 
س��ایت رس��می آنها به زبان انگلیسی محتوای ش��ان را تولید می کنند. به 
همین دلیل در بسیاری از موارد انتقال مفهوم مورد نظرمان در قالب یک 
آیکون بس��یار راحت تر از متن خواهد بود. در هر صورت مش��اهده لوگوی 
گرافیکی یک ش��رکت در توییتر بس��یار راحت تر ما را به س��وی شناخت 
ماهیت کسب وکارش سوق می دهد. این امر برای برندهایی که لوگوی شان 

صرفا دارای متن است، کاما متفاوت خواهد بود. 
به عنوان نمونه ای موفق در اس��تفاده از آیکون ه��ا برای بیان مطلب به 
سایت رسمی موسسه WordStream نگاه کنید. این موسسه در صفحه 
مرب��وط به معرفی افزونه معنایاب خود برای مرورگر کروم از آیکون بزرگ 
جام قهرمانی استفاده کرده است. به این ترتیب کاربران به راحتی متوجه 
کمک این افزونه به پیروزی ش��ان در فهم معنای کلمات خواهند شد. اگر 
اندک��ی دقیق تر به آیکون م��ورد اس��تفاده WordStream نگاه کنیم، 
جام این آیکون مربوط به مس��ابقات ادبیات در حوزه معنای کلمات است. 
همانط��ور که می توان حدس زد، نحوه عملکرد آنها در این زمینه بس��یار 

عالی قلمداد می شود. 
5. استفاده از بخش ترغیب کاربران به صورت متحرک

یکی از مهم ترین نکات در مورد جلوه های بصری مربوط به انتخاب رنگ 
اس��ت. یک رنگ جذاب و هماهنگ با ماهیت مطلب مان توان تاثیرگذاری 
آن را ب��ه مراتب افزای��ش خواهد داد. این در حالی اس��ت که اگر بهترین 
ترکیب محتوایی را هم داش��ته باشیم، یک رنگ ناهماهنگ همه کارها را 

خراب می کند. 
س��ایت  های رس��می برندها به طور معمول بخش وی��ژه ای برای خرید 
محصوالت یا خدمات ش��ان دارند. همچنین صفحات ثبت نام در خبرنامه 
یا انجمن برندها نیز دارای کادر مخصوص درج مشخصات است. اگر قصد 
افزای��ش عضویت یا خرید مش��تریان تان را دارید، ب��ه این بخش ها توجه 
ویژه ای داشته باشید. به این ترتیب با ترکیب رنگ مناسب و طراحی بصری 

متحرک کاربران را شگفت زده کنید. 
به عنوان یک بازاریاب همیشه از ساختار یکسان و خشک صفحات خرید 
و ثبت نام متنفر بوده ام. چنین صفحاتی هیچ احترامی برای مخاطب قائل 
نیست. در هر صورت کاربران در حال خرید یا ثبت نام در سایت ما هستند. 

به همین دلیل باید به آنها احترام گذاشت. 
بهتری��ن نمون��ه در زمینه طراح��ی صفح��ات خرید و ثبت ن��ام برند 
Unbounce است. این شرکت با آگاهی از اهمیت ترکیب رنگ و ساختار 

جذاب صفحات ب��ه خوبی مخاطب را ترغیب به خرید آناین و همینطور 
ثبت نام در انجمن مش��تریانش می کند. آنها در صفحه ثبت نام سایت شان 
از پس زمینه آبی رنگ اس��تفاده می کنند. همچنین دکمه ثبت نام در این 
صفحه به رنگ نارنجی طراحی ش��ده اس��ت. به ای��ن ترتیب نظر کاربران 
ب��ه دلیل تضاد میان رنگ آب��ی و نارنجی به آن کادر جلب خواهد ش��د. 
جالب تری��ن بخش صفحه ثبت ن��ام Unbounce مربوط به کلیک روی 
بخش ثبت نام اس��ت. به این ترتیب کادر نارنجی پ��س از کلیک کاربر به 
س��رعت چرخیده و ناگهان منفجر می شود. چنین خاقیت بصری آن هم 
در صفحه ای که بیش��تر س��ایت ها فرعی قلمداد می کنند، یکی از دالیل 

محبوبیت باالی برند Unbounce در میان کاربران است. 
6. استفاده از تصاویری که اصل مطلب را بیان می کنند

یکی از کاربردهای اصلی تصاویر در س��ایت های تحلیلی نمایش کلیت 
مطلب در قابی کوچک اس��ت. به این ترتیب مخاطب معموال با مش��اهده 

عکس کاور هر مقاله به محتوای اصلی آن پی می برد. 
یک��ی از خاقیت های جالب در مورد تصاویر بیانگر اصل مطلب طراحی 
گیف ه��ای متحرک برای صفحات ویژه سایت هاس��ت. به این ترتیب برای 
مثال در بخش ثبت نام می توان گیف مدیرعامل شرکت را طراحی کرد که 
با نگاهی معنادار به کاربر نگاه می کند. البته این نگاه نباید توهین آمیز باشد، 

بلکه بیانگر ارزشمندی ثبت نام کاربران در سایت خواهد بود. 
به طور کلی اس��تفاده از تصاویر برای بیان اصل مطلب به دو صورت رخ 
می دهد. در حالت نخست از تصاویر کاما گرافیکی برای این کار استفاده 
می ش��ود. به این ترتیب دامنه آزادی عمل ما بسیار وسیع خواهد بود، اما 
در حال��ت دوم از تصاوی��ر یا فیلم کوتاه واقعی بهره برده می ش��ود. مزیت 
این کار تاثیرگذاری بس��یار بیش��تر تصاویر واقعی در مقایسه با نمونه های 
گرافیکی شان اس��ت و به هر حال همه ما عاقه بیشتری به مشاهده یک 

نمای واقعی در مقایسه با طرحی کامپیوتری خواهیم داشت. 
7. اهمیت استفاده از افراد واقعی

تصاوی��ر افراد واقعی )نه مدل ها( عملکرد بس��یار مناس��بی در صفحات 
س��ایت ها دارد. موسس��ه مطالعات بازاریابی در یکی از طرح های پژوهشی 
خود صفحه اصلی س��ایتی با حضور یک خانم در قالب تصویر استاک را با 
صفحه ای مش��ابه اما با حضور رئیس اصلی شرکت مورد نظر مورد مقایسه 

قرار داد. 
نتیجه این طرح چه ش��د؟ بازدیدکنن��دگان صفحه دارای تصویر رئیس 
ش��رکت 35درصد تمایل بیشتری به ثبت نام در بخش عضویت آن سایت 

نشان دادند. 
نکت��ه مهم در این میان افزودن متنی کوچک در صفحه مورد نظر برای 
معرفی فرد در تصویر به عنوان رئیس ش��رکت مورد نظر بود. در غیر این 
صورت شاید بسیاری از کاربران اینترنتی از هویت آن فرد مطلع نمی شدند. 

کاری کنید که جلوه های بصری تعیین کننده شوند
صفحه اصلی س��ایت ش��ما موقعیت نابی برای تاثیرگذاری اولیه روی 
کارب��ران اس��ت. بر این اس��اس به هن��گام انتخاب تصویر ب��رای چنین 
صفح��ه ای باید نهایت دقت را به خرج دهیم. تنها در این صورت صفحه 
مورد نظر روی کلیت کس��ب وکار ما و فرآیند بازاریابی مان تاثیر خواهد 

گذاشت. 
اگرچه در بس��یاری از موارد استفاده از تصاویر فقط به دلیل زیبایی آنها 
صورت می گیرد، اما باید اندکی تفکر استراتژیکی نیز داشته باشیم. بر این 
اس��اس هماهنگی تصویر یا مجموعه المان های بصری مورد نظر با ماهیت 
کلی کسب وکار و هدف صفحه مورد نظر در درجه نخست اهمیت قرار دارد. 
فقط در صورت توجه به این موضوع می توان به دریافت بازخورد از س��وی 
کاربران امید داشت. در غیر این صورت صفحه ما نیز مانند خیل عظیمی 
از صفحات س��ایر سایت ها در عمل بدون کمترین بازدید و گفت وگویی به 

تاریخ خواهد پیوست. 
برنامه ری��زی برای طراحی طرح های بصری بهتری��ن ایده برای افزایش 
تاثیرگذاری آنهاست. به این ترتیب پیش از شروع به کار جلسه ای هرچند 
کوتاه با اعضای تیم بازاریابی تان تش��کیل دهید. در این جلسه باید نظرات 
کلی پیرامون جلوه های بصری را شنیده و مورد ارزیابی قرار دهید تا بهترین 

گزینه انتخاب شود. 
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4 دلیلی که مشتریان ایده های بازاریابی 
محتوایی شما را پس می زنند)1(

اگ��ر به عنوان یک بازاری��اب محتوا فعالیت می کنید، حتما طی هفته 
مجبور هستید که چندین ساعت از وقت خود را به ایده پردازی اختصاص 
دهید. هر کمپین موفق بازاریابی محتوایی بر پایه یک ایده خوب شکل 
گرفته است و هر کسی که دستی بر آتش بازاریابی محتوایی دارد، می داند 
که پیدا کردن یک ایده خوب، ناب و دست نخورده برای کمپین می تواند 
تا چه حد س��خت باشد. س��اعت های زیادی را باید صرف توفان ذهنی 
ایده ها، تحقیق و پاالیش کردن کنید تا در نهایت به بهترین ایده ممکن 

برسید.
البته مشتریان و بازاریابان محتوا نیز همیشه هم نظر نیستند و ایده ای 
که از س��وی یک کدام از آنها به عنوان یک ایده خوب شناخته می شود 
ممکن است از دیدگاه دیگری یک ایده بد باشد. این خود مشکلی جدی 

بر سر راه پیدا کردن ایده برای کمپین ها است.
مش��تریان معموال ایده هایی که توس��ط آژانس های س��ئو و بازاریابی 
محتوایی داده ش��ده است را رد می کنند. در اینجا نمی خواهیم در مورد 
دلیل این کار مشتریان صحبت کنیم. این رد کردن ایده ها می تواند باعث 
فرس��وده ش��دن طاقت هر دو طرف ش��ود، اما خبر خوب این است که 
می توان از بروز این مشکل به طور کامل جلوگیری کرد یا دفعات تکرار 

آن را کاهش داد.
در ادام��ه این مقاله قص��د داریم چهار دلیلی که مش��تریان ایده های 
بازاریابی محتوایی ش��ما را پس می زنند را بررس��ی کنیم و در ادامه نیز 

خواهیم گفت که چگونه باید با این مشکل دست و پنجه نرم کنید.
نکته: در اینجا ما به بازاریابی محتوایی به عنوان روش��ی برای کس��ب 

لینک برای کمپین های سئو اشاره می کنیم.
1- آنها نمی دانند که شما می خواهید چه چیزی به دست آورید

در بس��یاری از موارد، مش��تریان می توانند فقط یک سطح محدودی 
از بازاریابی محتوایی و س��ئو را درک کنند و آنها دقیقا نمی توانند درک 
کنند که ش��ما با چه هدفی می خواهید کمپین های��ی را در این زمینه 

راه اندازی کنید.
به عنوان یک بازاریاب، شما قطعا می دانید که بازاریابی محتوایی بخشی 
از اس��تراتژی بازاریابی دیجیتال بزرگ تر اس��ت و با هدف کسب لینک، 
می خواهید اقدام به تولید و انتشار محتوا کنید، اما این هدف شما ممکن 

است برای مشتریان پوشیده باقی بماند.
زمان ها تغییر کرده اند

اگر مشتری نتواند بفهمد که شما می خواهید چه چیزی به دست آورید 
)برای مثال: کسب لینک از طریق محتوا برای پشتیبانی از کمپین های 
س��ئو(، او چگونه می خواهد یک مفهوم محتوایی را برای خودش توجیح 
کن��د؟ هم��ه ما می دانیم ک��ه هنگام تولی��د محتوا به ی��ک ایده خوب 
پشتیبانی شده توسط یک فرمت و استراتژی مناسب برای موفقیت نیاز 
داریم. بعضی ایده ها کارس��از هستند و برخی دیگر خیر. اما با این حال، 
یک بازاریاب محتوایی خبره باید بداند و ارزیابی کند که یک ایده تا چه 

حدی می تواند سازمان را به اهدافش نزدیک کند.
آموزش کلید حل مسئله است

از خود بپرس��ید که آیا مش��تری من به خوبی مفاهیمی مثل سئو و 
بازاریابی محتوایی را درک می کند یا خیر. اگر پاسخ منفی بود، زمانی را 
به آموزش دادن به آنها اختصاص دهید. آموزش یک ابزار قدرتمند است 
و می تواند بین ایده های تاییدش��ده و ایده هایی که باید بیشتر روی آنها 
کار شود تفاوت ایجاد کند. پای تان را در کفش مشتریان کنید و جهان را 
با عینک آنها ببینید. شما باید لینک به دست آورید و بازاریابی محتوایی 
یکی از بهترین روش ها برای انجام این کار است. مطالعات موردی از سایر 
مش��تریان را به آنها نش��ان دهید و تاثیری که ایده های بزرگ می توانند 

داشته باشند را برای آنها شفاف سازی کنید.
2- آنها فکر می کنند که بازاریابی محتوایی و تبلیغات یک 

چیز هستند
بسیاری از افراد بر این عقیده هستند که بازاریابی محتوایی و تبلیغات 
در واقع یک چیز  هس��تند، اما این دو ب��ا یکدیگر تفاوت دارند. وقتی در 
مورد تبلیغات صحبت می کنیم، خاقیت و محتوا کاما روی محصول یا 
سرویسی که قرار است به فروش برسد متمرکز می شود. فراموش نکنید 
که بس��یاری از مشتریان، به خصوص نس��ل هزاره، با تبلیغات سنتی و 
حت��ی دیجیتالی میانه ای ندارند و 3۰درصد از آنها گزارش داده اند که از 
مسدودکننده های تبلیغات استفاده می کنند. امروزه مشتریان می خواهند 
از طریق انجام تحقیق و تعامل با برندهای مورد نظر خود به ش��یوه های 
مختلف، خودش��ان تصمیم نهایی را بگیرند. اما از طرف دیگر، بازاریابی 
محتوایی مترادف است با تولید و انتشار محتواهایی که مخاطبان تمایل به 
خواندن شان دارند. تبلیغات را فراموش کنید. مشتریان می خواهند برای 
مشکات خود راه حل پیدا کنند، از طریق روش های نوآورانه با برندهای 
مورد نظر خود تعامل کنند و بخرند زیرا که می خواهند بخرند نه اینکه به 

آنها گفته شود که باید این محصول را خریداری کنید.
اگر از بازاریابی محتوایی به عنوان ابزاری برای کس��ب لینک استفاده 
می کنید، این رویکرد از بازاریابی را هرگز نمی توان تبلیغات به حس��اب 
آورد. در واق��ع اگ��ر در بازاریابی محتوایی بیش از حد نیاز به محصول یا 
سرویس های ارائه شده از سوی کسب و کار اشاره کنیم، این کار می تواند 

تاثیری منفی روی عملکرد کمپین بازاریابی محتوایی داشته باشد.
فرض کنید با یک مشتری که در زمینه مد و فشن فعال است همکاری 
می کنید: مد و فش��ن حوزه ای اس��ت که در کس��ب و کارهای فعال در 
آن معموال بودجه های کانی را برای اینفلوئنسر مارکتینگ، محتواهای 
اسپانسرینگ و هدیه های تبلیغاتی برای نقد و بررسی در نظر می گیرند، 
بنابراین بازاریابی محتوایی باید چیزی باشد که بتواند با این موارد رقابت 
کند. البت��ه هدف نیز در اینجا اهمیت دارد. برای مثال اگر هدف ش��ما 
کسب لینک است، احتماال تبلیغات به کار شما نخواهد آمد و باید سراغی 
از بازاریابی محتوایی بگیرید. محتواهایی که در مورد فشن تولید می شوند 
)مانن��د راهنماهای خرید لباس برای یک فصل خ��اص( برای ارائه یک 
نتیجه عالی بس��یار به برند نزدیک هستند، اما برای تولید ایده های بهتر 
بای��د فرات��ر از این موضوعات روتین فکر کنید و جه��ت ایده پردازی تان 
را به س��مت تاپیک های تکمیلی ببرید. تاپیک هایی مثل سبک زندگی 
سلبریتی ها، س��رگرمی، فرهنگ پاپ و مواردی از این دست. محتواهای 
هدف گذاری ش��ده که مخاطبان هدف تمایل به اس��تفاده از آنها دارند و 
باعث ایجاد تعامل بین برند و مش��تری می ش��وند، در نهایت به خرید یا 
لید جنریش��ن منتهی خواهند شد. همچنین گذشته از تمام اینها، باید 
مطمئن شوید که مخاطبان تان تفاوت بین تبلیغات و بازاریابی محتوایی 
را می دانند. بخشی از زمان خود را صرف آموزش دادن به مشتریان کنید.
ادامه دارد...
daartagency :منبع
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کارآفرینی سبز چیست و چرا مقرون به 
صرفه است؟

اگر مدیر، کارآفرین یا دوستدار محیط زیست هستید، باید مفهوم 
»س��بز« بودن را در زندگی روزمره و کس��ب و کارتان اعمال کنید. 
در این مطلب قصد داریم ضمن معرفی مفهوم »کارآفرینی س��بز«، 

نسبت هزینه به منفعت آن را به بحث بگذاریم:
کارآفرینی س��بز یکی از مفاهیمی است که مدیران، مدیران ارشد 
و کارآفرین��ان بای��د با دل و ج��ان بپذیرند و در زندگ��ی روزمره و 
کسب وکارش��ان اعم��ال کنن��د.  ب��ا این ح��ال، هنوز ش��رکت ها و 
پروژه ه��ای تجاری جدیدی وجود دارند ک��ه اهمیت این موضوع را 
نادیده می گیرند و آن را در اولویت های پایین قرار می دهند یا به طور 

کل از آن چشم پوشی می کنند.
در س��ه دهه  اخیر ش��اهد ش��کل گیری حرکتی جهانی از س��وی 
مردم دنیا هس��تیم که س��عی دارند درخصوص حفظ محیط زیست 
و اهمی��ت آن اقدام و آگاهی رس��انی کنند. برای مثال بس��یاری از 
بازیگران معروف، نوازندگان، سیاس��تمداران و دانشمندان در همین 

راستا نکات و هشدارهایی را بیان کرده اند.
 ای��ن پیام ها به تع��دادی از فع��االن این ح��وزه از جمله »مردم 
ع��ادی«، در این خصوص که باید چه کارهایی در زندگی ش��خصی 
و تجاری ش��ان انجام دهند و س��ایر فع��االن از جمله ش��رکت ها و 
دولت ها، منتقل ش��ده است. اگرچه بعضی افراد هنوز باور ندارند، اما 
در حقیقت ش��رکت ها در سراسر جهان، مسئول بعضی از مشکات 

زیست محیطی هستند که امروزه با آنها مواجه هستیم.
بنابراین، کارآفرینی س��بز در مورد اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای 
پرداختن به مشکات زیست محیطی است. به بیان دیگر کارآفرینی 
س��بز به معنای انجام اقدامات آگاهانه در مورد فعالیت های روزمره  
شرکت ها اس��ت. این اقدامات می توانند به س��ادگی ایجاد سیاست 
بازیافت و اس��تفاده مجدد در ش��رکت ها برای م��وادی مانند کاغذ، 
پاس��تیک، شیشه و ... باش��ند یا در سطح پیش��رفته تر استفاده از 
تکنیک ه��ای جدی��د برای کاهش انتش��ار گازهای تولیدش��ده و یا 
اس��تفاده از انرژی پاک تر )منابع تجدیدپذیر مانند باد، نور خورشید 

و...( باشند.
امروزه بعضی از س��ازمان ها اقداماتی در راستای »سبزتر« شدن و 
دوس��تدار محیط زیست بودن انجام داده اند، مثل شرکت گوگل که 
پروژه ای را درخصوص تامین انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر ایجاد 
و برای ترویج مفهوم »س��بز« سایتی را نیز راه اندازی کرده است. هر 
س��اله به تعداد افراد آگاه در زمینه مشکات زیست محیطی افزوده 
می شود. بس��یاری از دولت ها قوانینی برای حل این مشکات مانند 
پاداش دادن به شرکت های آگاه و دوستدار محیط زیست که تدابیر 
و اقدام��ات مثبتی برای حفاظت از محیط زیس��ت انجام دادند، در 
نظر گرفتن جریمه اقتصادی برای س��ازمان هایی که بخشی از بروز 

مشکات زیست محیطی هستند، تدوین کردند.

کارآفرینی سبز با مانع بزرگی روبه رو است!
از نظر اکثر س��ازمان ها، کارآفرینی س��بز، هزینه های باالیی دارد. 
نمی ت��وان گف��ت که ای��ن دیدگاه ۱۰۰درصد نادرس��ت اس��ت؛ دو 
اس��تدالل درباره مقرون به صرفه بودن کارآفرینی سبز وجود دارند 

که باید تحلیل شوند:
اس��تدالل اول: می ت��وان هم زمان برای کاه��ش آلودگی و کاهش 

هزینه ها اقدام کرد:
مث��ا ب��رای کاهش آلودگ��ی، از راه حل بازیاف��ت و برای کاهش 
هزینه ها از اس��تفاده مجدد کاغذها بهره گرف��ت، یعنی کاغذی که 
قبًا فقط از روی آن اس��تفاده ش��ده، از طرف دیگرش نیز استفاده 
شود و در نهایت برای بازیافت به فروش برسد. درواقع از چیزی که 

قبًا زباله بوده و ارزش اقتصادی نداشته، پول درآورد.
اس��تدالل دوم: راه اندازی بعضی پروژه های س��بز گران است، اما 
اگر به درستی اجرا ش��وند، می توانند برای سرمایه گذاری بلندمدت 

مناسب باشند:
راه ان��دازی بعضی پروژه های س��بز مانند نی��روگاه پنل های انرژی 
خورش��یدی ممکن اس��ت خیلی پرهزینه و گران باشند، اما اگر به 
درس��تی اجرا ش��وند، هزینه های انرژی در بلندمدت )پنج س��ال یا 
بیشتر( به جای هزینه به عنوان سرمایه گذاری با بازده اقتصادی باال 
جایگزین می ش��وند. همچنین سازمان های درگیر در این فعالیت ها 
بای��د از طریق مطبوعات، رس��انه ها و ... تبلیغ��ات کنند که همین 
موضوع، وجهه  خوبی از لحاظ مسئولیت های اجتماعی برای سازمان 

به ارمغان می آورد.
مس��اله  هزینه ها قطع��اً فاکتور مهمی در مبحث کارآفرینی س��بز 
اس��ت، با این حال تایید نهایی این موضوع، نیازمند تصمیمی فراتر 
از تصمیمات فردی و در الیه  مدیریت ارش��د اس��ت. بسیاری از این 
تغییرات، بس��یار ساده هستند ولی به دلیل عدم وجود سیاست های 
صحیح، اجرا نمی ش��وند. بنابراین اگر مدیر ارشد سازمان هستید )یا 
دسترس��ی مس��تقیم به آنها دارید( یا کارآفرینی در حال راه اندازی 
پروژه ای بزرگ هس��تید، به یاد داش��ته باشید که جنبه های »سبز« 

بودن را در نظر بگیرید.
همان ط��ور که در ابتدای ش��روع کس��ب و کار هزینه ها را تحلیل 
می کنید به خاطر داش��ته باش��ید که با بعض��ی از تغییرات کوچک 
و راه حل های »س��بز« که پیاده س��ازی آنها چندان دش��وار نیست، 
می توان کسب و کاری »سبز« راه اندازی کرد. در نهایت یادتان باشد 
که هرچند »س��بز« بودن، یک تصمیم ش��خصی است اما باور کنید 
این تصمیم ب��رای خانواده تان، کارمندان تان، مش��تریان تان و تمام 

اطرافیان تان منفعت دارد.
an-entrepreneur/modirinfo  :منبع
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راه ان��دازی فروش��گاه اینترنتی نیازمن��د طی مراحل مختل��ف و ایجاد 
بخش های متفاوت است.

فروش��گاه  های اینترنت��ی مدتی اس��ت که در کش��ور ما فراگیر ش��دند 
و طرف��داران بس��یاری را به خود جلب کرده  اند. ه��ر روز نیز بر تعداد این 
فروشگاه  ها افزوده می  شود و ما شاهد یک بازار رقابتی در این بخش هستیم. 
فروشگاه  های اینترنتی مزایای بس��یاری برای فروشندگان کاال و خدمات 
دارند، برای مثال هزینه اجاره فضا تا حد زیادی کاهش پیدا می  کند، چراکه 
دیگر کسب وکارها مجبور به اجاره یک فضای مناسب در محل پررفت وآمد 
نیستند. در عین حال این فروشگاه ها می توانند به هزاران یا حتی میلیون 

نفر، کاال یا خدمات خود را عرضه کنند.
از طرف دیگر، خرید از فروش��گاه  های اینترنت��ی برای مصرف  کنندگان 
نیز مزایایی دارد. در ش��هرهای بزرگ زحمت رفت  وآمد پردردسر نخواهند 
داشت و همچنین نیازی به ماندن در ترافیک نیست. همچنین در شهرهای 
کوچ��ک می توانند تمام اقام م��ورد نیاز خود را تهیه کنی��د، بدون آنکه 

محدودیتی از نظر جنس، رنگ یا کیفیت داشته باشند.
در این مطلب تصمیم داریم تا مراحل و بخش  های مختلف را   ه  اندازی یک 
فروشگاه اینترنتی  به  غیر از راه  اندازی وب سایت را آموزش دهیم، بنابراین 

تا انتها با ما همراه باشید.
مراحل راه  اندازی فروشگاه

۱. کاال یا خدماتی را که می  خواهید عرضه کنید مش��خص سازید: برای 
راه  اندازی یک فروش��گاه اینترنتی ابت��دا باید تصمیم بگیرد که چه کاال یا 
خدماتی را می  خواهید به مصرف  کننده عرضه کنید. ممکن است تصمیم 
داشته باشید که تنها کاالهای الکترونیکی بفروشید یا طیف وسیعی از اقام 
م��ورد نیاز مصرف- کنندگان را ارائه دهی��د، از کاالهای الکترونیک گرفته 
تا لوازم خانگی و پوش��اک. ش��اید هم تصمیم دارید صنایع دستی ساخت 
خودتان را بفروش��ید. این موضوع بستگی به ایده، تخصص، تجربه، میزان 
س��رمایه و اهداف شما دارد. به یاد داشته باشید که حتما تحلیل مناسبی 

از رقبا کنید و نقاط ضعف و قوت خود را نسبت به آنها مشخص کنید.
2. سعی کنید فروشگاه تان را از رقبا متمایز کنید: برای اینکه در فروش 
محصول یا محصوالت خود موفق عمل کنید، باید از رقبای تان متمایز باشد 
و نس��بت به آنها شرایط خرید بهتری برای مصرف  کننده فراهم کنید. این 
تمایز باید در رابطه با قیمت، کیفیت کاال و خدمات ارائه شده باشد، بنابراین 
هرگز کاالیی با کیفیت پایین ولو پرسود نفروشید، چراکه در طوالنی  مدت، 
اعتبار فروش��گاه ش��ما را از بین می  برد و خس��ارت به مراتب بیشتری به 
کسب وکار شما وارد خواهد کرد. همچنین قیمت کاالهای شما باید رقابتی 
باشد؛ برای مثال اگر تصمیم دارید کاالهای الکترونیک از قبیل تلفن  های 
هوشمند یا لپ تاپ بفروشید، چنانچه قیمت محصوالت شما تفاوت چندانی 
با قیمت سایر رقبا نداش��ته باشد، شانس چندانی برای موفقیت نخواهید 
داشت. به همین دلیل باید رقبای خود را در شکل گسترده و کاملی تحلیل 

کنید. فراموش نکنید که تا می  توانید ایده  های جدید ارائه کنید.
3. ف��روش کاال و خدم��ات خ��ود را در س��طح کوچک امتح��ان کنید: 
اگ��ر محصول ی��ا خدماتی که دارید، قابلیت عرضه به صورت مس��تقیم به 
مصرف  کننده را دارد، در سطح محدود این کار را امتحان کنید. برای مثال 
اگر صنایع دستی از قبیل فرش، ظروف و دیگر وسایل هنری برای فروش 
دارید، از طریق بازارهای فیزیکی )غیراینترنتی( یا مثا نمایشگاه  های فصلی 
میزان فروش و سلیقه مصرف  کننده را امتحان کنید. این کار تجربه  واقعی 
فروش محصوالت و کسب تجربه ارزشمندی را به شما می  دهد. همچنین 
اطاعات ارزشمندی در رابطه با تقاضای مصرف  کننده نسبت به محصوالت 

خود کس��ب خواهید کرد. نکته مهمی که باید در نظر بگیرید، این اس��ت 
که ش��ما می  توانید این کار را به صورت اینترنتی نیز انجام دهید. بسیاری 
از فروشگاه  های اینترنتی معروف این قابلیت را برای فروشندگان دارند که 
بتوانند از طریق فروش��گاه آنها محصوالت خود را به فروش برسانند. برای 
مثال فروش��نده آمریکایی می تواند محصوالت خود را از طریق فروش��گاه 
اینترنتی ebay به فروش برساند تا اطاعاتی از قبیل میزان تقاضا، سلیقه 
مشتری و...را کسب کند. در کشور ما هم این قابلیت در چندین فروشگاه 
معروف از جمله دیجی کاال و بامیلو ممکن است. با این کار عاوه بر کسب 

تجربه در زمینه  های مختلف، می  توانید وارد مرحله  کسب سود شوید.
4. طرح کس��ب  وکار بنویسید: پیش از شروع مراحل راه  اندازی فروشگاه 
اینترنتی خود، وقت بگذارید و جزییات طرح کس��ب  وکارتان را مش��خص 
کنید. این طرح به موفقیت کسب  وکار شما کمک شایانی خواهد کرد. برای 
مث��ال اهداف خود را در کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کنید یا هزینه های 
احتمالی فعالیت- های خود را مش��خص کنید؛ هزینه  هایی از قبیل حقوق 
کارمندان، هزینه اجاره انبار یا دفتر مرکزی، هزینه حمل و نقل و موارد دیگر.

5. از بازارهای مختلف استفاده کنید: اینترنت فضای نامحدودی است و 
قابلیت  های بسیاری دارد. شما باید بتوانید از تمامی قابلیت  ها و فرصت  های 
اینترنت اس��تفاده کنید. برای مثال نرم افزار فروشگاه خود را طراحی کنید 
یا در اینس��تاگرام و دیگر شبکه  های اجتماعی حساب کاربری بسازید و از 

طریق آنها محصول یا خدمات خود را ارائه کنید.
6. امور حقوقی را فراموش نکنید: برای راه  اندازی یک کس��ب  وکار موفق 
احتماال نیاز به تأسیس شرکت، انعقاد قراردادهای متفاوت و دریافت نماد 
اعتم��اد الکترونیکی خواهد بود، همچنین فروش اینترنتی نیازمند رعایت 
مق��ررات ویژه  ای اس��ت؛ برای مث��ال در قانون تج��ارت الکترونیک موارد 
مختلفی هستند که می  بایست از سوی فروشندگان اینترنتی رعایت شوند، 
به عن��وان نمونه در م��اده 3۷ این قانون می  خوانیم که: در هر معامله از راه 
دور مصرف  کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف از قبول 
خود بدون تحمل جریمه یا ارائه  دلیل داش��ته باشد. تنها هزینه تحمیلی 
بر مصرف  کننده هزینه  بازپس فرس��تادن کاال خواهد بود. اگر این قواعد را 
رعایت نکنید، بدون ش��ک در آینده دچار مش��کل خواهید شد، بنابراین 

مسائل حقوقی را مهم و جدی تلقی کنید.
بخش  های مختلف یک فروشگاه اینترنتی

راه  اندازی یک فروشگاه اینترنتی نیازمند ایجاد بخش  های فعال و توانمند 
است، این بخش  ها باید از طریق نرم  افزارهای مختلف با یکدیگر در ارتباط 
باش��ند تا امور مختلف فروش��گاه به صورت منظم و یکپارچه انجام ش��ود. 
نرم  افزارهای مذکور را می  توانید شخصا طراحی کنید )سفارش دهید( یا از 

طرق نرم  افزارهای موجود مانند Kayako نیازهای خود را برطرف کنید.
ممکن اس��ت برخی از فروش��گاه  ها باتوجه به نیازهای خود، بخش  های 
ویژه  ای ایجاد کنند، اما به طور معمول یک فروشگاه  اینترنتی از بخش  های 

زیر تشکیل می  شود.
 بخش کارشناسان وب سایت

یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین مراحل راه  اندازی فروش��گاه اینترنتی، 
ثبت نام دامنه و طراحی سایت است. طراحی سایت اهمیت بسیاری در نظر 
مشتریان دارد، بنابراین باید تاشی زیادی در این قسمت انجام داد. پس از 
راه  اندازی سایت شما همچنان نیازمند کارشناس یا کارشناسان وب سایت 
هستید تا به روز رس��انی  ها و تغییرات الزم را به صورت مداوم انجام دهند. 
همچنین با چند کارشناس امنیت شبکه رایانه  نیز مشورت کنید تا مشکلی 

از نظر هک یا دستبرد اطاعات به وجود نیاید.

بخش خدمات مشتریان
خدمات مشتریان اهمیت بسیار زیادی در نظر مشتریان فروشگاه دارد. 
تمامی امور ارتباطی مش��تریان با این بخش خواهد بود. اگر کاال با تأخیر 
ارسال شود یا معیوب باشد یا مطابق میل مشتری نباشد یا مشتری نیازمند 
راهنمایی ب��رای خرید محصول موردنظر خود باش��د، تمامی این امور به 
کمک بخش خدمات مش��تریان حل خواهد ش��د. به همین منظور ش��ما 
نیازمند اس��تخدام کارمندانی هستید که با سپری کردن آموزش  های الزم 
و ارتباط عمومی قوی بتوانند به خوبی با مشتریان ارتباط برقرار کنند. هر 
چقدر که بخش خدمات مش��تریان بهت��ر و قدرتمندتر عمل  کند، اعتماد 

مصرف  کنندگان به فروشگاه شما و درنهایت فروش بیشتر خواهد شد.
 بخش فروشندگان

اگر قرار اس��ت فروش��گاه اینترنتی ش��ما به سایر فروش��ندگان امکان 
بارگذاری و فروش محصوالت را بدهد، نیازمند ایجاد بستری برای ارتباط 
مداوم با فروشندگان خواهید بود. این فروشندگان باید از طریق ضوابط و 
مقررات تعیین شده از سوی شما، کاالی خود را با درج تصویر و مشخصات 
در وب س��ایت شما قرار دهند. همچنین فروش��ندگان مکلف هستند که 
به صورت مداوم با سایر بخش  ها از جمله بخش خدمات مشتریان در ارتباط 

باشند.
 بخش انبار

محصوالت شما و سایر فروشندگان می  بایست در انبار نگهداری و  پس 
از ثبت س��فارش بسته  بندی ش��وند. تمامی این امور از طریق نرم افزارهای 
مختلف صورت می گیرد. در این قسمت نیز نیازمند افراد باتجربه و مهارت 
هستید که بتوانند در کوتاه  ترین زمان کاالهای سفارش داده شده را پیدا و 
بس��ته  بندی کنند. به طور معمول تعیین زمان  بندی ارسال کاال و دریافت 

محصول جدید در انبار به عهده این بخش است.
بخش حمل  ونقل

برای اینکه  محصوالت خود را به مش��تری تحوی��ل دهید، می  توانید از 
دو روش اس��تفاده کنید: روش اول این اس��ت که  با یک یا چند ش��رکت  
حمل  ونقل از قبیل پس��ت قرارداد بسته و محصوالت خود را از طریق آنها 
به مشتریان تحویل دهید. همچنین می  توانید در شهر مرکز فعالیت خود 
با راه  اندازی سیس��تم حمل ونقل مختص به خودتان این کار انجام دهید. 
اگ��ر روش دوم را انتخاب کردی��د، نیاز دارید که افرادی را برای این بخش 
اس��تخدام کنید. ای��ن روش اگرچه مزایایی از قبی��ل تمرکز و یکپارچگی 
مدیریت دارد، اما موجب افزایش مسئولیت و احتماال هزینه  ها خواهد شد.

دفتر یا ساختمان مرکزی
ساختمان مرکزی محلی است که مدیریت و سایر بخش های اداری مهم 
در آنجا فعال است. جلسات شما با کارمندان تان و شرکا در این محل برگزار 
می ش��ود. الزم نیس��ت که در ابتدا دفتر مرکزی شما یک ساختمان چند 
طبقه و در باالشهر باشد، بسیاری از کسب  وکارهای اینترنتی از محل  های 

کوچک راه را آغاز کرده اند و در آینده به موفقیت رسیده  اند.
جمع بندی

راه اندازی فروشگاه در فضای فعلی نیازمند تاش و سرمایه گذاری است 
که می تواند منجر به موفقیت های عظیمی ش��ود. جف بزوس با ایده های 
خاقانه و نوآورانه توانس��ت در مدت کوتاهی از طریق فروش��گاه اینترنتی 
خود تبدیل به ثروتمندترین مرد جهان شود. اگرچه رقبای قدرتمندی در 
این بخش فعال هس��تند اما هنوز هم می توان از طریق راه اندازی فروشگاه 

اینترنتی یک کسب وکار موفق ساخت.
WIKIHOW/zoomit :منبع

فروشگاه اینترنتی به جز وب سایت به چه مواردی نیاز دارد؟
مترجم: بهارناز بیدار 
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استارتاپ های اسالمی و ظرفیت توسعه اقتصادی

وجود بیش از ۱.5 میلیارد مس��لمان در جهان و نیاز این جمعیت به 
انواع و اقس��ام محصوالت، مصنوعات و خدمات فرهنگی، ضرورت توجه 
به کسب و کارهای نوپا در این حوزه را که از پتانسیل بسیار باالیی در 
جهان اسام برخوردار است، برای ایجاد درآمد و اشتغال زایی دوچندان 

کرده است.
به گزارش خبرنگارگروه علمی ایرنا، مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها 
و هن��ر قرآنی به عنوان یک مرکز رش��د تخصصی با تمرکز بر توس��عه 
کس��ب  و کارهای قرآنی، دینی و فرهنگی زیر نظر سازماِن فعالیت های 
قرآن��ی دانش��گاهیان جهاد دانش��گاهی روز ش��نبه میزب��ان برگزاری 
کارگاه تخصصی کس��ب و کارهای نوپای اس��امی با حضور جمعی از 

عاقه مندان بود.
کس��ب و کارهایی که به گفته رحیم خاکی، سرپرس��ت مرکز رش��د 
هنرهای قرآنی جهاد دانش��گاهی، در حال حاضر با توجه به وجود بازار 
عظیم تولیدات محصوالت و مصنوعات مختلف حوزه دینی و اس��امی 
در جهان اسام از پتانسیل بسیار باالیی در حوزه درآمد و اشتغال زایی 
برخوردار اس��ت و در حال حاضر ش��اهد اتفاقات بس��یار خوبی در آن 

هستیم.
وی ک��ه در حاش��یه برگ��زاری کارگاه با خبرنگار گ��روه علمی ایرنا، 
س��خن می گفت، ابتدا درباره مراکز رش��د اظهار داشت: مراکز رشد به 
منظور کمک به ایجاد کس��ب  و کاره��ای فناور و متکی بر ایده های نو، 
محیطی مناس��ب برای ایده پردازان فراهم م��ی آورد که در این محیط 
ب��ا بهره ب��رداری مش��ترک از منابع، کاه��ش هزینه ها و دسترس��ی به 
مشاوره های الزم، احتمال موفقیت موسسات نوپا افزایش خواهد یافت.
سرپرس��ت مرکز رش��د هنرهای قرآنی جهاد می گوید: این مرکز زیر 
نظر جهاد دانش��گاهی و تح��ت مدیریت تع��دادی از متخصصان علوم 
قرآنی ب��ه منظور ارائه خدمات تخصصی به واحدهای فناور برپا ش��ده 
اس��ت و در واقع هدف اصلی از ایجاد آن تجاری س��ازی دس��تاوردهای 
پژوهشی سازمان های علمی و فرهنگی در زمینه فناوری های فرهنگی، 

دینی و هنر اسامی � ایرانی است.
وی با بیان اینکه درباره کارگاه امروز از هفته ها قبل در دانش��گاه های 
استان تهران و از طریق شبکه های تخصصی همچون شبکه قرآن، رادیو 
قرآن و خبرگزاری قرآن اطاع رس��انی ش��ده بود، افزود: این دوره های 
آموزش��ی مدیریت کس��ب و کار با حضور اس��اتید دانش��کده مدیریت 

کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می شود.
استقرار 6 شرکت در مرکز رشد هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی

سرپرس��ت مرکز رش��د هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی همچنین در 
ادام��ه با تاکید بر اینکه تم��ام تاش این مرکز حمایت از ایده پردازان و 
فن��اوران حوزه دین��ی و قرآنی به منظور عملیاتی ک��ردن این ایده ها و 
رس��یدن به مرحله تولید اس��ت، گفت: ما با کمک سرمایه گذارانی که 
عاقه مند به حضور در این عرصه هس��تند نسبت به خلق ارزش افزوده 

و ایجاد کسب وکارهای نو و تخصصی گام برمی داریم.
خاکی با اشاره به اینکه مرکز رشد هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی از 
دو س��ال پیش برای برپایی حدود ۱6 رویداد طلوع برکت که یک برند 
استارتاپی برای حوزه تخصصی کسب و کارهای دینی، اسامی و قرآنی 
اس��ت، توفیقاتی داشته است، گفت: در حال حاضر مرکز رشد ما امکان 
اس��تقرار همزمان حدود ۱۰ ش��رکت را دارد که در حال حاضر ش��ش 

شرکت در آن مستقر هستند.
وی همچنین اظهار کرد: در طول این دو س��ال چندین شرکت دوره 
رشد خود را گذرانده اند و پس از رسیدن به مرحله توانمندی در تولید 
محصول، از مجموعه خارج ش��ده اند و در رویدادهای پیش رو تا انتهای 
سال نیز حدود شش شرکت دیگر در مرکز رشد جایگزین خواهند شد.
خاکی در ادامه درخصوص چگونگی اس��تقرار ش��رکت های قرآنی در 
مرکز رشد هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی گفت: در هر رویدادی حدود 
سه شرکت برتر امکان استقرار در مرکز را خواهند داشت که از آنها به 
اش��کال مختلف حمایت می شود و برای آنها حتی جوایز مادی با کمک 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان در 

نظر گرفته شده است.
وی اف��زود: این عرصه در واقع عرصه جدیدی اس��ت که ما می توانیم 
در حوزه دینی و قرآنی برند اس��تارتاپی به منظور راه اندازی کس��ب و 
کاره��ای نوپا و تخصصی کوچ��ک در حوزه ملی و بین المللی داش��ته 

باشیم.
سرپرست مرکز رش��د هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه 
ای��ن مرکز در حال حاضر دو مقوله کاما تخصصی و کاربردی را دنبال 
می کند، افزود: یکی از آنها کریدور کس��ب و کارهای دینی و قرآنی در 
حوزه بین المللی اس��ت که از سویی به معرفی قابلیت های نمایشگاهی 
جهان اس��ام و کارهایی که در کش��ورهای مختلف انجام ش��ده است، 
می پ��ردازد و از طرفی نیز تولیدات و کارهای ش��رکت های داخلی را به 

خارج از کشور معرفی می کند.
ب��ه گفته خاک��ی، ما تاکن��ون با چند ش��رکت داخل��ی در برخی از 
نمایش��گاه های بین المللی از جمله در روسیه و مالزی حضور داشته ایم 
و در ح��ال حاضر نیز خ��ود را برای حضور در چند رویداد بین المللی از 

جمله در اردیبهشت ماه سال آینده آماده می کنیم.
خاک��ی همچنین در ادام��ه از راه اندازی کلینیک آموزش کس��ب و 
کارهای دینی اسامی و قرآنی با حضور اساتید در مرکز رشد هنرهای 
قرآن��ی جهاد دانش��گاهی خب��ر داد و گفت: در ای��ن کلینیک خدمات 
مش��اوره ای تخصصی به ش��رکت های مس��تقر و همچنین عاقه مندان 
راه اندازی کس��ب و کارهای نوپا در حوزه دینی و قرآنی به منظور رفع 

ابهامات ارائه می شود.
وی درخص��وص تع��داد اس��تارتاپ هایی ک��ه تاکن��ون در این مرکز 
راه اندازی ش��ده است، اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۷ شرکت وارد مرکز 

ش��ده اند که از این تعداد حدود ۱۰ ش��رکت با گذراندن پیش رش��د و 
رش��د، محصوالت خود را طراح��ی و به بازار عرض��ه کرده اند و برخی 
نیز البته با شکس��ت پروژه از مرکز خارج شدند، طبیعتا بعضی گروه ها 
ایده های خوبی داش��تند و حتی منتخب هم شدند، اما به دالیلی موفق 

نبودند.
خاکی گفت: خوش��بختانه س��ال گذشته در پایش��ی که در انتخاب 
مجموعه های قرآنی کش��ور صورت گرفت، مرکز رشد جهاد دانشگاهی 
یک��ی از مراکز ملی منتخب کش��ور بود که دلی��ل آن نیز جدید بودن 

موضوع و پیشتازی در این حوزه بسیار مهم بوده است.
آشنایی با برخی نوآوری ها در عرصه دینی و قرآنی

اما سرپرس��ت مرکز رشد هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی در ادامه با 
اشاره به برخی نوآوری ها در عرصه قرآنی مورد حمایت این مرکز اظهار 
کرد: به عنوان مثال یک نرم افزار قرآنی با ویژگی وضوح مناسب و خط 
ابداعی قرآنی با کمترین اِعراب گذاری و مزاحمات بصری برای استفاده 
پژوهش��گران و همه محققان از متن قرآن راه اندازی شد تا آنها بتوانند 
 word از صفح��ات و کلمات قرآنی در پایان نامه  ه��ای خود به صورت

استفاده کنند که این امکان قبا وجود نداشت.
خاک��ی با اش��اره به تایید این محصول دیجیتال از س��وی س��ازمان 
دارالقرآن س��ازمان تبلیغات اسامی گفت: این محصول ارزشمند تولید 

و به بازار عرضه شده است که فروش بسیار مناسبی نیز داشته است.
وی همچنین با اشاره به محصوالت یک شرکت دیگر در حوزه دینی 
که آخرین دوره خود را در مرکز رش��د هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی 
می گذراند، گفت: این ش��رکت متمرکز در طراحی و ساخت محصوالت 
فرهنگی مورد نیاز برای مناس��ک مختلف از مرحله صفر تا صد به چند 
زبان به منظور بهره مندی فرهنگ های مختلف جهان اس��ام است و در 

حال حاضر نیز حجم سفارشات آنها بسیار زیاد است.
سرپرس��ت مرکز رش��د هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی تولید انواع و 
اقسام محصوالت شامل کوله پشتی، سربند، کیف دستی و پرچم و تمام 
اقام مورد نیاز کودکان، نوجوانان و بزرگس��االن در اربعین حس��ینی، 
س��اخت ریس��ه های مورد نیاز برای عید غدیر و نیمه ش��عبان با مواد 
خیلی ش��یک با ویژگی مواد و طراحی رنگ و تصویرسازی کاما جدید 
و مدرن، ساخت تابلوهای قرآنی برگرفته از سوره های کوچک برای اتاق 
کودکان و نوجوانان، طراحی و چاپ کتب آموزش��ی، داستان با قابلیت 

ارائه جهانی به چندین زبان را از آن جمله نام برد.
وی در ادام��ه با ذکر مث��ال به یکی دیگر از ایده های عملیاتی ش��ده 
در قالب یک ش��رکت اس��تارتاپی در مرکز رش��د هنرهای قرآنی جهاد 
دانش��گاهی پرداخت و گفت: این شرکت در واقع با هدف ارائه خدمات 
مسافرتی س��الم داخلی و خارجی برای خانواده های مذهبی راه اندازی 
ش��ده است، ارائه س��رویس غذای س��الم و حال یا برگزاری سفرهای 
علمی و دینی برای رفع شبهات و اجرای به موقع برنامه های نیایشی از 

جمله برنامه های این شرکت است.
خاکی افزود: ما در ابتدا بسیار نگران بودیم که آنها با توجه به قیمت 
باالتری که نس��بت به س��ایر آژانس های مس��افرتی دارند، نتوانند بازار 
خوبی برای خود دس��ت و پا کنند لذا به آنها پیش��نهاد کردیم که چند 
سفر داخلی ترتیب دهند که خوشبختانه ظرف 4۸ ساعت تمام ظرفیت 
آنها پر شد و سفرهای خارجی این شرکت به کشورهای مالزی و روسیه 

نشان داد که هدف گذاری خوبی داشته اند.
وی همچنی��ن از طراح��ی و تولی��د نرم اف��زاری ب��رای صندوق های 
قرض الحس��نه خانوادگی که در حال حاضر به صورت سنتی روی کاغذ 
اداره می شوند، به عنوان یکی دیگر از کارهای استارتاپی مجموعه رشد 
هنره��ای قرآنی جهاد دانش��گاهی نام برد و گفت: ای��ن نرم افزار که از 
دقت محاس��باتی باالیی برخوردار است حتی پیش از اینکه وارد مرکز 
ش��ود س��ریعا با استقبال یک س��رمایه گذار برای تولید و عرضه به بازار 

روبه رو شد.
راه اندازی قریب الوقوع نخستین »هکاتون« حوزه جواهرات و 

مد و لباس 
اما سرپرس��ت مرکز رشد هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی در ادامه از 
راه اندازی نخستین هکاتون در حوزه زیورآالت، جواهرات و مد و لباس 
با محوریت سوره کوثر خبر داد و گفت: این امر بیشتر برای مفهوم یابی، 
مفهوم بخش��ی و ایده یابی اس��ت که تولیدکنندگان و طراحان هنرمند 
بتوانند یک استنباط و شکل شهودی از کلمه کوثر را در یک انگشتر یا 

گردن آویز در رنگ و ابعاد نشان دهند.
»هکاتون )Hackathon( رویدادی اس��ت که در آن برنامه نویسان 
رایانه و افراد دیگری که درگیر توسعه نرم افزار هستند، از جمله طراحان 
گرافیکی، طراحان واس��ط کاربری و مدیران پ��روژه گرد هم می آیند و 
برای توس��عه پروژه های مختل��ف نرم افزاری و گاهی س��خت افزاری با 

یکدیگر همکاری می کنند.«
خاکی با تاکید بر دش��واری فعالیت در ح��وزه دینی و قرآنی، گفت: 
البته به دلیل اینکه کار ش��کافته ش��ده اس��ت اتفاقات خیلی خوبی را 
ش��اهد هستیم؛ در حال حاضر برای فروش��گاه های محصوالت دینی و 
قرآنی در کش��ور اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است و چندین اپ 
آموزش��ی در حال راه اندازی اس��ت و در حوزه زیورآالت و جواهرات و 

لباس و مد نیز اتفاقات خوبی را شاهد هستیم.
دوره آموزشی مدیریت کسب و کارهای اسالمی و قرآنی

سرپرس��ت مرکز رش��د هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی همچنین در 
ادام��ه از تاش این مرکز و مذاکره با مس��ئوالن دانش��گاه تهران برای 
راه اندازی دوره آموزشیMBAمدیریت کسب و کارهای دینی، اسامی 
و قرآن��ی خب��ر داد و گفت: البته مقدمات ای��ن کار از ماه ها قبل انجام 
ش��ده و ما در حال طراحی درس دوره مدیریت کسب و کارهای دینی 

و قرآنی به صورت تخصصی هستیم.
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1۰ قدم برای دستیابی به اهداف و رسیدن به آرزوهای تان
ش��اید شما هم از آن دس��ته افرادی هستید که در زندگی تان اهداف 
و رویاهای��ی دارید، ولی راه های دس��تیابی به آنه��ا را نمی دانید و مدام 
شکست می خورید و نمی توانید به اهداف تان برسید. تام اسمیت و راجر 
کانر کتابی در این زمینه نوش��ته اند و در ادامه نکاتی از کتابش را با ما 
به اش��تراک می گذارد. با ما همراه باش��ید  و در ادامه این نکات مفید و 

کاربردی را بخوانید.
 اهمیت مسئولیت پذیری

عش��ق ، هوش و شجاعت ویژگی های باارزشی هستند، اما در مقایسه 
با چیزی که همه  ما به آن در رس��یدن ب��ه موفقیت حقیقی نیاز داریم 

کم می آورند: مسئولیت پذیری شماره یک است.
ما در ابتدا فلسفه پاسخگویی قدرتمندمان را در طول دو دهه قبل از 
طری��ق پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز، به نام »اصل اوز« به جهان 
معرف��ی کردیم. از آن به بعد، میلیون ها نفر م��ا را به عنوان »بچه های 

اوز« می شناسند.
چرا اوز؟ همان طور که معلوم اس��ت، پس زمینه استعاری برای اصول 
جاودان��ه یک داس��تان جاودانه می خواهد؛ چیزی که م��ا هر دو به آن 

عاقه داشتیم.
مطمئن��اً ش��ما درورتی، مترس��ک، آدم آهنی و ش��یر ب��زدل از فیلم 
»جادوگر ش��هر اوز« که در س��ال ۱۹3۹ براس��اس داستان کاسیک 
رمان کودکان از فرانک ال باوم س��اخته ش��د را به یاد می آورید. تمام 
شخصیت های اصلی در شرایط ناامیدکننده فراتر از کنترل خود بودند. 
گردبادی دوروتی را از مزرعه اش در کنزاس جدا کرد و به دنیای فانتزی 
و عجیب و غریب برد. مترس��ک زندگی راکدی در میان ذرت و کاغ ها 
داش��ت، زیرا خالقش برای او مغزی نس��اخته ب��ود. مرد آهنی در جای 
خود زنگ زده بود و قادر به انجام هیچ کاری نبود چرا که برای حرکت 
به قلب نیاز داش��ت و شیر بزدل دوس��ت داشتنی. او شجاعت و نیروی 
الزم را نداش��ت، در نتیجه زندگی ای که سپری می کرد بسیار پایین تر 

از پتانسیلی بود که داشت. 
ش��خصیت ها به علت کمبودها و شرایط، احساس قربانی بودن شدید 
می کردند از این رو به این باور رس��یده بودن��د که نمی توانند تغییرات 
را ب��ه تنهای��ی ایجاد کنند، به این ترتیب به س��مت س��رزمین اوز راه 
افتادند به این امید که جادوگر قدرتمندی تمام مش��کات زندگی شان 

را برای شان حل کند.
در این داستان یک اصل خیلی ساده و مهم وجود دارد: اجازه ندهید 
ش��رایط ش��ما تعیین کنند چه کسی هس��تید و می خواهید چه کاری 

انجام  دهید.
به عبارت دیگر، امید به موفقیت در آینده را در دس��ت جادوگری با 
چوب جادویی قرار ندهید. تکیه بر کسی یا چیزی برای نجات تان، فقط 
احس��اس قربانی بودن را در شما به وجود می آورد و توانایی شما برای 
تفکر واضح، خاقانه و س��ریع را فلج می کند. در عوض، اگر مس��ئولیت 
ش��کل دادن ش��رایط را خود برعهده بگیرید، چیزه��ای خوب و مثبت 

برای تان اتفاق می افتند.
در اینجا ۱۰ دس��تورالعمل برجسته از جدیدترین کتاب ما، »حکمت 
اُز«/The Wisdom of Oz  معرف��ی می ش��ود ک��ه چه ب��ه دنبال 
تغییرات عمده در زندگی خود باش��ید و چه بخواهید بخشی از زندگی 
خود را تغییر دهید به شما کمک می کند شخصا مسئولیت اقداماتی که 
می خواهید انجام دهید، تصمیماتی که می خواهید بگیرید و موفقیت ها 

و شکست های تان را به عهده بگیرید. 
1- مسئولیت های خود را مجدداً تعریف کنید

آیا تنها اش��اره به کلمه مس��ئولیت باعث اس��ترس شما می شود؟ به 
این دلیل که معموال بعد از مس��ئولیت، نیاز به گزارش، نیاز به توضیح 
یا توجیه یا پاس��خ پذیر در ذهن مان تداعی می ش��ود و همین امر سبب 
می ش��ود بعد از ش��نیدن یا به کار بردن واژه مس��ئولیت دچار استرس 

شویم. 
پایبن��دی به خود و اهداف تان نباید کار س��ختی باش��د. ش��ما باید 
مس��ئولیت پذیری تان را به عن��وان یک هدیه برای خ��ود ببینید؛ یک 
دی��دگاه داوطلبانه برای تضمین موفقیت؛ نه چیزی که خود را  مجبور 

به آن می کنید و از آن متنفرید.
2- فکر کنید زندگی شما وابسته به آن است

هنگام��ی که یک تفکر خاق و مش��خص را اتخاذ کردید، ش��روع به 
کش��ف راه حل هایی برای چالش هایی می کنید که قبا باور داشتید از 
کنترل ش��ما خارج هس��تند. اگر زندگی شما به این بستگی داشت، آیا 
یک ایده یا اس��تراتژی جدید برای نجات خود پیدا نمی کردید؟ معلوم 

است که می کردید.
هدف��ی که می خواهید به آن برس��ید یا مش��کاتی ک��ه می خواهید 
حل کنید احتماالً س��ناریوی مرگ یا زندگی نیس��تند، اما بس��یاری از 
راه حل ه��ای خاقانه زمانی اتفاق می افتند ک��ه همه تاش تان را برای 
آنها بکنید. ممکن است زندگی شما در معرض خطر نباشد اما شادی و 

موفقیت شما در خطر هستند.
3- هنگامی که نمی توانید شرایط خود را کنترل کنید، اجازه 

ندهید شرایط شما را کنترل کند
در تاری��خ 22 م��ارس 2۰۱2، ارت��ش دولتی مالی،  به کاخ ریاس��ت 
جمهوری حمله کرد و س��رنگونی دموکراس��ی 2۰ ساله کشور آفریقای 
غربی را به دنبال داش��ت. س��تیزه جویان اس��امی در این آشفتگی ها 
کنترل دو س��وم کشور را برعهده گرفتند و انتخابات آینده دموکراتیک 

را منحل کردند.
یاهیم سامیک، شهردار شهر کوچک  Ouélessébougou، حدود 
4۰ مای��ل دورتر از هرج و مرج، می گوید: »زمانی که کودتا اتفاق افتاد، 
ی��ک لحظه دش��وار برایم بود. من به اتاق نش��یمنم رفت��م و روی مبل 
نشستم. همسرم آمد و به من لگد زد. نمی توانستم باور کنم. به او گفتم 
من به دنبال همدردی هس��تم. چرا م��ن را لگد می زنی؟ او فقط گفت 

بیرون برو و کاری انجام بده.«
چه با اراده  خود از مبل بلند ش��وید چه نیاز به لگد دیگران داش��ته 

باشید، نکته مهم این است که بیرون بروید و کاری کنید.
4- شما باید رسیدن به هدف تان را بیشتر از نخواستنش 

بخواهید
هر کاری یک قیمت مشخصی دارد مانند انرژی، تاش، صبر و منابع، 
اما ما معموال در زندگی به دنبال چیزهای خوب و ایده آل هستیم بدون 
اینکه بخواهیم بهای آنها را بپردازیم. مثا می خواهیم وزن کم کنیم اما 
نمی خواهیم غذاهای موردعاقه مان که از خوردن شان لذت می بریم را 
از دست بدهیم و قربانی کنیم. یا اینکه زمانی که به استراحت و تفریح 

اختص��اص می دهیم را ب��ه ورزش کردن بپردازی��م. می خواهیم ترفیع 
بگیری��م اما نمی خواهیم انرژی و زمان را بیش��تری را صرف کار کردن 
کنیم. موفقیت زمانی رخ می دهد که به نقطه اوج برس��ید و خواس��تن 
هدف تان و تاش برای رسیدن به آن را بیشتر از نخواستنش بخواهید. 

5- اجازه ندهید جاذبه شما را پایین بکشد
درس��ت همان طور که س��یارات عظیم جاذبه تولید می کنند و همه 
چیز را به س��مت خود می کش��ند، به نظر می رسد که مشکات سخت 
و موان��ع چالش برانگیز به ان��دازه کافی ب��رای دور کردن تان از چیزی 
ک��ه می خواهید نی��رو دارند. این نیرو همان طور ک��ه چالش ها بزرگ تر 
و س��خت تر می شوند عظیم تر و قوی تر می شود، بنابراین تاش کنید و 

تسلیم این نیروهای مخالف و عظیم نشوید.
 6- دستیابی به هر موفقیتی نیاز به یک ضربه دارد 

جیم ک��ری، بازیگر معروف آنقدر خانواده فقیری داش��ت که پس از 
اینک��ه پدرش کار خود را از دس��ت داد، در یک ون زندگی می کردند؛ 
در بره��ه ای از زندگی ش��ان خان��واده  کری در چ��ادر روی چمِن خانه  
آشنای ش��ان می خوابیدن��د، اما کری به آینده خ��ود و به چیزهایی که 

می خواست در زندگي به دست بیاورد، اعتقاد داشت.
ی��ک ش��ب در اوایل آغ��از کارش در عرصه  طنز ب��ا تویوتای خود به 
هالی��وود هیلز رفت و در حالی که به لس آنجلس نگاه می کرد، دس��ته 
چک خود را بیرون کش��ید و یک چ��ک به مبلغ ۱۰ میلیون دالر برای 
خود نوش��ت. او در قس��مت توضیحات »برای خدم��ات بازیگری ارائه 
ش��ده« را یادداش��ت ک��رد و آن را در کیف پول خود ق��رار داد. در آن 

لحظه، کری عزم خود را جزم کرد و همین وعده که او به خودش داده 
بود، پنج س��ال بعد منجر به شهرت جهانیش شد. در دستمزد هر فیلم 

جیم کری در اوج زندگی حرفه ای اش به 2۰ میلیون دالر می رسید. 
هنگامی که قدرت درونی خود را کش��ف می کنید، می بینید که حق، 

توانایی و حتی تعهد برای ایجاد بهترین ها را برای خودتان دارید. 
7- از دیگران بازخورد بخواهید

دریافت مشاوره و انتقاد از دیگران، باعث مسئولیت پذیری می شود.

ب��رای انج��ام این کار، باید مربی، دوس��ت، همکار یا همس��ر خود را 
قانع کنید که نظر واقعی ش��ان را بگوین��د. ارزیابی کننده باید بداند که 
اگر به طور کامل صادق باش��د، هیچ عواقبی را از طرف ش��ما دریافت 
نخواه��د کرد. دریافت بازخورد کلید غلبه بر نقاط کور و دس��تیابی به 

نتایج بهتر است.
8- از خود بپرسید، آیا من یک اجاره کننده هستم یا یک مالک؟

 ما ب��ه چیزهایی که داریم بیش��تر از چیزهایی ک��ه اجاره می کنیم 
اهمیت می دهیم، زیرا که در اموال موقتی س��رمایه گذاری ای نکرده ایم. 

آیا تا به حال یک ماشین اجاره ای را شسته اید؟ البته که نه.
هنگام��ی که مالک چیزی هس��تید – چه یک ماش��ین باش��د، چه 
وظیف��ه کاری یا یک رابط��ه- برای آن س��رمایه گذاری می کنید و این 
س��رمایه گذاری معموالً ب��ا میزانی فداکاری همراه اس��ت. هنگامی که 
اموالی اجاره می کنید، می توانید بدون از دست دادن چیزی آن را کنار 
بگذارید. اگر واقعاً متعهد به رس��یدن به اهداف خود هستید، نسبت به 
اهداف تان احس��اس مالکیت داشته باش��ید و همه جوره برای آن تاش 

کنید.
9- برای رسیدن به اهداف تان خود را برای هر کاری آماده کنید 
 پیدا کردن راه حل درس��ت ماندن اس��تخراج طا اس��ت. مستندی 
در کانال دیس��کاری به زندگی معدنچیان مدرن می پردازد که به امید 
پولدار ش��دن با زم��ان، یکدیگر و طبیع��ت رقابت می کنن��د. در ابتدا 
معدنچی��ان باید الیه ای ۱۸ تا 35 س��انتی از خاک و س��نگ را قبل از 
ش��روع جس��ت وجو جا به جا کند. در زیر این خاک و سنگ ۱۸ تا 35 
س��انتی متری به ظاه��ر بی ارزش طا وجود دارد. هرچه بیش��تر بَکنند 
ط��ای بیش��تری می یابند. در نهایت، آنها بای��د چندین تن از خاک را 
برای پیدا کردن فقط یک اونس طا جا به جا کنند. کار سختی است، 

اما پاداش غنی دارد.
10. آن را به واقعیت تبدیل کنید

چگون��ه بای��د ای��ن کار را انج��ام داد؟ چگونه مس��ئولیت پذیر بودن 
جواب می دهد؟ اگر فقط یک س��وئیچ وجود داش��ت که می توانس��تید 
آن را روش��ن کنید بسیار آسان تر نبود؟ واقعا یک دکمه وجود دارد که 
می توانید آن را فشار دهید. برنامه ای که می توانید از آن استفاده کنید؟ 
واقعاً یک س��وئیچ، دکم��ه و برنامه جادویی وج��ود دارد و آن تصمیم 

گرفتن و به آن عمل کردن است.
این شما هس��تید که انتخاب می کنید خواس��ته ها و آرزوهای تان را 

برآورده کنید یا برای نرسیدن به آنها خودتان را سرزنش کنید. 
موفقی��ت واقع��ی از خارج از ش��ما نمی آید بلکه از درون تان نش��أت 
می گیرد. هیچ جادوگری وجود ندارد. مس��ئولیت پذیری شخصی، کلید 

موفقیت در هر کاری است که انجام می دهید.
Success/ucan :منبع

سه شنبه
2 بهمن 1397

شماره 1247



15ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

قـم- خبرنگار فرصت امروز- نماین��ده مردم قم در مجلس 
ش��ورای اسامی بر لزوم اطاع رس��انی و تبیین خدمات و برکات 
انقاب اس��امی به مردم تاکید کرد . حجت االس��ام والمسلمین 
مجتبی ذوالنور در دیدار اعضای شورای هماهنگی مدیران وزارت 
نیرو در اس��تان قم گفت :انقاب اس��امی برکات و خدمات قابل 
توجهی داشته است و هر ضعفی هم اگر وجود دارد از مدیریت ما 
مسئولین بوده است و الزم است گسترش فیزیکی و توسعه کیفی 
و کمی خدمات برای مردم تبیین شود. عضو کمیسیون امنیت ملی  
در مجلس ش��ورای اسامی با بیان این مطلب که انقاب اسامی 
مظلوم واقع شده است تصریح کرد:متاسفانه شرایط و دوران سخت 
گذشته برای مردم بیان نمی شود و مسئولین خدمات قبل از خود را 
تخریب می کنند و دچار خودزنی های مسئولین هستیم و خدمات 
بزرگی که در انقاب بدس��ت آمده است متاسفانه بیان نمی شود 
و نس��ل جدید نیز مس��ائل را از طریق فضای مجازی که با اصل و 
واقعیت انقاب اسامی فاصله دارد مطالب را دریافت می کنند. وی 

تصریح کرد:مردم دیگر اصاح طلب و اصول گرا ماک شان نیست 
و به نظام بدبین شده اند و این خیلی برای انقاب اسامی سنگین 
اس��ت.وی بازگو کردن خدمات ارایه شده و بیان توسعه زیرساخت 
های آب و برق برای مردم را بسیار راهگشا دانست و اطاع رسانی 
خدمات انقاب  به مردم را ضروری برش��مرد. مدیرعامل ش��رکت 
توزیع برق اس��تان قم نیز در این دیدار با اش��اره به اقدامات انجام 

شده در بخش انتقال و فوق توزیع در استان گفت:امسال با احداث 
۱۰5 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط و افزایش ۱53 دستگاه 
ترانسفورماتور در بخش توزیع اقدامات خوبی انجام شده است. وی 
از افزایش 35 مگاولت آمپر به ظرفیت منصوبه پس��ت های توزیع 
برق در اس��تان خبر داد و افزود:هم اکنون ظرفیت منصوبه پست 
های بخش توزیع برق اس��تان قم  به ۱۷۰۰ مگاولت آمپر رسیده 
اس��ت. مهندس آهنین پنجه افزود:در بخش خطوط انتقال و فوق 
توزیع اقدامات خوبی از سوی شرکت برق منطقه ای تهران صورت 
گرفت و پس��ت بنیاد قم و  پست سیار ش��کوهیه وارد مدار شد و 
امیدواریم پس��ت سیار پردیسان نیز به میزان 3۰ مگاولت آمپر به 
بهره برداری برس��د.  وی در ادامه تصریح کرد:تعداد ۸ هزار کنتور 
هوشمند فهام برای مشترکین اس��تان قم نصب شده است و می 
توانیم نمودار مصرف برق و رفتار مصرفی مشترکین را رصد کنیم.در 
ادامه این جلسه دیگر مدیران صنعت آب وبرق استان نیز گزارشی از 

آخرین وضعیت دستگاه مربوطه را تشریح کردند.

اصفهان - قاسـم اسد- مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
اصفه��ان گفت:از س��ال ۹2 تا کنون ۱۹ پ��روژه در بخش فاضاب با 
س��رمایه گ��ذاری ۱۱۱۹ میلیارد تومانی بخش خصوصی در س��طح 
استان اصفهان عملیاتی شد  مهندس هاشم  امینی با اشاره به اجرای 
تاسیسات فاضاب در شهرهای مبارکه و لنجان که با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت  عنوان کرد: سرعت اجرای 
تاسیسات فاضاب در شهرهای مبارکه، کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، زرین 
شهر ، چمگردان ،زاینده رود، سده و لنجان  و ورنامخواست با مشارکت  
بخش خصوصی ۱4 برابر میانگین 25 س��ال گذشته بوده است . وی 
افزود:از سال 6۸ تا ۹2 حدود ۱65 کیلومتر شبکه فاضاب در شهر های  
مبارکه ،کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، زرین شهر ، چمگردان ،زاینده رود، 
سده و لنجان  و ورنامخواست اجرا شد از سال ۹2 تا کنون بیش از 5۷۰ 
کیلومتر ش��بکه فاضاب در این شهرها اجراء شده است.  مدیرعامل 
ش��رکت آب وفاضاب استان اصفهان با بیان اینکه  هم اکنون اجرای 

تاسیسات فاضاب  در شهرهای مبارکه،کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، زرین 
شهر ، چمگردان ،زاینده رود، سده و لنجان  و ورنامخواست به پیشرفت 
فیزیکی ۸۹ درصدی رسیده است اعام کرد: مطابق  با انعقاد قرارداد 
بیع متقابل میان شرکت آب وفاضاب استان اصفهان و شرکت فوالد 
مبارکه در راس��تای اجرای شبکه فاضاب در مقابل تخصیص پساب  
مقرر گردید 64۰ کیلومتر شبکه فاضاب در این شهرها اجرا شود که 

تا کنون 5۷۰ کیلومتر از این رقم عملیاتی شده است. مهندس هاشم 
امینی عنوان کرد: استفاده از توان بخش خصوصی  در اجرای تاسیسات 
فاضاب در شهرستانهای مبارکه و لنجان منجر شد به طور میانگین 
در هر س��ال بیش از ۹۸ کیلومتر شبکه فاضاب در این شهرها اجراء 
شود در حالیکه قبل از انعقاد این قرار داد  میانگین اجراءشبکه فاضاب  
در این شهرها حدود ۷ کیلومتر بوده است. وی به احداث ایستگاههای 
پمپاژ و خطوط انتقال فاضاب و پساپ در شهرستان مبارکه پرداخت 
و خاطرنشان ساخت : هم اکنون ۹ ایستگاه پمپاژ فاضاب و 2 ایستگاه 
پمپاژ پساب در شهرستان مبارکه به منظور انتقال  26۰ لیتر در ثانیه 
پس��اب به شرکت فوالدمبارکه در دس��تور کار قرار گرفت مدیرعامل 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان استان اصفهان گفت: 2 ایستگاه 
پمپاژ محله وینیچه و ایستگاه پمپاژ محله های حسن آباد و نکوآباد در 
شهرهای زیباشهر و دیزیچه  برای انتقال پساب به شرکت فوالد مبارکه 

در حال احداث است. 

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- مدی��ر اداره بنادر و 
دریانوردی بندرلنگه از افزای��ش ۷۸ درصدی ترانزیت غیر نفتی، 
رش��د ۱۹ درصدی ترابری ایمن مس��افران دریایی و افزایش ۸6 
درصدی تخلی��ه و بارگیری کانتینر در بنادر غرب هرمزگان خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
"قاس��م عسکری نسب" با ارائه گزارشی از عملکرد نه ماهه بنادر 
غرب هرمزگان در س��ال ۹۷ اظهار داشت: در این دوره زمانی، در 
مجموع ش��ش میلیون و ۷5۹ هزار و 5۸5 تن کاالی نفتی و غیر 
نفتی در این بنادر تخلیه و بارگیری شد و از مجموع یک میلیون و 
4۷۰ هزار و ۷۷6 تن کاالی غیرنفتی در بنادر این منطقه، بندرلنگه 
با جابجایی بیش از ۹۹4 هزار تن، رش��د 6 درصدی داشته است. 
وی افزود: از مجموع عملیات انجام شده در بنادر غرب هرمزگان، 
پنج میلیون و 2۸۸ هزار و ۸۰۹ تن به فرآورده های نفتی اختصاص 

داشته است.
عسکری نسب اظهار کرد: طی دوره زمانی یاد شده، حجم ترانزیت 

کاالهای غیرنفتی در این بن��ادر )که عمده آن محموله خودرو بوده 
است( به 2۱۸ هزار و 5۱ تن رسید که نشانگر رشد ۷۸ درصدی در 

همسنجی با سال گذشته است.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه با اشاره به صادرات ۷35 هزار 
و 634 تن کاالی غیر نفتی در بنادر غرب هرمزگان افزود: این رقم در 

همسنجی با سال گذشته، افزایش 2۱ درصدی داشته است. 
عسکری نسب تصریح کرد: طی نه ماه نخست سال جاری، بیش 

از 55 هزار تن کاالی غیر نفتی وارد این بنادر ش��د که حجم آن در 
همسنجی با سال گذشته به دلیل افزایش تولیدات داخلی، 5۸ درصد 

کاهش داشته است. 
مدیر بنادر و دریانوردی لنگه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 
4 ه��زار و TEU ۹55 کانتین��ر پر در بنادر غرب هرمزگان تخلیه و 
بارگیری ش��د که در این بخش، افزایش ۸6 درصدی را شاهد بودیم. 
وی اضافه کرد: از مجموع عملیات کانتینری در این بنادر، بندر لنگه با 
تخلیه و بارگیری 3 هزار و TEU ۱53 کانتینر پر توانست رشد ۱۹ 

درصدی را به خود اختصاص دهد. 
مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه با اشاره به افزایش ۱۹ درصدی 
تعداد مسافران دریایی داخلی در بنادر غرب استان هرمزگان گفت: از 
ابتدای س��ال جاری تاکنون، بیش از 362 هزار و 235 هزار مسافر و 
گردشگر از طریق بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد جزایر خلیج 
فارس همچون کیش و ابوموسی جابجا شدند که سهم بندرلنگه از این 

حجم جابجایی، بیش از 23 هزار نفر بوده است. 

سـاری - دهقان - مدیرعامل آبفاش��هری مازندران با بیان 
اینک��ه در روزهای آینده با کاهش دمای هوا مواجه می ش��ویم، 
گفت: مش��ترکین به ویژه در مناطق کوهستانی و مرتفع، کنتور 
و تاسیسات آبرسانی خود را با عایق مناسب از جمله پشم شیشه 
و پوشال، بپوشانند. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل شرکت 
آبفاشهری مازندران، مهندس ذاکری نسبت به یخ زدگی کنتور و 
تاسیسات آبرسانی در ایام سرد سال هشدار داد و افزود: مشترکین 
با پوشاندن کنتور و دریچه آن و همچنین لوله های روکار مسیر تا 
محل مصرف در معرض هوای س��رد قرار دارد، از وقوع یخ زدگی 
و ترکیدگی لوله و کنتورهای آب جلوگیری نمایند. وی ادامه داد: 

اس��تفاده از پوشال، پشم شیشه ، گونی و یا قرار دادن کیسه های 
خاک اره در محفظه کنتور و عایق بندی لوله های آب در فضای باز 

ساختمان، قطع آب واحد های خالی از سکنه و مراقبت مستمر 
در طول زمس��تان، از جمله اقدامات جلوگیری از یخ زدگی است. 
مهندس ذاکری، از مش��ترکین خواست از روش های غیراصولی 
یخ زدایی شامل ریختن آب جوش بر روی کنتور و یا استفاده از 
شعله مستقیم آتش خودداری نمایند و در صورت بروز یخ زدگی، با 
ریختن آب ولرم به منظور باز شدن مایم جریان آب اقدام نمایند 
. مدیرعامل آبفاش��هری مازندران، خاطرنشان کرد: شهروندان در 
صورت مواجه ش��دن با هرگونه مشکل، مراتب را با مرکز ارتباط 
مردمی ۱22 اعام نمایند تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل 

آنها اقدام شود.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- -  با میزبانی اداره کل بنادر و 
دریانوردی ، جلسه شورای حمل نقل استان بوشهر در سالن جلسات 
برج بندر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی، در ابتدای این جلسه 
سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر ودریانوردی استان بوشهر ضمن 
خوش آمد به اعضای ش��ورای حمل و نقل استان، به ارائه گزارشی از 
عملکرد این اداره کل ، اقدامات صورت گرفته و طرح های در دست 
اجرا  در بندر بوش��هر و مجتمع بندری نگین پرداخت. ارجمند زاده 
گفت: طرح های مهمی برای توسعه زیرساخت های بندری در استان 
بوش��هر طراحی شده اس��ت که تکمیل آنها نقش مهمی  در توسعه 
فعالیت های بندری دارد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  در 
خصوص اقدامات صورت گرفته بمنظور توسعه بندر بوشهر بیان کرد: 
از جمله اقدامات توسعه ایی در این بندر و با توجه به محدودیت هایی 

که در بندر بوشهر بدلیل مجاورت با شهروجود داشت  ، در سال ۸5 
محوطه ای  به مساحت ۱3 هکتار  ) هامون ( از طریق استحصال در 
قسمت ورودی کانال داخلی  بندر جهت ترمینال کانتینری ایجاد شد 
وی  اجرای مجتمع بندری نگین را یکی دیگر از طرح های مهم توسعه 

ای در بندر بوش��هر دانس��ت و تصریح کرد: طرح توسعه بندر بوشهر 
بعنوان یک بندر نس��ل سوم در مجتمع بندری نگین خواهد بود که 
بعنوان یک پتانسیل موجود ظرفیتها و فرصتهای سرمایه گذاری خوبی 
در آن پیش بینی شده است : ارجمند زاده  اشاره کرد در حال حاضر 
ظرفیت بندر بوشهر ۷ میلیون تن میباشد که با توسعه ایی که  آینده 
در مجتمع بندری نگین صورت خواهد گرفت  ۸ میلیون تن ظرفیت 

مازاد  در بندر بوشهر ایجاد میشود
 مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، با بیان اینکه بندر بوشهر 
در تخلیه و بارگیری کانتینر جایگاه دوم را در بین بنادر کشور دارد، 
اف��زود:  با افتتاح اس��کله و ترمینال کانتیتری مجتمع بندری نگین   
ظرفی��ت تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر بوش��هر ب��ه بیش از ۱5 

میلیون تن خواهد رسید.

اهواز- شـبنم قجاوند- معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت 
برق منطقه ای خوزستان گفت: تولید برق استان در ۹ ماهه سپری 
ش��ده از سال ۹۷ برابر بیست و ش��ش هزار و 6۸۹ گیگاوات ساعت 
بوده که سهم نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی با تولید بیست 
و یک هزار و 423 گیگاوات س��اعت معادل ۸۰ درصد کل این انرژی 
تولیدی بوده است.  مهرداد بادی موسوی بیان کرد: از بیست و یک 
هزار و 423 گیگاوات س��اعت تولیدی نیروگاه های حرارتی و گازی 
استان 52 درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی ) زرگان، آبادان، 

خرمشهر و فجر( و 4۸ درصد توسط بخش دولتی )نیروگاه های رامین 
و ماهش��هر( تولید شده است. وی اظهارداشت: نیروگاه های حرارتی 

و گازی اس��تان در این دوره به طور متوس��ط در هر روز بیش از ۷۷ 
گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند. معاون برنامه 
ریزی و تحقیقات ش��رکت برق منطقه  ای خوزستان افزود: پیک آذر 
ماه سال جاری دو هزار و ۹۰۰ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در 
مدت مشابه سال قبل حدود 2۹/2 درصد کاهش داشته است.  بادی 
ادامه داد: انرژی مصرفی در ۹ ماهه س��پری شده نیز برابر 3۱ هزار و 
24۹ گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود ۷۱/2 درصد کاهش 

مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل می باشد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی:

باید خدمات و برکات انقالب اسالمی را برای مردم تبیین کنیم

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان: 

1119 میلیارد تومان سرما یه گذاری بخش خصوصی در تاسیسات فاضالب استان اصفهان 

عسکری نسب اعالم کرد:

رشد 78درصدی ترانزیت غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان

مدیرعامل آبفاشهری مازندران با توجه به کاهش دمای هوا: 

مشترکین در مناطق مرتفع وسردسیر، کنتور و تاسیسات آبرسانی خود را با عایق مناسب بپوشانند

جلسه شورای حمل ونقل استان بوشهر به میزبانی بندر بوشهر برگزار شد

تولید بیش از 26 هزار گیگاوات ساعت برق در 9 ماهه سپری شده در خوزستان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم رتبه نخست در ارزیابی عملکرد 
بین ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان های کشور را کسب کرد

قم- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارش��اد اس��امی اس��تان قم؛ 
مهندس سیدموسی حسینی کاشانی با بیان اینکه این اداره در میان سی و دو استان شرکت کننده و 
ارزیابی عملکرد استان ها حائز رتبه نخست کشوری گردیده است افزود: این جشنواره که هرساله بین 
ادارات و دس��تگاه های اجرایی سراسر کشور در قالب جشنواره شهید رجایی برگزار می شود توسط 
سازمان برنامه ریزی و امور استخدامی کشور در قالب شاخص های اختصاصی و عمومی مورد داوری 
و بررسی نهایی قرار می گیرد که بر اساس اعام این سازمان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
قم در مجموع این شاخص ها، رتبه اول را در میان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان ها کسب نمود. دبیر شورای فرهنگ 
عمومی استان قم افزود: این ارزیابی که سالیانه برگزار می شود مشخص شدن ادارات برتر در خدمات رسانی به ملت شریف ایران 
و شناسایی و تقدیر از تاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسامی و نهادینه کردن ارتقاء فرهنگ سازمانی و بهبود 
عملکرد دستگاه های اجرایی به استناد مفاد ۸۱ و ۸2 قانون مدیریت خدمات کشوری است که الزم است تقدیری ویژه از همکاران 
خود در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی و سایر خادمین عرصه فرهنگ و هنر استان داشته باشم. مهندس حسینی کاشانی با افزودن 
این نکته که هدف این اداره کل، توسعه و ارتقاء خدمات فرهنگی و هنری به عموم همشهریان است افزود: با توجه به مرکزیت قم در 
نشر و توسعه فرهنگ ناب اسام محمدی، رسالت اداره کل در حفظ این جایگاه را مهم برشمرد و در پایان کسب این مقام را به عموم 

همشهریان و هم استانی های قم تبریک گفت.

تیم پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند قهرمان رقابت های فوتبال 
پیشکسوتان استان مرکزی شد

اراک- مینو رستمی- به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند و به نقل از امور ورزش ، دیدار نهایی 
دومین دوره رقابت های فوتبال پیشکسوتان استان مرکزی  بین تیم های پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند و پارس دکل گستر در 
زمین چمن اختصاصی پاالیشگاه شازند برگزار شد و در پایان این دیدار تیم پاالیشگاه شازند با برتری مقابل حریف خود در ضربات 

پنالتی عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را کسب کرد.

نوزدهمین جلسه کمیته ایمنی بنادر تابعه استان بوشهر  برگزار شد
بوشهر-  خبرنگار فرصت امروز:  با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان ، مدیرکل پدافند غیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
ومعاونین و روسای ادارات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، نوزدهمین جلسه کمیته ایمنی بنادر تابعه در سالن جلسات ساختمان 
برج بندر برگزار شد.به گزارش روابط عمومی، به منظور افزایش ضریب ایمنی در بنادر و آبهای استحفاظی استان بوشهر شد. نوزدهمین  
جلسه کمیته ایمنی بنادر تابعه با حضور مهندس ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، معاونین و روسات ادارات اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان  برگزار شد .ارجمند زاده در اینباره گفت: با توجه به اینکه شناسایی و ارزیابی شرایط و همچنین بکارگیری 
تدابیر کنترلی مناسب جهت پیشگیری از سوانح احتمالی در بنادر استان بوشهر مورد تاکید این اداره کل بوده لذا شایسته است در تحقق 
مصوبات هرجلسه نهایت تاش صورت پذیرد.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: یکی از معیارهایی که بنادر در سطح منطقه و 
جهان بر اساس آن مورد ارزیابی و سنجش قرار میگیرند مباحث مرتبط با پایین بودن حوادث و سوانح و همچنین تلفات ناشی از حوادث 

و سوانح است از اینرو اقدامات پیشگیرانه اولویت بیشتری را نسبت به اقدامات مقابله ای دارا  می باشد.

سرپرست تیم ارزیابی تعالی: 
شرکت گاز استان گیالن؛ یک سازمان، یک خانواده 

رشت- زینب قلیپور- در مراسم اختتامیه ارزیابی تعالی  حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیان از تیم ارزیابی تعالی 
بجهت نگاه دقیق به بخش های مختلف سازمان تشکر و قدردانی نمود و اظهار داشت: ایجاد و نگه داشتن تعالی در یک سطح و چند 
واحد مشخص کاری آسان است اما مهم ترین نکته در زمینه تعالی افزایش ضریب نفوذ آن در سطح سازمان و ارتباط آن با فعالیت 
های سازمان است که شرکت گاز استان گیان در این زمینه تاش های زیادی انجام داده است.وی هدف شرکت گاز را ارائه خدمات 
صادقانه به مردم عنوان نمود و اظهار داشت: تعالی سازمانی باید در نهایت منجر به افزایش رضایتمندی مردم شود و صرف نوشتن 
فرآیند و بنحوی تعالی زدگی سبب آسیب به این هدف واال خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن تشکر از روسا و کارکنان 
شرکت گاز استان گیان گفت: در این ارزیابی همه مدیران و کارکنان شرکت درجهت انعکاس واقعی و درست اقدامات و عملکرد 
شرکت همانند گذشته تاش نمودند.مهندس اکبر در پایان ابراز امدواری نمود تا با اجرای هرچه بهتر و خاقانه تر امور، شرکت گاز 
استان گیان روز به روز در جهت پیشرفت و رسیدن به هدف نهایی خود یعنی جلب رضایت حداکثری ذینفعان بویژه مشترکین عزیز 
گام بردارد.در این مراسم دکتر صادق پور سرپرست گروه ارزیابی ضمن قدردانی از میهمان نوازی مدیریت و کارکنان شرکت گاز استان 
گیان، به بیان اهم نتایج ارزیابی های صورت گرفته پرداخت.وی اظهار داشت: هدف از اجرای سیستم های مدیریتی نه دریافت جایزه 
و تندیس  بلکه بهبود عملکرد و ارائه خدمات است و این نکته در ارزیابی 4 روزه از شرکت گاز استان گیان به وضوح مشاهده گردید.
صادق پور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در گاز گیان اظهار داشت:کارکنان شرکت گاز از تمام توان خود برای رسیدن به تعالی 

استفاده می نمایند و به معنای واقعی کلمه یک خانواده هستند.

انتصاب سرپرست معاونت بازرگانی شرکت پتروشیمی شازند
اراک- مینو رستمی- به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل با توجه به بازنشستگی جناب آقای سید نورالدین طاهری معاون 
بازرگانی شرکت، طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل، جناب آقای غامرضا جمشیدی به عنوان 

سرپرست معاونت بازرگانی شرکت پتروشیمی شازند منصوب شد.

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به مناسبت روز پرستار
شاهرود - بابامحمدی:  دکتررضاچمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسالروزمیادخجسته 

حضرت زینب)س(و" روزپرستار" طی پیامی این مناسبت را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر می باشد:

 با اهدای سام و تحیت
سالروز میاد ستاره درخشان آسمان مهر و عاطفه حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار  را به 
همکاران عزیز پرستار؛ که فداکارانه آالم دردمندان را التیام می بخشند و با مراقبت علمی و هنرمندانه 
خویش پویایی حیات و نشاط زندگی را به بیماران رنجور هدیه می کنند تبریک عرض نموده و بر خود و همه مسولین و متولیان نظام 

سامت تاش بیش از پیش در جهت تامین نیازمندی های معنوی و مادی جامعه پرستاری را فرض می دانم.
به امید روزهای بهتر برای مردم، نظام سامت و همه همکاران پرتاش و صبور.

دکتر رضا چمن - رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

در راستای پایدار سازی شبکه
عملیات اجرایی پوشش عایقی دو پست برق در اهواز به اتمام رسید

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: از ۱5 پست برق برنامه 
ریزی شده برای پوشش عایقی و پایدار سازی شبکه برق استان، دو پست توحید و ساحلی در شهر 
اهواز پوش��ش عایقی شدند. محمود دشت بزرگ اظهار داشت: به منظور پایدار سازی شبکه برق در 
 )RTV( مقابل شرایط نامساعد جوی گرد و غبار و آلودگی های صنعتی، مرحله دوم پوشش عایقی
پست ها با دستور کار ۱5 پست شروع شده که تاکنون پوشش عایقی دو پست برق ۱32 کیلو ولت 
توحید و ساحلی در اهواز تمام شد. وی ارزش سرمایه گذاری شده برای پوشش عایقی این دو پست 
را دو میلیارد و 26۸ میلیون ریال اعام کرد و افزود: این اعتبار برای خرید هزار و 4۱6 کیلو گرم ماده عایقی که وارداتی است هزینه 
شده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه در فاز اول پوشش عایقی پست ها، ۱2 پست انتقال و فوق توزیع 
پوشش عایقی شده بود، تصریح کرد: بعد از اتمام پوشش عایقی پست های توحید و ساحلی، عملیات اجرایی پست های مهزیار، ملی 

راه و کیانپارس در شهر اهواز شروع شده است. 

تعمیرات واحد شماره 3 گازی نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- در این دوره از فعالیت های تعمیراتی، تمامی 
تجهیزاتی که مطابق جدول برنامه ریزی، نیاز به بازدید و انجام تعمیرات دارد، دمونتاژ 
می شود که تاکنون دمونتاژ پوسته توربین به انجام رسیده و متعلقات جانبی توربیین 
و نازل های سوخت نیز در حال دمونتاژ است. بازدید از تجهیزات جانبی واحد، دمونتاژ 
محفظه احتراق با پیشرفت ۷5 درصد، دمونتاژ ژنراتور و خروج استاتور و انجام تست 
های الکتریکی آن و همچنین بازدید و رفع اشکال جزیی از IP اواپراتور بویلر واحد، 
بخش دیگری از فعالیت های تعمیراتی این واحد است که از سوی کارکنان تعمیرات 
مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق نیروگاه در حال انجام است. نیروگاه شهید رجایی با تولید ساالنه حدود ۱2 میلیارد کیلووات ساعت 

انرژی، بیش از 4 درصد از برق مورد نیاز شبکه سراسری را تامین می کند.

سه شنبه
2 بهمن 1397

شماره 1247



 می گویند ارزش خالص یک ش��خص معادل پنج ارزش 
نزدیک ترین افراد در شبکه او است. این امر همچنین برای 
نفوذ و  تأثیرگذاری نیز صحیح است، »نفوذ شبکه ای« شما 
معادل پنج ارزش نزدیک ترین افراد در شبکه شماست. پس 
چگونه یک ش��بکه از افراد بانفوذ ایجاد می کنیم و خودمان 

نیز به یک تأثیرگذار تبدیل شویم؟ 
در اینجا هفت گام برای پیاده سازی روابط پایدار واقعی با 
افراد بانفوذ که به ش��ما کمک می کنند نفوذ خالص خود را 

افزایش دهید را معرفی خواهیم کرد:
 مرحله 1: خود را بشناسید

قبل از اینکه رابطه ایجاد کنید، باید بدانید که چه کسی 
هس��تید و پیامی که می خواهید در دنیا منتش��ر کنید چه 
است. بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که 
بدون درک اینکه چگونه این رابطه با منافع، اهداف و  شما 

منطبق است شروع به تاش برای ایجاد آن کنید.
 مرحله 2: آنها را بشناسید

ب��رای برق��راری ارتباط و رابطه با هر کس��ی، باید بدانید 
که چه ش��خصی هس��تند. این بدان معنا است که فراتر از 
رایج ترین اطاعاتی که مردم در مورد خودش��ان می گویند 
بروید و پست های ش��ان، گفت وگوهای آنها، مصاحبه هایی 
ک��ه انجام می دهند را جس��ت و جو کنید ت��ا بتوانید خود 

واقعی آنها را شناسایی کنید.
برخی از عایق غالباً شناخته ش��ده آنها چیس��ت؟ بعضی 
از مباحث��ی که هم��واره در مورد آن صحب��ت می کنند و 
برای ش��ان اهمیت دارد چه هستند؟ چالش هایی که با آنها 
مواجه هستید، چیست؟ هرچه بیشتر در مورد آنها بدانید، 
بهتر می توانید با آنها ارتباط برقرار کنید و ارزش خود را به 

زندگی آنها اضافه کنید. »کلید موفقیت رهبری امروز، نفوذ 
است نه قدرت« - کن بانچارد

 مرحله 3: خود را نشان دهید
تأثیرگذارها اغلب در همه جا حاضر هستند، به این معنا 
که آنها در یک زمان در چندین کانال و محل های مختلف 
دیده و شنیده می شوند، بنابراین هرچه بیشتر بتوانید خود 
نشان دهید و ارزش اضافه کنید بیشتر احتمال دارد که در 
رادار آنها قرار بگیرید. در مورد مطالبی که در ش��بکه های 
اجتماع��ی ق��رار می دهند تحقی��ق کنی��د، کنفرانس هایی 
ک��ه در آن صحب��ت می کنند را پیدا کنی��د، به مصاحبه ها 
و پادکس��ت های آنها گ��وش دهید و  کارهای��ی که انجام 

می دهند را پشتیبانی کنید.
 مرحله 4: ارزش »قابل توجه« اضافه کنید

چیزی که ش��ما هنگام بحث درب��اره ایجاد روابط با نفوذ 
گ��ران می ش��نوید نیاز به » افزودن ارزش« اس��ت، اما یک 
نکته مهم که اغلب فراموش می ش��ود این اس��ت که ارزش 
ش��ما باید »قابل توجه« باش��د. انجام این کار گاهی اوقات 
می تواند به س��ادگی ارس��ال نظر و یا س��ؤاالت در یکی از 
پس��ت های رس��انه های اجتماعی آنها و ی��ا پیچیده مانند 
فرستادن بسته های مراقبتی که شنیده اید نیاز دارند باشد. 
اگ��ر در مرحله دو کار خ��ود را انجام داده ای��د و می دانید 
که چه کس��انی هس��تند، اضافه ک��ردن ارزش نباید خیلی 

دشوار باشد.
مرحله 5: انسان باشید

ویژگی ه��ای خوب��ی در م��ورد اف��رادی ک��ه می توانند 
در رس��انه های اجتماع��ی همانند »انس��ان« رفت��ار کنند 
وجود دارد. به نظر می رس��د که مردم انس��انیت خود را از 

دس��ت می دهند و در رس��انه های اجتماعی تبدیل به این 
هیوالهای، خودخواه، مغروری می ش��وند که به جای اینکه 
خودشان باشند تصویری از خود را نشان می دهند که مثًا 
خیلی باحال هس��تند. روابط واقعی با قاب��ل اعتماد بودن، 
اعتم��اد کردن و نش��ان دادن نقاط ق��وت و ضعف به مردم 

ایجاد می شوند.
»روابط اهرم هس��تند. اگر شما زودتر به شخصی اهمیت 

بدهید، اهرم در دست شما است.« – گری وینرچاک
 مرحله 6: ثابت قدم باشید

س��اختن روابط واقعی زمان می برد. به همین دلیل مهم 
است که دلسرد نشوید. به خاطر بسپارید که افراد تأثیرگذار 
توجه بسیاری را به سوی خود جلب می کنند، بنابراین اگر 
برقراری ارتباط با آنها برای ش��ما مهم است، الزم است که 

ثابت قدم باشید و برای آن روابط وقت بگذارید.
مرحله ۷: فرصت هایی را برای همکاری کردن پیدا کنید

هنگامی که شما چندین تعامل معنادار با فرد تأثیرگذاری 
که می خواهید با او ارتباط برقرار کنید داشتید، حال زمان 
آن است که پیشنهاد همکاری را مطرح کنید، بنابراین شما 
نیاز دارید تا پیش��نهاد خ��ود را روی کمک به آنها متمرکز 
کنید و به یاد داش��ته باش��ید که این کار برای شما نیست 
و برای آنها اس��ت. این فرصت شما است تا مرحله چهار را 
به س��طح بعدی خود برسانید و به شخص قابل توجهی در 

زندگی آنها تبدیل شوید.
این مراح��ل را دنبال کنید و با کمک این مراحل ش��ما 
روابطی ایجاد خواهید کرد که قدرت نفوذ ش��ما را افزایش 

خواهد داد.
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سایت جمع سپاری کمپینی برای کمک به کارمندان دولت آمریکا به راه 
انداخت

کارمندان دولت آمریکا و طرفداران ش��ان چند وقتی اس��ت کمپین های زی��ادی در فضای مجازی برای 
خود به راه می اندازند تا بتوانند در تعطیلی دولت، مبالغی برای پرداخت هزینه های شان جمع آوری کنند. 
حال وب س��ایت جمع سپاری معروفی به نام GoFundMe خود کمپینی برای کمک به کارمندان دولت 

فدرال به راه انداخته است.
 Government Shutdown به گزارش دیجیاتو، این وب س��ایت ش��نبه  گذش��ته کمپینی به ن��ام
Direct Relief Fund در لیس��ت خود قرار داده که در واقع کمک هزینه  مستقیم برای تعطیلی دولت 
معنی می دهد. در جزییات این کمپین نوش��ته شده تمام هزینه های جمع آوری شده در اختیار کارمندانی 
قرار خواهد گرفت که تحت تاثیر تعطیلی موقت دولت بیکار ش��ده اند. هم اکنون تعطیلی موقت دولت به 

بیش از 3۰ روز رسیده و معلوم نیست تا چه زمانی به طول انجامد.
دیپاک چوپرا، نویسنده  و سخنران انگیزشی نیز با این کمپین همکاری کرده و به تبلیغ و اشتراک گذاری 
آن پرداخته اس��ت. این کمپین در ابتدا هدفی ۷5 هزار دالری داش��ت و تا روز یکشنبه 46۹ نفر توانسته 
بودند 5۱ هزار دالر جمع آوری کنند. به همین دلیل وب س��ایت مذکور مبلغ ۱25 هزار دالر را به عنوان 

هدف جدید انتخاب کرد.
در حالی که دیپاک چوپرا و خود وب سایت GoFundMe هر کدام در ابتدا ۱۰ هزار دالر به این پروژه 

کمک کرده بودند، کمپین مذکور تا زمان نگارش این مقاله موفق شده ۸۹۷۱6 دالر جمع آوری کند.
مدیرعام��ل GoFundMe در بیانی��ه ای خبری مدعی ش��ده که کارمندان دول��ت باعث تعطیلی آن 
نش��ده اند، اما اکنون توانایی خرید پوش��ک برای نوزادان شان را ندارند. به گفته  او صحیح نیست کارمندان 
دولت یکی از قدرتمندترین کشور های جهان نتوانند جزئی ترین هزینه های زندگی خود را پرداخت کنند 

و به همین دلیل است که چنین کمپینی به راه افتاده.
گفتنی است کمک های مالی جمع آوری شده قرار است به مؤسسات غیرانتفاعی تعلق بگیرد که می توانند 

مستقیماً به یاری کارمندان دولت آمریکا بروند و کمک هزینه ای به آنها اهدا کنند.

3 بازی خالقانه که به تولید ایده های کسب وکارتان کمک می کند!

ش��اید شما هم مثل بسیاری از افراد بر این باورید که اصا فرد خاقی نیستید، اما در حقیقت خاقیت 
مهارتی است که می تواند با تمرین و ممارست به دست آید. خاقیت چیزی نیست جز توانایی حل مساله 
و نه گفتن به غیرممکن ها. اغلب افراد خاقی که من می شناسم به نشانه حمایت از تفکر خاقانه و خارج 

از چارچوب چیزهایی که عموما پذیرفته می شوند را نادیده می گیرند.
بیایید با ایده های خاقانه از نزدیک آشنا بشویم:

تمرین خاقیت نباید تبدیل به کاری س��خت و طاقت فرس��ا ش��ود. تنها نشس��تن در گوشه ای از اتاق و 
مجبور کردن خود برای رو به رویی با ایده های جدید، نمی تواند نتیجه بخش و موثر باشد. به خودتان اجازه 
دهید از جهان اطراف تان الهام و انگیزه بگیرید. در گام های ابتدایی خلق ایده اصا به امکان پذیر بودن یا 

نبودن ایده فکر نکنید. حتی می توانم با صراحت بگویم؛ هرچه ایده ها مضحک تر، بهتر!
برای اینکه بتوانید خودتان را تشویق به تفکر خارج از چارچوب کنید و ایده های جدید خلق کنید، من 

پیشنهاد می کنم این تمرین  ها را مثل بازی  انجام دهید:
1-بازی »ترکیب و تطابق«:

از خودتان بپرسید؛ دو محصولی که می توانند برای اولین بار کنار همدیگر قرار بگیرند و محصولی جدید 
را خلق کنند، کدامند؟

نترس��ید از اینکه کم��ی عجیب و غریب به نظر برس��ید. برای مثال تصمیم ب��رای ترکیب چراغ قوه با 
پیچ گوش��تی تصمیمی خاقانه بود. حاال امکان کار کردن در جایی تاریک بدون نیاز به نگه داش��تن چراغ 

قوه وجود دارد.
نگاه��ی به تلفن همراه تان بیندازید. تلفن همراه در کن��ار دوربین خیلی خاقانه  تر و کاربردی تر به نظر 

می رسد.
2-بازی »یافتن راه حل«:

به جهان اطراف تان وصل شوید و درباره همه چیز سوال بپرسید.
• چگونه می توان همه چیز را بهتر کرد؟

• به شکایات دوستان و خانواده تان گوش بدهید. آنها در زندگی روزمره شان چه مشکاتی دارند؟
• چه دغدغه هایی را در زندگی روزمره تان احساس می کنید؟

مسائل و مشکات تان را شناسایی کنید و شروع کنید به یافتن راه حل برای آنها. بسیاری از کارآفرینان 
و مخترعان همین کار را انجام می دهند. یکی از نمونه های مورد عاقه من محصول ساده و خاقانه  یکی 
از دانش��جویانم اس��ت که به افراد کمک می کند، بهتر اجناس و اشیای خودشان را سازماندهی و مدیریت 

کنند.
او خیلی س��اده متوجه ش��ده بود که همسرش هنگام جست وجوی اش��یای داخل کیفش دچار مشکل 
می شود. مدام کیف دستیش را زیر و رو می کند تا بتواند چیزی را که قبا داخل کیفش گذاشته پیدا کند. 
او برای حل این مس��اله با اضافه کردن نوارهایی با قابلیت ارتجاعی به کیف توانس��ت اقام را سرجای شان 

نگه دارد تا هنگام نیاز اشیای داخل کیف به راحتی در دسترس قرار بگیرند. 
 ایده های خالقانه با وسایل دور ریختنی

3-بازی »چه می شود اگر...؟«
این س��وال را زیاد از خودتان بپرس��ید. مثا چه می شود اگر وقتی در حال شنا کردن هستید، موسیقی 

گوش بدهید؟ یا چه می شود اگر ...
نترس��ید از اینک��ه ذهن تان به س��مت خارج از چارچوب ه��ا و رویاپردازی برود. با خ��ود فکر کنید، اگر 
غیر ممکنی وجود نداشت واقعا چه چیزهایی را آرزو می کردید؟ مثا یکی از دانشجویان من در پاسخ گفت: 

» چه می شود اگر من بتوانم لحظه به لحظه فرآیند و زمان دقیق رشد فرزندم را ببینم!«
هرچه بیش��تر ماهیچه ه��ای خاقیت تان را تمرین دهید، آس��ان تر محص��والت و خدمات جدیدی که 

می تواند کیفیت زندگی انسان ها را بهبود بخشد، خلق می کنید
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