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کدام بخش های اقتصاد بیشترین آسیب را از تحریم می بینند؟

2 سناریوی اقتصادی 
برای سال 98

نهاد پژوهش��ی مجل��س در تازه ترین گزارش خود به تحلیل عملکرد اقتصاد ایران در نیمه نخس��ت امس��ال و 
پیش بینی رش��د اقتصادی س��ال 98 پرداخته و دو س��ناریوی بد و بدتر را مطرح کرده اس��ت. مرکز پژوهش های 
مجلس معتقد است اقتصاد ایران در سال آینده، رشد منفی 4.5 تا منفی 5.5درصدی را تجربه می کند، به طوری 
که در س��ناریوی بد، رشد اقتصادی به منفی 4.5درصد می رس��د و در سناریوی بدتر نیز اقتصاد ایران با عقبگرد 
5.5درصدی سال 98 را به پایان خواهد رساند. بازوی پژوهشی مجلس در تحلیل عملکرد اقتصاد ملی در نیمه...

وزیر اقتصاد اعالم کرد

سامانه نیما برای مدیریت تقاضای ارز ضروری است
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2
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رایزنی ها برای تغییر شرایط پرداخت سود بانکی آغاز شد

سبد سپرده گیری بانک ها متنوع می شود؟

50 استارتاپ برتر سال 2019 کدامند؟
روش هایی برای شناسایی ایده های کسب وکار

روندهای مورد انتظار برای بازاریابی دیجیتال در 2019
تقویت ایده پردازی کارمندان برای بازاریابی بهتر

تبلیغات تلویزیونی؛ همچنان موثر و قدرتمند
داستان گویی در برندینگ و بازاریابی 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اوبر و استارباکس برای تحویل 
قهوه با یکدیگر همکاری می کنند

3 چند روزی اسـت کـه طرحی با موضـوع اختصاص 
سهمیه بنزین به هر ایرانی در مجلس مطرح  شده...

طرح تخصیص عادالنه یارانه سوخت به هر ایرانی در 
بهارستان کلید خورد

 سهمیه بنزین
از خودرو به فرد می رسد

یادداشت
سیل بیکاران به اقتصاد حمله 

خواهند کرد

بیکاري خیلي جدي تر  خطر 
از چیزي اس��ت ک��ه در تصور 
ما وج��ود دارد. س��االنه حدود 
ی��ك میلی��ون فارغ التحصی��ل 
دانش��گاهي به ب��ازار کار پمپاژ 
مي شود. این در حالي است که 
در ح��ال حاضر و طبق آخرین 
آم��ار، 4 میلی��ون و 800 هزار 
نفر هم در دانش��گاه مش��غول 
ب��ه تحصیل هس��تند. در کنار 
این اعداد، بیش از 3 میلیون و 
200 هزار نفر بیکار وجود دارد 
که هیچ شغلي ندارند و بین 2 
ت��ا 3 میلیون نفر ه��م بیکار به 
عنوان حاشیه  دور و نزدیك نرخ 
بیکاري اعالم ش��ده اند، به این 
معنا که ای��ن افراد اگرچه فاقد 
شغل نیس��تند، اما شغل پایدار 
ندارن��د و به ص��ورت موقتي یا 
پاره وقت به کار مشغولند. جمع 
این اعداد ب��ه ما چه مي گوید؟ 
اینک��ه در یکي دو س��ال آینده 
عمال با یك س��یل بیکاري 10 
میلی��ون نف��ري در ب��ازار کار 
مواجه خواهیم ش��د؛ سیلي که 
دیگر مهارش��دني نیست. امروز 
شرایط بدتر از قبل شده است. 
قب��ل از تحریم ه��ا مي گفتی��م 
اگر رش��د اقتصادي کش��ور به 

برس��د  8درصد  باالي 
2مي توانیم امیدوار...
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فرصت امروز: س��ومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی و همینطور سومین جایزه 
مسئولیت اجتماعی مدیریت، دوم و سوم بهمن ماه از سوی انجمن مدیریت ایران در 
دانشگاه خاتم برگزار شد. این سومین دوره ای است که کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی 
با حمایت بانك پاسارگاد برگزار شده و همزمانی این رویداد با سومین جایزه مسئولیت 
اجتماعی مدیریت نش��ان دهنده این حقیقت اس��ت که اخالق حرف��ه ای و فرهنگ 
سازمانی در نگاه مدیران و برگزارکنندگان این کنفرانس تا چه اندازه در تار و پود هم 
تنیده هستند. در سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی که امسال با رویکرد حمایت 
از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی برگزار شد، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور 
و رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی کش��ور از نیاز به تحول در رفتارهای سازمانی 
دس��تگاه های دولتی سخن گفت، دکتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس هیأت امنای 
دانش��گاه خاتم نیز گریزی به معنای مس��ئولیت در اخالق اجتماعی کانت زد و این 
سوال را مطرح کرد که چه باید کرد تا احساس مسئولیت برای مدیران یك فرهنگ 
شود، دکتر فیروزه خلعت بری اقتصاددان و عضو کمیته علمی کنفرانس نیز به انتخاب، 
جانمایی و اجرای الگوی مسئولیت  اجتماعی در سازمان اشاره کرد و در نهایت، دکتر 
مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت ایران و رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس 
به نقش سرمایه  انسانی در تقویت قدرت اقتصاد مقاومتی پرداخت و بزرگ ترین سرمایه  

بانك  پاسارگاد را فرهنگ  سازمانی و سرمایه  انسانی آن دانست.
نیاز به تحول در رفتارهای سازمانی دستگاه های دولتی

دکتر جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کش��ور در ای��ن کنفرانس ابتدا به ضرورت تغییر اساس��ی در مبان��ی و ارزش ها در 
نظام های اداری اش��اره کرد و گفت: باید پس از ایجاد تغییرات اساسی در نظام های 
اداری، متناسب با تغییراتی که در این مبانی و نوع نگاه مان به مسائل داریم، به سراغ 
این برویم که در راستای ارزش های سازمانی و رفتارهای جمعی برنامه ریزی کنیم. 

ب��ه گفته انصاری، در تمام حوزه ها بخش دولتی بزرگ ترین س��ازمان ها را دارد و 
تمام س��ازمان های دولتی به صورت روزمره در رفتارهای بنگاه های خصوصی ما اثر 
می گذارن��د و تمام اجزای اقتصاد و س��ازمان هایی ک��ه در حوزه های غیردولتی کار 
می کنند را تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو اگر بهبود رویه ها و رفتارهای سازمانی 
و نیروی انس��انی در بخش دولتی اتفاق نیفتد، خیلی س��اده نیس��ت که در بخش 
خصوصی برخی از تالش ها به نتایج نهایی برسند. انصاری ادامه داد: البته من بسیار 
امیدوار هستم، چراکه هم کارکنان دولت با نظریه ها و تفکرات جدید آشنا شده اند و 
هم فضای مجازی و شفافیتی که در کشور حکمفرما شده  است، توقعات و مطالبات 
مردم را به گونه ای از نظام اداری افزایش داده  است که نظام اداری برای پاسخگویی به 
این مطالبات، باید از برخی از رفتارها و روش های خود دست بردارد. رئیس سازمان 
اداری و اس��تخدامی کش��ور تأکید کرد: اینکه جامعه از ما مطالبه دارد و تمام ابعاد 
رفتاری ما را زیر نظر داش��ته و رصد می کند، یك فرصت تاریخی برای نظام اداری 

است و ما شاهد یك تحول رفتاری در مجموعه مدیران و کارکنان خواهیم بود.
معنای مسئولیت در اخالق اجتماعی کانت

دکتر س��یدمصطفی محقق داماد، رئیس هیأت امنای دانش��گاه خاتم نیز در این 
مراس��م با اشاره به مفهوم فرهنگ و مسئولیت های اجتماعی گفت: ابونصر فراهی، 
ش��اعر و ادیب در کتابش معنای کلم��ه »ادب« در عربی را به کلمه »فرهنگ« در 
فارسی ترجمه کرده  است. او معتقد است که فرهنگ یعنی آداب، در مقابل تمدن 
که تجسم آداب است. به گفته محقق داماد، فرهنگ مسئولیت های اجتماعی یعنی 
آنکه ما باید چه کنیم که احس��اس مس��ئولیت برای مدیران کشور ما یك فرهنگ 
شود؟ طبق نظر کانت، اخالق اجتماعی بدان معناست که فکر کنید اگر این کاری 
که قصد انجام آن را دارید، دیگران هم به همین صورت انجام دهند، چه می شود؟ 
رئیس هیأت امنای دانشگاه خاتم در تعریف مسئولیت گفت: مسئول کسی است که 
آماده است به سؤاالت پاسخ دهد. مسئول یعنی کسی که آماده است خوانده باشد 
و یك ملت در مقابل او خواهان باش��د. مس��ئول کسی است که آماده باشد پس از 

قبول مسئولیت، تمام ملت حق دارند از او بازخواست کنند. ما باید کاری کنیم که 
این حس در کشور تبدیل به یك قاعده شود که هر کس سمتی قبول می کند آماده 

باشد به سؤاالت ملت ایران پاسخ بدهد.
انتخاب، جانمایی و اجرای الگوی مسئولیت  اجتماعی در سازمان

همچنی��ن دکتر فیروزه خلعت بری، اقتصاددان و عضو کمیته علمی کنفرانس با 
نگاهی به پیش��ینه مفهوم مسئولیت اجتماعی مدیریت گفت: ساماندهی مفهومی 
یعنی گسترش تفکر مسئول بودن، جلب توجه سازمان به اهمیت موضوع، انتخاب 
الگوی برازنده برای نمایش مسئولیت  اجتماعی و جانمایی این الگو در درون راهبرد 
یك س��ازمان از وظایف مدیر است، بنابراین مدیریت هر سازمان نخستین گروهی 
است که در هر سازمان باید مسئولیت  اجتماعی را در زمره وظایف خود قرار دهد و 
در مقابل آن پاسخگو باشد. خلعت بری ادامه داد: یك مدیر وظیفه دارد تفکر مورد 
نظر خود را بفهمد، درک کند، گسترش دهد و به عنوان یك رویه در سازمان خود 
ترویج دهد. سرمایه  انسانی باید آن تفکر را بپذیرد و با مدیر همدلی کند. نه به دلیل 
قانون بلکه به صورت یك باور در درون او نهادینه ش��ود. به همین دلیل هم اس��ت 
که بحث فرهنگ به میان می آید. به گفته این اقتصاددان، انتخاب الگوی مسئولیت 
 اجتماعی در س��ازمان باید از میان الگوها باشد. مدیریت باید الگوی برازنده  خود را 

انتخاب کند و الگوی انتخاب شده را در میان وظایف سازمان جانمایی کند. 
جایگاه سرمایه  انسانی در تقویت قدرت اقتصاد مقاومتی

دکتر مجید قاس��می، رئیس انجمن مدیریت ایران و رئیس شورای سیاست گذاری 
کنفرانس نیز س��خنران بعدی این مراسم بود و موضوع صحبتش به جایگاه سرمایه 
 انسانی در تقویت قدرت اقتصاد مقاومتی اختصاص داشت. او با اشاره به اهمیت سرمایه 
انس��انی در سازمان ها گفت: موضوع سرمایه  انسانی، اساسی ترین بحث در مدیریت و 
مهم ترین عامل موفقیت در هر س��ازمانی اس��ت. این بحث در سطح ملی بسیار حائز 
اهمیت اس��ت، چراکه یك ملت با فرهنگ می توانند اهداف ملی را بهتر پیش ببرند. 
قاسمی با بیان اینکه فرهنگ  سازمانی و سرمایه  انسانی دو مقوله جدایی ناپذیر از هم 
هس��تند، به فلسفه شکل گیری بانك پاسارگاد اش��اره کرد و گفت: مقاومت بنگاهی، 
توانایی بنگاه در پیش بینی است. در حقیقت توانایی در پیش بینی ضربه ها، آماده سازی 
برای مقابله با ضربه ها، نشان دادن واکنش نسبت به این ضربه ها و برقراری تعامل برای 
سازگارسازی بنگاه با این ضربه ها است؛ ضربه هایی که می توانند همواره ما را تهدید و 

توانایی رقابت ما را زائل کنند که در نهایت به نابودی ما ختم خواهد شد. 

سومین کنفرانس ملی فرهنگ  سازمانی با حمایت بانک  پاسارگاد در دانشگاه خاتم برگزار شد
نقش سرمایه  انسانی در تقویت قدرت اقتصاد مقاومتی

وحید شقاقي شهري
اقتصاددان



نهاد پژوهش��ی مجل��س در تازه ترین گزارش خود ب��ه تحلیل عملکرد 
اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال و پیش بینی رشد اقتصادی سال 98 
پرداخته و دو سناریوی بد و بدتر را مطرح کرده است. مرکز پژوهش های 
مجل��س معتقد اس��ت اقتصاد ایران در س��ال آینده، رش��د منفی 4.5 تا 
منفی 5.5درصدی را تجربه می کند، به طوری که در س��ناریوی بد، رشد 
اقتص��ادی به منفی 4.5درصد می رس��د و در س��ناریوی بدتر نیز اقتصاد 
ایران با عقبگرد 5.5درصدی س��ال 98 را به پایان خواهد رس��اند. بازوی 
پژوهش��ی مجلس در تحلیل عملکرد اقتصاد ملی در نیمه نخست امسال 
نیز بر همین سیاق، دو سناریو در نظر گرفته و معتقد است اقتصاد ایران 
در سناریوی بد، رشد منفی 2.6درصدی و در سناریوی بدتر، رشد منفی 

5.5درصدی را در سال 97 تجربه خواهد کرد.
اما در کنار طرح این دو س��ناریوی اقتصادی، پرس��ش مهمی که نهاد 
پژوهش��ی مجلس مطرح کرده آن است که کدام یك از بخش های اقتصاد 
ایران بیش��ترین آس��یب را از تحریم می بینند؟ مرکز پژوهش ها در پاسخ 
به این س��وال، گریزی به تجربه پیش��ین تحریم در ابتدای دهه 90 زده و 
با واکاوی آس��یب های تحریم و شبیه س��ازی عملکرد اقتصاد در سال 91 
نتیجه گرفته اس��ت که بخش هاي نفت، صنعت و س��اختمان بیش��ترین 
آس��یب پذیري را از ش��رایط تحریم دارند و در مرحله بعد نیز بخش هاي 

خدمات و کشاورزي از این موضوع تأثیر مي پذیرند.
گزارش نهاد پژوهش��ی مجلس نشان می دهد که ش��دیدترین افت در 
بخش نفتی رخ خواهد داد و پس از آن، بخش ساختمان بیشترین ضربه 
را خواهد خورد. افزایش س��طح قیمت ها همزمان با ثبات نس��بی مخارج 
جاری و عمرانی دولت و س��رمایه گذاری بخش خصوصی، رش��د حقیقی 
بخش های س��اختمان و خدمات را تحت فش��ار قرار خواه��د داد، چنانکه 
بخش ساختمان در حالت خوش بینانه رشد منفی 15درصدی را در سال 
98 ثب��ت خواهد کرد. در بخش صنعت نیز صنایع وابس��ته به واردات در 
ص��ف اول ش��لیك تحریم قرار می گیرند و پ��س از آن و با تاخیر، صنایع 
دیگر متاثر می ش��وند، نظیر صنایع غذایی و فلزات اساس��ی که اگرچه با 
فاصله از تحریم تاثیر می پذیرند، اما در ردیف نخس��ت رش��د منفی قرار 
خواهند گرفت. از س��وی دیگر، تجربه تحریم نش��ان داده است که درآمد 
ملي نسبت به تولید ناخالص داخلي، تأثیر بیشتري از تحریم ها مي پذیرد 
و در حقیقت، تضعیف درآمد ملی در دوران تحریم، ش��دیدتر از تضعیف 
تولید ناخالص داخلی خواهد بود، چنانکه حس��اب هاي ملي بانك مرکزي 
نش��ان مي دهد با وجود افت منفی 7.7درصدی تولید ناخالص داخلی در 

سال 91، افت درآمد ملي در این سال، منفی 14.6درصدی بوده است.
بر این اس��اس، مرکز پژوهش ها پیش بین��ی می کند با توجه به ماهیت 
نس��بتا مش��ابه تحریم های اقتصادی جدید آمریکا با تحریم های قبلی، در 
س��ال 97 و در صورت ادامه وضع موجود، وضعیت نسبتا مشابهی با سال 
91 رخ دهد، چنانکه عملکرد ش��ش ماهه نخس��ت اقتصاد ایران نیز این 

فرضیه را تایید می کند.
2 سناریوی اقتصادی

مرکز پژوهش ها برای برآورد رش��د اقتصادی، دو سناریو در نظر گرفته 
است. این سناریوها براساس تفاوت در میزان صادرات نفت ایران طراحی 
ش��ده و البته به این معنی نیس��ت که تنها مجرای تاثیرگذاری تحریم ها 
بر بخش حقیقی اقتصاد ایران از طریق صادرات نفت اس��ت، بلکه این کار 
صرفا برای تفکیك عمق تحریم های اقتصادی در دو حالت خوش بینانه و 

بدبینانه صورت گرفته است. 
* س��ناریوی اول: در س��ناریوی اول، افت میانگین ح��دود 800 هزار 
بشکه ای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال 97 فرض شده 
اس��ت. در این شرایط، میانگین صادرات نفت و میعانات در کل سال 1.9 
میلیون بشکه در روز خواهد بود. همچنین صادرات نفت و میعانات گازی 

در سال 98 هم معادل یك میلیون بشکه در روز می شود. 
* سناریوی دوم: در سناریوی دوم نیز میانگین صادرات نفت و میعانات 
گازی در نیمه دوم سال 97، حدود 1.6 میلیون بشکه در روز افت می کند. 
در این حالت، میانگین صادرات نفتی در کل سال  97 حدود 1.5 میلیون 
بش��که در روز خواهد بود. همچنین در سال 98 میانگین روزانه صادرات 

نفتی معادل 800 هزار بشکه در روز خواهد شد.
مرکز پژوهش ها س��پس سراغ هر یك از بخش های اقتصادی رفته و دو 

سناریوی خود را برای هر بخش محاسبه کرده است.
بوی خوب گندم

آمار بخش کشاورزی همیشه یکی از مناقشه برانگیزترین آمارهای کشور 

اس��ت، چراکه سه نهاد مرکز آمار، بانك مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی 
هر کدام آمارهای مجزایی منتشر می کنند که در بسیاری موارد با یکدیگر 
تفاوت دارد. مثال مرکز آمار در س��ال 96، رش��د کشاورزي را یك درصد 
و بان��ك مرکزي 3.2درصد برآورد کرده که اخت��الف 2.2درصدي دارند. 
همچنین این دو نهاد رشد بخش کشاورزی را در سه ماهه اول امسال به 
ترتیب منفی 0.8 و 0.3درصد اعالم کرده اند. وزارت جهاد کش��اورزی نیز 

برای سال 97، رشد 1.2درصدی را برآورد کرده است. 
البته مرکز پژوهش ها معتقد اس��ت با توجه به کمبود بارندگی در سال 
زراعی قبل )مهر 96 تا مهر 97( که بر عملکرد سال 97 موثر خواهد بود، 
کاهش رش��د تولید محصوالت کشاورزی قابل توجیه است. با این حال، با 
توجه به انتظار بهبود بارندگي در س��ال زراعي جدید مي توان انتظار رشد 

بیشتر بخش کشاورزي در سال 98 را داشت.
خواب آشفته نفت

نفت هم دس��ت کمی از بخش کش��اورزی در آمارهای مناقش��ه برانگیز 
ن��دارد و تفاوت ه��ای آم��اری در آن قابل مالحظه اس��ت. ب��ه گفته بانك 
مرکزي، گروه نفت در س��ال 96 حدود 0.9درصد رش��د داشته، در حالی 
که مرکز آمار، رش��د بخ��ش نفت در این س��ال را 1.5درصد اعالم کرده 
اس��ت. همچنین بانك مرکزی رشد بخش نفت را در سه ماهه اول امسال 
5.2درصد محاس��به کرده، حال آنکه برآورد مرک��ز آمار یك درصد بوده 
اس��ت، بنابراین با توجه به ثبتی بودن آمار تولید نفت، این میزان اختالف 

برآورد رشد، محل تامل است.
نهاد پژوهشی مجلس معتقد است با توجه به تحریم ها و تبعیت بخشی 
از خریداران نفت ایران از آن، رش��د منفی بخش نفت مورد انتظار اس��ت. 
بر این اس��اس برآورد کرده که در س��ناریوی اول رشد گروه نفت در کل 
سال 97 معادل منفی 15درصد و در سناریوی دوم حدود منفی 26درصد 
باش��د. همچنین با در نظر گرفتن عملکرد سناریوهای مختلف سال 97، 
در س��ال 98 نی��ز رش��د بخش نفت بی��ن منفی 31 تا منف��ی 25درصد 
می تواند در نوس��ان باش��د، بنابراین نفت، منفی ترین بخش اقتصاد ایران 

در سال  97 و 98 خواهد بود.
صنعت و بیشترین درجه آسیب پذیری

مرک��ز پژوهش ها ب��رای تخمین اثرگذاری تحریم ه��ا بر بخش صنعت، 
س��ال های 97 و 98 را با توجه به تجربه س��ال های 91 و 92 شبیه سازی 
کرده است. این شبیه سازی نشان می دهد بیشترین تاثیر بر تولید صنعت، 
در س��ال اول تحریم رخ می دهد، اما میزان تاثیرگذاری تحریم بر صنایع 
مختلف، متفاوت اس��ت. در میان صنایع عمده اقتصاد ایران، خودروسازی 
بیش��ترین آس��یب را از تحریم می خورد و در رتبه دوم صنایع شیمیایی 
قرار می گیرد. تاثیرپذیری صنایع غذایی و صنایع فلزات اساسی در تجربه 
قبلی کمتر بوده اس��ت. هرچند در سال های بعد، با توجه به رکود بخش 
تقاضا، رکود بخش فلزات اساس��ی نیز به تبع رکود بخش س��اختمان رخ 

داده است. 
همچنی��ن س��رعت تاثیرگذاری تحریم ب��ر صنایع نیز متفاوت اس��ت، 
به طوری که صنعت خودروسازی به سرعت از این وضعیت متاثر می شود، 
اما صنایع دیگر با تاخیر از ش��رایط تحریمی آس��یب می بینند. دلیل آن 
هم ب��ه کانال های اثرگذاری تحریم بازمی گردد. خودروس��ازی در تحریم 
بالفاصله در تامین کاالهای واسطه ای مورد نیاز تولید به مشکل می خورد. 
صنایع این چنینی با س��رعت و میزان بیشتری از تحریم آسیب می بینند، 
اما صنایع ش��یمیایی به دلیل محدودیت های صادراتی ایجادش��ده بیشتر 

تحت تاثیر قرار می گیرند. 
بر این اس��اس انتظار مي رود در س��ال 97 نیز ابتدا ش��اهد رشد منفي 
قابل توجه صنایع خودروسازي، سپس صنایع پتروشیمي و برخي صنایع 
کوچك تر وابس��ته به واردات باشیم و در سال 98 بیشتر شاهد افت تولید 
صنایع فلزات اساس��ي، کاني هاي غیرفلزي و صنایع فلزي باش��یم که به 
طور غیرمس��تقیم عمدتاً به واس��طه کاهش تقاض��اي کل از تحریم تأثیر 

مي پذیرند. 
در هر حال در دو سال 97 و 98 رشد منفی بخش صنعت قابل پیش بینی 
اس��ت. کاهش محس��وس و فزاینده واردات در هفت ماه ابتدایی امسال  با 
توجه به تجربه سال 91 می تواند به عنوان شاخصی پیش نگر از رشد منفی 
بخش صنعت در نظر گرفته شود و بر این اساس، همه منابع آماری، رشد 

منفی بخش صنعت در نیمه اول سال را تایید می کنند. 
ب��رای ادامه راه، مرکز پژوهش ها دو س��ناریو در نظر گرفته اس��ت؛ در 
سناریوی اول، تعامل ایران با سایر کشورها )به جز آمریکا( روند متفاوتی 
را نس��بت به تجربه قبلی تحریم رقم می زن��د و تحریم ها با ابعاد کمتر بر 
صنایع کش��ور اثر خواهند گذاشت )نیمی از تبعات تحریم سال های 91 و 

92(. اما سناریوی دوم با فرض تأثیر تحریم ها با همان ابعاد قبلي است.

با توجه به این س��ناریوها، رشد بخش صنعت در سال 97 در سناریوی 
اول، منفی 2درصد و در س��ناریوی دوم، منفی 4.5درصد برآورد می شود. 
همچنین با در نظر گرفتن س��ناریوهاي س��ال 97 و شبیه سازي عملکرد 
صنایع عمده در سال 92 و تعمیم آن به سال 98، رشد بخش صنعت در 

این سال در فاصله منفی 3 تا منفی 5درصد پیش بیني مي شود.
اثرات تحریم بر بخش ساختمان

در تحریم قبلی رکود بخش س��اختمان، در عمده فصل های پس از س��ال 
90 رخ داده است. مرکز پژوهش ها تحلیل کرده است که این موضوع، کاهش 
سرمایه گذاری عمومی و خصوصی در سال های اخیر را نشان می دهد. هرچند 
در س��ال 96، این بخش به خصوص در ساختمان های خصوصی دارای رشد 
مثبت ش��د. آمار بانك مرکزی رشد 1.2درصدی و آمار مرکز آمار ایران رشد 

3.2درصدی این بخش را در سال 96 نشان می دهد.
ام��ا در ارتب��اط ب��ا موض��وع س��رمایه گذاری )که بخش مهم��ی از آن 
س��رمایه گذاری در س��اختمان اس��ت(، مرکز پژوهش ها به دو نکته مهم 
اش��اره کرده است؛ نخس��ت آنکه میزان س��رمایه گذاری وابستگی باالیی 
ب��ه انتظارات و چش��م انداز عملکرد کل��ی اقتصاد دارد. در ش��رایطی که 
چش��م انداز اقتصادی به دالیل مختلف )نظیر تحریم ها، نوع واکنش ایران 
و فضای کس��ب و کار( مبهم یا منفی باش��د، س��رمایه گذاران نیز ترجیح 
می دهند تصمیمات س��رمایه گذاری را به تاخی��ر بیندازند. نکته دوم این 
اس��ت که با توجه به رش��د منفی س��رمایه گذاری در چند س��ال گذشته 
و میزان اس��تهالک سرمایه های موجود، برخی ش��واهد موید رشد منفی 
موجودی سرمایه در اقتصاد ایران است که در بلندمدت مترادف با کاهش 
روند رش��د اقتصاد ایران خواهد بود. این مس��اله خود می تواند به یکی از 
معضالت بلندمدت اقتصاد ایران تبدیل ش��ود که جبران آن کاری دشوار 

خواهد بود.
از س��وی دیگر، با توجه به رش��د قیمت واحدهای مسکونی در ماه های 
اخیر و نقش مهم ساختمان های مسکونی در کل بخش ساختمان، انتظار 
رش��د غیرمتعارف ساخت وس��از در سال جاری منتفی اس��ت؛ چراکه اوال 
بخ��ش مهمی از افزایش قیمت در نتیجه افزایش هزینه های تولید محقق 
ش��ده و ثانیا بازدهی بخش مس��کن همچنان پایین تر از بازارهای دارایی 
چ��ون ارز و طال اس��ت، بنابراین این دو عامل، انگیزه س��رمایه گذاری در 
حوزه مس��کن را کاه��ش می دهند. از طرف دیگر، افزایش ش��اخص های 
قیمت نیز احتماال مخارج سرمایه گذاری دولتی )پرداخت های عمرانی( را 

به صورت حقیقی با افت مواجه می کنند.
مرکز پژوهش ها با ارائه این تحلیل، رشد بخش ساختمان را در دو سناریو 
اینطور برآورد کرده اس��ت؛ در س��ناریوی اول که متناظر با مخارج عمرانی 
دولت به میزان 46 هزار میلیارد تومان است، رشد این بخش منفی 8.1درصد 
برآورد شده است. در سناریوی دوم نیز که مخارج عمرانی متناسب با صادرات 
نفتی )س��ناریوی بدبینانه( با افت مواجه می شود، رشد بخش ساختمان در 

سال جاری به منفی 11.5درصد افول خواهد کرد. 
بازوی پژوهش��ی مجلس در پایان پیش بینی ک��رده با توجه به کاهش 
مخ��ارج دولتی از یك طرف و افزایش س��طح قیمت ه��ا از طرف دیگر و 
نیز س��طح باالی عدم اطمینان در اقتصاد ایران، بخش ساختمان در سال 
98 حتی از رش��د این بخش در س��ال 97 هم پایین تر و بین منفی 15 تا 

منفی20درصد متغیر باشد.
اقتصاد سیاسی ضد تحریم

ارزیاب��ی مرکز پژوهش ها نش��ان می دهد که عملک��رد اقتصاد ایران در 
شش ماهه اول سال 97 ضعیف تر از انتظارها بوده است. مرکز پژوهش ها 
با طراحی دو س��ناریوی کلی پیش بینی کرده است که در سال 97 رشد 
اقتص��ادی ایران در س��ناریوي اول منفی 2.6درصد و در س��ناریوي دوم 
منفی 5.5درصد باش��د. این در حالی اس��ت که صن��دوق بین المللي پول 
و بانك جهاني نیز در آخرین گزارش هاي خود، رش��د اقتصادي ایران در 
س��ال 2018 را به ترتیب منفی 1.5 و منفی 1.6درصد و در سال 2019 

نیز منفی 3.6 و منفی 3.7درصد پیش بیني کرده اند.
اما تنها نکت��ه دلگرم و امیدوارکننده ای که نهاد پژوهش��ی مجلس در 
ترس��یم این فضای تلخ و نومیدکننده از اقتصاد ایران ارائه داده، آن است 
که این دو س��ناریوی اقتصادی با فرض ادامه ش��رایط کنونی نوشته شده 
اس��ت. مرکز پژوهش ها در پایان این گزارش از طرح برنامه ای عملیاتی با 
عنوان »برنامه فعاالنه ضد تحریم« سخن گفته که پیش از این در اختیار 
سیاس��ت گذاران قرار داده اس��ت و البته در دس��ترس عموم نیست. نهاد 
پژوهشی مجلس معتقد است اجرای این برنامه می تواند تا یك درصد در 
س��ال 97 و تا 3درصد در سال 98 رش��د اقتصادی بدون نفت را افزایش 
ده��د، یعنی با فرض اجرای این برنام��ه ضد تحریم می توان بازخوردهای 

تحریم را کنترل کرد و شاهد رشدی مثبت در سال 98 بود.

کدام بخش های اقتصاد بیشترین آسیب را از تحریم می بینند؟

2 سناریوی اقتصادی برای سال 98
یادداشت

سیل بیکاران به اقتصاد حمله خواهند کرد

خطر بیکاري خیلي جدي تر از چیزي است که در تصور ما وجود دارد. 
س��االنه حدود یك میلیون فارغ التحصیل دانش��گاهي به ب��ازار کار پمپاژ 
مي ش��ود. این در حالي اس��ت که در حال حاضر و طب��ق آخرین آمار، 4 
میلیون و 800 هزار نفر هم در دانش��گاه مش��غول به تحصیل هستند. در 
کن��ار این اعداد، بیش از 3 میلیون و 200 ه��زار نفر بیکار وجود دارد که 
هیچ شغلي ندارند و بین 2 تا 3 میلیون نفر هم بیکار به عنوان حاشیه  دور 
و نزدیك نرخ بیکاري اعالم ش��ده اند، به این معنا که این افراد اگرچه فاقد 
شغل نیستند، اما شغل پایدار ندارند و به صورت موقتي یا پاره وقت به کار 
مشغولند. جمع این اعداد به ما چه مي گوید؟ اینکه در یکي دو سال آینده 
عمال با یك سیل بیکاري 10 میلیون نفري در بازار کار مواجه خواهیم شد؛ 

سیلي که دیگر مهارشدني نیست.
امروز ش��رایط بدتر از قبل شده اس��ت. قبل از تحریم ها مي گفتیم اگر 
رشد اقتصادي کشور به باالي 8درصد برسد مي توانیم امیدوار باشیم که با 
خروج از رکود در بازار تا حدودي گشایش حاصل شود و جذب بخشي از 
این نیروي فارغ التحصیل و جویاي کار کلید بخورد اما امروز ش��رایط فرق 

کرده است.
تحریم ه��ا وخامت بیکاري را تش��دید خواهد کرد چ��را که پیش بیني 
مي ش��ود رش��د اقتصادي بین منفی 0.5 تا منفی 2.5 باش��د. در چنین 
ش��رایطي هم تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص رخ مي ده��د و هم میزان 
سرمایه گذاري خارجي پایین می آید و وضعیت نگران کننده اي براي سال 
آینده ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر متاس��فانه در بخش خصوصي هم 
هیچ تحول جدي در س��ال هاي اخیر صورت نگرفته است. فضاي کسب و 
کار همان است که بود و هیچ بهبودي به خود ندید. بخش خصوصي هنوز 
که هنوز اس��ت سهم درس��تي در اقتصاد ندارد و براي پیشروي نه فقط در 

اشتغال زایي بلکه در هر حوزه اي با هزار و یك مانع مواجه مي شود.
از س��ال 84 مثال کش��ور در تالش اس��ت اصل 44 را اجرا کند؛ تالش 
بي نتیجه اي که توانس��ته کمتر از 15درصد اقتصاد را به بخش خصوصي 
واقعي بس��پارد. حتي مي توان گفت بخش خصوصي واقعي هنوز ش��کل 
نگرفته و تنها یکي دو نهاد مهم بخش خصوصي مثل اتاق بازرگاني یا اتاق 
تعاون داریم که متاس��فانه این نهادها هم رگه هایی از دولت در آنها وجود 
دارد. بخش��ي از بنگاه هاي ما تا امروز، نیمه فعال و تقریبا تعطیل شده اند. 
بخش��ي دیگر هم به زودي به این سرنوشت دچار مي شوند. در سال آینده، 
فروش بنگاه ها به یك س��وم فروش آنها در س��ال 96 خواهد رسید. وقتي 
فروش یك بنگاه تا این حد کاهش پیدا مي کند طبیعي است اولین راهي 
که کارفرما براي حل بحران فروش خود پیدا مي کند، تعدیل نیرو اس��ت. 
س��ال آینده سال س��ختي براي جوانان اس��ت و اوضاع بازار کار با شرایط 
خطرناکي مواجه خواهد شد؛ شرایط وخیمي که هم نرخ بیکاري را تشدید 
مي کند، هم به قشر تحصیلکرده فشار مضاعفي مي  آورد و آنها را از صحنه 

اقتصادي حذف مي کند. 
اما آیه هاي نحس را خواندیم و خطرات را گفتیم. سوالي که در این میان 
مطرح مي ش��ود آن است که راه چاره چیست؟ آیا کشور در مسیر اصالح 
این شرایط قرار دارد؟ من فکر مي کنم خیر. در حال حاضر عزمي در شوراي 
عالي اشتغال وجود ندارد و در بین دولتمردان نیاز به بهبود فضاي کسب و 

کار و هراس از افزایش نرخ بیکاری دیده نمي شود.
به نظر مي رسد دست اندرکاران متوجه نیستند که در کنار هزینه هایي 
مانند افزایش نرخ ارز و تحریم ها که بیرون از مرزها بر ما تحمیل مي شود،  
خودتحریمي ها هم وجود دارد و ش��رایط را وخیم تر مي کند. همین گزاره 
به ما مي گوید که کش��ور در مس��یر اصالح وضعیت کنوني قرار ندارد. ما 
بوم زیستي براي فضاي کسب و کار دانش پایه تعریف نکرد ه ایم. دولت باید 
دس��ت بجنباند و محیط کس��ب و کار دانش پایه را تعریف کند. خألهاي 
موجود را پیدا کند و براي مشکالت و موانع بر سر راه این کسب وکارهاي 
نو تدبیري بیندیش��د. هنوز که هنوز است کسب و کارهاي دانش بنیان از 
س��وي نمونه هاي سنتي خود تحت فشارند. چند باري هم معاون علمی و 
فناوري رئیس جمهور شعار توسعه کسب وکارهاي بوم زیست و دانش بنیان 
را داد، اما آیا براي تحقق این شعار برنامه اي داشت؟ یك مثال ساده مي زنم. 
این روزها صحبت از سهمیه بندي بنزین، گران کردن سوخت و تخصیص 
بنزین به رانندگان تاکس��ي است. آیا در صورت گران شدن بنزین، چیزي 
از کسب و کارهاي بزرگي مثل اسنپ و تپ سي باقي مي ماند؟ واقعیت این 
اس��ت که هنوز حتي به مرحله تدوین درست قوانین نرسیده ایم. هنوز در 
مقررات زایي ما کس��ب و کارهاي سنتي دیده و کسب و کار هاي نوین در 
البه الي چرخ دنده هاي آن خرد مي شوند. اشتغال زایي به کنار، در محیطي 
که ایجاد کردیم جوان هاي ما نمي توانند حتي خودشان دست به نوآوري و 
خالقیت بزنند چرا که به محض حرکت، هزار و یك سنگ جلوي پاي شان 
مي بینند. حداقل کاري که مسئوالن دولتي در این شرایط مي توانند بکنند 
سیاست گذاري درست است. قبول کنیم بدون فراهم کردن محیط مناسب 
براي کسب وکارهاي دانش بنیان، خالق محور و نوآورانه، نمي توانیم سیل 

عظیم بیکاري را مهار کنیم.
مهم ترین پیشنهاد من بهبود همین محیط کسب و کار است؛ پیشنهادي 
که در شرایط کنوني غیرقابل استفاده است چرا که اقتصاد ما اقتصاد دولتي 
است. دولتي ها هرگز اجازه نمي دهند بخش خصوصي وارد گود شود، چرا 
که منافع ذي نفع��ان دولتي به خطر مي افتد. مگر بخش خصوصي واقعي 
چ��ه مي خواهد؟ بخش خصوصي واقعي درخواس��ت پیچیده اي ندارد جز 
اینکه خودتحریمي ها برداشته شود، روند گرفتن مجوزها تسریع بخشیده 
ش��ود و کساني که قدرت را در دس��ت دارند،  جلوي رشوه و رانت و فساد 
بایستند. بخش خصوصي واقعي صرفا انتظار دارد که سیاست هاي حمایتي 
در دستور کار قرار بگیرد، نه اینکه همواره براي این حوزه مانع تراشي شود.
پیش��نهاد دیگر، نجات اقتصاد ایران از واردات محور بودن است. ما باید 
همواره تولیدمحور بودن را در دس��تور کار قرار دهیم و کس��اني که سود 
شخصي ش��ان در واردات است از مناصب کنار بروند. امروز نیاز به طراحي 
مدل اش��تغال به خصوص در حوزه  کسب و کارهاي نوین داریم. از طرفي 
نیروي فارغ التحصیل ما نیاز به آموزش کاربردي دارد و نمي توان به صرف 

گرفتن یك مدرک براي نیروي جویاي کار، موقعیت شغلي فراهم کرد.
اگ��ر غیر از اینها باش��د،  با 10 میلیون نفر جوی��اي کار و این همه بنگاه 
نیمه فعال چطور مي توان انتظار ایجاد اشتغال پایدار داشت؟ فرصتي باقي 
نمانده است. هرچه دیرتر بجنبیم جوان هاي بیشتري پشت درهاي بسته 
خواهند ماند و امید بیش��تر و بیشتر در جامعه از دست خواهد رفت. موج 
اعتراض��ات، بي اخالقي ه��ا و ناهنجاري ها در جامعه ب��ه راه خواهد افتاد و 

اقتصاد ایران بیش از امروز در سراشیبي سقوط قرار خواهد گرفت.
منبع: آینده نگر

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

وحید شقاقي شهري
اقتصاددان
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چند روزی است که طرحی با موضوع اختصاص سهمیه بنزین به هر 
ایرانی در مجلس مطرح  ش��ده اس��ت و به گفته احمد امیرآبادی عضو 
کمیسیون تلفیق، مجلس به دنبال جای دادن آن در الیحه بودجه سال 
98 اس��ت تا از سال آینده اجرایی شود. در این طرح که بعد از بررسی 
در کمیس��یون باید ب��ه همراه بودجه به صحن مجل��س برود و مصوبه 
نهایی برای اجرایی ش��دن بگیرد، به هر ایرانی )به جز افرادی که خارج 
از کشور زندگی می کنند( ماهانه 24 لیتر بنزین اختصاص پیدا می کند 
و افراد در صورت عدم مصرف س��همیه سوخت می توانند اعتبار خود را 

به دیگران واگذار کنند.
همچنین با اجرایی ش��دن این طرح، قیمت بنزین خارج از سهمیه در 
کش��ور افزایش پیدا کرده و برمبنای 90درصد قیمت فوت خلیج فارس 
)با نرخ س��امانه نیما( محاس��به خواهد ش��د. عالوه ب��ر آن، افرادی که 
در ای��ن طرح، بنزین مصرف نمی کنن��د و خودرویی ندارند می توانند از 
طریق س��امانه و دستگاه های ش��تاب ATM بنزین خود را به دیگران 
منتق��ل کنند؛ البت��ه اگر این اتفاق رخ ندهد در انته��ای هر ماه اعتبار 
باقیمان��ده در کارت به ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش واگذار و معادل 
ریالی آن )مطابق نرخ متوس��طه ماهان��ه بنزین آزاد-قیمت پایه بنزین( 

در کارت های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود. 
در واقع، در طرح مجلس، س��همیه بنزین از خودرو به فرد می رس��د 
و موضوع تخصیص یارانه س��وخت )بنزی��ن( ازاین پس به جای اینکه به 
خودروها اختصاص پیدا کند به افراد جامعه پرداخت می شود؛ موضوعی 
که نخس��تین بار، پارلمان بخش خصوص��ی پایتخت آن را مطرح کرد و 
رئی��س اتاق بازرگانی تهران پیش��نهاد آن را ارائه داد، چنانکه مس��عود 
خوانس��اری در اواخر مهرماه برای اولین ب��ار این موضوع را مطرح کرد 
و در جلس��ه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: »در حال حاضر حدود 

90 میلیون لیتر س��وخت بنزین هزار تومانی در کشور مصرف می کنیم 
که اگر قیمت آن را با دالر 12 هزار تومانی در نظر بگیریم می ش��ود 7 
س��نت، در صورتی که در نزدیك ترین کشورهای اطراف ما یعنی عراق 
و افغانس��تان به ترتیب بنزین با 63 سنت و 73 سنت عرضه می شود و 
تنها کشوری که با قیمت پایین تر از ما در جهان بنزین عرضه می کند، 

ونزوئال هست که قیمت بنزین در آن حدود 2سنت است.«
او ادامه داد: »ما باید تصمیم گیری درباره بنزین را هرچه زودتر انجام 
دهیم و به نتیجه های بس��یار خوبی خواهیم رسید. قباًل سهمیه بنزین 
را براس��اس اتومبیل می دادیم، ولی پیش��نهاد ما این است که بنزین را 
حتماً به فرد بدهیم؛ آمارهایی که ما اس��تخراج کرده ایم نشان می دهد 
بی��ن دهك های یك تا دهم، دهك اولی بیش از 25 برابر دهك آخری 

از یارانه بنزین استفاده می کند.«
ب��ه گفته رئی��س اتاق تهران، »اگر دهك اول با نس��بت 1.1 از یارانه 
بنزین اس��تفاده می کند، دهك دهم با نسبت 25.6 از یارانه بنزین بهره 
می ب��رد که این امر اصاًل عادالنه نیس��ت و بنابراین بهتر اس��ت به جای 
اینکه بنزین را به وسایل نقلیه بدهیم به سرانه مردم بدهیم. باید بنزین 
را آزاد کنی��م و از ای��ن راه می توانیم 4 میلی��ارد دالر یعنی حدود 20 
میلیون لیتر صادرات بنزین به کشورهای همسایه باقیمت 50 سنت در 
روز داشته باشیم. این طرح می تواند درآمد ریالی به همراه داشته باشد 
و خیل��ی از بدهی های دولت به پیمانکاران، بانك ها و... پرداخت ش��ود. 
نکته مهم این اس��ت که هرچه زودتر تصمیم گیری ش��ود، قطعاً به نفع 

اقتصاد خواهد بود و جلوی قاچاق گرفته می شود.«
همچنین براساس تحقیقی که اتاق بازرگانی تهران تهیه  کرده است، 
برای تأمین یارانه بنزین به صادرات روزانه 45 هزار بش��که نفت و برای 
تأمین یارانه کاالهای اساس��ی نیز به صادرات روزانه 475 هزار بش��که 

نفت نیاز داریم. یعنی برای تأمین یارانه ارزی بنزین و کاالهای اساسی 
در مجموع به صادرات روزانه 900 هزار بش��که نفت با قیمت 75 دالر 

بر بشکه نیاز خواهیم داشت.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در سال های گذشته پرداخت یارانه 
بسیار سنگین دولت به سوخت و افرادی که خودرو دارند عالوه بر اینکه 
به افزایش مصرف در کش��ور دامن زده است فضای بسیار مناسبی هم 
برای قاچاق گس��ترده بنزین فراهم کرده که طبق آخرین آمارها گفته 

می شود روزانه حدود 40 میلیون لیتر قاچاق می شود.
در این  میان، کارشناسان معتقدند با آزادسازی قیمت بنزین و تقسیم 
یارانه دولتی س��وخت به صورت عادالنه ب��ه همه ایرانیان، جلوی قاچاق 
سوخت گرفته می شود و شاید افزایش قیمت به کاهش بی رویه مصرف 
هم منجر شود، اما در مقابل این نظرات، برخی از کارشناسان اقتصادی 
و مس��ئوالن دولتی نگران تأثیرات احتمالی منفی افزایش قیمت بنزین 
و جه��ش باالی ت��ورم و اعتراض مردم ب��ه این موضوع هس��تند. این 
کارشناس��ان که حمایت های دولت را هم دارند معتقدند افزایش قیمت 
بنزی��ن و پرداخت یارانه به افراد ممکن اس��ت ب��ه جیب آنها در لحظه 
عددی را اضافه کند ولی در مقابل باعث گرانی بسیاری از کاالها، هزینه 

حمل ونقل عمومی و... می شود.
البت��ه در پاس��خ به ای��ن انتقادها کارشناس��ان اقتص��ادی که حامی 
آزادس��ازی قیمت بنزی��ن هس��تند، می گویند دولت باید ب��ا مدیریت 
صحیح، جلوی تأثیرات تورمی بنزین را در کش��ور بگیرد و توجه داشته 
باش��د که با مدیریت درس��ت می تواند مانند اکثر کشورها جلوی اثرات 
تورم��ی قیم��ت بنزین را بگیرد و گره کوری ک��ه هم اکنون درخصوص 
آزادس��ازی قیمت بنزین و تأثیرات آن بر تورم در کش��ور وجود دارد را 

برای یك بار باز کند.

طرح تخصیص عادالنه یارانه سوخت به هر ایرانی در بهارستان کلید خورد

سهمیه بنزین از خودرو به فرد می رسد

وزیر اقتصاد با اش��اره به برخی انتقادها درباره س��امانه ارزی نیما، گفت 
ممکن است برخی مشکالت در این باره وجود داشته باشد، اما در شرایطی 
که کش��ور با تنگناهایی درخصوص ورود ارز به کش��ور مواجه است، اتخاذ 

تدابیری برای مدیریت تقاضای ارز، ضروری است.
فرهاد دژپس��ند که به اس��تان هرمزگان سفر کرده در نشست با اساتید 
دانشگاه و دانشجویان رشته اقتصاد و مدیریت مالی و حسابداری این استان 
گفت: انتظار من از جامعه دانش��گاهی و صاحب نظران حیطه اقتصاد، این 
اس��ت که به دور از حاشیه ها، پیشنهادات و انتقادات خود به وضع موجود 

را مطرح کنند.
او با بیان اینکه خودسانسوری به اندازه خودتحریمی، کاری اشتباه است، 
تاکید کرد: ش��ما برای ادای دین به جامعه، تمام حرف های خود را مطرح 

کنید و مطمئن باشید من همه آنها را به رئیس جمهور منتقل می کنم.

طبق اعالم وزارت اقتصاد، دژپس��ند در پاسخ به سوالی درباره تاثیر نرخ 
ارز پیش بینی شده در بودجه سال آتی بر قیمت ها گفت: نرخ ارز درج شده 
در بودجه را نباید به عنوان نماگر قیمت ارز در اقتصاد در نظر گرفت، بلکه 
تنها معیاری برای محاسبه نرخ ریال محسوب می شود. به عنوان مثال، ما 
زمانی که نرخ ارز در بازار معادل 3500 تومان بود، در قانون بودجه، نرخ ارز 
را 3300 تومان نوشتیم، در حالی که با نگاه بدبینانه برخی صاحب نظران 

به دولت، دست کم باید همان نرخ بازار را در قانون مذکور می گنجاندیم.
وزیر اقتصاد با دعوت مجدد از اساتید دانشگاه برای انتقال  نظرات خود 
به وزارت اقتصاد، از ایجاد یك کانال دو س��ویه به همین منظور در آینده 
نزدیك خبر داد و همچنین از صاحب نظران دانش��گاهی خواست، تا زمان 
andishe@ راه ان��دازی کانال مذکور، نظ��رات خود را از طری��ق آدرس

mefa.gov.ir و یا بخش ارتباط مستقیم با وزیر در پورتال وزارت اقتصاد 

به آدرس www.mefa.ir ارسال کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به راه اندازی 10 هسته اندیشه ورزی در وزارت اقتصاد 
با موضوعات مختلف که اساتید دانشگاه نیز در این هسته ها نقش پررنگی 
دارند، تش��کیل این هس��ته ها را مصداق عملی تقید خود به بهره مندی از 

نظرات دانشگاهیان در سیاست سازی های اقتصادی عنوان کرد.
دژپسند با تاکید بر اینکه اقتضائات اقتصادی و سیاسی دنیا حاکی از این 
است اگر عقل جمعی و شبکه اندیشه ای شکل نگیرد، نمی توان موفق شد، 
خاطرنشان کرد: تکرار یك مفهوم از زوایای گوناگون از ابعاد متفاوت به فهم 

آن موضوع و ملکه شدن در ذهن انسان کمك می کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تالش جدی وزارت متبوع برای ساماندهی شبکه 
علمی کشور به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود، گفت: من 

تمایل دارم از شما نخبگان اقتصادی ایده بگیرم و پای این ایده بایستم.

ظاهرا حجم نقدینگی ایجادش��ده را نه با حذف صفر و نه با هیچ ش��یوه 
مال��ی دیگری نمی توان کنترل ک��رد؛ در این رابطه یك اقتصاددان معتقد 
اس��ت تنها بستری که می تواند پذیرای این حجم از نقدینگی باشد عرصه 

»تولید« است.
به گزارش ایسنا، طبق آخرین آمارهای بانك مرکزی، حجم نقدینگی تا 
پایان مهرماه امسال به حدود 1700 هزار میلیارد تومان رسیده است. این 
حجم عظیم از نقدینگی اگر در بس��تر مناسب خود که همان فعالیت های 
مولد است قرار نگیرد بحران زا می شود. کمااینکه تا اینجای کار هم بسیاری 
از اقتصاددان ها معتقدند بخش عمده ای از تورم ایجادش��ده ناشی از فوران 

حجم عظیم نقدینگی است.
نقدینگ��ی در واقع مجموعه پول ش��امل س��پرده های دی��داری بخش 
غیردولتی نزد بانك ها و اس��کناس و مس��کوک در دست اشخاص و شبه 
پول شامل س��پرده های سرمایه گذاری مدت دار، سپرده های قرض الحسنه 
پس ان��داز و س��پرده های متفرقه نقدینگی اس��ت که  ب��ه صورت خالصه 

می توان مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی را مهم ترین 
اجزای تشکیل دهنده نقدینگی به حساب آورد.

در این رابطه علی اکبر نیکواقبال، عضو بازنشس��ته هیات علمی دانشگاه 
تهران در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه حدود  70درصد از پول و شبه 
پول موجود در اختیار س��ازمان ها و ش��رکت ها اس��ت، اظهار کرد: تمرکز 
این حجم از نقدینگی بیش��تر در دست یك درصد از شرکت ها است. این 
وضعیت نمی تواند پدیده مثبتی باش��د چرا که به ه��ر کجا می رود باعث 
ایجاد خرابی می شود. او تنها مقصد مناسب برای حجم 1700 هزار میلیارد 
تومانی نقدینگی را حوزه های تولیدی ارزیابی کرد و گفت: هدایت نقدینگی 
به سمت فعالیت های مولد باعث ایجاد رونق اقتصادی خواهد شد. به وجود 
آمدن ثروت در حوزه های تولیدی چندین س��ال طول می کش��د در حالی 
که سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه ای و واسطه ای برخی ها را یك شبه 

ثروتمند می کند.
 نیکواقبال شکس��ت یا پیروزی اقتصاد را در گرو میزان موفقیت دولت 

در جلوگیری از فرار سرمایه و ورشکستگی واحدهای تولیدی ارزیابی کرد 
و گفت: اگر دولت موفق ش��ود این حجم از نقدینگی و سرمایه های کالن 
را در راه تولید هزینه کند آنگاه می توان به رشد اقتصادی هم امیدوار بود 
در غیر این صورت این نقدینگی باعث ایجاد ش��کاف شدید طبقاتی، تورم 

و فقر خواهد شد.
ای��ن اقتصاددان همچنین کاهش تعرفه ه��ای گمرکی را گزینه ای برای 
کاهش حجم قاچاق ارزیابی کرد و گفت: افزایش حجم قاچاق باعث ضعف 
و در نهایت شکست شرکت های تولیدی خواهد شد؛ به طوری که  می توان 

مرگ و زندگی اقتصاد ایران را می توان در گرو این مساله دانست.
گفتنی اس��ت حجم نقدینگی کش��ور تا مهرماه امس��ال به 1693 هزار 
میلیارد تومان رس��ید که نس��بت به نقدینگی در اسفندماه سال گذشته 
10.7درصد افزایش یافته اس��ت. این حجم نقدینگی تا اس��فندماه س��ال 
گذش��ته 1529 هزار میلیارد تومان بوده که تا مهرماه امس��ال 164 هزار 

میلیارد تومان افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد اعالم کرد

سامانه نیما برای مدیریت تقاضای ارز ضروری است

از حجم نقدینگی 1700 هزار میلیارد تومانی

70درصد نقدینگی در دست یک درصد از شرکت هاست

دریچه

تازه ترین برآورد خط فقر توسط مرکز پژوهش ها
 خط فقر در تهران

ماهانه 2.7 میلیون تومان است
فرص��ت ام��روز: مرکز پژوهش ه��ای مجلس در گزارش��ی با بیان 
اینکه س��قف معافی��ت مالیاتی حقوق برای س��ال 98 با هزینه های 
خان��وار همخوانی ندارد، خواس��تار افزایش س��قف معافیت مالیاتی 
حقوق بگیران در سال آینده شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اس��المی با تاکید بر اینکه س��قف معافیت مالیاتی در س��ال آینده 
تفاوتی با س��ال جاری ندارد، افزایش هزینه های زندگی در اثر رشد 
تورم را مورد اش��اره قرار داده و تاکید کرد: براس��اس پیش بینی ها، 
انتظ��ار افزایش تورم برای س��ال آین��ده وج��ود دارد؛ ضمن اینکه 
متوس��ط انواع هزینه های خوراکی و غیرخوراک��ی برای یك خانوار 
با جمعیت چهار نفر، رقمی بیش از س��یصد و ش��صت و دو میلیون 
ری��ال، یعنی ماهیانه حدود 30 میلیون ریال اس��ت. در این گزارش 
تاکید ش��ده اس��ت: با توجه به جهش ارز در سال 97 انتظار می رود 
افزایش هزینه ها در س��ال 98 تداوم داشته باشد؛ ضمن اینکه خط 
فقر در یك خانواده چهار نفره در ش��هر تهران، در تابس��تان س��ال 
97 ماهیان��ه 27 میلیون ریال و س��االنه ح��دود 320 میلیون ریال 
برآورد ش��ده اس��ت. با توجه به دالیل فوق می ت��وان نتیجه گرفت، 
رقم 276 میلیون ریال س��االنه با ماهیانه 23 میلیون ریال به عنوان 
سقف معافیت مالیاتی در الیحه بودجه سال 98، تناسبی با متوسط 
هزینه های خان��وار ندارد. مالیات حق��وق کارکنان بخش عمومی و 
خصوصی در قانون بودجه سال 97، برخالف سال های قبل از آن با 
پلکان های بیش��تری تصویب شد. در سال های گذشته تعداد پلکان 
مالیات حق��وق محدود به دوپله بود، اما در س��ال 97 تعداد پلکان 
مالی��ات حقوق به چهار پله افزایش پیدا کرد. با وجود این در الیحه 
بودجه س��ال آینده، بار دیگر رویکرد دو پله ای اتخاذ شده است که 
این مس��اله، به کاهش اثر بازتوزیع��ی و عدالت مالیاتی می انجامد و 
توصیه می ش��ود، مشابه با قانون بودجه س��ال 97 تعداد پلکان نرخ 

مالیات بر حقوق افزایش پیدا کند.

55 هزار نفر در یک سال اخیر از دولت جدا شدند
هر دستگاه چه تعداد کارمند دارد؟

تعداد کارکنان دولت از ابتدای س��ال 97 تاکنون نس��بت به سال 
96 ب��ا کاهش 55 هزار نفری همراه ب��وده و اندازه دولت 2.3درصد 
کاهش یافته اس��ت. به گزارش فارس، مس��تندات به دست آمده از 
تعداد نیروی انس��انی دس��تگا ه های اجرایی که توسط سازمان امور 
اداری و اس��تخدامی تهیه ش��ده نش��ان می ده��د وزارت آموزش و 
پرورش در ابتدای امس��ال 955 هزار کارمند داش��ته که بیشترین 
حجم را به خود اختصاص داده اس��ت. پس از آن رتبه دوم با تعداد 
420 هزار نیرو متعلق به وزارت بهداش��ت و درمان است. سپس به 
ترتی��ب وزارت اقتصاد با 120هزار، وزارت نف��ت 112 هزار، وزارت 
جهاد کشاورزی 85 هزار و وزارت علوم با 82 هزار نفر در رتبه های 
بع��دی قرار می گیرند. همچنین به غیر از پنج دس��تگاه که افزایش 
نیرو داش��ته اند، مابقی دس��تگاه ها با کاهش تعداد کارمندان مواجه  
ش��دند. در مجم��وع کاهش 2.36درص��دی اندازه دول��ت از طریق 
کاهش پست های سازمانی و کاهش کارکنان در سطح دستگاه های 
اجرایی مشاهده می شود. جمع کل کارمندان دستگاه های دولتی به 
همراه نهادها و موسس��ات غیردولتی و قوه قضاییه در ابتدای س��ال 
97 بالغ بر 2 میلیون 276 هزار 928 نفر بوده که نس��بت به ابتدای 

سال 96 با کاهش 55 هزار 171 نفری روبه رو شده است.

فرار از برمال شدن وضعیت فیش های حقوقی
با وجود الزام قانون برای اعالم فیش های حقوقی در س��امانه ثبت 
»حقوق و دس��تمزد«، ظاهرا مدیران سازمان ها هنوز تمایل چندانی 
برای ورود به این موضوع و شفاف سازی وضعیت پرداخت های خود 

ندارند و تعداد محدودی در این باره اقدام کرده اند.
به  گزارش  ایس��نا، عدم ش��فافیت در فیش های حقوقی و به دنبال 
آن، صدور فیش هایی که از ارقام س��نگینی نش��ان داش��ت و آنها را 
ب��ه فیش های نجومی معروف کرد، درنهایت موجب ش��د که هنگام 
تدوین قانون برنامه شش��م توسعه، دولت به راه اندازی سامانه »ثبت 
اطالعات حقوق و دس��تمزد« موظف باش��د. براس��اس قانون برنامه 
ششم توسعه، تمامی دستگاه ها و سازمان ها از سه قوه گرفته تا سایر 
دس��تگاه ها و نهادها موظف ش��ده اند که اطالعات حقوق و دستمزد 
خود را در این س��امانه ثبت کرده و امکان دسترسی برای نهادهای 
نظارت��ی و عمومی م��ردم فراهم باش��د. در این بی��ن، البته وزارت 

اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مستثنی شدند.
اما با اجرایی ش��دن قانون برنامه ششم توس��عه، از سال 1396 و 
به دنب��ال آن، ایج��اد زمینه هایی ب��رای راه اندازی س��امانه »حقوق 
و دس��تمزد«، س��رانجام در ابتدای سال جاری، ش��رایط راه اندازی 
س��امانه تا حدودی فراهم ش��د و از اردیبهشت ماه بود که دستگاه ها 
می توانس��تند با استقرار سامانه، اطالعات مربوط به حقوق را در آن 
ثبت کنند. اگرچه چند ماهی از این جریان گذشته است، اما ظاهرا 
تمایل چندانی در دس��تگاه ها برای ورود به س��امانه ثبت اطالعات 
حقوق و دس��تمزد دیده نمی شود؛ به طوری که بنا بر اعالم سازمان 
اداری و اس��تخدامی، از حدود 3946 حدود 1683 دستگاه کاربران 
خ��ود را تعریف ک��رده و فقط حقوق حدود 733 ه��زار نفر با اعالم 

وضعیت فیش پرداخت شده است.
ای��ن  در حالی اس��ت که عمده اعالم دس��تگاه ها نی��ز از خود قوه 
مجریه بوده و س��ایر قوا و دس��تگاه ها در این رابط��ه اقدام چندانی 
انجام نداده اند. به طوری که بنا بر اعالم سازمان اداری و استخدامی، 
قوه قضاییه، تاکنون به این موضوع به طور جدی وارد نش��ده اس��ت 
و ظاه��را فقط چند اداره از آن در این باره اقدام کرده اند که آن هم 
هنوز پرداخت حقوق آنها با انتشار فیش در سامانه انجام نمی شود.

اخیرا نیز الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی از دستگاه ها 
خواس��ته بود که برای ورود اطالعات فیش های حقوقی به س��امانه 
حقوق و دس��تمزد وارد ش��وند. این در شرایطی اس��ت که سازمان 
اداری و استخدامی عنوان کرده که حتی خود مجلس نیز به تازگی 
برای این الزام قانونی وارد شده است و زیرمجموعه های آن از جمله 
دیوان محاس��بات حتی اگر س��امانه را مس��تقر  کرده ان��د، تاکنون 

پرداختی حقوقی آنها در این سامانه انجام نشده است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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خبرهای تازه همتی از کسب وکارهای نوپای فناوری اطالعات
فضا رقابتی می شود

رئی��س کل بان��ك مرکزی اعالم کرد ک��ه در هفته پی��ش رو اخباری از 
کس��ب و کارهای نوپای فناوری اطالعات خواهم داد که جهشی بزرگ در 
جهت ارتقای رقابت و خدمات رس��انی بهتر به مردم خواهد بود. عبدالناصر 
همتی در یادداش��تی اینس��تاگرامی با بیان این مطلب نوشت: درخصوص 
اقدامات چند ماه اخیر بانك مرکزی، آنچه که بیش��تر در رسانه ها انعکاس 
داش��ت، اخبار مرتبط با بازار ارز بود، اما در کنار اقدامات اصالحی در بازار 
پول و ارز، طرح هایی زیربنایی برای توس��عه زیرساخت های بانکی به اجرا 
درآمده ان��د که تاثیر آنها بر زندگی مردم و کس��ب و کارها، علی الخصوص 
کس��ب و کارهای نوآورانه )اس��تارتاپ ها(، عمیق و ماندگار خواهد بود. به 
نوشته همتی، نگاه راهبردی به فناوری و کاربری درست آن، راه برون رفت 
از بیش��تر مشکالت موجود و برطرف کننده موانع اقتصادی است. به یاری 
خداون��د متعال مجموعه نظام پرداخت در ایام پیش رو تغییرات مثبتی را 
در حوزه خودکارس��ازی، دسترس��ی بهتر، ایمنی بیشتر و معرفی ابزارها و 
امکانات جدید به خود خواهد دید. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در 
همی��ن زمینه هفته آینده خبرهای خوبی از این اقدامات، خصوصا از بابت 
کسب و کارهای نوپای فناوری اطالعات، خواهم داد که در کنار دسترسی 
بهتر و ایمن تر، یك جهش بزرگ در جهت ارتقای رقابت و خدمت رس��انی 

بهتر به مردم خواهد بود.

بانک مرکزی در گلوگاه های پرداخت حضور دارد
ابزارهای تازه پرداخت رونمایی می شود

یك مقام مس��ئول در بانك مرک��زی از برنامه ریزی برای تغییر و تحول 
جدی در صنعت پرداخت خبر داد و گفت این بانك، مقررات پرداخت ساز، 
پرداخت یار و پرداخت بان را با مشورت فعاالن این حوزه، تدوین کرده است.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، داوود محمدبیگی درخصوص برنامه 
این بانك برای حضور سیس��تم های پرداخت جایگزین در کش��ور، گفت: 
طبعاً حضور بازیگران جدید در عرصه پرداخت، در س��ال های آینده مورد 
توجه تمام کشورها به خصوص کشور ما است. وی با بیان اینکه همواره در 
ایران، بازیگران اصلی صنعت پرداخت بانك ها و شرکت های psp بوده اند، 
اف��زود: هم اکنون دیگر بازیگران فعلی قادر به تامین تمام نیازها نیس��تند؛ 
چراکه تغییر و تحوالت رخ داده موجب ش��ده تا انتظارات مردم نیز تغییر 
کن��د و افزایش یابد. مدیر اداره نظام های پرداخت بانك مرکزی در همین 
ارتباط به psd2 اشاره کرد و گفت: به دنبال تغییرات رخ داده در انتظارات 
مردم و البته تن��وع در خدمات، اتحادیه اروپا نیز به صورت جدی فعالیت 
خود را روی psd2 آغاز کرده اس��ت. محمدبیگی با اشاره به فین تك ها و 
پیام رس��ان های مالی از جمله بالک  چین ادامه داد: سیستم های پرداخت 
فعلی، مبتنی بر تکنولوژی ها و سیاست های  قبلی است، ولی بانك مرکزی 
بنا دارد که تغییرات و تحوالت جدی در این حوزه صورت گیرد. این مقام 
مسئول در بانك مرکزی ادامه داد: تغییرات و تحوالت در صنعت پرداخت 
نیازمند چارچوب قانونی و مقررات اس��ت؛ به نح��وی که برخی از الزامات 
psd2 را در کش��ور بومی س��ازی کرده ایم؛ همچنین از س��وی دیگر احراز 
هویت مشتریان، دسترسی به اطالعات، سرویس های پرداخت شرکت های 
فعال در این بخش، تس��ویه وجوه این شرکت ها و نظارت بر فعالیت شان و 
موارد دیگر، از مهمترین محورهایی اس��ت که در کش��ور بومی سازی شان 
را آغ��از کرده ایم. به گفته مدی��ر اداره نظام های پرداخت بانك مرکزی، در 
دو س��ال اخیر درخواست های مطرح شده در این صنعت نشان می دهد که 
تغییرات در پرداخت بس��یار جدی اس��ت و این امر نشان دهنده پویایی و 
شادابی حوزه پرداخت است. محمدبیگی با تاکید بر اینکه موج ایجادشده 
ب��رای تغییرات در صنع��ت پرداخت، با حضور بازیگ��ران فعلی و مدیریت 
رگوالتور، به مرحله عملیاتی ختم خواهد شد، تصریح کرد: بر همین اساس 
بانك مرکزی مقررات پرداخت ساز، پرداخت یار و پرداخت بان را با مشورت 
فعاالن این حوزه تدوین کرده است. وی با اشاره به اینکه در تمامی اسناد 
مذکور، نحوه نظارت بر صنعت پرداخت و فعاالن حاضر در این صنعت به 
روشنی دیده شده است، گفت: بانك مرکزی برخی از امور را به شرکت های 
پرداخت واگذار کرده اس��ت، اما در گلوگاه های اصلی که به پول و امنیت 

مردم ارتباط دارد، بانك مرکزی با قدرت حضور خواهد داشت.

بانکنامه

تغییر شرایط پرداخت سود سپرده های بانکی در حالی از ابتدای بهمن ماه 
امس��ال اجرایی شده است که زمزمه های بازنگری دوباره  شرایط به گوش 

می رسد.
به گزارش خبرآنالین، بانك مرکزی با هدف ساماندهی بازار پولی کشور 
و استانداردس��ازی ساختار بانکی نسبت به حذف سود روزشمار اقدام کرد 
و پرداخت س��ود ماه شمار به س��پرده های بانکی را به بانك ها تکلیف کرد. 
این در حالی است که با وجود موافقان فراوان این طرح، برخی موعد اجرا 
را موعد مناس��بی ندانس��ته و تاکید کردند در شرایطی که کمترین اتفاق 
می تواند به تزلزل در بازارها بینجامد بهتر اس��ت دقتی مضاعف در اجرای 

چنین مصوبه ای به کار گرفته شود.
بانك ها عقب ماندند

بررس��ی ها نشان می دهد بانك ها در حوزه کسب سود از سوی مشتریان 
عقب مانده اند. اگر فردی سال گذشته با هدف سرمایه گذاری سکه خریده 
باش��د، امروز س��ودی باالتر از 117درصد را نصیب خود کرده اس��ت. در 
عی��ن حال آنها که ارز و طال خریدند نیز س��ودهای باالت��ر از 100درصد 
بردند. وضعیت در بازار مس��کن نیز به همین صورت است، اما کسانی که 
سرمایه های ش��ان را به بانك ها سپردند در بهترین شرایط سودی معادل با 

20درصد، آن هم در صورت تمدید قراردادهای قبلی خود گرفتند.
آلبرت بغزیان، کارش��ناس اقتصادی و اس��تاد دانش��گاه ته��ران در این 
خصوص گفت: امروز کسانی که میزان سود را به نرخ تورم ربط دادند باید 

پاسخگو باشند و بگویند چرا دیگر درباره افزایش سود صحبت نمی کنند.
وی با تاکید بر اینکه س��نگ بنا از ابتدا اشتباه گذاشته شد، گفت: سود 
بانکی باید ابزار سیاست گذاری باشد نه اینکه رابطه ساده ای بین آن و تورم 

تعریف کنیم و بعد در دوره های باال رفتن تورم س��کوت اختیار کنیم و در 
دوره های کاهش تورم فریاد بزنیم که چرا سود بانکی را کم نمی کنید .

وقتی تورم پایین بود
س��ال گذش��ته بود که بحث بر س��ر باالتر بودن نرخ سود بانکی نسبت 
ب��ه تورم در تمامی محافل کارشناس��ی و اقتصادی مط��رح بود. برخی به 
اس��تناد اینکه بانك ها سود مضاعف می دهند س��اماندهی این وضعیت را 
خواستار بودند. هنوز توفان از راه نرسیده بود، میانه مرداد داغ ایران بود که 
مقامات بانك مرکزی اعالم کردند از یازدهم شهریور نرخ سود بانکی همان 
15درصدی است که در بخشنامه شورای پول و اعتبار مصوب شده است.

صف های طویل مقابل بانك ها تش��کیل ش��د تا قرارداده��ا با نرخ های 
20درصد، 23درصد و ... عقد دوباره شود، اما در این میان برخی نیز کوچ 
به فردوس��ی و سبزه میدان را ترجیح دادند. آن گونه که پیش بینی می شد 
اثرات این اتفاق کم کم در میانه آذر آش��کار ش��د تا خیز اولیه دالر دی ماه 

برداشته شود .
دالر حاال یك س��ال اس��ت که در صدد فرار از مهار بانك مرکزی است. 
چند باری پیشروی هایی عجیب را در کارنامه خود ثبت کرده و باز به کانال 
10 تا 12 هزار تومان برگشت کرده است. این رقم نیز البته حداقل سه تا 

چهار برابر باالتر از رقم آذرماه سال گذشته است.
و اما ساماندهی بازار پولی

مقامات بانك مرکزی تاکید داش��تند بخشی از فشار موجود در بازار ارز 
تحت تاثیر نابس��امانی های بازار پولی شکل گرفته است. از نقل و انتقاالت 
بی حس��اب و کت��اب تا س��ودهای کالن بانکی و تراکنش ه��ا و چك های 
تضمینی و ... عملیات آغاز شد تا سنگر به سنگر نقل و انتقاالت پول مهار 

ش��ود. این آخری اما تبدیل سود روزشمار به ماه شمار بود. حاال اما به نظر 
می رسد سبد سرمایه گذاری در بانك ها دیگر چندان کامل نیست. در حالی 
که پیش تر سودهای سپرده گذاری سبدی متنوع از کوتاه مدت تا پنج ساله 
را در بر می گرفت امروز تنها دو شکل از سپرده گذاری در بانك ها رسمیت 
دارد، کوتاه مدت ماه ش��مار و بلندمدت یك ساله. در این شرایط پیشنهادی 
در قالب بازگش��ت سپرده های 3ماهه، 6ماهه و 9ماه به سبد سپرده گیری 
بانك ها مطرح ش��ده است تا بتواند جبران کاهش س��ود سپرده گذاران را 
کند. این مهم حاال در دستور کار قرار گرفته است. کاربران خبرآنالین اما 
پیشنهاد دیگری نیز در این عرصه داشتند؛ ماه شمار شدن جریمه دیرکرد 
اقساط متناسب با ماه شمار شدن پرداخت سودهای بانکی. بخش عمده ای 

از نظرات در مخالفت با این طرح درج شده است. 
واکاوی تاثیرات تغییر مکانیزم پرداخت سود

در همی��ن چن��د روزه اجرای این ط��رح، قیمت ها در بازار س��که و ارز 
افزایش��ی محسوس را تجربه کرده است. سکه با عبور شکستن سد روانی 
4 میلیون االکلنگ بازی در محدوده قیمت 4 میلیون و 100 تا 4 میلیون 
و 200را آغاز کرده اس��ت. دالر نیز میلی بی حد به رس��یدن به کانال 12 
هزار تومان را به نمایش گذاشته است. برخی صرافان معتقدند اعالم توقف 
پرداخت سود روزشمار تاثیرات آنی خود را بر بازار آشکار کرده است. حاال 
اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند بازگشت سودهای 3ماه و 6 ماهه و 
9 ماهه دست بانك ها را برای جذب سرمایه های خرد بازتر از قبل می کند 
تا امکان ساماندهی بازار ارز فراهم باشد چرا که در این شرایط ممانعت از 
ورود سرمایه های سرگردان به بازارهای موازی و ایجاد فشار بیش از حد بر 

آنها، مولفه ای مهم و تاثیرگذار تلقی می شود.

رایزنی ها برای تغییر شرایط پرداخت سود بانکی آغاز شد

سبد سپرده گیری بانک ها متنوع می شود؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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افت 2654 واحدی شاخص بورس در هفته ای که گذشت
بورس نیازمند نقدینگی تازه

در پنج روز کاری هفته گذش��ته، فعاالن ب��ورس تهران علی رغم 
عرض��ه اولی��ه یك ش��رکت جدید، ش��اهد کاهش حج��م و ارزش 
معامالت بودند؛ برخی از فعاالن بورس از کاهش نقدینگی در پایان 

سال اظهار نگرانی می کنند.
به گزارش ایس��نا، معامله گران بازار س��هام در هفته اخیر ش��اهد 
ورود یك ش��رکت جدید در بازار دوم بورس ته��ران بودند، در این 
هفته، 10درصد از س��هام شرکت تامین س��رمایه پارسیان به روش 
ثبت س��فارش عرضه اولیه شد و طی فرآیند کشف قیمت، هر سهم 
آن 205تومان به فروش رس��ید، اما به رغم این عرضه اولیه، حجم و 

ارزش معامالت در بورس تهران با کاهش رو به رو شد.
احتمال دارد تا پایان سال جاری دو شرکت دیگر هم بتوانند وارد 
بورس شوند. این در حالی است که برخی از نبود نقدینگی در بازار 
ابراز نگرانی می کنند و معتقدند زمان عرضه اولیه ش��رکت ها باید با 

دقت بیشتری انتخاب می شد.
روز چهارشنبه، 26 دی ماه سال جاری، نماگر اصلی بورس تهران 
در ت��راز 165 هزار و 595 واحدی قرار داش��ت، اما با گذش��ت پنج 
روز کاری ای��ن ش��اخص ب��ه 162 هزار و 940 واحدی رس��ید و با 
این حس��اب کاهش 2درصدی را تجربه کرد. نماگر اصلی بورس در 
ابتدای س��ال جاری در کانال 96 هزار و 290 واحدی بود و تاکنون 
رش��د 66 هزار و 651 واحدی را تجربه می کند که علت عمده این 

رشد فزاینده افزایش قیمت ارزهای خارجی است.
در عین حال، ش��اخص بازار اول در تاریخ مذکور در س��طح 121 
ه��زار و 240 واحدی بود ک��ه در پنج روز کاری گذش��ته، بیش از 
1500واح��د افت را تجربه کرد و در تراز 122 هزار و 948 واحدی 
نشس��ت و ش��اهد کاهش یك درصدی بود. این شاخص نیز نسبت 
به ابتدای سال 1397 به دلیل نوسانات قیمت ارز بیش از 53 هزار 

واحد رشد را نشان می دهد.
همچنین ش��اخص بازار دوم در یك هفته اخیر، 7330 واحد افت 
کرد و تا رقم 325 هزار و 297 واحدی را تجربه کرد. ش��اخص آزاد 
ش��ناور نیز با افت 2804 واحدی رو به رو ش��د و شاخص صنعت با 

2178 واحدی در ارتفاع 145 هزار و 658 ایستاد.
ارزش کل معامالت در پنج روز کاری که گذشت، به رقم 37 هزار 
و 336 میلیارد ریال رسید و در یك هفته اخیر 26درصد افت کرد؛ 
همچنین حجم معامالت نیز درمجموع عدد 13 هزار و 764 س��هم 
و اوراق مالی را تجربه کرد که در مقایسه با آخرین روز کاری هفته 

گذشته 25درصد کاهش را نشان می دهد.

نماگربازارسهام

موض��وع خصوصی س��ازی در ایران هم اکنون به پدی��ده ای به نام »باز 
واگذاری« گرفتار ش��ده که دست کم در پنج سال اخیر همواره با آگهی 

مزایده مجدد اموال و دارایی های واگذارشده مواجه است.
تیرداد احمدی، کارش��ناس بازار س��رمایه در گفت و گو با فارس و با 
اش��اره به فرآیند واگذاری سهام برخی شرکت های بورسی و غیربورسی 
در س��ال های اخی��ر گفت: ماجراه��ای واگذاری ش��رکت هایی همچون 
هپکو، نورد و لوله اهواز، فوالد اکسین و گروه ملی فوالد، ایران ترانسفو، 
ذوب آه��ن اصفهان، حمل و نقل بین الملل��ی خلیج فارس و یا مجتمع 
آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت دشت مغان و کشت و صنعت هفت 
تپه که پیش از این به اش��خاص حقیقی و حقوقی واگذار ش��ده، ش��اید 
هیچ گاه بر س��ر اینکه چه کسانی می خواهند، بر این شرکت ها مدیریت 

کنند به چالش کشیده نشده باشند.
احمدی با بیان اینکه نحوه واگذاری برخی شرکت های دولتی با وجود 
برخورداری از قانون اما در عمل به حیاط خلوتی برای عده ای با اهداف 
س��وداگری تبدیل ش��ده، افزود: ماجرای واگذاری س��هام شرکت ایران 
ترانس��فو به یك مجموعه در چهار سال قبل و عدم تسویه کامل اقساط 
آن تا به امروز در حالی سازمان خصوصی سازی را مجبور به آگهی مجدد 
مزایده این سهام کرده که با توجه به افزایش قیمت این سهم بورسی در 
سال های اخیر به نظر می رسد، قیمت ارزش بازار کل شرکت در مقایسه 
با قیمت روز سهام آن رقم ناچیزی باشد. از این رو قیمت این دارایی با 
توجه به بدهی ایجادش��ده برای مالك قبلی این س��هم و افزایش قیمت 
س��هام از چهار سال قبل تاکنون، در صورت واگذاری آن به قیمت قبلی 
قدر مس��لم مابقی س��هام در اختیار وی بدون جابه جایی هیچ پولی در 

مالکیت وی قرار خواهد داشت.
وی از واگذاری س��هام شرکت های دولتی از جمله گروه ملی فوالد به 

اش��خاصی همچون گروه امیر منصور آریا و سپس بازگشت دوباره آن به 
بانك ملی سخن گفت و افزود: وجود بدهی برای خریداران نه تنها محل 
ایراد  نیست، بلکه به عنوان یك متغیر در صورت های مالی به آن تکیه 
می ش��ود. موضوع اصل��ی در این زمینه برخ��ورداری خریدار از تضامین 
کافی برای تس��ویه اقس��اط بدهی اس��ت که اغلب این تضامین به حد 

کفایت پاسخگو نیست.
ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه ادام��ه داد: وقتی دارایی مثل دش��ت 
مغان واگذار می ش��ود و پس از آن عنوان می ش��ود ک��ه باید خریدار یا 
س��رمایه گذار از اهلیت الزم برای تملك این دارایی برخوردار باشد، این 
ش��ائبه وجود خواهد داش��ت که برای موضوع اهلیت اساساً کدام کسب 
و کار مش��ابه به اندازه کش��ت و صنعت دشت مغان و یا کشت و صنعت 
نیش��کر هفت تپه در بخش خصوصی وجود داش��ته که در قیاس با آنها 

عنوان شود، مالك باید از اهلیت برخوردار شود.
به باور احمدی بخش��ی از چرخه صنعت و کسب و کار ناشی از دانش 
مدیریت بوده و ربطی به اهلیت س��رمایه گذار ندارد، چرا که با رویه های 
جاری صنعت نمی توان هم��واره نتیجه مثبت را دریافت کرد. از این رو 
قب��ل از موضوع اهلیت، برخورداری از مدی��ر متخصص و دانش مالی از 

اعتبار باالیی برخوردار است.
وی با اش��اره به موضوع واگذاری کش��ت و صنعت نیش��کر هفت تپه 
عن��وان کرد: تا زمان��ی که قیمت نهاده ها و کاالهایی همچون ش��کر به 
طور دستوری از سوی دولت به بخش خصوصی اعالم می شود، نمی توان 
انتظار داشت که بنگاه واگذارشده بتواند همواره نتیجه مثبت را دریافت 
کن��د، این در حالی اس��ت که مالك جدید از اختیار ب��رای تعدیل نیرو 
محروم بوده و همواره باید با تورم نیروی انسانی و مشکالتی که همچنان 

از سوی دولت بر بنگاه وی تحمیل می شود، دست و پنجه نرم کند.

این کارش��ناس بازار سرمایه با اش��اره به واگذاری مجتمع آلومینیوم 
المهدی و طرح هرمزال به بخش خصوصی گفت: وقتی شخص حقیقی 
یا حقوقی برای مزایده ای در  این اندازه پا پیش می گذارد، باید ش��رایط 
واگذاری به طور عمومی مهیا ش��ود تا همه ذی نفعان از ش��رایط موجود 
باخبر ش��وند. این در حالی اس��ت که ب��ا واگذاری مجتم��ع آلومینیوم 
المهدی و طرح هرمزال باید س��ازمان خصوصی سازی هر شش ماه یك 
بار گزارش حسابرسی ش��ده از روند فعالیت ها پس از این واگذاری تهیه 
می کرد که انجام نش��ده اس��ت، در عین حال تضامی��ن کافی از خریدار 
دریافت نش��ده که به تبع آن شکست این واگذاری و آگهی مجدد آن را 

در پی داشته است.
احم��دی در پایان تصریح کرد: از منظر مالی می بایس��ت ماهانه عدد 
مش��خصی را به عنوان اقس��اط ب��ه عالوه نرخ بهره آن ب��ه خریدار پس 
داد، اما در واگذاری مدیریتی عنوان می ش��ود که س��االنه باید ظرفیت 
تولی��د 10درصد افزایش یابد. در این فرآیند به جای تأکید بر کارایی و 
عملکرد، گره های کوری همچون عدم اخراج کارکنان پس از واگذاری و 
یا تحمیل نیروهای انسانی با فشارهای سیاسی پیش پا گذاشته می شود.

آسیب شناسی فرآیند واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی

بروز پدیده »باز واگذاری«
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چین، آمریکا را به عنوان بزرگترین بازار 
خرده فروشی دنیا پشت سر می گذارد

خرده فروشی در چین در سال جاری افزایش می یابد و بیش از 100 
میلیارد دالر از آمریکا جلو می زند و این کشور را تبدیل به بزرگترین 

بازار خرده فروشی دنیا می کند .
به گزارش تس��نیم به نقل از راش��اتودی، خرده  فروشی در چین در 
س��ال جاری افزایش می یابد و بیش از 100 میلی��ارد دالر از آمریکا 
جلو می زند و این کشور را تبدیل به بزرگترین بازار خرده فروشی دنیا 

می کند .
انتظار می رود کل فروش مصرف کنندگان در چین، پرمصرف ترین 
کشور و دومین اقتصاد بزرگ جهان، به 5.64 تریلیون دالر در 2019 
برسد و 7.5درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. در این 
بین، پیش بینی می شود خرده فروشی در آمریکا، رقیب تجاری چین 

3.3درصد افزایش یابد و به 5.53 تریلیون دالر برسد .
مونیکا پیرت، مدیر ارش��د ش��رکت تحقیقاتی ایمارکتر گفت:» در 
س��ال های اخیر مصرف کنندگان ش��اهد افزایش درآمدها بودند که 
بس��یاری را وارد طبقه جدید متوس��ط کرد. در نتیجه قدرت خرید و 

میانگین خرید برای هر نفر افزایش یافت.« 
اصلی ترین تقویت کننده رش��د خرده فروش��ی در چین طبق نظر 
شرکت ایمارکتر، تجارت الکترونیك بود. فروش آنالین در چین منجر 
به باالترین نرخ خرده فروش��ی در جهان  شد: 53.3درصد و قرار است 

30درصد در سال جاری رشد کند و به 1.99 تریلیون دالر برسد .
در همین حین انتظار می رود سهم آمریکا از بازار تجارت الکترونیك 
جهان 15درصد تا 2022 کاهش یابد. چین س��ردمدار خرده فروشی 
آنالین جهان خواهد بود و بیش از نیمی از بازار سال جاری و بیش از 

63درصد بازار سه سال آینده را در اختیار می گیرد .
فروش آنالین چین طی تعطیالت خرید ساالنه در 11 نوامبر به اوج 
رس��ید. علی بابا، غول تجارت الکترونیك چین سال گذشته با 30.8 
میلیارد دالر ) 213.5 میلیارد یوان( خرید طی 24 ساعت رکورد زد و 
آمازون پرایم دی و هر دو تعطیالت خرید آمریکا_بلك فرایدی و سایبر 

ماندی_ را روی هم شکست داد .
ایمارکتر تخمین می زند نرخ رشد برای هر دو کشور کاهش یابد و 

نرخ رشد چین همچنان تا 2022 بیشتر از آمریکا باشند .
پکن اعالم کرد که رشد اقتصادی چین در سال گذشته 6.6درصد 
بوده است، یك درصد باالتر از حد انتظار مقامات ولی پایین ترین حد 
طی تقریبا س��ه دهه. این خبر نگرانی در مورد رکود اقتصاد جهان را 
باال برد ولی پکن اصرار دارد در مس��یر رش��د بیشتر در آینده نزدیك 

قرار دارد .
معاون ریاست جمهوری چین در مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
س��وییس گفت:» دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی می گویند 
چین به پایان رش��د نزدیك می ش��ود یا االن هم رشدش پایان یافته 
اس��ت. اگر از ما بپرس��ید اعتقاد داریم که هنوز تمام نش��ده است و 

همچنان در حال رشد هستیم.« 

تشریح تسهیالت ارائه شده به شرکت های 
صادرکننده تجهیزات پزشکی

رئیس اداره صادرات تجهیزات پزش��کی وزارت بهداشت با بیان 
اینکه با ارائه تس��هیالت ویژه به تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، 
حض��ور در بازاره��ای جهانی تقویت می ش��ود، وضعی��ت و میزان 
تسهیالت ارائه شده به ش��رکت های صادرکننده تجهیزات پزشکی 

در سال 97 را تشریح کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا، مهن��دس س��ید آصف مهدوی اظه��ار کرد:  
اداره کل تجهیزات پزش��کی وزارت بهداش��ت در راس��تای تقویت 
ش��رکت های تولیدکنن��ده و صادرکننده تجهیزات پزش��کی برای 
حض��ور در بازارهای جهانی در س��ال جاری با تش��کیل کارگروه 
توس��عه صادرات با حضور سازمان توسعه تجارت و مرکز تعامالت 
بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تسهیالتی را 
برای حضور این ش��رکت ها در نمایشگاه های بین المللی تجهیزات 

پزشکی ارائه داد.
وی اف��زود: به عن��وان مثال برای حضور ش��رکت های تجهیزات 
پزش��کی ایرانی در نمایش��گاه عمان هلث س��ال 2018، مجموعا 
41400 دالر، یعن��ی مع��ادل 82درص��د هزینه های ش��رکت در 
این نمایش��گاه، در قال��ب یارانه ارزی به ش��رکت های صادرکننده 
تخصیص داده ش��ده است که درصد قابل مالحظه ای از این یارانه 
ارزی، حاص��ل تخفیف وی��ژه مجری عمان هل��ث درخصوص بند 
تفاهم نامه وزارت بهداش��ت ایران با وزارت بهداشت عمان در حوزه 

تجهیزات پزشکی بود که در بهمن ماه 1396 منعقد شد.
مهندس مهدوی ادامه داد: در عین حال برای حضور شرکت های 
تجهیزات پزش��کی ایرانی در نمایشگاه مدیکای آلمان نیز مجموعا 
4193یورو به ازای هر ش��رکت، یعنی معادل 91درصد هزینه های 
ش��رکت در این نمایشگاه، در قالب سیاست های تشویقی صادراتی 

به آنها تخصیص داده شده است.
وی با بیان اینکه به ش��رکت های تجهیزات پزشکی ایرانی برای 
حضور در این دو نمایشگاه 70درصد یارانه داده شده است، گفت: 
همانطور که بیان شد، این تسهیالت به پیشنهاد اداره کل تجهیزات 
پزشکی وزارت بهداشت و از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری پرداخت شده است. از طرفی در نمایشگاه عمان هلث با 
رایزنی های اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، 60درصد 

تخفیف هم از برگزارکننده برای شرکت های ایرانی گرفته شد.
مهن��دس مه��دوی همچنی��ن اظهار ک��رد: به عن��وان مثال در 
نمایش��گاه عم��ان هلث هزینه 14 غرف��ه دار در 120 متر مربع در 
پاویون جمهوری اس��المی ایران، 50 ه��زار و 400 دالر بود که با 
در نظ��ر گرفت��ن تخفیف 60درصدی میزان آن ب��ه 30 هزار دالر 
کاهش یاف��ت که بالغ بر 21 هزار دالرش به عنوان تس��هیالت از 
س��وی معاونت علمی ریاست جمهوری پرداخت شد و 9 هزار دالر 

را غرفه داران پرداختند.
براس��اس اعالم وبدا، وی افزود: در نمایشگاه مدیکای آلمان نیز 
تس��هیالت 70درصدی به ش��رکت ها داده ش��د و از طرفی هم با 
رایزنی هایی که انجام دادیم، کلیه هزینه های پرداخت ش��ده برای 
حضور ش��رکت های تجهیزات پزشکی در نمایشگاه مدیکا از محل 

سیاست های تشویقی صادراتی دولت تامین شد.

اخبـــار

سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت در تجارت با مالزی، به 
دنبال برطرف کردن نیاز به روابط بانکی و ایجاد تهاتر هستیم.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی س��ازمان 
توسعه تجارت، مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با معاون 
وزی��ر صنایع اولیه مالزی و هی��ات همراه دیدار و درخصوص ابعاد مختلف 

توسعه همکاری ها دوجانبه گفت وگو کرد.
محمدرض��ا مودودی در این دیدار ابراز امی��دواری کرد که روابط خوب 
ایران و مالزی با توجه به تغییر قدرت در این کشور احیا شده و توسعه یابد.

وی با اشاره به استقامت اقتصاد ایران در برابر تحریم های ظالمانه آمریکا 
اظهار کرد: در شرایط فعلی گرچه آمریکا تالش دارد رابطه تجاری ایران با 
دنیا را محدود و خدشه دار کند، اما به دلیل گستردگی و تنوع همسایگان 

ایران این نقشه آمریکا عملی نخواهد شد.
وی اف��زود: رش��د صادراتی خوب��ی را در 9 ماهه امس��ال که مصادف با 
تحریم ه��ا بود، تجرب��ه کردیم و به طور حتم اگ��ر اهمیت مدیریت منابع 

ارزی و دیگر محدودیت ها نبود، رقم صادرات از مقدار کنونی فراتر می رفت.
مودودی درخصوص برقراری رابطه تعرفه ترجیحی میان ایران و مالزی 
گفت: پیش تر و در مذاکرات دور قبل مقرر ش��ده بود که دو کشور حداقل 
100 قلم کاال را برای مذاکره در لیس��ت تجارت ترجیحی ارائه دهند، اما 
معتقدی��م مهم تر از تعداد اقالم آن اس��ت که بتوانیم ت��راز پرداخت را به 
گونه ای مدیریت کرده و در تجارت ترجیحی بگنجانیم که ش��کل تهاتر به 
خود بگیرد و نیاز اتکا به روابط بانکی را که در ش��رایط فعلی دشوارش��ده 

برطرف کنیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در این خصوص می توانیم 
خط اعتباری از س��وی دو کشور برای ایجاد این ارتباط تعریف کنیم و آن 

را در قالب تهاتر دنبال کنیم.
وی با اشاره به روغن پالم به عنوان اصلی ترین محصول صادراتی مالزی 
بیان کرد: این محصول س��االنه میلیارد ها دالر به کش��ور های دنیا، حتی 
کشور های توسعه یافته، صادر می شود، اما متاسفانه در ایران تصویر ذهنی 

نامناس��بی درخصوص روغن پالم ایجاد شده و ضرورت دارد برای برقراری 
صادرات این کاال به کشور ابتدا اطمینان و امنیت روانی به مردم داده شود 
که پالم روغن س��المی بوده و استفاده از آن برای تولید برخی محصوالت 

ضروری است.
م��ودودی تغیی��ر تفکر جامعه نس��بت به ای��ن روغن را مس��تلزم کار 
کارشناس��ی، علمی، تحقیق و انتشار پژوهش هایی دانست که برای تغییر 

رویکرد موجود مؤثر خواهد بود.
شمس االسکندر، معاون وزیر صنایع اولیه مالزی نیز در این نشست گفت: 
به ظرفیت تجاری ای��ران اعتقاد داریم و آماده انجام مذاکرات هدفمند در 

راستای رسیدن به توافق به منظور برقراری تعرفه ترجیحی هستیم.
وی با تاکید بر تقویت و اصالح تجارت دو طرف، افزود: با تحریم یا بدون 
تحری��م ما با ایران همکاری می کنیم و برای این هدف باید راهکاری برای 
تجارت بدون روابط بانکی پیدا کنیم که می توان روی تجارت متقابل، خط 

اعتباری یا ترکیبی از این دو به تفاهم رسید.

پیشنهاد ایجاد خط اعتباری بین ایران و مالزی

 تجارت ترجیحی مبتنی بر تهاتر و توازن ارزی

رئیس اتحادیه فروش��ندگان چوب و تخت��ه گفت50درصد ام دی اف 
مورد نیاز در داخل تولید می شود و بیش از 60درصد پارکت های موجود 

در بازار وارداتی است.
اس��ماعیل الهیان در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضع 
چوب و تخته در بازار اظهار کرد: باتوجه به رکود حاکم در صنعت چوب، 

افزایش قیمتی برای آن در نظر گرفته نشده است.
وی با اش��اره به اینکه تحریم ها، تأثیری در بازار صنعت چوب نداش��ته 
است، تصریح کرد: هم اکنون تقاضایی برای بازار چوب وجود ندارد و بازار 

راکد است.
الهی��ان با بیان اینکه در ح��ال حاضر 50درصد ام دی اف مورد نیاز در 
داخل تولید می شود، افزود: بیش از 60درصد پارکت های موجود در بازار 

وارداتی است.
به گفته رئیس اتحادیه فروش��ندگان چ��وب و تخته، هم اکنون در این 
صنف تعدادی از بنگاه ها به صورت غیرمجاز و بدون پروانه کسب فعالیت 

می کنند که باید به زودی تعیین تکلیف شوند.
الهیان با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیم بر قیمت کاال های 

موج��ود در بازار دارد، گفت: افزایش تعرفه گمرکی موجب اوج گیری نرخ 
چوب، تخته و فیبر های سه الیی شده است.

وی با اشاره به اینکه بازار چوب از سنتی به صنعتی تغییر رویکرد داده 
اس��ت، اظهار کرد: خوشبختانه هم اکنون به همت تولیدکنندگان ایرانی 
محصوالت مرغوب و با کیفیت در کشور تولید می شود که قابلیت صادراتی 

دارد.
الهیان با بیان اینکه در تولید نئوپان خودکفا شده ایم، گفت: این محصول 

در بخش های مختلف تولیدی مانند کمد، کابینت و . . . کاربرد دارد.

رئیس کل گمرک ایران از افزایش مهلت قانونی ثبت سفارش کاال ها 
از سه ماه به شش ماه  خبر داد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مس��ائل مرب��وط به تامین ارز 
و طوالنی ش��دن پروس��ه ثبت س��فارش کاال های وارداتی،   باعث شده 
کاال های برخی از واردکنندگان به س��ازمان اموال تملیکی تحویل داده 

شود و مشکالتی را برای واردکنندگان به وجود آورد.
تاخیر در ترخیص کاال ها در گمرک مس��اله ای اس��ت که می تواند به 
علل مختلف از جمله طوالنی ش��دن فرآیند ثبت سفارش، تامین ارز یا 

سایر مشکالت مربوط به ثبت سفارش کاال ها به وجود آید.
در چنین ش��رایطی تعیی��ن مهلت دو ماهه ب��رای تحویل کاال ها به 
سازمان اموال تملیکی بسیار کم به نظر می رسد که رئیس کل گمرک 
در این باره با تش��ریح فلسفه این اقدام از افزایش مهلت ثبت سفارش 

در آینده ای نزدیك از سه ماه به شش  ماه خبر داد. مهدی میراشرفی، 
رئی��س کل گمرک ای��ران درباره ضرورت انتق��ال کاال های موجود در 
گمرک به سازمان اموال تملیکی بعد از دو ماه اظهار کرد: ستاد تدابیر 
وی��ژه اقتصادی از بیم اینکه کاال ها در گمرک بمانند و مصداق احتکار 
پی��دا کنند مصوبه ای صادر کرد مبنی ب��ر اینکه کاال ها چه در مناطق 
آزاد و چه در اماکن گمرکی بعد از ماه مشمول اموال متروکه می شوند.

وی اضاف��ه کرد: ب��ا این حال در عم��ل، چون برای ثبت س��فارش 
فقط  س��ه ماه فرصت وج��ود دارد، صاحبان کاال تا می خواس��تند برای 
واردات کاالی خ��ود ارز دریاف��ت کنن��د عم��ال مهلت ثبت س��فارش 
سرمی آمد و طبق قانون این کاال ها باید به سازمان جمع آوری و فروش 

اموال تملیکی تحویل داده می شدند.
میراشرفی با اشاره به متروکه شدن برخی از کاال ها در گمرک شهید 

رجای��ی ادامه داد: با این حال م��اده 33 قانون امور گمرکی این امکان 
را به صاحبان کاال که تا زمانی که کاال فروش نرفته اس��ت به س��ازمان 
جمع آوری و فروش کاال های متروکه مراجعه کرده و مانع فروش کاالی 

خود شوند.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه مقرر ش��ده است تا کاال های اساسی 
مش��مول انقضای ثبت سفارش نش��وند، ادامه داد: در آینده ای نزدیك 
مهلت ثبت س��فارش به ش��ش  ماه افزایش پیدا خواهد کرد تا متروکه 

شدن کاال ها برای واردکنندگان مشکلی ایجاد نکند.
کاال های متروکه کاال هایی هس��تند که صاحب آن به هر دلیل جهت 
ترخیص آن به گمرک مراجعه نکرده باشد یا در ارائه اسناد و مدارکی 
که الزم است تاخیر داشته باشد و این کاال ها به سازمان اموال تملیکی 

اعاده داده می شوند.

بازار چوب راکد است

 تولید 50درصد ام دی اف مورد نیاز در داخل کشور

افزایش مهلت ثبت سفارش واردات به 6  ماه

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

استانداردهای هشتاد وپنج  گانه خودرویی 
متوقف نمی شود

رئی��س س��ازمان مل��ی اس��تاندارد اع��الم ک��رد، قرار نیس��ت 
استانداردهای هش��تاد وپنج گانه خودرویی به دلیل چالش هایی از 
جمل��ه تحریم ها به تعویق بیفتد. به گ��زارش پایگاه خبری »عصر 
خ��ودرو«، نی��ره پیروزبخت افزود: س��ازمان اس��تاندارد براس��اس 
روش های بازرس��ی خود در حال ارزیابی اولی��ه خودروهای تولید 
داخل اس��ت. وی ادامه داد: بررس��ی خودروها برای آزمون رعایت 
اس��تانداردهای هش��تاد وپنج گانه ادامه دارد و در حال حاضر قرار 

نیست به دلیل شرایط خاص تحریم به تاخیر افتد.
مع��اون رئیس جمه��وری اضافه کرد: بازرس��ی اس��تانداردهای 
هشتاد وپنج گانه خودرویی مطابق برنامه از پیش اعالم شده سازمان 
مل��ی اس��تاندارد، از یکم دی ماه آغاز ش��د؛ با اج��رای این طرح، 
خودروس��ازان موظفند یا خودروهای غیراس��تاندارد و بی کیفیت 
خ��ود را با این اس��تانداردها منطبق کرده یا آنه��ا را از خط تولید 
خارج کنند. براس��اس این گزارش، جلوگیری از تولید خودروهای 
بی کیفیت و غیراس��تاندارد از حدود 15 سال پیش در دستور کار 
قرار گرفت و در آغاز 11 اس��تاندارد به طور اجباری اعالم ش��د که 
پ��س از مدتی به 63 مورد رس��ید و اکنون ب��ه 85 مورد افزایش 
یافته اس��ت. عالئم و وس��ایل هش��داردهنده  ش��نیداری، وسایل 
دید غیرمس��تقیم و نصب آنها، اس��تحکام صندلی ه��ا، تکیه گاه ها 
و پشت س��ری ها، چراغ ش��ب نما، قالب های بکسل، چراغ مه شکن 
جلو، چراغ مه ش��کن عقب، سیس��تم برفك زدا و مه زدا شیشه جلو 

و سیستم هشدار انحراف از مسیر از جمله این استانداردهاست.

تشکیل ستاد پاسخگویی به اعتراض 
خریداران خودرو

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در راس��تای دس��تور 
وزارت صم��ت به ش��رکت های خودروس��از برای تعیی��ن تکلیف 
مشتریان، گروه خودروس��ازی ایران خودرو و سایپا، ستادی برای 
پاس��خگویی تش��کیل دادند. به گزارش بازتاب به نق��ل از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت از تش��کیل س��تادهایی مجزا در دو شرکت خودروسازی 
خبر داد که مس��ئولیت آنها، پاس��خگویی و رس��یدگی به اعتراض 
مش��تریان و خریداران خودرو است. وی گفت: در راستای دستور 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به ش��رکت های خودروس��از برای 
تعیین تکلیف مش��تریان، گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا، 
س��تادی را در معاون��ت فروش خود تش��کیل داده و ب��ه اعتراض 
مش��تریان نس��بت به تاخیر و ش��رایط تحویل خودرو رس��یدگی 
می کنند. مقیم��ی در ادامه افزود: امروز به صورت س��رزده از این 
س��تاد بازدید کردم که با توجه به فراخوان شرکت های خودروساز، 
افرادی که امکان تحویل خودروهای ش��ان نبود، به س��تاد مراجعه 
کرده بودند و توافقاتی با خودروسازان داشتند. معاون وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت ب��ا اعالم اینکه س��ایر گروه ها نی��ز می توانند در 
روزه��ای آینده به این س��تادها مراجعه کنند، گف��ت: با توجه به 
گروه بندی محصوالت خودروس��ازان، متقاضیان با مراجعه به ستاد 
و انتخ��اب محصول مورد نظر، می توانند از زمان تحویل خودرو که 
توس��ط شرکت خودروس��از اعالم خواهد ش��د، مطلع شوند. ستاد 
مشتریان ایران خودرو در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران-کرج 
)ش��هید لشکری( جنب بیمه و بانك پارسیان درب 4 ایران خودرو 
و س��تاد مش��تریان س��ایپا در کیلومتر 18 جاده قدی��م، مجموعه 

سازه گستر )کفش ملی سابق ( واقع است.

دوچرخه های خودران جای تاکسی های 
اینترنتی را می گیرد!

به نظر می رس��د که ش��رکت اوبر تصمیم گرفته است دوچرخه 
و اسکوترهای خودران را نیز وارد ناوگان حمل و نقل خود کند.

ب��ه گزارش پرش��ین خ��ودرو، از آنجایی که ای��ن روزها فناوری 
خودروهای خودران از اس��تقبال بی نظیری از س��وی شهروندان و 
ش��رکت های فعال در صنعت خودروسازی برخوردار شده اند، حاال 
به نظر می رس��د ش��رکت های بیش��تری در ص��دد ورود به عرصه 
فن��اوری تولید و توس��عه خودروه��ای خودران هس��تند و در این 

خصوص اعالم آمادگی کرده اند.
خودروه��ای خ��ودران ب��ا بهره گی��ری از فناوری ه��ای نوین و 
پیشرفته ای نظیر یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی قادر خواهند 
ب��ود، بدون نیاز به راننده، در خیابان و جاده ها تردد و سرنش��ینان 

خود را جابه جا کنند.
ح��اال به تازگی ش��رکت اوبر که یکی از بزرگترین ش��رکت های 
فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری و توسعه دهنده اپلیکیشن 
اوبر به عنوان تاکس��ی اینترنتی به ش��مار می رود، به نظر می رسد 
که تصمیم گرفت��ه با بهره گیری از فناوری هوش��مند خودروهای 
خودران، به تولید، توسعه و عرضه اسکوتر و دوچرخه های خودران 
روی بیاورد. براس��اس گزارشی که در وب سایت تك کرانچ منتشر 
ش��ده است، کاربران و مش��ترکان اوبر قادر خواهند بود در صورت 
عرضه این دوچرخه و اسکوترهای برقی، به اجاره و استفاده موقت 
از این وسایل نقلیه پاک و دوستدار محیط زیست بپردازند و عالوه 
ب��ر انجام کار و فعالیت های موردنظ��ر خود، به محافظت از محیط 
زیست و کاهش انتشار گازهای آالینده و سمی به جو زمین کمك 
کرده و بدین ترتیب نقش و مس��ئولیت خود را در این راس��تا ایفا 

کنند.
خبری که چندی پیش از اس��تخدام گروه جدیدی از مهندسان 
و متخصص��ان فعال در حوزه فن��اوری خودروهای خودران در اوبر 
منتش��ر ش��ده بود نیز تا حدود زیادی صحت این گزارش را تایید 

می کند.
اوبر قصد دارد این فناوری را در ش��هرهای پرترافیك و پرترددی 
ک��ه زم��ان زی��ادی را در خودروهای خ��ود و در ترافیك س��پری 
می کنند و بعد از رس��یدن به مقص��د نیز باید زمان زیادی را برای 
پیدا کردن جای پارک بگذرانند، توس��عه داده و در نظر دارد که با 
این کار می تواند به کاربران و مشترکان خود کمك بزرگی کرده و 

در وقت و هزینه آنها نیز صرفه جویی کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت اگر سهامدار بخش 
خصوصی صنعت خودروسازی کشور را به دست گیرد و دولت تصدیگری 

در این حوزه را رها کند مشکالت خودروسازی کشور حل می شود.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو«، فریدون احمدی، نایب رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از مکانیزم قیمت گذاری خودرو 
در کشور، گفت: ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو اشتباه 
اس��ت. وظیفه این ش��ورا تش��خیص مصادیق انحصار در کسب و کارهای 

اقتصادی و به دنبال آن پیشنهاد راهکارهای مقابله با انحصار است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه 
قیمت گذاری برای تمام کاالها وظیفه سازمان حمایت مصرف کننده است، 
افزود: دولت نباید در قیمت گذاری کاالها دخالتی داشته باشد. این عرضه 
و تقاضا بازار است که باید مشخص کننده قیمت ها باشد، اما از آنجایی که 
عرضه و تقاضا در بازار ایران باالنس نیست سازمان حمایت ناچار به نظارت 

بر قیمت گذاری کاالهای اساسی و خودرو  شده است.
شورای رقابت باید به دنبال رقابتی شدن اقتصاد باشد نه پلیسی شدن آن

وی با بیان اینکه شورای رقابت باید به دنبال رقابتی شدن اقتصاد باشد نه 

پلیسی شدن آن، اظهار کرد: در حال حاضر سازمان حمایت مصرف کننده و 
 Econimy class تولیدکننده مسئول قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ و
اس��ت؛ این خودروها برای قش��ر متوسط جامعه تولید می شود و متاسفانه 

بازار انحصاری دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه طرح ساماندهی خودرو 
از پختگ��ی کافی برخوردار نبود، خاطرنش��ان کرد: ح��ال که این طرح به 
کمیس��یون صنایع و معادن ارجاع شده فرصت مناسبی برای کارآمد شدن 

آن ایجاد شده است.
نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اش��اره به راهکارهای 
مناسب برای حل مش��کالت صنعت خودروسازی، تاکید کرد: در صورتی 
که به خودروس��ازی به عنوان بنگاه ها اقتصادی توجه شود تمام مشکالت 
موجود حل خواهد شد. وی ادامه داد: اگر سهامدار بخش خصوصی صنعت 
خودروس��ازی کشور را به دست گیرد و دولت تصدیگری این حوزه را رها 
کند مشکالت حل می شود. سهامدار بخش خصوصی به دنبال کسب سود 
است و اگر از زیان ده بودن خودروسازی مطمئن شود این فعالیت اقتصادی 

را متوقف می کند.

مشکالت خودروسازی کشور ناشی از تصدیگری دولت در این 
صنعت است

وی با اش��اره به تصویب ماده 2 طرح س��اماندهی بازار خودرو مبنی بر 
حذف تصدیگری دولت در صنعت خودرو ظرف مدت س��ه س��ال، یادآور 
ش��د: امیدواریم با اجرای این طرح سایه دولت از سر صنعت خودروسازی 
کم ش��ود، البته دولت در حال حاضر نی��ز می تواند تصدیگری در صنعت 
خودرو را رها کند و اجازه دهد س��هامداران بخش خصوصی هیات مدیره 
انتخاب کنند؛ مش��کالت خودروسازی کشور ناشی از تصدیگری دولت در 

این صنعت است.
زیان تصدیگری دولت در خودروسازی 10 میلیارد تومان است

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه علت 
اصرار دولت برای مدیریت صنعت خودروسازی چیست، توضیح داد: دولت 
نه تنها از تصدیگری در این حوزه سود به دست نمی آورد بلکه 10 میلیارد 
تومان نیز ضرر می دهد. تصدیگری زحمت کمتری نسبت به نظارت دارد 
چراکه نظارت به دانش، سواد نیاز دارد درحالی که برای تصدیگری هیچ یك 

از این موضوعات مطرح نیست.

دولت فرمان تصدیگری در صنعت خودروسازی را رها می کند؟

زیان انباش��ته خودروس��ازان تا پایان پاییز به م��رز 11 هزار میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت و در کنار کاهش تولید ای��ن نگرانی را به وجود 
آورده اس��ت که خودروس��ازان نتوانند از پس اجرای تعهدات خود به 

مشتریان شان بربیایند.
به گزارش پدال نیوز، مش��کالت اقتصادی خودروسازان در سالی که 
اوضاع اقتصادی کشور شرایط بی ثباتی را پشت سر می گذارد سبب شد 
تا خواستار مجوز افزایش قیمت محصوالت خود شوند. افزایش قیمت 
خودرو پس از کش و قوس های فراوان و بعد از آنکه اوضاع قطعه سازان 
تا مرز ورشکس��تگی رفته و خودروس��ازان نیز تولیدشان بسیار کاهش 
یافت باالخره مجوزش صادر ش��د و هر دو خودروس��از بزرگ کش��ور 

قیمت محصوالت خود را افزایش دادند. 
 قطعه س��ازان نیز بع��د از این افزایش قیمت ها برای رفع مش��کالت 
خود خواس��تار تعدیل قیمت های قطعات خودرو شدند و عنوان کردند 
همچنان منتظرند تا مطالبات معوق شان از سوی خودروسازان پرداخت 
ش��ود. در این بین بازار خ��ودرو هنوز واکنش مثبتی ب��ه این افزایش 
قیمت ه��ا پیدا نکرده و بعد از دو هفته س��عید موتمنی، درباره قیمت 
خودرو در بازار بی��ان کرد که طی هفته جاری قیمت های خودرو های 
داخلی تغییر خاصی نداش��ته است، اما از روز چهارشنبه قیمت برخی 
از خودرو ها با نوس��ان همراه بوده اس��ت و با توجه به باال بودن قیمت 

خودرو های داخلی خریدار در بازار بسیار کم است و خرید و فروش به 
ندرت صورت می گیرد و بازار خودرو در رکود به سر می برد. 

 او در م��ورد خودروه��ای خارج��ی نیز عنوان کرد ک��ه خودرو های 
خارج��ی نیز نوس��ان زیادی نداش��ته، اما به دلیل ب��اال بودن قیمت ها 
خریداران از آنها اس��تقبال نمی کنند. در حال حاضر خریداران ترجیح 
می دهند از خرید خودروی خارجی صفر اجتناب کنند و بیشتر به فکر 

تعویض خودرو با خودرو های کارکرده هستند.
 براس��اس گفته های رئیس اتحادیه فروش��ندگان و نمایش��گاه داران 
خودرو مش��خص اس��ت افزایش قیمت ها تاثیر چندانی بر بازار خودرو 
نداش��ته اس��ت و از س��ویی هر روز از نمایندگان مجلس بحث بررسی 
افزای��ش قیمت خودرو مط��رح و عنوان می کنند نیاز به بررس��ی های 

بیشتری دارد. 
در همین رابطه رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس از رایزنی 
این کمیسیون با دولت برای تعیین تکلیف قیمت خودرو و خودروهای 
پیش  فروش ش��ده خب��ر داده و می گوید تاکنون جلس��ات متعددی با 
وزیر صنعت و معدن و تجارت و مس��ئوالن خودروسازی سایپا و ایران 
خودرو درباره این موضوع داش��ته ایم و امیدواریم در روزهای آینده به 

جمع بندی مناسبی که به نفع مردم باشد برسیم.
 خودروسازان نیز برای تکریم مشتریان و برای رسیدگی به مشکالت 

آنه��ا چند روزی اس��ت که با برگزاری جلس��ه س��عی ب��ر آن دارند تا 
مشکالت  مشتریان را شناسایی، بررسی و در جهت رفع آن اقدام های 

الزم را انجام دهند.
 این در حالی اس��ت  که کمتر از دو ماه از س��ال باقی مانده است و 
صورت های مالی ارائه ش��ده خودروسازان به بورس تا پایان پاییز نشان 
می دهد زیان انباش��ته ایران خودرو و گروه خودروس��ازی سایپا به مرز 

11 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
 همایون دارابی، کارش��ناس بازار س��رمایه بیان کرده ش��رایط گروه 
خودروی��ی در هفته گذش��ته چندان ق��وی نبود و با توج��ه به اینکه 
گزارش هایی که از طرف ش��رکت های خودرویی منتش��ر شد مطلوب 
نبود و همین امر هم موجب ایجاد صف های س��نگین فروش برای این 
گروه در یکی دو روز اول هفته باش��یم. او همچنین اضافه می کند که 
در هفته گذش��ته اکثر نماد های گ��روه خودرویی تن به اصالح قیمتی 
دادن��د و با افت ارزش س��هام روبه رو بودند و بای��د منتظر اخبار جدید 

درباره تحوالت این گروه در هفته های پیشرو بود.
 ب��ه هر ترتیب اوضاع خوبی برای این دو خودروس��از بزرگ کش��ور 
پیش بینی نمی شود و باید امیدوار بود با تدبیر دولت و مدیران این دو 
ش��رکت شرایط بهتری برای آنها رقم بخورد تا به ورشکستگی کشیده 

نشوند. 

عربس��تان سعودی برای کاهش وابس��تگی به سوخت های فسیلی و 
کاهش آالیندگی شهرهایش از برنامه احداث نخستین جایگاه سوخت 

هیدروژنی برای خودروهای هیدروژن سوز خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، ش��رکت بزرگ نفتی آرامکو 
و ش��رکت آمریکایی )Air Products & Chemicals( پنجشنبه 
ش��ب برای ساخت این جایگاه که با سلول های سوخت هیدروژنی کار 
می کند، به توافق رس��یدند. این جایگاه سوخت قرار است در سه ماهه 
دوم س��ال 2019 آماده بهره برداری ش��ود و ش��رکت ژاپنی »تویوتا« 

خودروهای��ی را که با س��وخت هیدروژنی کار می کند، برای اس��تفاده 
از ای��ن جایگاه تامین خواهد کرد. مدت هاس��ت، موضوع اس��تفاده از 
هیدروژن به عنوان س��وخت پاک برای جایگزین��ی بنزین یا گازوئیل 
مطرح اس��ت، اما سوزاندن مستقیم آن در موتورهای خودروهای فعلی 
ممکن نیس��ت و باید تغییراتی در طراحی آنها انجام ش��ود. هیدروژن 
مای��ع برخالف هیدروژن گازی چندان خطرناک نیس��ت، اما برای این 
منظ��ور، بای��د دمای محیط ب��ه منفی 253 درجه کاه��ش یابد و این 
امر یك چالش جدی و نیازمند اعمال اس��تانداردهای امنیتی ویژه ای 

اس��ت. در حال حاضر، همچنین قیمت خودرو و س��وخت هیدروژنی 
بسیار باالتر از خودروهای معمولی است و چالش دیگر استفاده از این 
ماده این اس��ت که هم قیمت خودرو و هم هزینه س��وخت آن کاهش 
یابد. عربس��تان سعودی در چارچوب چش��م انداز موسوم به »2030« 
به انرژی های پاک و تجدیدپذیر روی آورده اس��ت و در صدد اس��ت با 
اس��تفاده از انرژی های باد و خورش��ید تا سال 2023 میالدی ظرفیت 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر خ��ود را به حدود 10 گیگاوات برس��اند، این 

میزان انرژی معادل روزانه سوخت 80هزار بشکه نفت است.

خودروسازان از پس تعهدات خود بر می آیند؟

گام های عربستان برای استفاده از سوخت هیدروژنی
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دولت دانمارک قصد دارد با ساخت 9 جزیره  مصنوعی، کپنهاگ را به بهشت 
علم و فناوری و منطقه ای ایده آل برای استارتاپ ها تبدیل کند.

به گزارش زومیت، توس��عه دهندگان پروژه  Holmene قصد دارند نسخه  
س��یلیکون ولی اروپای��ی را در ش��هر کپنهاگ، 
پایتخت دانمارک پیاده سازی کنند. در این پروژه 
9 جزیره  مصنوعی س��اخته می شود و با مستقر 
شدن کس��ب وکارهای جدید، اروپای شمالی را 
به بهش��تی برای توس��عه  علم و فناوری تبدیل 
خواهد کرد. دولت دانمارک با همکاری ش��رکت 
 Urban Power معماری و برنامه ریزی شهری
قص��د اجرای این پروژه را دارد. این پروژه منطقه 
صنعتی دانم��ارک را حدود 3ه��زار مترمربع با 
س��اختمان های کارآمد انرژی گسترش می دهد 
که انتظار می رود 380 کس��ب وکار جدید و 12 

هزار شغل را به این منطقه جذب کند.
این 9 جزیره توس��ط 87 هزار مترمربع خاک 

استخراج ش��ده از پروژه ه��ای مت��روی زیرزمینی و س��ایر پروژه های معماری 
س��اخته می ش��وند. پروژه  Holmene حدود 2میلیون و 294 هزار مترمربع 
ساختمان های صنعتی برای تحقیق و تولید دارد که برق آن توسط پنج توربین 

بادی 6 مگاوات روی خط ساحلی تولید می شود. در تئوری، توربین ها به تنهایی 
10درصد الکتریسیته  کل شهر کپنهاگ را تولید می کنند.

همچنی��ن انتظار می رود Holmene بزرگ ترین نیروگاه زباله در ش��مال 
اروپا را داشته باش��د که زباله  1.5 میلیون آدم 
را بازیافت کرده و به انرژی و آب پاکیزه تبدیل 
می کند. سازندگان این پروژه می گویند، منطقه  
طبیعی بزرگی نیز برای ورزش و تفریح و بهبود 

تنوع زیستی در نظر گرفته شده است.
دول��ت دانمارک و برخ��ی مقامات مهم این 
کش��ور گمان می کنند اجرای این پروژه بسیار 
عالی اس��ت، ام��ا برخی ش��هروندان دانمارکی 
ناراضی هس��تند. ش��هروندان معتقد هستند 
این موض��وع روی ترافیك ش��هری، جمعیت 
و حمل ونقل تأثیر می گ��ذارد و باعث باالرفتن 
قیمت مسکن در این منطقه می شود، همان طور 
که سیلیکون ولی باعث باالرفتن قیمت مسکن 
در سان فرانسیسکوی آمریکا شده است. از همین رو شهروندان کپنهاگ معتقد 
هستند ساخت این پروژه، شهرشان را به سان فرانسیسکوی شماره  دو تبدیل 

خواهد کرد.

مدیرعام��ل صن��دوق بازنشس��تگی کش��وری گف��ت این صن��دوق از 
اس��تارتاپ های فع��ال در حوزه س��المندی  ب��ه ویژه در بخش س��المت 
حمای��ت می کند.   به گزارش مهر، جمش��ید تقی زاده، در  همایش رویداد 

ملی اس��تارتاپ ها )س��امیکس( در دانش��گاه 
ش��هید بهش��تی تهران ضمن اع��الم حمایت 
این  صن��دوق از فناوری های نوی��ن در حوزه 
س��المندی، گفت: روند رو به رش��د جمعیت 
س��المندی در ایران در  کنار گس��ترش دامنه 
نف��وذ اس��تفاده از ابزارهای نوین��ی همچون 
اینترن��ت و تلفن های همراه در بین گروه های 
 مختلف س��نی، فرصتی بی نظیر برای حضور 
ش��رکت های دانش بنیان ب��رای رفع نیازهای 
روزافزون جمعیت  س��المندی که از ش��رایط 
خاص جس��می، روحی و روان��ی برخوردارند، 
به ش��مار می رود.  تقی زاده تاکید کرد: آنچه 
ک��ه می توان با قاطعیت و با توجه به ش��رایط 

کنونی پیش بینی کرد این اس��ت که  حضور چنین شرکت هایی برای رفع 
نیازهای خاِص این گروه س��نی می تواند قابلیت های آنها برای  مش��ارکت 
هرچه بیشتر در عرصه زندگی اجتماعی را ارتقا داده و سبب صرفه جویی 

در هزینه هایی  همچون هزینه های بهداش��ت و درمان، س��المت جسم و 
روان آنها شود. وی با بیان اینکه در  دنیای   کنونی،    نقش   مهم   نوآوری های  
 مبتنی   بر  فناوری   در  توس��عه   اقتصادی تعیین  کننده اس��ت، گفت: چنین 
اثرگذاری��ی باالی��ی، آن را  ب��ه   ی��ك حوزه 
 کلی��دی   در  سیاس��ت گذاری های   اقتصادی  
 تبدیل   کرده   است، چراکه   امروزه   یك   اقتصاد 
 بدون   وجود  رویه ه��ا  یا  افرادی   که   بتوانند  با 
خالقیت   و  نوآوری   نیازهای   جامعه   را  برآورده  
 کنند،  امکان   رش��د  و  توسعه   نخواهد  داشت؛ 
نقش آفرینی شرکت هایی چون اپل، آمازون 
و  مایکروسافت مثال های از این دست است. 
تقی زاده با تاکید بر اهمیت ش��کل گیری 
و تقویت اکوسیس��تم کس��ب و کارهای نوپا 
ب��ه خص��وص در حوزه  فناوری ه��ای جدید 
مبتنی بر اینترن��ت و فضای مجازی، گفت: 
چنین   اکوسیس��تمی   از کارآفرینان،    بخش  
 عموم��ی،    حوزه   تامین مالی، حوزه آموزش��ی، بخش خصوصی و ش��بکه 
حمایتی کارآفرینی تش��کیل شده و هر  یك از این اجزا باید نقش خود را 

به خوبی ایفا کنند.

حمایت صندوق بازنشستگی از استارتاپ های حوزه سالمندیدانمارک سیلیکون ولی اروپایی می سازد

پنجمین رویداد IT Weekend دانشگاه شریف به همت دانشگاه صنعتی 
ش��ریف و با همکاری مرکز ن��وآوری فناوری اطالعات و ارتباطات دانش��گاه و 
حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مرکز تحقیقات و مخابرات کشور، 
سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد و میزبان افرادی چون رئیس سازمان 
فناوری اطالعات و افراد موفقی در اکوسیس��تم اس��تارتاپی بود. این نمایشگاه 
صبح دیروز در محل باشگاه کسب و کار دانش بنیان دانشگاه شریف برگزار شد 
و هر یك از سخنرانان به مسائل مختلفی درباره چگونگی رسیدن به موفقیت 

در حیطه کسب وکارهای نوپا پرداختند.
غریبه ها در جمع

»امیر ناظمی«، معاون وزیر ارتباطات و رئیس س��ازمان فناوری اطالعات در 
ابتدای این همایش درباره مفهوم غریبه س��خنرانی کرد و با نش��ان دادن چند 
اثر هنری و بازگو کردن تئوری هایی درباره غریبه و بیگانه در یك جمع، آن را 
با فعاالن حاضر در صنعت IT مقایسه کرد؛ این تشبیه هنری که در نوع خود 

جالب به نظر می آمد با این صحبت ها از طرف ناظمی ادامه یافت:
»غریبه ها کسانی هستند که نباید نگاه صفر و یك به آنها داشت، آنها افرادی 
هس��تند که ناخودآگاه یا به اجبار در یك جمع حضور یافته اند و حاال در آنجا 
زندگی می کنند. این افراد راه و روش هایی دارند که چندان با روش های گذشته 
یکی نیس��ت و در آن ابعاد تازه ای دیده می ش��ود و گاهی پس زده می ش��وند، 
اما نباید ناامید ش��وند. جامعه س��نتی به مرور درهایش را به روی غریبه ها و 
نظریات شان باز خواهد کرد.« ناظمی همچنین با تاکید بر اینکه باید این راه را 
ساخت و نه اینکه منتظر ماند تا خودجوش ساخته شود، تاکید کرد که غریبه ها 

زیستن در این مرزها را یاد خواهند گرفت و ناامید نخواهند شد.
ایده های بفروش

»داوود رجبی فر« نیز به عالقه مندان برای فعالیت در اکوسیستم استارتاپی 
توصیه کرد که ایده خود را از دریچه مشتری ببینند و بسنجند که آیا ایده شان 
در جامعه فروش خواهد داشت یا خیر. او تاکید کرد که ایده ها باید بتوانند در 
وهله اول به یك بیزینس کوچك تبدیل ش��ده و بعدها به مگابیزینس برسند 

وگرنه نمی توانند به موفقیت اصلی برسند:
»یك آفرین باید همه چیز را ببیند و فقط به یك مقوله تکیه نکند. ممکن 
اس��ت که بهترین های تیم فنی را در کنار خود داش��ته باش��ید اما در زمینه 

مدیریت حرف چندانی برای گفتن نداشته باشید.«
رجبی فر نداش��تن نظم و برنامه ریزی بلندمدت را از دیگر عوامل شکس��ت 
اس��تارتاپ ها دانس��ت و اذعان داشت که باید با مشورت جمعی، برنامه مدونی 
برای هر کس��ب وکار نوپایی چید. او به راه اندازی مرکز نوآوری بیمه س��امان و 
همکاری و تعامل خوب آنها با تیم های استارتاپی اشاره  کرد و خبر داد که در 
آینده نزدیك، دو تیم اس��تارتاپی موف��ق در عرصه جهانی از دل این مجموعه 

بیرون خواهد آمد.
هر مشکل در جامعه، یک فرصت کسب و کاری

»تی��م لطیف« ک��ه از آلمان به ایران، کش��ور پدری اش، آم��ده و هم اکنون 
مدیریت س��ایت »ازکی« را برعهده دارد دیگر س��خنران این مراسم بود. او در 
ابتدای راه خود در سایت هایی چون دیجی استایل و چاپ آقا فعالیت داشته و 
در نهایت تصمیم گرفته که پروژه بزرگ از کی را در ایران راه اندازی کند چرا که 

خأل مشکالت و قوانین پیرامون بیمه در ایران را حس کرده است:
»در ایران قوانینی وجود دارد که امروزه در دنیا منسوخ شده و کسب وکارهای 
نوپا می توانند ب��ه بازآفرینی این قوانین کمك بزرگی کنند. مثال همچنان در 
ایران یك نماینده بیمه ایکس نمی تواند بیمه نامه ش��رکت ایگرگ را نیز صادر 
کند و انحصار به وجود آمده که به ضرر همه فعاالن این صنعت و مردم است.«

لطیف باور دارد که این قبیل مشکالت در سیستم بیمه کشور کم نیستند، اما 
از آن سو تاکید دارد که هر مشکل می تواند یك فرصت برای ساخت تیمی به 
منظور رفع آن و درآمدزایی باشد. او خبر می دهد که از کی، فعال در زمینه بیمه 
فعالیت دارد و در آینده نه چندان دور مانند مدل های جهانی اش می خواهد وارد 

تمام مقوله ها از جمله گردشگری و مقایسه آنالین و... بشود.
حقیقت های تلخ مارکتینگ

امیرپاشا، مدیرکل برندینگ ایرانسل نیز واقعیت هایی تلخ درباره مارکتینگ و 
برندینگ را گفت که به زعم او دانستنش برای تمامی فعاالن استارتاپی الزم و 
ضروری است. او مارکتینگ و INNOVATION را اصل هر تجارتی خواند 
و تاکی��د کرد که اگر هم تیم ها از روی هم یا مدل های جهانی کپی می کنند، 
باید یك وجه تمایز خاص هم در خود ایجاد کنند وگرنه همیشه در بازار عقب 
خواهند ماند: »شاید تیم مقابل شما هم ابزار یکسان و بودجه یکسانی داشته 

باشد، تفاوت هاست که باعث برنده شدن می شود.«
او می گوید براساس آمار تنها 20درصد مردم هستند که از زیر و بم برندهای 
مورد عالقه ش��ان با خبر هس��تند و 80درصد خریداران عمال اطالعات خاصی 
درباره برند شما ندارند. امیرپاشا همچنین باور دارد که از 100 دنبال کننده برند، 

تنها پنج نفر آنها هستند که واقعا به برند عالقه وافری دارند:
»بای��د بدانی��د آمدها معموال با برند ش��ما رابطه خاصی برق��رار نمی کنند. 
برای همین اس��ت که ش��اهد ارائه کوپن و کد تخفیف های گوناگون از سوی 
کسب وکارها هستیم وگرنه طبق هیچ منطقی این ارائه ها درست نیست، چراکه 
احتمال خرید دوباره همه مشتریان اصال مشخص نیست؛ این تخفیف ها برای 

ایجاد یك رابطه و حس دو طرفه بین مشتری و برند صورت می گیرد.«
امیرپاشا در ادامه حرف های خود تاکید کرد که تمامی مشتریان یك برند، از 
قضا مشتریان برندهای دیگر هم هستند و نباید این حقیقت  را فراموش کرد. 
او همچنین طرفداران پروپاقرص یا همان فن های یك برند را عامل موفقیت و 
سوددهی برند نمی داند بلکه مشتریان تازه وارد را بیشتر از همه سودآور می بیند 
و در خاتمه تاکید می کند که آدم ها لزوما آنطور که ش��ما برنامه چیدید رفتار 

نمی کنند، لذا نباید از بازخوردهای نه چندان مثبت دلسرد شد.
اعتماد در کسب وکارها

»مانی قاسمی«، موسس سایت های دیجیاتو و روزیاتو نیز با تاکید بر اینکه 
اعتماد می تواند کار یك استارتاپ را پیش ببرد، آن را به سه بخش تقسیم کرد 
و گفت: »اعتماد به توانایی خود، اعتماد به مش��اوره درس��ت و نظرات بیرونی 
و اعتم��اد به تیمی که با درایت جمع کرده باش��ید، می تواند باعث ش��ود که 
مس��یر کسب و کاری شما درس��ت پیش برود.« قاسمی باور دارد در هنگامی 
که دیگران به دلیل مسائل مختلف از جمله موارد اقتصادی، روی ترمز زده اند، 

موتور کسب وکارها باید روشن شود و سبقت بگیرد تا به موفقیت برسد.
بازاریابی را جدی بگیرید

»حمیدرضا محمودی«، مدیرعامل فس��ت کلیك نیز در این همایش اذعان 
داشت که اعم شکست استارتاپ ها به خاطر مسائل مارکتینگ و ورود نادرست 
به حوزه بازاریابی بوده. او معتقد اس��ت که 70درصد بازاریابی امروزه به دنیای 
وب برمی گردد و باید درس��ت از آن اس��تفاده کرد. محمودی با نش��ان دادن 
مثال هایی موفق در زمینه کمپین های پیروزمند اینترنتی که کسب وکارهای 

جهانی راه انداختند، سخنرانی خود را تمام کرد.
ش��ایان ذکر اس��ت در انته��ای این روی��داد پنل های تخصص��ی با حضور 
اس��تارتاپ های نوپا و موفِق در کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات برگزار 

شد.
digiato :منبع

اسـتارباکس بـا همـکاری اوبر ایتز قصد دارد محصوالت خود را در شـش شـهر بزرگ 
آمریکا در مدت زمان حداکثر 30 دقیقه به مشتری ها تحویل دهد.

به گزارش زومیت، استارباکس قصد دارد با همکاری Uber Eats در پروژه  تحویل قهوه 
یا غذا در شش شهر بزرگ آمریکا همکاری کند. با ارائه این سرویس، شهروندان شهرهای 
سان فرانسیسـکو، بوستون، شـیکاگو، لس آنجلس، نیویورک و واشنگتن می توانند قهوه  
مورد نظر خود را از فروشگاه های استارباکس سفارش دهند. طبق اعالم استارباکس، این 
سـرویس از سه شنبه قبل در سان فرانسیسکو راه افتاده است و طی چند هفته  آینده در 

سایر شهرها نیز فعالیت می کند.
اسـتارباکس همچنین در ایـن اطالعیه اعالم کـرده، پیک های اوبر ایتز قادر هسـتند 
محصوالت یک چهارم از شـعبه های اسـتارباکس آمریکا یعنی 3500 شعبه از استارباکس 

را به مشتریان تحویل دهند.
اسـتارباکس با انتشـار این تصویر اعالم کرده برای گرم نگه داشتن قهوه در طول مدت 

تحویل، از بسته بندی های مناسب استفاده خواهد کرد
شـهروندان آمریکایـی می توانند 95درصد محصوالت موجود در منوی اسـتارباکس را 
از طریق اپلیکیشـن اوبر ایتز و در زیرمنوی خدمات جدید سـفارش دهند. اسـتارباکس 
همچنین اعالم کرده اسـت سـفارش مشـتریان در مدت زمان حداکثر 30 دقیقه تحویل 
داده خواهد شد و برای گرم نگه داشتن آنها در این مدت از بسته بندی جدید و مناسبی 
اسـتفاده خواهد کرد. هزینه  پایه برای حمل سـفارش ها 2.49 دالر برای رزرو است که به 

قیمت قهوه، غذا و هزینه  پیک اضافه خواهد شد.
این فروشـگاه اسـتارباکس در سان فرانسیسـکو، یکـی از 14 هزار شـعبه  این برند در 

آمریکا و 29 هزار شعبه  آن در سراسر جهان است
خدمـات تحویـل قهـوه پیش از ایـن در شـهر میامی آمریکا تسـت شـده و به دلیل 
موفقیت آمیز بودن آن قرار اسـت در سـایر شـهرهای آمریکا نیز ارائه شـود. طبق گفته 
اسـتارباکس، خدمـات تحویل محصوالت در هفت شـهر آمریکا )یک مورد فاش نشـده 

در IT Weekend پنجم دانشگاه شریف مطرح شد

چگونه کسب و کارمان به موفقیت برسد؟

اوبر و استارباکس برای تحویل قهوه با یکدیگر همکاری می کنند

دریچــه

رئیس کانون کارآفرینان اس��تان فارس گفت ای��ن کافه کارآفرینی با هدف 
ایج��اد فضایی پویا بین کارآفرینان، ایده پردازان و س��رمایه گذاران برپا ش��ده 
اس��ت. به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، ظهیر امامی افزود: در این برنامه 
مدیران دستگاه های اجرایی به منظور آشنایی با موانع تولید، اجرا و ثبت ایده 
و در راس��تای اصالح قوانین، رفع موانع تولید و حمایت از ایده پردازان در این 

کافه حضور دارند.
رئی��س کان��ون کارآفرینان فارس گف��ت: در این برنامه با حمایت اس��اتید 
دانش��گاهی ایده ه��ای نوظه��ور جوان��ان و اس��تارتاپ ها به طرح ه��ای قابل 
س��رمایه گذاری تبدیل و با مشارکت سرمایه گذاران و کارآفرینان، زنجیره ایده 

تا اجرا تکمیل می شود.

نخستین کافه کارآفرینی در شیراز 
آغاز به کار کرد

شنبه
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رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی گفت پنجمین 
اس��تارتاپ ویکند »شروع کن« به همت دانش��گاه خوارزمی با رویکرد امنیت 
ش��بکه و فضای مجازی، از 10 تا 12 بهمن در این دانش��گاه برگزار می شود. 

امیدمهدی عبادتی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، 
گفت: طبق برنامه اس��تارتاپ ویکندهایی که در 
تمام دنیا طی س��ه روز متوالی برگزار می شوند و 
افراد فرصت دارند در 54 ساعت ایده های خود را 
مطرح کنند و گروه های خود را تش��کیل دهند، 
این استارتاپ هم از چهارشنبه شروع می شود و 
جمعه ش��ب به پایان می رسد. وی اظهار داشت: 
این اس��تارتاپ قرار است با موضوع اصلی امنیت 
س��ایبری و امنیت ش��بکه برگزار ش��ود و حوزه 
گس��ترده ای را در بر می گیرد. وی خاطرنش��ان 
کرد: طبق استاندارد افرادی که در این استارتاپ 
شرکت می کنند، می تواند در ابتدا ایده های خود 
را مطرح کنند سپس با تشکیل تیم های هفت یا 

هشت نفره به پرورش ایده های خود بپردازند. عبادتی افزود: تیم ها در روز سوم 
باید به یك نمونه اولیه از ایده خود برس��ند تا در نهایت و پس از داوری، س��ه 
ایده برتر در حوزه امنیت س��ایبری انتخاب شود. رئیس مرکز آی تی دانشگاه 

خوارزمی در ادامه خاطرنش��ان کرد: هدف از برگزاری این استارتاپ به عنوان 
اولین اس��تارتاپ با موضوع امنیت سایبری، این اس��ت که بتوانیم یك سری 
ایده ه��ای نو در حوزه امنیت س��ایبری را به وجود بیاوریم و در نهایت بتوانیم 
ش��رکت های س��رمایه گذاری خصوص��ی را به 
ایده پردازان متصل کنیم تا به ایجاد شرکت های 
دانش بنیان در حوزه امنیت سایبری منجر شود.
عبادتی ب��ه وضعیت دانش��گاه خوارزمی در 
ح��وزه آی.تی اش��اره و تصریح کرد: دانش��گاه 
خوارزمی طی چندس��ال گذشته جهش بسیار 
خوبی در حوزه علمی، پژوهش��ی، کارآفرینی، 
راه اندازی مرکز رشد و تاسیس مرکز تخصصی 

امنیت شبکه در دانشگاه داشته است.
وی اف��زود: در گذش��ته چنین فعالیت هایی 
وجود نداشت، اما اکنون فقط در مرکز تخصصی 
آپا 10 دانش آموخته در حوزه امنیت س��ایبری 
کار می کنن��د و همین باعث ش��ده دانش��گاه 
خوارزمی در زمینه امنیت سایبری در جایگاه نخست استان قرار داشته باشد؛ 
در س��ال 98 هم این مرکز چشم اندازی برای طرح های امنیت سایبری کشور 

دارد که امیدواریم با حمایت وزارت ارتباطات به سرانجام برسد.

دکتر علی وحدت در دیدار با »نعیم ثجیل یس��ر«، وزیر ارتباطات عراق در 
حاشیه نشس��ت فعاالن صنعت IT ایران با وزیر ارتباطات عراق با بیان اینکه 
دولت ایران س��رمایه جدی برای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و فناور 

در کش��ور در قالب صندوق نوآوری و شکوفایی 
اختصاص داده اس��ت، گفت: ایران در حوزه های 
مختلف فناوری پیش��رفت کرده که اکثر آنها به 
دس��ت محققان جوان ایرانی بومی ش��ده اند، به 
طوری ک��ه هم اکنون نزدیك به 4 هزار ش��رکت 
دانش بنیان در ای��ران در همین حوزه ها فعالیت 

می کنند.
به گ��زارش مه��ر، رئیس صندوق ن��وآوری و 
ش��کوفایی افزود: یک��ی از بخش های مهمی که 
ش��رکت های ایرانی در آن س��هم باالیی دارند و 
پیش��رفت های زیادی در آن حاصل شده، حوزه 

ارتباطات و فناوری اطالعات است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از سیاست های مهم 

کشور فعالیت گسترده بخش خصوصی در تمامی حوزه به خصوص ارتباطات 
و فناوری اطالعات اس��ت، تصریح کرد: س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 
هم یکی از نهادهای خصوصی کش��ور است که در صدد است که ارتباط بین 

ش��رکت های این ح��وزه را مدیریت کند. در همین ارتب��اط دولت نیز همواره 
خود را در کنار این ش��رکت می بیند. وحدت با بیان اینکه صندوق نوآوری و 
شکوفایی در بحث تامین مالی در کنار شرکت های دانش بنیان است، گفت: از 
آنجایی که بحث صادرات به کشورهای همسایه 
به خصوص کش��ورهایی با قراب��ت فرهنگی با 
ایران اهمیت دارد، صندوق نوآوری و شکوفایی 
ابزارهای مالی شامل تسهیالت، سرمایه گذاری 
و پوشش ریس��ك را برای شرکت های بخشی 
خصوصی با پتانس��یل صادرات در نظر گرفته 

است.
نعیم ثجیل یسر، وزیر ارتباطات عراق در این 
دیدار از آمادگی عراق برای برپایی نمایشگاهی 
از توانمندی ه��ای ش��رکت های ایران��ی حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباط��ات ایرانی در بغداد 

خبر داد.
وی تصریح کرد: امیدواریم همکاری بس��یار 
گسترده ای بین دو کشور با هدف انتقال تکنولوژی در حوزه فناوری اطالعات 
صورت گیرد و ش��اهد گس��ترش روزافزون همکاری ه��ا در زمینه ارتباطات و 

فناوری اطالعات بین دو کشور باشیم.

حمایت صندوق نوآوری از صادرات دانش بنیان به کشورهای همسایهاستارتاپ امنیت سایبری در دانشگاه خوارزمی برگزار می شود

به نظر شما رفتار تکانشی سبب می شود رهبر بزرگی باشید؟ رفتار تکانشی 
رفتاری است که فرد در شرایط برانگیختگی آنی بروز می دهد و شاید پس از 

مدتی دچار پشیمانی شود. 
تص��ور کنید قصد ش��رکت در جلس��ه ای را داری��د و قرار اس��ت در مورد 
محصول��ی برای س��رمایه گذاران صحبت کنید. بدون ش��ك در این جلس��ه 
توسط س��رمایه گذاران سنجیده می شوید و آنها مهارت های رهبری و اهداف 
کارآفرینی تان را مورد قضاوت قرار می دهند. اولین س��ؤالی که برای تان ایجاد 
می شود این است که سرمایه گذاران چه انتظاری از شما دارند و چه نوع رهبری 
را ترجیح می دهند؟ آیا به دنبال فردی دوراندیش هستند که درباره همه چیز 
مشورت می گیرد؟ یا فرد نترسی را می خواهند که از روی غریزه کار می کند؟ 
دانیل کانمن، نویسنده  کتاب »تفکر سریع و کند« و برنده جایزه نوبل می گوید 
اگر می خواهید س��رمایه گذاران شما را رهبری بزرگ بدانند و به شما اعتماد 

کنند، ویژگی های یك فرد نترس و جسور را داشته باشید.
به گفته کانمن وقتی در حال پیشرفت هستید، تصمیم گیری سریع و بدون 
تفکر یك نقطه ضعف محسوب می شود، اما زمانی که به نقطه  باالیی برسید 
تمام قوانی��ن تغییر خواهند کرد. فکر می کنید چرا رهبرانی که س��ریع فکر 
می کنند جذابیت بیشتری دارند؟ اگر رهبری برای تصمیم گیری مشورت کند 
تأثیرگذار خواهد بود؟ در ادامه  مقاله به ش��ما می گوییم چرا رهبرانی با طرز 

تفکر سریع موفق تر هستند.
1- تسلط بیشتری روی مسائل دارند

فرد تیر خورده ای را تصور کنید که به اورژانس بیمارس��تان منتقل ش��ده 
اس��ت. شدت خونریزی بسیار باالست و ممکن است فرد بمیرد. قطعاً در این 
شرایط نمی توان به پزشکی اعتماد کرد که کتاب دانشگاهی خود را باز کرده 
و براساس نوشته ها اقدام می کند. در این موقعیت پزشکی نیاز است که سریع 
تصمیم گیری کرده و در کمترین زمان ممکن مهارت های خود را برای بیرون 

آوردن گلوله به کار ببندد.
اگر قادر نیستید در شرایط بحرانی تصور کنید مهارت های خوبی برای انجام 
کار داری��د، الزم اس��ت مهارت های واقعی را در خ��ود پرورش دهید. تجربه و 
مهارت نیازمند تفکر س��ریع و تالش واقعی شماست. سؤاالت احتمالی درباره 
مسائل مالی، هزینه های کسب و کار و هر چیزی که فکر می کنید در جلسه با 
سرمایه گذار بیان می شود را تمرین کنید. بدین ترتیب آمادگی بیشتری داشته 

و می توانید بدون فکر کردن به سؤال های سرمایه گذار پاسخ دهید.
2. کاریزماتیک به نظر می رسند

در س��ال 2015 می��الدی تحقیقی با عنوان »افرادی با طرز تفکر س��ریع، 
س��نجیده تر حرف می زنند« انجام ش��د و این نتیجه به دست آمد افرادی که 
زودتر به س��ؤاالت پاس��خ داده اند، بدون توجه به میزان IQ و دانش عمومی 
کاریزماتیك تر از کس��انی هس��تند که به زمان بیش��تری برای پاس��خ دهی 
نیاز داش��تند. کاریزما به معنای خصوصیات برتری اس��ت که دیگران بیشتر 

می پسندند.
سریع فکر کردن تنها ویژگی نشان دهنده  کاریزماتیك بودن یك نفر نیست.
جان آنتوناکیس، استاد دانشگاه لوزان، کاریزما را به سه دسته تقسیم بندی 
می کن��د. اگر این س��ه م��ورد را در صحبت های خود در نظ��ر بگیرید، حتی 

کاریزماتیك تر از افرادی با طرز تفکر سریع به نظر می رسید:
a. قالب بندی

موضوعی که می خواهید بیان کنید را به شکل داستان و استعاره قالب بندی 
کنید.

b. تأثیرگذاری
به رؤیاهای تان اشاره کنید و آنها را به اهداف و رؤیاهای دیگران ربط دهید 

تا تأثیرگذارتر به نظر برسید.
c. استفاده از تاکتیك

با تغییر لح��ن صدا و حرکات بدن، توجه مخاطبان را به صحبت های خود 
جلب کنید.

3. هوشیارتر از دیگران به نظر می رسند
مردم دوس��ت دارند یك رهبر بزرگ در زمینه هایی که خودش��ان شکست 
می خورند، موفق و س��ربلند باش��د. این یعنی مهارت و توانایی آنها بیشتر از 
خودشان است. بیشتر مهارت ها یادگرفتنی است، اما استعداد خصیصه ای است 
که تنها در برخی افراد خاص وجود دارد. افرادی با طرز تفکر سریع می توانند 

کارهای شان را از طریق درک و شهود ذاتی مدیریت کنند.
درک ذاتی وقتی به دس��ت می آید که در مورد یك ایده حس انس��جامی 
داش��ته باشید که از طریق کلمات قابل وصف نباشند. دستیابی به این درک 
با تکیه بر تجربیات گذش��ته و دانش��ی که طی زمان کس��ب کرده اید فراهم 
می ش��ود. پس هر چقدر تجربه  بیشتری کسب کنید، مهارت بیشتری هم در 
درک شرایط خواهید داش��ت. تفکر در شرایط مساعد احساسی میزان درک 
فرد از ش��رایط را باال می برد پس تنظیم احساسات نیز در این زمینه به شما 

کمك می کند.
4. تحت فشار، آرام به نظر می رسند

واکنش نش��ان دادن تحت استرس باعث بروز یکی از سه رفتار جنگ، گریز 
یا توقف خواهد ش��د. معموالً از رهبران انتظار می رود ش��جاع بوده و بهترین 
تصمیم گیری ها را داشته باشند. سریع فکر کردن نشان می دهد یك رهبر در 

شرایط سخت جا نمی زند.
اگر نمی توانید س��رمایه گذار را با کلم��ات و جمالت صریح تحت تأثیر قرار 
دهید، این کار را با عمل انجام دهید. آرام بودن، محکم و قاطع صحبت کردن 
و آرام نفس کشیدن نشان می دهد روی خود و شرایط موجود مدیریت کنید 

حتی اگر این احساسات واقعی نباشد.
5. قابل اعتماد هستند

سرمایه گذاران سعی می کنند با طرز تفکر واقعی یك رهبر یا کارآفرین آشنا 
شوند نه طرز تفکری که به صورت نمایشی اجرا می شود. فردی که به سؤاالت 
سریع پاسخ می دهد معموالً طرز تفکر واقعی خود را نشان می دهد. هر چقدر 
زمان پاس��خ دهی کمتر باشد یعنی مغز پردازش کمتری روی پاسخ داشته و 

حرفی که زده می شود تفکر واقعی اوست.
نکات و توصیه های کاربردی

اگر مهارت سریع فکرکردن ندارید، ارتباط چشمی برقرار کنید زیرا ارتباط 
چش��می و صداقت نسبت به مسائل مختلفی روش خوبی برای جلب اعتماد 
طرف مقابل اس��ت. اگرچه نقطه ضعف نش��ان دادن درست نیست، اما کمی 
آسیب پذیری، میزان اعتماد طرف مقابل را افزایش می دهد. پس تنها از اهداف 
و موفقیت های خود صحبت نکنید، بلکه کمی از نگرانی ها و شکست های تان 
بگویید. بیشتر سرمایه گذاران این ش��رایط را پشت سر گذاشته اند و با دیدن 
آسیب پذیری ها اعتماد بیشتری به چشم اندازهای طرف مقابل خواهند داشت.

مدت زمان تصمیم گیری تأثیر مستقیمی روی دقت فرد دارد، زیرا مغز انسان 
قبل از هر تصمیم گیری، به جمع آوری ش��واهد می پردازد. برخی تصمیمات 
مهم تر هس��تند و بدون ش��ك مغز به شواهد بیش��تری نیاز دارد. مدت زمان 
جمع آوری ش��واهد، روی کیفیت و دقت تصمیم گی��ری تأثیر می گذارد. بین 
رهبران واقعی و افرادی که تالش می کنند رهبری بزرگ به نظر برسند تفاوت 
زیادی وجود دارد. رهبران واقعی و موفق زمان الزم برای جمع آوری شواهد را 
می دانند و هرگز به دقت تصمیم گیری شان بابت تأخیر خدشه وارد نمی شود.
inc/ucan :منبع

تحویل، از بسته بندی های مناسب استفاده خواهد کرد
شـهروندان آمریکایـی می توانند 95درصد محصوالت موجود در منوی اسـتارباکس را 
از طریق اپلیکیشـن اوبر ایتز و در زیرمنوی خدمات جدید سـفارش دهند. اسـتارباکس 
همچنین اعالم کرده اسـت سـفارش مشـتریان در مدت زمان حداکثر 30 دقیقه تحویل 
داده خواهد شد و برای گرم نگه داشتن آنها در این مدت از بسته بندی جدید و مناسبی 
اسـتفاده خواهد کرد. هزینه  پایه برای حمل سـفارش ها 2.49 دالر برای رزرو است که به 

قیمت قهوه، غذا و هزینه  پیک اضافه خواهد شد.
این فروشـگاه اسـتارباکس در سان فرانسیسـکو، یکـی از 14 هزار شـعبه  این برند در 

آمریکا و 29 هزار شعبه  آن در سراسر جهان است
خدمـات تحویـل قهـوه پیش از ایـن در شـهر میامی آمریکا تسـت شـده و به دلیل 
موفقیت آمیز بودن آن قرار اسـت در سـایر شـهرهای آمریکا نیز ارائه شـود. طبق گفته 
اسـتارباکس، خدمـات تحویل محصوالت در هفت شـهر آمریکا )یک مورد فاش نشـده 

است( تا بهار ارائه خواهد شد و بعد از آن نوبت به شهر لندن خواهد رسید.
یک دوچرخه سـوار که برای اوبر ایتز کار می کند و غذای 200 هزار رسـتوران را در 36 

کشور تحویل می دهد
اسـتارباکس 29 هزار شعبه در سراسـر جهان دارد و اوبر نیز غذا و نوشیدنی 200 هزار 
رسـتوران را به مشتریان در 36 کشـور تحویل می دهد. قرارداد جدید به این معنا است 
که یکی از پررشـدترین خدمات تحویل غذای آمریکا و یکی از بزرگ ترین فروشگاه های 

زنجیره ای دنیا با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
اوبر ایتز، پررشدترین خدمات تحویل غذا در آمریکا است که با Grubhub، کسب وکار 
پیشرو در این صنعت رقابت می کند. همکاری اوبر ایتز و مک دونالدز نقش مهمی در رشد 
این شـرکت داشـته است و امیدوار هسـتند همکاری با اسـتارباکس نیز نتیجه  مشابهی 
داشـته باشـد. اوبر ایتز در سه ماهه سـوم سـال 2018 حدود 2.1 میلیارد دالر از مجموع 
ارزش کل خرده فروشی را به خود اختصاص داده و ساالنه بیش از 150درصد رشد می کند.

رهبران موفق و بزرگ سریع تر فکر می کنند

اوبر و استارباکس برای تحویل قهوه با یکدیگر همکاری می کنند

یادداشـت

دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش، شیوه نامه »جشنواره 
نوآوری در فرآین��د آموزش و یادگیری« را با تاکید بر روش های تدریس تلفیقی 
و مسئله محور، به اس��تان ها ابالغ کرد. به گزارش مهر، کیفیت بخشی به فرآیند 
آموزش و یادگیری، آش��نایی با روش های تدریس تلفیقی، حل مسئله مبتنی بر 
رویکردهای برنامه درسی ملی و شناسایی، تبادل و ترویج روش های خالق و نوآور 
در فرآیند آموزش و یادگیری را از اهداف برگزاری این جش��نواره اس��ت. نوآوری 
در روش ه��ای تدری��س با تاکید بر روش های تلفیقی و مس��اله محور، نوآوری در 
تولید و به کارگیری رسانه های پرش��مار، نوآوری در روش های ارزش یابی فرآیند 
محور و عملکردی و نوآوری در روش های مشارکت اولیای دانش آموزان در فرآیند 

یادگیری از محورهای برگزاری جشنواره نوآوری های آموزش و یادگیری است.

ابالغ شیوه نامه »جشنواره نوآوری در 
فرآیند آموزش و یادگیری«



ممکن اس��ت این روزها اینترنت تمام توجه را به خود جلب کرده باشد، 
اما تلویزیون همچنان سلطان رسانه هاست. براساس یك مطالعه  جدید، یك 
آمریکایی به طور متوسط بیشتر از چهار ساعت و نیم از یك روز را در مقابل 
تلویزیون می گذراند و ح��دود 99درصد از خانه های ایاالت متحده  آمریکا 

حداقل یك تلویزیون دارند.
این ارقام یك موضوع را به وضوح نشان می دهد: تبلیغات تلویزیونی هنوز 
هم قدرتمندترین و فراگیرترین ابزار برای دسترس��ی به مصرف کنندگان 
هس��تند، اما برای کس��ب و کارهای کوچك، موانع اس��تفاده از تبلیغات 
تلویزیونی ممکن است دلسردکننده باشد؛ زمان پخش آنتن زنده می تواند 
بس��یار گران باش��د و تولید یك تبلیغ خوب سخت و هزینه بر است. هیچ 
وس��یله  تبلیغاتی دیگری بینایی و ص��دا را ترکیب نمی کند و چنین تأثیر 
ش��گرفی ندارد، اما تبلیغات تلویزیونی معایبی ه��م دارد، از جمله، هزینه 

تولید تبلیغات تلویزیونی و اجرای آن گران است. 
مزایا و معایب تبلیغات تلویزیونی                                

براساس یکی از مطالعات اخیر دانشگاه ایالت Ball در مورد عادات مصرف 
رس��انه ای آمریکایی های متوسط، علی رغم محبوبیت باالی اینترنت در چند 
سال اخیر، تلویزیون هنوز هم رس��انه  غالب در اکثر خانه های ایاالت متحده 
است. به طور متوسط، جمعیت عمومی روزانه بیش از چهار ساعت و نیم را در 
مقابل تلویزیون می گذرانند که این تماشای تلویزیون را به یکی از رایج ترین 
فعالیت های تفریحی مدرن تبدیل می کند. با وجود این آیا تعجب آور است که 

تبلیغات تلویزیونی قدرتمندترین شکل از تبلیغات است؟
تبلیغات تلویزیونی این امکان را به شما می دهد که خدمات، محصوالت 
و کسب و کار خود را به  گروه وسیعی از مخاطبین نشان داده و در مورد 
آنها صحبت کنید. همچنین این امکان را به شما می دهد تا در واقع مزایای 
مالکیت را نش��ان دهید. ش��ما می توانید چگونگی کار کردن محصول و یا 
نحوه  ارائه خدمات خودتان و همچنین اینکه چگونه بس��ته بندی می شود 
را نش��ان دهید تا مشتریان آتی شما بدانند که در مراکز فروش دنبال چه 
چیزی باش��ند. در حالی که هر دو رس��انه  آنالین و چاپی برخی از مزایای 
مشابه را دارند، تبلیغات تلویزیونی بهترین راه را برای گفتن داستان خود 

در یك قالب جذاب و مشتری مدارا نه ارائه می کند.
در تبلیغات چندین نقطه  حس��اس وجود دارد تا به صورت تأثیرگذاری 
رفتار خرید مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار داد. تلویزیون باعث می شود 
که آن را به سرعت انجام دهید و این امکان را به کسب و کار شما می دهد 

تا خریداران بالقوه بیشتری را به مشتریان پرداخت کننده تبدیل کنید.
تلویزی��ون از زمانی که در اتاق های نش��یمن برای اولین بار ظاهر ش��د 
تبلیغات تلویزیونی برای عمده فروشان بزرگ یکی از محبوب ترین رسانه ها 
بود. با به وجود آمدن تلویزیون های آنتنی هزینه های تولید کاهش یافت و 
فرصتی برای دستیابی به بازارهای کوچك تر و مورد نظر ایجاد شد که آن 
را به گزینه ای ماندگار برای کسب و کارهای کوچك تا متوسط تبدیل کرد.

برای ایجاد یك تبلیغات تلویزیونی مؤثر ابتدا الزم است یك متن خوب 

داشته باشید که یك پیشنهاد قوی و محکم را تاکید می کند. تبلیغات باید 
همچنین به صورت مؤثر تولید ش��ود و به همین علت است که بهتر است 
خدمات یك دفتر تبلیغاتی را به صورت لیس��ت درآوریم که می تواند یك 

فعالیت تبلیغاتی کلی را ایجاد کنید.
هنگامی ک��ه یك تبلیغ تلویزیونی را پخ��ش می کنید اغلب، مخاطبین 
شیفته و گرفتاری دارید. شما زمان زیادی دارید که می توانید در آن زمان 
تبلیغات خودتان را به آنها برسانید. شما همچنین محیطی را با تبلیغ تان 
ایجاد می کنید که این توانایی را دارد که پیام شما را منتقل کند و بیننده 
را جذب کند، ش��ما از بینایی و صدا برای تحت تأثیر قرار دادن روشی که 

مردم تبلیغات شما را می بینند استفاده می کنید.
بس��ته به زمانی از روز که در آن زمان تبلیغات خود را پخش می کنید، 
می توانید به مخاطبین موردنظرتان دسترسی داشته باشید. برای مثال، اگر 
شما یك کسب و کار مرتبط با لوازم نظافت منزل داشته باشید، تبلیغات 

در طول روز را که اکثر خانه دارند در منزل هستند را در نظر بگیرید.
ب��ا در نظر گرفت��ن هزینه ها و مناف��ع، آیا تبلیغ��ات تلویزیونی رویکرد 
صحیحی برای کسب و کارهای کوچك است؟ در پایین به برخی از مزایا و 
معایب تبلیغات تلویزیونی می پردازیم و به شما کمك می کنیم تا تصمیم 
بگیرید که آیا تبلیغات تلویزیونی انتخاب درس��تی اس��ت یا خیر. با وجود 
تمام رسانه هایی که امروزه برای تبلیغات وجود دارد، مانند رادیو، اینترنت 
و رس��انه های چاپی، تلویزیون همچنان یك مسیر قدیمی و درست است. 
با تحقیقات درس��ت، می توانید تبلیغات تان را ب��ه مخاطبین مورد نظر و 
یا مخاطبین جدید برس��انید. اگرچه تبلیغات تلویزیونی می تواند بس��یار 
تأثیرگذار باشد، اما این تأثیرگذاری ممکن است به کیفیت تبلیغات، تعدد  
و تکرار آن و زمان پخش آن بستگی داشته باشد. بهتر است مزایا و معایب 

تبلیغات تلویزیونی را قبل از اقدام به ایجاد آن بررسی کنید.
 برخی از مزایای تبلیغ کسب وکار کوچک تان در تلویزیون 

عبارتند از:
- تلویزی��ون به مخاطبین بیش��تری نس��بت به روزنامه ه��ای محلی و 
ایس��تگاه های رادیویی دسترس��ی دارد و این کار در یك دوره  زمانی کوتاه 
انجام می ش��ود. براس��اس یك مطالعه، آمریکایی ها در سال 2010 به طور 
متوسط 96 دقیقه را برای گوش دادن به رادیو سپری کرده اند و 30 دقیقه 
از روز را برای خواندن روزنامه و این در برابر چهار ساعت و نیم در یك روز 

که یك شخص متوسط در مقابل تلویزیون می گذراند رقم ناچیزی است.
-  تبلیغات تلویزیونی هنگامی به بینندگان ارائه می شود که هوشیارتر هستند.
-  این امکان را به ش��ما می دهد که پیام خودتان را با استفاده از دیدن، 
صدا و حرکت انتقال دهید که به کس��ب و کار شما یا تولیدات یا خدمات 
ش��ما اعتبار می بخش��د. در تبلیغات چاپی س��عی می کنید تا از عناوین و 
تصاویر جذاب استفاده کنید تا افراد را مجبور کنید که در مورد محصول تان 
بخوانند و تنها می توانید امیدوار باشید که تمام تبلیغات را بخوانند و نگاه 

کنند. در رادیو مزیت صدا وجود دارد ولی تصویر نه.
 - به شما این فرصت را می دهد تا خالق باشید و یك شخصیتی را برای 
کسب و کارتان بسازید، که این می تواند به خصوص برای کسب و کارهای 

کوچك که به مشتریان تکرارشونده وابسته هستند مؤثر باشد.

- تصور کنید که شما تولیدات خودتان را به صورت شخصی به میلیون ها 
خانه در سراس��ر کش��ور می برید تا نش��ان دهید چرا محصول شما بهتر، 
سریع تر، قوی تر و یا ماندگارتر است و این را در مقابل آنها نشان می دهید. 
یک��ی از بزرگ ترین مزایای تبلیغات تلویزیونی توانای��ی آن برای برقراری 
ارتباط با مش��تریان بالقوه ش��ما در هر جا که هستند است. این مانند این 
اس��ت که به شانه ش��ان ضربه ای می زنید و می گویید: »آهای، بیا و این را 

نگاه کن!«
برخی از معایب تبلیغات تلویزیونی

با تمام مزایایی که تبلیغات تلویزیونی داراس��ت، تبلیغ کسب و کارتان 
در تلویزیون مطمئناً چندین معایب هم دارد. به جز موارد اواخر ش��ب در 
شبکه های تلویزیون کابلی محلی، هیچ رسانه  تبلیغاتی بیشتر و سریع تر از 
تلویزیون بودجه  ش��ما را تمام نمی کند. تولید تبلیغات، که می تواند شامل 
استخدام نویسنده  متن، بازیگران، ویراستاران فیلم و یا یك آژانس تبلیغاتی 
باشد تنها قدم اول است. شما باید هزینه زمان پخش را هم پرداخت کنید 
و چون مطالعات نش��ان داده اس��ت که تبلیغات تلویزیونی با تکرار پخش 
تأثیرگذارتر می ش��وند، مطمئناً خواهید خواست تا قطعه  شما چندین بار 
پخش شود. به همین علت، اکثر ایستگاه های تلویزیونی قیمت گذاری شان 

را سازماندهی می کنند تا خرید تبلیغات گروهی برای تان جذاب تر باشد.
عیب دیگر این اس��ت که ایجاد تغییرات س��خت اس��ت. درحالی که در 
تبلیغات روزنامه ای به روزرس��انی قیمت فروش و یا یك پیشنهاد خاص به 
سادگی تعویض یك برگه کوپن است، در تبلیغات تلویزیونی این به معنای 
به روزرسانی متن نمایش و فیلم برداری مجدد کل تبلیغات است که شامل 

هزینه های اضافی است.
همچنین ممکن است مش��خص کردن مخاطبین اصلی تان با تبلیغات 
تلویزیونی س��خت باشد، اگرچه چندین روش بهتر وجود دارد که می تواند 
در این زمینه کمك کند. برای مبتدیان، قبل از سازماندهی کردن و خرید 
زمان پخش در نظر بگیرید که مخاطبین شما چه کسانی هستند. آیا بخش 
بزرگی از مش��تریان شما به زبان اسپانیایی صحبت می کنند؟ اگر این طور 
اس��ت، بهتر اس��ت زمان پخش را از یك ایستگاه به زبان اسپانیایی، مانند 
Telemundo، خرید کنید و اگر در کسب و کار کالسکه  کودک هستید، 
بهتر اس��ت زمان هایی از روز را برای پخش تبلیغات تان بخرید که مادران 

خانه دار بیشتر احتمال دارد که تبلیغات شما را ببینند.
 McKinsey & براس��اس یك مطالعه توسط شرکت مشاوره  مدیریت
Co. در س��ال 2010 تأثیرگ��ذاری تبلیغات تلویزیونی ممکن اس��ت یك 
س��وم میزانی باشد که در سال 1990 داشت. مصرف کنندگان، به خصوص 
نوجوانان، بیش��تر به منابع س��رگرمی جایگزین از جمله پخش کننده های 
MP3 و یا تماش��ای برنامه ه��ای آنالین روی آورده ان��د. با کاهش افرادی 
که تلویزیون را تماشا می کنند افراد کمتری تبلیغات شما را خواهند دید.

همچنین نمی توانید مس��ئول رفتار بیننده ها باشید. بسیاری از افراد در 
زمان پخش آگهی ه��ای بازرگانی صدای تلویزیون را قطع می کنند و یا از 
آن به عنوان زنگ تفریحی برای انجام کارهای دیگری قبل از شروع مجدد 

برنامه شان استفاده می کنند.
smallbusiness , allbusiness :منابع

داستان گویی در برندینگ و بازاریابی 

تمام تصمیمات انس��ان ها براس��اس احساسات اس��ت 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.
اگ��ر می خواهید بیزینس و ی��ا برند خود را بس��ازید باید مهارت 
داس��تان گویی داشته باشید یا از کسی که این مهارت را دارد کمك 

بگیرید.
با توجه به این مس��ائل مروری می کنیم بر اهمیت داس��تان گویی 
برای برند ش��ما و چگونگی اس��تفاده اثربخش از آن در بازاریابی و 

تبلیغات.
چرا داستان گویی برای برند شما اهمیت دارد؟ )چرا داستان برند 

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

-1یك س��ری آمار و ارقام و نمودار در مورد اهمیت سرعت عمل 
و زمان در نجات جان انسان ها

-2مقال��ه ای دردن��اک در مورد مردی که ش��اهد درد کش��یدن 
همسرش به خاطر کندی و عدم مهارت اورژانس است؟

اگر ش��ما هم مثل 99.999درصد افراد هس��تید داس��تان همان 
چیزی است که برای پیشرفت و برندینگ به دنبال آن هستید

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

این توانایی داس��تان گویی اس��ت ک��ه ش��ما را از رقبای تان جدا 
می کند. داس��تان شما تفاوت ش��ما با دیگران است و باعث می شود 

مشتریان به شما اعتماد کنند و روی شما سرمایه گذاری کنند.
در بعضی موارد داس��تان گویی، نرخ تبدی��ل را افزایش نمی دهد 
بلک��ه کیفی��ت و ارزش نرخ تبدیل را بیش��تر می کن��د. یك تابلوی 
نقاش��ی به همراه داستان نقاش آن توسط مخاطب 11درصد بیشتر 
ارزش گذاری می ش��ود. کس��ب و کارهای کوچك 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 
یك س��ری حقای��ق را بازگو نکنید، چیزی برای س��رمایه گذاری به 

مردم بدهید.
جزییات در مقابل کلی گویی

وقتی به دنبال داس��تانی ب��رای ارتباط برقرار ک��ردن با مخاطب 
هستیم، بیشتر صاحبان کس��ب و کار به سراغ مواردی می روند که 
مخاطب بیش��تری را در بر بگیرد و این باعث می ش��ود بس��یاری از 
جزییات را نادیده بگیرن��د. در حالی که مخاطب با جزییات ارتباط 

احساسی برقرار می کند.
یك نویس��نده ماه��ر می داند ک��ه هرچه یك داس��تان دقیق تر، 
ب��ا جزییات بیش��تر و شخصی سازی ش��ده تر باش��د از ط��رف گروه 
گس��ترده تری دیده می شود. ش��اید به نظر غیرعادی بیاید اما کاماًل 
با عقل جور در می آید چون این جزییات هس��تند که داستان شما 
را واقعی و مرتبط می س��ازد و این گونه زنده به نظر می آید. جزییات 
دقیق باعث می ش��ود 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 س��طح قرار دارد، در تمام پلتفرم ها 
قابلیت انتش��ار دارد و به راحتی امکان به اشتراک گذاری آن فراهم 
است. سایر رس��انه ها مثل پست در شبکه های اجتماعی و بالگ ها، 

خبرگزاری ها و... برای داستان گویی بسیار جذاب هستند.
این موارد می توانند به عنوان یك آگهی تبلیغاتی مورد اس��تفاده 
قرار بگیرند و رابطه ای ارزشمند، با اصالت و واقعی با مخاطب ایجاد 

کنند.
نتیجه گیری

داس��تان ها، علی الخصوص داس��تان های دقیق و پ��ر از جزییات، 
بهتری��ن راه برای ایجاد رابطه احساس��ی و طوالنی مدت با مخاطب 

هدف است. 
داستان به یاد ماندنی و موثر است.

تفاوتی نمی کند داس��تان برند خ��ود را از طریق ویدئو، بالگ و یا 
اس��توری تعریف کنید در هر حال داستان گویی می تواند به ساختن 

کسب و کار شما کمك کند.
disruptiveadvertising/mbanews :منبع
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درگیر س��اختن کارمندان در اس��تراتژی بازاریابی ش��رکت ایده تازه ای 
محسوب نمی شود. به طور معمول از کارمندان درخواست به اشتراک گذاری 
محتوای بازاریابی مد نظرشان در شبکه های اجتماعی صورت می گیرد. با 
این حال تاکید بسیاری از کارش��ناس های حوزه کسب وکار روی آموزش 

کارمندان نسبت به تولید محتوای باکیفیت است. 
وقتی ایده نگارش مقاله حاضر به ذهنم رس��ید، با برخی از ش��رکت ها 
تماس گرفتم. در حالی که ش��مار بس��یار زیادی از آنها شیوه های ساده ای 
برای استفاده از کارمندان سایر بخش ها در حوزه بازاریابی داشتند، برخی 
از آنها ایده های جذابی را ارائه کردند. در این مقاله تالش من بیان ایده های 

جالب و کاربردی برای استفاده بازاریابی از کارمندان شرکت است.
پیش از پرداختن به ادامه مقاله باید یك مسئله مهم را روشن کرد: چرا 
اس��تفاده از س��ایر کارمندان در بخش بازاریابی مهم است؟ در پاسخ باید 
به رفع کمبودها و افزایش تاثیرگذاری محتوا اش��اره کرد. بر این اس��اس 
همکاری با کارمندان در حوزه بازاریابی ارزش افزوده مورد نیاز ما را فراهم 
می آورد. اکنون اجازه دهید به سراغ ایده های کاربردی در این زمینه برویم.
با آنها خوش گذرانی داشته باشید؛ نیک توزیر )طراح تبلیغات 

تیم کری شال(
آیا ویدئوی تبلیغاتی برند آمازون برای سال نو را در ذهن دارید؟ آژانسی 
که این ویدئو را تولید کرد، در س��اخت آن ایده های زیادی را از کارمندان 
معمولی اش اقتباس کرد. یکی از ویژگی های این موسس��ه روابط نزدیك و 
خودمانی میان مدیران و کارمندانش است. به این ترتیب در مناسبت های 
خاص تمام کارمندان و مدیران آژانس با لباس های خنده دار در محل کار 
حاضر می شوند. همچنین مشاهده رویدادهای ورزشی مهم نیز در دستور 
کار جمعی از اعضای شرکت قرار دارد. وقتی کارمندان ما اوقات خوشی را 
در کنار هم داشته باشند، عالقه شان نسبت به مشارکت بیشتر در سایر امور 
افزایش می یابد. درس��ت در همینجا می توان از آنها برای طراحی کمپین 

بازاریابی استفاده مناسب را داشت. 
ارتباط با مخاطب های کارمندان؛ کاترین گیس )مدیر بخش 

اجرایی برند فوندرا(
هنگامی که برندها به دنبال افزایش س��طح تاثیرگذاری ش��ان هستند، 
نگارش مقاله به عنوان نویس��نه میهمان در س��ایت های ب��زرگ یکی از 
بهترین گزینه ها خواهد بود. در این زمینه باید تا جای ممکن مخاطب های 
اولیه مطالب مان را افزایش دهیم. یکی از اقدامات مناس��ب در این میان 
درخواست اطالع رس��انی کارمندان به دوس��تان و نزدیکان شان پیرامون 
مطالب مان اس��ت. به این ترتی��ب میزان بازدید اولی��ه مقاله برندمان در 
سایت های تحلیلی بیشتر خواهد شد. شاید در نگاه نخست این کار فایده 
چندانی نداش��ته باش��د، اما با این کار ش��انس مطلب ما برای نمایش در 
بخش مطالب پرطرفدار و با لطبع جذب هرچه بیشتر بازدیدکننده افزایش 

چشمگیری خواهد یافت. 
استفاده از تحصیالت تکمیلی کارمندان؛ کولتن ِدووس )طراح 

 Resolute بازاریابی و کارشناس پلتفرم های ارتباطی در موسسه
 )Technology Solutions

به طور معمول کارمندان شرکت ها سابقه حضور در کالس های آموزشی، 
سمینارها و دوره های دانشگاهی را دارند. به هنگام استخدام نیروی کار از 
آنها رزومه ای پیرامون چنین تحصیالت تکمیلی را ارائه دهید. به این ترتیب 
در زمان مناسب فرصت همکاری بیشتر با آنها را خواهیم داشت. در برخی 
موارد حتی امکان برگزاری کالس آموزشی توسط کارمند دارای تحصیالت 
مرتبط به منظور افزایش س��طح آگاهی سایر کارمندان وجود دارد. ما در 
شرکت مان چنین کاری را به هنگام همکاری با یکی از موسسه های تامین 
امنیت سیس��تم انجام دادیم. به این ترتی��ب کارمندان ما فرصت افزایش 
س��طح اطالعاتی شان را داش��تند. در نتیجه مش��کالت امنیتی برند ما با 

افزایش سطح آگاهی کارمندان تا حد زیادی کاهش یافت. 
پس از برگزاری این دوره آموزش��ی میزان تعام��ل کارمندان با مدیران 
افزای��ش یافت. در حقیقت کارمندان از برگزاری یك دوره رایگان و بهبود 
وضعیت رزومه ش��ان خوش��حال بودند. به همین دلیل در زمینه بازاریابی 

ایده های بیشتری از آنها دریافت می کردیم.

از آنها بخواهید در مورد روزشان بنویسند؛ اریک کوانسُترم 
)CIENCE مسئول بخش بازاریابی برند(

در برند CIENCE کارمندان از طریق نگارش مطلب در مورد روز کاری 
و شخصی شان به ما در فرآیند بازاریابی کمك می کنند. استفاده اصلی ما 
از مطالب کارمندان در زمینه نمایش شیوه زندگی و کارهای پژوهشگران، 
نمایندگان بخش فروش و مدیران قس��مت امور مش��تریان اس��ت. به این 

ترتیب فرآیند جذب مخاطب برند ما وارد مرحله تازه و جذابی می شود. 
ش��اید در نگاه نخس��ت مقاله های مربوط به فعالی��ت حرفه ای اعضای 
شرکت چندان جذاب نباشد، اما برای کاربرانی که نیم نگاهی به فعالیت در 
حوزه های مختلف تجارت دارند، بسیار جذاب خواهد بود. حداقل برای برند 
CIENCE چنین مقاالتی موجب افزایش سطح تعامل میان مشتریان با 

شرکت شده است. 
آنها را بدل به مدل های آزمایشی برندتان کنید؛ شان پاتل 

)Prep Expert موسس و مدیرعامل(
در موسسه Prep Expert ما پیشنهاد جذابی برای کارمندان مان داریم. 
بر این اساس با توجه به میانگین سنی کارمندان مان اغلب شان دارای فرزندان 
دبیرس��تانی یا دانشگاهی هستند. میانگین سنی اغلب مشتریان ما نیز افراد 
دبیرستانی و دانشگاهی است. به همین دلیل گاهی اوقات با پیشنهاد حقوق 
بیشتر از فرزندان کارمندان به عنوان الگوهای مشتریان استفاده می کنیم. به 
این ترتیب هم هزینه های آزمایش محتوای بازاریابی برندمان کاهش می یابد، 
هم درآمدی اضافه نصیب کارمندان یا فرزندان آنها خواهد شد. همچنین در 
برخی موارد این کارها جزو دوره کارورزی و آموزش دانش��جویان محس��وب 
می ش��ود. به این ترتی��ب فرزندان کارمندان ما دیگ��ر دغدغه ای برای یافتن 

محیطی مناسب به منظور گذراندن این دوره را نخواهند داشت. 
به آنها نشان دهید؛ آئودری فیربرادر )مدیر بازاریابی در موسسه 

)101 WorldWide
در موسس��ه بازاریاب��ی WorldWide 101 ما طرح جالبی به منظور 
افزای��ش فرآیند ج��ذب مخاطب داریم. بر این اس��اس ه��ر ماه مجموعه 
ویدئویی تحت عنوان »مالقات با اعضای تیم« در س��ایت رس��می شرکت 
بارگذاری می ش��ود. در این ویدئو اعضای تیم شرکت دالیل انتخاب شغل 
فعلی شان و همچنین کار در موسسه ما را توضیح می دهند. به این ترتیب 
مش��تریان به خوبی با شرایط کاری اعضای شرکت و همینطور ارزش ها و 
هنجارهای جاری ما آشنا خواهند شد.  هر بخش از ویدئو مخصوص یکی از 
کارمندان است. بر این اساس هر کدام در عرض سه دقیقه داستان زندگی 

و فعالیت حرفه ای خود را بیان می کند.
استفاده از کارمندان به عنوان مدل های واقعی؛ هانا دیکسون 

)Dvines North America مسئول بخش بازاریابی در موسسه(
 Estee Lauder من تجربه همکاری با برندهای بزرگی همچون نستله و
را دارم. براس��اس این تجربه به شما می گویم که اگر به دنبال موفقیت در 
دنیای بازاریابی هس��تید، دور مدل های حرفه ای را خط بکشید. بنا بر نوع 
کسب وکار هر برند آنها نیاز به مدل هایی به منظور نمایش محصوالت شان 
دارند. با این حال استفاده از مدل های حرفه ای به دلیل ظاهر بسیار آراسته 
و دور از واقعیت ش��ان تاثی��ر چندان مثبتی روی مخاطب ن��دارد. راهکار 
جایگزین در این میان استفاده از افراد عادی برای تبلیغ محصول مان است. 
معموال یافتن افراد عالقه مند برای ثبت تصاویر تبلیغاتی بسیار دشوار است. 
با این حال اگر چنین پیش��نهادی را به کارمندان شرکت بدهید، در اکثر 

مواقع با پاسخ مثبت شان مواجه خواهید شد. 
یک��ی از نمونه های موفق اس��تفاده از کارمندان به عن��وان مدل را برند 
نستله رقم زده است. آنها برای تبلیغ سری جدید محصوالت شان به جای 
مدل های حرفه ای از اعضای شرکت استفاده کرده اند. نتیجه کار نیز بسیار 

تاثیربخش تر از نمونه های قبلی با همکاری مدل های معروف بود. 
استفاده از کارمندان در سایت Quora؛ سامیت بنسال 

)کارآفرین و وبالگ نویس(
خوش��بختانه امروزه س��ایت های زیادی برای پاس��خگویی به مشتریان 
درخص��وص محص��والت مختل��ف وج��ود دارد. یک��ی از کاربردی ترین 
س��ایت های موج��ود Quora نام دارد. این پلتفرم ب��ه طور تخصصی در 
زمینه پاسخگویی به پرس��ش های مختلف کاربران اینترنت فعالیت دارد. 
بسیاری از برندها برای بهبود روند پاسخگویی پیرامون محصوالت شان به 
طور اختصاصی به پرسش های کاربران پاسخ می دهند. اگر شما نیز دنبال 

چنین اقدامی هستید، بهترین کارشناس ها برای شما کارمندان تان خواهند 
بود. به این ترتیب از آنها به ش��یوه ای بس��یار خالقان��ه در زمینه بازاریابی 

استفاده خواهید کرد. 
استفاده از محصوالت مان؛ جف موریارتی )مدیر بخش بازاریابی 

)Best Price Nutrition دیجیتال در موسسه
من در زمینه بازاریابی برای یك ش��رکت تولید لوازم پزشکی و مراقبتی 
فعالیت دارم. یکی از عادت های جالب در این برند اس��تفاده از محصوالت 
به وسیله کارمندانش است. به این ترتیب کیفیت محصوالت به طور عینی 
برای مشتریان اثبات می شود. براساس برنامه شرکت در آغاز هر سال )میانه 
ژانویه( دو نفر از کارمندان که مشکل پزشکی دارند، بنا بر نوع مشکل شان، 
محصوالت رایگان شرکت را دریافت می کنند. سپس هر ماه گزارش روند 
بهبود آنها در اکانت های ش��رکت در شبکه های اجتماعی درج می شود. با 
این کار هم Best Price Nutrition به تعهدات خود در زمینه خدمات 
درمان��ی کارمندانش عم��ل کرده و هم کارمندانش ل��وازم مورد نیاز برای 

درمان شان را رایگان دریافت می کنند. 
تقویت تعامل میان کارمندان؛ درک برایان )مسئول بخش 

)EZ Marketing بازاریابی محتوایی در موسسه
همیشه وقتی پای استفاده از کارمندان برای امور بازاریابی می شود، یك 
مشکل مشترک نمایان می شود: عدم تعامل مناسب برندها با کارمندان شان 
و بی میلی آنها به کار بیشتر. اگر به دنبال استفاده از حداکثر توان برندتان 
برای بازاریابی هستید، باید فضای تعاملی میان مدیران شرکت و کارمندان 
ایجاد کنید. در غیر این صورت پیشرفت چندانی در زمینه بهبود وضعیت 
برندتان حاصل نخواهد شد. به یاد داشته باشید وقتی مشتریان از بی میلی 
کارمندان تان نس��بت به همکاری با ش��ما در زمینه بازاریابی مطلع شوند، 
دیدگاه بس��یار منفی در ذهن ش��ان ش��کل خواهد گرفت. در هر صورت 
هیچ ک��س عالقه ای به همکاری با برندی ک��ه حتی کارمندانش نیز رابطه 

خوبی با آن ندارند، نخواهد داشت. 
حضور در جلسات و گردهمایی های کارمندان برای کشف ایده؛ دنی 
دیچیتو )مدیر بخش فروش و بازاریابی در تئاتر کالیفرنیای شمالی(

کارمندان هر موسس��ه ای به طور معمول هر هفته یا هر ماه گردهمایی 
دوستانه ای با هم برگزار می کنند. اگر قصد یافتن ایده های جذاب در زمینه 
بازاریابی را دارید، حضور در این جلسات ضروری است. توجه داشته باشید 
که هدف از حضور در چنین جلساتی تغییر محورشان به گردهمایی تجاری 
نیست. فضای دوستانه آنها را حفظ کنید. در عین حال پیرامون ایده های 
بازاریابی نیز با کارمندان تان گپ  کوتاهی داش��ته باش��ید. به طور معمول 
چنی��ن گفت وگوهای کوتاه و مختصری ایده های جالبی را در ذهن ش��ما 

باز خواهد کرد. 
گفت وگو با کارمندان و تقویت انگیزه شان برای بیان افکارشان؛ 
)Solodev شلبی راجرز )مدیر بخش بازاریابی محتوایی در برند

در موسس��ه Solodev همه کارمندان مش��ارکت مطلوب��ی در زمینه 
بازاریاب��ی و ایده پردازی پیرامون آن دارند. دلیل اصلی این موفقیت را باید 
در آزادی بی��ان افکار کارمندان جس��ت وجو کرد. بر این اس��اس اگر یکی 
از کمپین های ش��رکت به نظر کارمندی نامناس��ب باشد، وی به راحتی و 
بدون ترس از توبیخ یا اخراج نظر خود را بیان می کند. همچنین تخته ای 
مخصوص برای بیان نظرات کارمندان در دفترهای مختلف ش��رکت قرار 
دارد. ب��ه این ترتیب کارمن��دان به راحتی نظرات خ��ود را در زمینه های 

مختلف، از قبیل بازاریابی، بیان می کنند. 
پرهیز از واکنش منفی به ایده های کارمندان؛ نیت مسترسون 

)Maple Holistic مدیر دپارتمان بازاریابی موسسه(
ت��ا اینجای کار تاکید اصلی ما روی تقوی��ت انگیزه کارمندان و دریافت 
ایده های جذاب بوده اس��ت. ب��ا این کار ما فقط محدود ب��ه دریافت ایده 
از کارمندان نخواهد ش��د. نحوه برخورد ما به عنوان مدیر یك ش��رکت با 
ایده ه��ای کارمندان نیز اهمیت باالیی دارد. توجه داش��ته باش��ید که در 
دنی��ای بازاریابی چیزی به نام »ایده مزخ��رف«، »ایده احمقانه« یا »ایده 
به درد نخور« وجود ندارد. ایده های نامناس��ب فقط کیفیت اندکی دارند. 
اگر با چنین ایده هایی مواجه ش��دید، لزومی نیس��ت طرف مقابل تان را با 
عبارت های غیرمعمول تحقیر کنید. اگر این کار را فقط برای چند بار انجام 

دهید، دیگر هیچ کدام از کارمندان تان به سراغ شما نخواهند آمد. 
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روندهای مورد انتظار برای بازاریابی دیجیتال 
در سال 2019

آی��ا از آینده  بازاریابی دیجیتال خبر دارید؟ دوس��ت دارید پیش گویی 
بعضی از بزرگان این حوزه را بشنوید؟ به نظر شما بازاریابی دیجیتال در 

سال 2019 چگونه خواهد بود؟
»آینده بس��یار شبیه گذش��ته، فقط دورتر اس��ت.« این جمله را دن 

کویزنبری بازیکن بیس بال گفته است.
در این مقاله پیش بینی هایی برای بازاریابی در س��ال 2019 با کمك 
نظرسنجی از بعضی رهبران فکری آورده شده است. پیش گویی هایی از 
متخصصین رش��د بازاریابی دیجیتال و لیزا اپولینسکی که یك سخنران 
و صاحب ش��رکت 3DogWrite اس��ت. او ب��رای پیش بینی بازاریابی 

دیجیتال در سال جدید به سه نکته  مهم اشاره می کند:
• دیجیتال، دیجیت��ال و دیجیتال. او می گوید: مخاطبین مش��ارکت 
دیجیتالی بهتر و ش��خصی تری را خواس��تارند. تجربه  کاربران دیجیتال 
نیازمند یکپارچگی بیشتر و اتصال قوی تر میان ابزارهای دیجیتال خواهد 

بود.
• این رسوایی است. اپولینسکی گفته است: سرباری محتوای دیجیتال 
به مفهوم مرور و بهینه سازی پیام های دیجیتال به گونه ای است که آنها را 
موثق و معتبر و مناس��ب حفظ کند. با رشد اخیر فاش شدن اطالعات و 
داده ها نظیر آنچه برای فیس بوک رخ داد، تنظیمات امنیتی افزایش و در 
عوض جمع آوری اطالعات از کاربران روی ش��بکه های اجتماعی و سایر 

کانال های دیجیتالی کاهش پیدا خواهد کرد.
• ی��ك درجه باالتر. بازاریابان برای حف��ظ موقعیت خود در دیجیتال 
مارکتینگ، آموزش هایی به پیش��رفت حرفه ای خود ب��ا برنامه ای برای 
مدرک دیجیتال مارکتینگ )نظیر آنچه دانش��گاه فلوریدای جنوبی ارائه 

می دهد( اضافه خواهند کرد.
با دیوید نیومن، نویس��نده  محبوب کت��اب Do IT marketing  و 
صاح��ب وب س��ایت Speaker profit formula ک��ه ب��ا مدیران و 
کارآفرینانی کار می کند که می خواهند از مهارت های خود کسب درآمد 

کنند، صحبت و سوالی مطرح شد.
• بازاریابی ش��خصی تر. تنها چیزی که نمی توان برون س��پاری کرد و 
مس��ئولیتش را به دیگران سپرد چیس��ت؟ و نیومن پاسخ داد: »حضور 
فیزیکی شما، حداقل هنوز امکانش نیست، بنابراین استراتژی های بازاریابی 
نظیر سخنرانی، شبکه سازی، س��اخت ارتباطات و دیده شدن به صورت 
موثق و قابل اعتماد، روزبه روز اهمیت بیش��تری پیدا می کنند، همچنان 
که دارایی های دیجیتال کاالیی سازی می شوند. مدیران و کارآفرینانی که 
می خواهند در موقعیت رهبران فکری حوزه  خود باشند، در رویدادهای 
صنعتی بیشتری س��خنرانی و در همایش های کلیدی بیشتری شرکت 
خواهند کرد. آنها سمینارهای آموزشی و گردهمایی های بیشتری برگزار 
می کنند و راه های دیگری برای بازاریابی توانایی های خود خواهند یافت و 

برنامه های زنده و شخصی را پیگیر خواهند بود.
• اف��زودن ارزش به تبلیغ��ات. نیومن می گوید: »حتی تبلیغات هم در 
نهایت ارزشمند می شوند و چیزی را به ما نمایش خواهند داد که دنبالش 
هس��تیم. به جای کناره ه��ای آزاردهنده روی وب س��ایت ها یا وقفه های 

ناخواسته که در ویدئوها می بینیم.«
اینجا دو پیشگویی از متخصص فرهنگی بازاریابی جهانی و نویسنده ای 
به نام جان وید که در سطح بین المللی سخنرانی و مشاوره می کند، آورده 

شده است:

• بازاریابی انس��انی. وید گفته اس��ت: »به عنوان یك واکنش شدید به 
سرویس های ضعیف دیجیتالی، لو رفتن اطالعات و حتی فضای سیاسی 
موجود، بازاریابان در سال جدید روی برخورد انسان وارتر با مشتریان خود 
تمرکز خواهند کرد. آنها راه هایی را پی خواهند گرفت که به خرید بیشتر 

مشتریان و ایجاد مشتریان وفادارتر منجر می شود.«
• بازاریابی داخلی پادشاه خواهد بود. مدیران از بازاریابان خود خواهند 
خواس��ت که انرژی بیشتری برای بازاریابی مشتریان داخلی )کارمندان( 
ص��رف کنند، چراکه نرخ اس��تخدام پایین اس��ت و کارمن��دان ناراضی 
دسته دس��ته ش��غل خود را به دلیل تنزل ابقای استعدادهای باالتر ترک 

می کنند. 
در پایان سه مورد از پیشگویی های دیگر را با هم می خوانیم.

• زنجیره  واکنشی جذب مشتری. برای محصوالت یا خدمات باکیفیت 
و گران قیمت، بازاریابان به راه  حل های کوتاه مثل یك گوی جادویی نگاه 
نمی کنند، بلکه بر رویکرد کلی بازاریابی خود تمرکز خواهند کرد. معجزه 
در مجموع��ه ای از بازاریابی با روش های گوناگون رخ می دهد. آنهایی در 
این مسیر برنده اند که بر یك مسیر خودنگه دار برای جذب مشتریانی که 

قیمت باالیی می پردازند، تمرکز می کنند.
• س��خاوت و دس��ت ودلبازی برند. محتوای ارزش��مند رایگان بیشتر، 
دوره های آزمایش��ی  و نمونه های رایگان زیادتر در دستور کار روزانه قرار 
خواهد گرفت. حتی در دنیای دیجیتال نیز حقایق بنیادین با گذش��ت 
زمان خودشان را نشان می دهند و بزرگترین حقیقت این است که شما 
بای��د بدهید تا بگیرید. قانون رفتار متقابل به درس��تی و اطمینان قانون 

جاذبه  زمین است.
• جنبه های سرگرمی. دنبال سرگرمی بیشتر در بازاریابی خود باشید 
تا میان شلوغی بازار دیده شوید. سرگرمی و تفریح می تواند توجه افراد را 
به خود جلب کند. اخیرا مرد بزرگ دنیای بازاریابی یعنی دیوید اگیلوی 
گفته اس��ت: »ش��ما نمی توانید روح و روان ها را در یك کلیس��ای خالی 

نجات دهید.«
بیایید با واقعیت روبه رو شویم. نیازی به نیروهای ماورا الطبیعی و علم 
غیب نیست که بدانیم بازاریابی روزبه روز بیشتر به سمت دیجیتالی شدن 
پیش می رود. این به معنای اس��تریم های زنده  بیشتر، پیام های ویدئویی 
بیش��تر و محتوای آنالین فراوان تر با تقویت ارتباطات با بازارهای بکر و 

دست نخورده است.
FORBES/zoomit :منبع

ایستگاهبازاریابی 12 راهکار خالقانه برای تقویت ایده پردازی کارمندان در زمینه بازاریابی

تقویت ایده پردازی کارمندان برای بازاریابی بهتر

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

به قلم: آن جین  کارشناس امور بازاریابی    
ترجمه: علی آل علی    

شنبه
6 بهمن 1397

شماره 1249



روش هایی برای شناسایی ایده های کسب وکار 
که جهان را تغییر می دهند

آیا می خواهید ایده  کس��ب وکاری داش��ته باشید که جهان را 
تغیی��ر دهد؟ قدم اول اینکه به ص��ورت محلی فکر کنید؛ ببینید 

جامعه محلی شما دقیقا به چه چیزی نیاز دارد.
توانایی شناس��ایی صنایع و کسب وکارهایی که آماده موفقیت 
بزرگ در بازار هس��تند، قدم اول اس��ت، اما کارآفرینی نیازمند 
موردی بیش از یافتن ایده ای است که بتواند درآمد زیادی ایجاد 
کند. کارآفرین��ان برای بهره مندی از قدرت انگیزش��ی الزم که 
منجر به موفقیت پایدار ش��ود، باید به ایده هایی دست یابند که 
به قدر کافی قدرتمند باشند تا جهان را از طریق تاثیرات عمده  

اقتصادی، اجتماعی یا زیست محیطی تغییر دهند.
اگر ایده ش��ما این معیار را برآورده کند و محصول یا خدمات 
ش��ما در جهت منافع جامعه باشد، به سادگی، از انگیزه  بیشتری 
برای درگیرش��دن با چالش های کارآفرین��ی پیش رو برخوردار 
خواهی��د ب��ود. به دلیل اینکه این ایده ای اس��ت که ش��ما واقعا 
می توانی��د از لحاظ احساس��ی و عاطفی در آن س��رمایه گذاری 
کنید. البته، مش��کل اصلی در وهله اول، شناسایی این ایده های 

کسب وکار است.
چگونه این ایده ها را پیدا کنیم؟ در ادامه پنج راه ساده معرفی 
می شود که از طریق آنها می توانید ایده های تجاری تغییردهنده  

جهان را پیدا کنید:
1. فرصت ها را در جامعه اطراف خود جست وجو کنید

گرچه فرهنگ ها و زبان ها ممکن است متفاوت باشد، بسیاری 
از چالش های دنیای ما در بین بسیاری از نقاط جهان مشابه هم 
هس��تند. به همین ترتیب، یکی از بهترین راه ها برای شناسایی 
ایده های متحول کننده  جهان، این است که محلی شروع کنید؛ 

به دنبال مسائلی باشید که مربوط  به جامعه  محلی شما باشد.
نظر جفری لس��لی، مدیرعامل ش��رکت Screems در مورد 
چگونگی جس��ت وجوی فرصت های محلی، جالب توجه اس��ت. 
پیش بینی ش��ده اس��ت که این ش��رکت هلن��دی، تغییراتی را 
 MAPS( Majorدر س��طح محل��ی و جهانی ب��ا اس��تفاده از
Appliance Power Station( ایج��اد خواه��د کرد. مپس، 
یك دستگاه تولید انرژی پاک است که می تواند در خانه یا محل 
کار نصب ش��ود. این دستگاه می تواند جوامع را در سراسر جهان 
ازطریق برق مقرون به صرفه و پایدار تغییر دهد. لس��لی این نکته 

در مورد محلی فکر کردن را تأیید می کند:
بس��یاری از بهترین ایده ها از مش��اهدات شخصی ما به دست 
می آید، اما برای به دس��ت آوردن این بینش، شما باید به درون 

این جامعه بروید.
وی پیشنهاد می کند تا برای یادگیری بیشتر در مورد مسائلی 
که او اش��اره می کن��د، به یك گ��روه داوطلب ملحق ش��وید و 
مقاله های خبری را بخوانید که در مورد مش��کالت ش��هر ش��ما 

صحبت می کنند. لسلی می گوید:
این تعامالت در سطح میکرو، می تواند در یافتن مسئله ای که 

بتوانید به آن پاسخ دهید، کمك کنند.
ش��ما می توانید به جای تالش برای تح��ول کل جهان در یك 
اقدام، ایده هایی را شناس��ایی کنید که ابت��دا بتوانند در جامعه 
محلی ش��ما آزمایش ش��وند. این کار می تواند به عنوان یك راه 
عالی برای تنظیم دقیق تالش های ش��ما و اندازه گیری تاثیرات 
آن همگام با آمادگی برای بردن ایده  خود به یك مرحله بزرگ تر 

عمل کند.
2. از تجارب شخصی خود استفاده کنید

بس��یاری از قدرتمندتری��ن ایده های متحول کنن��ده  جهان از 
تجربیات و چالش هایی ناش��ی می شود که کارآفرین در زندگی 
خود با آن مواجه بوده اس��ت. لحظه ای به مش��کلی که در حال 
حاضر با آن رو به رو هس��تید فکر کنید. این مش��کالت می تواند 
در ح��ال تاثیرگذاری بر تالش های کس��ب وکاری فعلی، زندگی 

شخصی و خانه  شما باشند.
احتماال ش��ما تنها کس��ی نیس��تید که با این مس��ائل رو به رو 

هستید.
به جای اینکه منتظر فرد دیگری باش��ید تا مشکل شما را حل 
کند، با توس��عه یك ایده  کس��ب وکار که به طور مستقیم مسائل 
گریبان گیر ش��ما را نش��انه گرفته اس��ت، اقدام به تغییر جهان 
کنید. مهم تر از این، بدانید که وقتی به مشکالت خود رسیدگی 
می کنید احتمال بیش��تری خواهد داشت که برای ایجاد بهترین 

راه حل ممکن مشتاق و عالقه مند باشید.
به عنوان مثال، در مورد لسلی، به معنای نگاه کردن به خانه اش 
در هلند و دیدن وابس��تگی س��نگین به س��وخت های فس��یلی 
ب��ود. این حقیقت، هم��راه  با افزایش نگران��ی در مورد تغییرات 
آب وهوایی، راه حل او را نه تنها به پیشرفتی مهم برای شرکتش، 
بلکه به پیش��رفتی بزرگ برای جهان ب��ا ظرفیت اصالح الگوی 

تولید انرژی تبدیل کرده است.
3. به دنبال ایده هایی باشید که دیگران نیز درگیر آن شوند

بس��یاری از موفق ترین ایده های متحول کنن��ده  جهان، صرفا 
محصول ی��ا خدمت جدی��دی را ارائه نمی دهن��د. آنها به دنبال 
تغییر نحوه  برخورد مردم با زندگی روزمره خود هس��تند. تغییر 
چشم انداز ذهنی یك فرد در درازمدت به میزان قابل مالحظه ای 

تاثیر بیشتری خواهد داشت.
این مثال را که مونیکا بورژئو، مش��اور کسب وکار، به اشتراک 
گذاش��ته در نظ��ر بگیری��د. همان طور که در هافینگتون پس��ت 
 )TEDxمی نویس��د، جان پل فلینتوف )نویس��نده و س��خنران
برای کمك به حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گرمایش 
جهانی کار می کند. او متوجه شد که می تواند تفاوت های فوری 
را با کمك گرفتن از همسایگانش ایجاد کند. اگرچه، او این کار 
را ب��ا غرق کردن آنها در حقای��ق و تحقیقات انجام نداد، بلکه با 

دادن ... نهال های گوجه فرنگی. بورژئو می نویسد:
فلینتوف هرس��اله، نهال ه��ای گوجه فرنگی م��ازاد خود را به 
همس��ایگانش می داد. این اقدام س��اده و محبت آمیز باعث شد 
همس��ایگان او شروع به کاش��ت برخی از مواد غذایی خود و در 

نتیجه کاهش تاثیرات زیست محیطی کنند.
4. از مس��یر خ��ود بیرون بیایید تا از دیگران بپرس��ید چگونه 

می توانید کمك کنید
کش��ف ایده به تنهایی همیشه آسان نیس��ت. به همین دلیل 

رهبری
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کوشیون؛ دیگر پول مان هدر نمی رود
هم��ه ما تجربه تلخ مواجهه با هزینه های ناگهانی و غیر قابل پیش بینی 
را داریم. اس��تارتاپ کوشیون با هدف رفع نگرانی کاربران در زمینه چنین 
هزینه هایی پا به عرصه گذاشته اس��ت. نرم افزار کوشیون ابزار قدرتمندی 
در راس��تای مقابله با تحمیل هزینه های ناخواس��ته با کاربران است. یکی 
از نمونه های بارز هزینه های اضافی مربوط به تراکنش های ناموفق اس��ت. 
در برخی از موارد هزینه تراکنش بانکی ناموفق به حساب افراد بازگردانده 
نمی شود. در چنین زمان هایی کوش��یون از طرف کاربر خود با بانك وارد 
تماس می ش��ود و درخواست بازگشت پول را ارائه می کند. نکته جالب در 
مورد این استارتاپ نحوه دریافت هزینه از مشتریان است. به این ترتیب در 
پایان هر ماه 25درصد از کل مبلغ زنده شده کاربران به عنوان حق اشتراک 

دریافت می شود. 
دانا سیتا؛ زندگی دانشجویی راحت تر

استارتاپ دانا سیتا در شهر جاکارتا اندونزی فعالیت دارد. زمینه تخصصی 
دانا سیت فراهم سازی وام های مورد نیاز برای دانش آموزان اندونزیایی است. 
این اس��تارتاپ یکی از نخس��تین پلتفرم های وام موجود در جنوب شرقی 
آس��یا است و تا ماه مارس 2018 مبلغ 2میلیارد روپیه )نزدیك 144 هزار 

دالر( در قالب وام های دانشجویی به متقاضیان عرضه کرده است. 
دورپورت؛ خانه امن با کلید هوشمند

دورپورت گوشی هوشمند ما را بدل به یك کلید همه کاره برای ورود به 
خانه خواهد کرد. این استارتاپ عالوه بر یك کلید امکان تعیین رمز عبور 
مشخص برای کارکنان تحویل محصوالت مختلف را نیز دارد. به این ترتیب 
حتی اگر در خانه نباش��یم هم سفارشات مان تحویل داده می شوند. نکته 
امنیتی در اینجا نصب دوربین های مختلف به منظور مشاهده حضور افراد 
در خانه است. به این ترتیب احتمال سرقت از خانه به کمترین میزان خود 
خواهد رسید. دورپورت به عنوان یك استارتاپ دو ساله با مقر اصلی اش در 

نیویورک اکنون به مرحله دریافت سفارشات انبوه رسیده است. 
داپلر؛ حفظ رمزهای تان را به ما بسپارید

هی��چ چیز به اندازه تالش برای حفظ ک��ردن رمز عبوری طوالنی زمان 
افراد را هدر نمی دهد. به ویژه افرادی که در زمینه برنامه نویسی یا مدیریت 
س��ایت های بزرگ فعالیت دارند، باید رمزهای مختلف و بسیار طوالنی را 
در ذهن داش��ته باشند. اس��تارتاپ داپلر دقیقا برای کاهش مشکالت این 
دس��ته از افراد روانه دنیای کسب وکار شده اس��ت. این استارتاپ واقع در 
سانفرانسیس��کو اکنون فقط سفارش همکاری با شرکت های واقع در شهر 
خود و س��یاتل را قب��ول می کند. با این حال مدیران آن ق��ول داده اند در 
آینده ای نزدیك کل آمریکای ش��مالی را پوش��ش دهند. براساس ادعای 
مدیران داپلر، با استفاده از این پلتفرم افراد به طور میانگین هشت ساعت 

در هفته در زمان شان صرفه جویی خواهند کرد.
فینچوآل؛ رویای شیلیایی با رویکردی جهانی

اس��تارتاپ فینچوآل با دفتر مرکزی اش در سانتیاگو شیلی در تابستان 
سال گذشته رشد بسیار زیادی را تجربه کرد. دلیل اصلی آن نیز شرکت در 

طرح ترکیبی Y در شهر سانفرانسیسکو بود. فینچوآل که در سال 2016 
تاسیس ش��ده اس��ت، یك پلتفرم یکپارچه ارائه خدمات مدیریت مالی و 
س��رمایه گذاری است که به کاربران خود اجازه سرمایه گذاری مبالغ بسیار 
اندک را می دهد. از نظر تکنیکی این اس��تارتاپ نس��خه آمریکای جنوبی 
پلتفرم های بزرگی همچ��ون Betterment و Wealthfront اس��ت. 
دست اندر کاران فینچوآل نیز هیچ ترسی از اعتراف به این نکته ندارند. در 
حقیقت آنها در مصاحبه های گوناگون به تاثیرپذیری از الگوهای بزرگتر در 

کسب وکارشان اشاره کرده اند. 
فالکس؛ اطالعات پزشکی ساده برای همه

تایلر ش��ولتز دوباره برگشته اس��ت. هنوز هم بس��یاری از کارشناس ها 
درگیر اس��تارتاپ ش��ولتز در زمینه تس��ت خون با سرعت باال هستند که 
وی استارتاپی جدید را معرفی کرده است. فالکس نام استارتاپی در زمینه 
پزش��کی است که آزمایش های حوزه س��المتی افراد تمرکز دارد. فالکس 
به طور اصلی در س��ال 2017 تاس��یس شد. با این حال به دلیل کار روی 
ارتقای آن و رس��اندنش به مرحله اجرایی هنوز به طور رس��می رونمایی 
نش��ده است. تایلر در سایت ش��خصی خود حوزه اصلی کار این استارتاپ 
را بررس��ی آزمایش های مختلف و ایجاد ارتباط میان آنها با میزان فعالیت 
و به طور کلی وضعیت بدن افراد عنوان کرده اس��ت. به عبارت ساده، این 
استارتاپ با بررسی همه جزییات مربوط به وضعیت سالمتی شما اطالعات 
ساده و همه فهمی را در اختیارتان قرار می دهد. به این ترتیب آگاهی شما 

از وضعیت سالمتی تان افزایش می یابد. 
فروبانا؛ پایان دغدغه رستوران ها

آیا تا به حال فکر کرده اید که چه اتفاقی می افتاد اگر رستوران ها امکان 
ثبت س��فارش مس��تقیم از مزارع با استفاده از یك اپ س��اده را داشتند؟ 
استارتاپ کلمبیایی فروبانا دقیقا چنین سرویسی را ارائه می کند. با استفاده 
از این پلتفرم برقراری ارتباط میان کسب وکارها بسیاری از رستوران ها دیگر 
نگرانی بابت تهیه ملزومات خوراکی مورد نیازش��ان نخواهند داشت. نکته 
جالب چنین پلتفرمی امکان پیگیری س��فارش به صورت لحظه ای است. 
همچنین می توان با یك مزرعه قرارداد طوالنی برای خرید تمام تولیداتش 
ثبت کرد. به این ترتیب دیگر ش��اهد ناتوانانی رس��توران ها در تهیه مواد 

خوراکی مورد نیازشان نخواهیم بود. 
گودر؛ هدر دادن کمتر خوراکی برای کاهش گرسنگی

به مانند استارتاپ فروبانا، گودر نیز در زمینه خوراکی و غذا فعالیت دارد. 
آنها در تالش برای ارتقای سطح دسترسی به غذا و کاهش میزان هدررفت 
انواع خوراکی ها هس��تند. این استارتاپ یك ساله طرف قرارداد بسیاری از 
سازمان های خیریه و نوانخانه هاست. اگرچه این سرویس برای افراد نیازمند 
غ��ذای رایگان تهیه می کند، اما اگر طرف قراردادش ش��رکت های تجاری 
باشند، خدمات خود را به آنها خواهد فروخت. سیستم آنالین گودر به طور 
حدودی میزان هدررفت خوراکی های شرکت ها را محاسبه می کند. سپس 
آن شرکت ها می توانند خوراکی های به هدر رفته خود را با همکاری گودر 

حفظ و به افراد نیازمند اهدا کنند. 
Groww؛ سرمایه گذاری و آموزش ساده برای همه هند

این استارتاپ هندی تمرکز اصلی خود را بر افزایش دسترسی مردم هند 
به انواع فرصت های سرمایه گذاری مانند صندوق های سرمایه ای اشتراکی 

عنوان کرده اس��ت. Groww در س��ال 2017 شروع به کار کرده و عالوه 
بر س��رویس س��رمایه گذاری به کاربران اطالعات مناسبی در راستای فهم 
بیشتر از فرآیند سرمایه گذاری و نحوه شراکت های مختلف عرضه می کند. 
در حال حاضر این س��رویس فقط در هند مشغول به فعالیت است. با این 
حال مدیران Groww اعالم کرده اند به زودی پیرامون گس��ترش دامنه 

کسب وکارشان تصمیم خواهند گرفت. 
HappyEMI؛ ابزاری برای کمک به نیازمندان

پلتف��رم HappyEMI در زمینه جم��ع آوری کمك های مردمی برای 
افراد کم توان فعالیت دارد. نحوه کار آنها همکاری با فروش��گاه های بزرگ 
)واقعی و آنالین( است. بر این اساس این فروشگاه ها با ثبت گزینه کمك به 
افراد بی بضاعت از عالقه مندان 2درصد هزینه بیشتر دریافت می کنند. نکته 
جالب در مورد فعالیت این ش��رکت جم��ع آوری 1.5 میلیون دالر از زمان 

تاسیس در سال 2017 است. 
آزمایشگاه های ِهکس؛ تحول بنیادی در علم کوانتوم

استارتاپ عکس با دفتر مرکزی اش در سانفرانسیسکو حتی یك سال هم 
از تاس��یس اش نمی گذرد. این استارتاپ ادعای تولید یك ماده نانوپلیمری 
برای محاس��به و انس��جام کوانتومی در دمای اتاق را دارد. به طور معمول 
محاسبه های کوانتومی از شیوه های سنتی محاسبه کامپیوترها سریع تر و 
کاربردی تر اس��ت. با این حال محاسبه های کوانتومی فقط در دمای بسیار 
پایین امکان پذیر است. با توجه به ادعای آزمایشگاه هکس به زودی شاهد 
انجام این محاس��بات در محیط های کامال معمول��ی خواهیم بود. به این 
ترتیب آزمایشگاه های هکس با موفقیت در آزمایش های کوانتومی شان به 
طور جدی تکنولوژی محاسبه کوانتومی را وارد مرحله تازه ای خواهد کرد. 

هیگیا؛ تشخیص ساده سرطان
استارتاپ هیگیا در میکزیکوسیتی شروع به کار کرده است. هدف اصلی 
این ش��رکت ساده سازی تش��خیص سرطان س��ینه تا جای ممکن است. 
محصول اصلی این شرکت یك دستگاه پوشیدنی  است که امکان تشخیص 
وضعیت س��رطان خانم ها را فراهم می کند. این دستگاه تحت عنوان اِوا با 
تشخیص دمای غیرعادی در بدن، افراد را نسبت به احتمال وجود سرطان 
سینه مطلع خواهد کرد. متاسفانه اِوا هنوز روانه بازار نشده است. همچنین 
قیمت نهایی آن نیز هنوز مش��خص نیس��ت. با این حال هیگیا به تازگی 
شروع به راه اندازی کمپینی اختصاصی برای محصولش کرده است. با این 

حساب در سال 2019 به زودی شاهد عرضه این محصول خواهیم بود. 
پاسخ های تکالیف خانه؛ یادگیری ساده و بی دردسر

استارتاپ کالیفرنیایی »پاسخ های تکالیف خانه« در زمینه فراهم سازی 
امکانات کمك آموزشی نظیر ویدئوهای جانبی و تمرین های اضافی فعالیت 
دارد. طریقه اس��تفاده از این پلتفرم بسیار س��اده است. بر این اساس یك 
دانش آموز می تواند از تمرین ریاضی خود عکس گرفته و آن را در اپ برنامه 
بارگذاری کند. س��پس آموزش مرحله به مرحله و آنالین حل آن مس��ئله 
را دریاف��ت خواهد ک��رد. پس از ثبت نام در این پلتفرم ش��مار محدودی 
از پرس��ش های رایگان در اختیار خواهیم داش��ت. با این حال برای طرح 
پرسش های بیش��تر باید مبلغ مشخصی هزینه اش��تراک پرداخت کنیم. 
کیفیت باالی خدمات این پلتفرم باعث توجه شمار باالیی از دانش آموزان 

و والدین آنها به »پاسخ های تکالیف خانه« شده است. 

بررسی استارتاپ هایی که دنیا را تکان خواهند داد
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همه ما در دنیای تجارت به فکر ش��روع کس��ب وکار خود هستیم. در 
بس��یاری از مواقع ما عزم کافی برای ش��روع یك کس��ب وکار را داریم. 
آم��اده صحبت با رئیس کنونی مان برای اس��تعفا هم هس��تیم، اما یك 
مش��کل اساس��ی ما را عقب می راند: ما نیاز به یك ایده برای کسب وکار 
مس��تقل مان داریم. بدون تردید ش��روع فعالیت مستقل در دنیای امروز 
بدون داشتن ایده مناسب و برنامه ای دقیق امکان پذیر نیست. به همین 
خاط��ر تا زمانی که ایده مناس��بی پیدا نکرده ایم، خروج از ش��غل فعلی 

اقدام منطقی نخواهد بود. 
ب��ه طور معمول ما ایده های کلی برای ش��روع کس��ب وکار در یك 
صنعت مشخص را داریم. به عنوان مثال، شاید شما همیشه نسبت به 
توانایی تان در آش��پزی خوش بین بوده اید. برای همین به طور مداوم 
به تاسیس یك رستوران فکر می کنید. مسئله اصلی در اینجا تاسیس 
یك رستوران نیست. برعکس مشکل اصلی انتخاب نوع رستوران مورد 
نظر اس��ت. آیا شما باید به سراغ تاسیس یك کافه ساده همراه با منو 
غذاهای س��بك بروید؟ یا شاید هم یك رستوران کوچك اما حرفه ای 
در زمین��ه پخت غذاهای محلی؟ احتمال اینکه ش��ما به این موضوع 
چندان فکر نکرده باشید، بسیار زیاد است. اگر اینگونه است، شما تنها 
نیستید. خیل عظیمی از افراد اگرچه مدام از ایده های کسب وکارشان 
صحبت می کنند، اما به درس��تی و با دقت آنها را مورد بررس��ی قرار 

نداده اند. 
ب��دون تردید ناآگاه��ی از کم و کیف ایده کس��ب وکارمان یك مزیت 
نیس��ت. با ای��ن حال امر ن��ادری هم در دنیای کس��ب وکار محس��وب 
نمی ش��ود. صرف نظر از برخی ایده های افس��انه ای، شمار بسیار زیادی 
از کارآفرین��ان بزرگ هم از همان ابتدا نس��بت به ایده کسب وکارش��ان 
اطالع کافی نداش��ته اند. چنین افرادی بیشتر در طول مدیریت و توسعه 
شرکت ش��ان به فکر ارتقای ایده اصلی آن افتاده اند. البته این به معنای 
بی خیالی و ش��روع به فعالیت بدون هرگونه احتیاط و ترس��ی نیس��ت. 
گاهی اوقات بدون ترس از سرنوش��ت برندمان کارها با مش��کل مواجه 
خواهد شد. قصد من از بیان این مطلب افزایش روحیه و انگیزه شما در 

راستای یافتن ایده مناسب کسب وکارتان است. 
اگر ش��ما هن��وز نمی دانید قصد پیگی��ری چه ایده کس��ب وکاری را 
دارید، هنوز هم خیلی دیر نش��ده است. فقط باید چند نکته مهم را مد 
نظر داش��ته باشید. در ادامه این مس��اله تالش من بیان و بررسی نکات 

پیرامون یافتن ایده مناسب کسب وکار خواهد بود. 
گام اول: خالقیت تان را شکوفا کنید

الزمه را ه اندازی یك کسب وکار موفق استفاده از خالقیت است. به این 
منظور باید الگوهای موفق را مد نظر داشته باشیم. بدون تردید یکی از 
راهکارهای خلق ایده های جذاب مشاهده و بررسی سایر ایده های موفق 
است. به این ترتیب ذهن ما با ساز و کارهای رایج در پردازش ایده های 

کسب وکار آشنا خواهد شد. 
امروزه به لطف توس��عه تکنولوژی ش��بکه های اجتماعی در دسترس 
هم��ه افراد ق��رار دارد. برندهای مختلف نیز از ه��ر صنعتی برای جلب 
نظر مخاط��ب در پلتفرم های مختلف آنالین فعالی��ت می کنند. یکی از 
راهکاره��ای س��اده و در عین ح��ال تاثیرگذار برای ش��ناخت ایده های 
مختلف کسب وکار مراجعه به همین شبکه های اجتماعی است. بررسی 
فعالیت برندهای مرتبط با حوزه تخصص مان و مش��اهده ترندهای برتر 

کسب وکار ایده های مناسبی را در ذهن ما قرار خواهد داد. 
اگر قصد ش��روع کس��ب وکار در صنعتی خاص را دارید، باید تا جای 
ممک��ن اطالعات تان را از آن صنعت افزای��ش دهید. به عنوان مثال اگر 
قصد تاسیس یك رستوران را دارید، سری به مجله های حوزه آشپزی و 
رستوران داری بزنید. همچنین جمع آوری اطالعات پیرامون نحوه شروع 

کار در این حوزه نیز ضروری خواهد بود. برای این کار گفت وگو دوستانه 
با سرآشپز یا صاحب رستوران های بزرگ ایده مناسبی خواهد بود. 

به طور کلی هیچ گاه نمی توان فهمید یك اید مناس��ب چطور یا کجا 
به ذهن ما خواهد رسید. به همین دلیل باید تا جای ممکن خودمان را 
نزدیك به صنعت مورد عالقه مان نگه داریم. به این ترتیب احتمال یافتن 
ای��ده ای جذاب و خالقانه افزایش می یابد. اگر در زمینه رس��توران داری 
فعال هستید و قصد توسعه کار خود را دارید، بهترین ایده مشاهده نحوه 
فعالیت رقبای اصلی تان است. به این ترتیب ایده های مناسبی در زمینه 

بهبود وضعیت کسب وکارتان به دست خواهید آورد. 
گام دوم: ضرورت توجه المان های دوست داشتنی برندها

پیش از اینکه بیش��تر به بررس��ی موضوع فعلی مقال��ه بپردازیم، چه 
نکته مش��ترکی میان برندهای مورد عالقه ش��ما وجود دارد؟ شاید شما 
به برند آمازون عالقه مند باش��ید، اما دلیل آن چیست؟ به احتمال زیاد 
ساده س��ازی فرآیند خرید دلیل اصلی بس��یاری از ما برای عالقه به این 
برند دوست داش��تنی محس��وب می شود. شاید هم ش��ما به ساندویچی 
محلی ش��هرتان عالقه مند باش��ید. در ای��ن مورد صمیمی��ت کارکنان 
و ش��ناخت دقیق ش��ان از ش��ما می توان��د پایه های عالقه تان را ش��کل 
دهد. در هر صورت کس��ب وکارهای محلی ش��ناخت بس��یار بهتری، در 
مقایس��ه با برندهای بزرگ، نس��بت به مشتریان ش��ان دارند. ماجرا در 
م��ورد بوتیك لباس فروش��ی مورد عالقه ما نیز به همین ترتیب اس��ت. 
در بس��یاری از موارد اف��راد دالیل کامال موجهی ب��رای عالقه مندی به 
برنده��ای خاص دارند. به عنوان یك کارآفرین جویای فرصت تاس��یس 
کس��ب وکار باید همیشه نس��بت به این انگیزه ها هوشیار باشید. توصیه 
من در اینجا یادداش��ت تمام این انگیزه هاس��ت. به این ترتیب به هنگام 
تاس��یس کسب وکارتان فهرستی کامل از ویژگی های دوست داشتنی در 
صنعت تان خواهید داش��ت. چنین فهرس��تی برند ما را از آزمون و خطا 
برای جلب نظر مش��تریان خالص خواهد کرد. این امر به معنای رش��د 
پیشرفته و بدون دردسر کسب وکارمان در مراحل نخست فعالیت است. 
از ای��ن به بعد وقتی نس��بت به برندی خاص احس��اس عالقه کردید، 
دلیل آن را جس��ت وجو کنید. آگاهی از دلیل این احس��اس ش��ما را در 

زمینه تاسیس کسب وکارتان یاری خواهد کرد. 
گام سوم: فکر کردن پیرامون مشکالت پیش رو

در ی��ك روز معمولی چه چیزهایی ش��ما را ناامید می س��ازد؟ نیازی 
نیس��ت المان ناامیدکننده شما چیز بزرگی باش��د. حتی یك کار ساده 
که آرزو انجام راحت ترش را هم داش��ته باش��یم، به عنوان ایده مناسب 
برای شروع کسب وکار محس��وب می شود. اگر شمار کافی از سایر افراد 
نیز مانند ش��ما فکر می کنند، ایده کس��ب وکار ش��ما آماده بهره برداری 
خواهد بود. به طور معمول مش��کل بس��یاری از کارآفرینان ناآگاهی از 
مش��کالت مردم است. بدون تردید هر کس��ب وکاری باید با هدف رفع 
یکی از مش��کالت مردم پا به عرصه بگ��ذارد. حال اگر ما هدف اصلی از 
کس��ب وکارمان را ندانیم، به هنگام تعامل با مش��تریان دچار مشکالت 

فراوان خواهیم شد. 
فرض کنید خانواده ش��ما عالقه فراوانی به سوش��ی دارد. با این حال 
در نزدیک��ی خانه تان هیچ رس��توران دریایی وجود ن��دارد. نزدیك ترین 
رس��توران دریایی نیز 50 کیلومت��ر با خانه تان فاصل��ه دارد. در چنین 
وضعیتی اگ��ر عالقه ای هرچند اندک به آش��پزی دارید، راه اندازی یك 
رس��توران دریایی ایده مناس��بی خواهد بود. توجه داش��ته باش��ید که 
نیازی به داشتن تخصص کامل در یك حوزه نیست. فقط باید به اندازه 
کافی انگیزه داشته باش��ید. بقیه کارها با اندکی آشنایی بیشتر با حوزه 

کسب وکار مورد نظر حل خواهد شد. 
اگر قصد رس��یدن به ایده های کس��ب وکار بیشتری را دارید، به سراغ 
دوستان تان بروید. در گفت وگوهای دوستانه هدف اصلی شما باید کشف 
مشکالت افراد در زندگی شان باشد. به این ترتیب در موارد پرتکرار باید 

به فکر راه اندازی کسب وکاری برای غلبه بر مشکل مورد نظر باشیم. 

گام چهارم: یادداشت ایده ها
تا اینجای کار ما ایده های بسیار زیادی برای کسب وکار خود گردآوری 
کرده ایم. اکنون نوبت به یادداش��ت آنها می رسد. سپس باید از دوستان، 
اعضای خانواده و هم��کاران فعلی مان در مورد ایده های مان نظرخواهی 
کنیم. به طور معمول دوس��تان ما ایده های جذابی در مورد کس��ب وکار 
آتی ما خواهند داشت. البته در این میان نباید ایده مان را برای هر کسی 
تعریف کنیم. در غیر این صورت احتمال اینکه برخی از آنها زودتر از ما 
ایده مان را عملی کنند، خواهد بود. پیشنهاد من در اینجا صرف صحبت 
با اعضای خانواده و دوستان نزدیك در مورد ایده کسب وکارتان نیست. 
اگر آنها تخصصی مرتبط با ایده تان دارند، سعی کنید نسبت به همکاری 
آنه��ا با خود اقدام کنی��د. این کار به طور معمول با متقاعدس��ازی آنها 
شروع می ش��ود. به این ترتیب به بهترین صورت امکان همکاری با آنها 

را خواهیم داش��ت. همچنین توجه داشته باشید که شروع کسب وکار با 
اعضای خانواده و دوستان انگیزه بیشتری به ما در ابتدای راه خواهد داد.  
در این مقاله تالش اصلی من نمایش ش��یوه های دس��تیابی به ایده های 
مناسب برای راه اندازی کسب وکار بود. بدون تردید با اندکی تفکر بیشتر 

فرصت ما برای یافتن ایده های عالی بیشتر نیز خواهد شد. 
allbusiness :منبع

چگونه ایده مناسب کسب وکارمان را پیدا کنیم؟

4 گام برای دستیابی به یک ایده کسب وکار عالی

به قلم: ریوا لُسنسکی کارشناس کسب وکارهای کوچك و کارآفرینی    
ترجمه: علی آل علی     
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اخبار

اهواز- شـبنم قجاوند- وزیر راه و شهرس��ازی ضمن بازدید از 
پروژه های مسکن  مهرآبادان و خرمشهر در استان خوزستان با اعالم 
این مطلب که اولویت وزارتخانه اتمام مس��کن های مهر باقیمانده ای 
است که مشکالت حقوقی و قضایی ندارند، گفت: با استاندار خوزستان 
گفتگو کرده ایم تا از طریق مش��ارکت اراضی که می تواند برای تولید 
مسکن به ویژه برای مسکن خانه اولی های مورد استفاده قرار بگیرد 
واگذار ش��وند. محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید 
از مس��کن مهر استان خوزس��تان در جمع خبرنگاران، اعالم کرد: از 
مهمترین اهدافی که ما در وزارت راه و شهرسازی داریم این است که 
چرخه تولید مسکن در کشور به ویژه برای اقشار متوسط و پایین فعال 
شود و وظیفه ما این است که بتوانیم زمینه خانه دار شدن این اقشار 
را فراهم کنیم. وزیر راه و شهرسازی اولویت نخست وزارتخانه را بحث 
تکمیل مسکن های مهر باقی مانده عنوان کرد و افزود: خوشبختانه 
تکلیف تکمیل مسکن های مهر باقی مانده در تمامی مناطق کشور 
روشن شده است و تاکید داریم که این مسکن های مهر از توقف در 
ساخت خارج ش��وند. این تاکید البته برای مسکن های مهری است 
که مش��کالت حقوقی و قضایی ندارند زیرا مس��کن های مهری که 
مشکالت حقوقی و قضایی دارند از حوزه نفوذ ما خارج هستند. عضو 

کابینه دولت دوازدهم همچین خاطرنشان کرد: برای شتاب دادن به 
جریان احداث 400 هزار واحد مسکونی که از برنامه های وزارتخانه با 
تاکیدهای رئیس جمهوری اس��ت و اخیرا نیز توسط ایشان رونمایی 
ش��د در نظر داریم ت��ا 200 هزار واحد را در ش��هرهای جدید، 100 
هزار واحد را در بافت های فرس��وده و 100 هزار واحد را در شهرهای 
زیر 50 هزار نفر احداث کنیم. اسالمی گفت: ما با استاندار خوزستان 
نیز گفتگو کرده ایم که بتوانیم به غیر از آنچه گفته شد، در شهرهای 
آبادان و خرمش��هر و دیگر شهرهای خوزستان که نیاز مسکن وجود 
داشته باشد، زمین هایی که می تواند برای تولید مسکن به ویژه برای 
مسکن خانه اولی های مورد استفاده باشد، از طریق مشارکت واگذار 

کنیم. وی تصریح کرد: برای سرعت بخشیدن به امر ساخت مسکن در 
استان خوزستان اعالم کرده ایم استاندار به هر تعدادی که در شورای 
مسکن اس��تان در مورد احداث تصمیم گیری کنند ما در وزارتخانه 
از آن تعداد حمایت و پش��تیبانی خواهی��م کرد و این حمایت البته 
برای بافت های فرسوده و مواردی که در حاشیه ها قرار دارند از اولویت 
باالتری برخوردار اس��ت. این مقام مس��ئول همچنین اعالم کرد: به 
منظور تعیین تکلیف احداث واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده و 
ناکارآمد به بنیاد مسکن انقالب اسالمی ماموریت داده ایم تا نمایندگان 
بنیاد  در استان خوزستان مستقر شوند و نسبت به طراحی و احداث 
واحدهایی که می تواند با مشارکت سرمایه گذاران و سازندگان و توسط 
بنیاد با مشارکت سازمان های حمایتی همچون بهزیستی و کمیته 
امداد، واحدهایی را احداث کنند، اقدام کنند تا بتوانیم در جهت رفع 
مشکالت افرادی که در بافت های ناکارآمد مستقر هستند گام برداریم 
و شاهد باشیم که هم بهسازی و نوسازی شهری اتفاق می افتد و هم 
نیازهای مسکن برطرف می شود. وی در پایان با یادآوری تاکید رئیس 
جمهور مبنی بر اختصاص زمین های دولتی برای احداث مسکن به 
ویژه در بافت های فرس��وده و میانی ش��هرها، تاکید کرد: واحدهای 
مسکونی که احداث می شوند با اولویت به خانه اولی ها واگذار می شود.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با حضور استاندار هرمزگان 
و "احمد مرادی" نماینده مردم اس��تان در مجلس شورای اسالمی، 
عملی��ات اجرایی طرح تامین و آبرس��انی به ش��هر رویدر آغاز ش��د.  
مدیرعامل آبفای هرمزگان در این باره  با بیان اینکه؛ مهمترین معضل 
شهرهای غربی استان کمبود آب است ، گفت:  این طرح در قالب سه 
پروژه و با هدف تامین آب پایدار شهر رویدر و رفع مشکالت کمبود آب 
این ش��هر اجر یی شده است. امین قصمی افزود: اعتبار مورد نیاز این 
طرح 196 میلیارد ریال است. وی گفت: فاز دوم طرح آبرسانی به شهر 
رویدر شامل انتقال آب کهورستان به رویدر به طول 14 کیلومتر است. 

همچنین توسعه شبکه آب شهرک نور رویدر به طول 4 هزار و 200 
متر و پروژه کف شکنی 4 حلقه چاه از چاه های کهورستان و رویدر از 
دیگر پروژه های این طرح آبرسانی است. مدیرعامل آبفای استان گفت: 
فاز اول این طرح به طول 9 کیلومتر اجرا شده است و فاز سوم آن نیز 
ب��ه طول 13 کیلومتر در مرحله مناقصه قرار دارد. وی اضافه کرد: در 
حال حاضر آب مورد نیاز شهر رویدر از سه حلقه چاه با دبی 20 لیتر در 
ثانیه تامین می شود که 15 لیتر بر ثانیه کمبود آب  دارد. به گفته وی; 
در حال حاضر شهر رویدر با 2 هزار و 200 اشتراک و جمعیتی برابر ده 

هزار نفر تحت پوشش آبرسانی آبفای بندر خمیر قرارداد.

اصفهان - قاسـم اسد- رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی 
اصفه��ان گفت: عضویت در ات��اق جوانان بین الملل )JCI (   بس��تر 
توس��عه روابط بین الملل جوان��ان فعال اقتص��ادی را فراهم می کند. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اتاق بازرگان��ی اصفهان،امیر کش��انی در 
هش��تمین جلسه ش��ورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح 
 کرد:عضویت رس��می اتاق بازرگانی اصفهان در اتاق جوانان بین الملل 
)Junior Chamber International   ( ق��درت رقابت جوانان 
را در عرصه بین الملل تقویت می سازد.    وی پیوند شرکت های ایرانی 
با ش��رکت های بین الملل را عامل توانمند شدن اقتصاد ایران دانست 
و گف��ت:از هیچ فرصتی برای برقراری و توس��عه  ارتباطات بین الملل 
نباید چش��م پوشی کرد و شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان با 
اس��تناد به این راهبرد تالش کرد که در اتاق جوانان بین الملل حضور 
فعال داش��ته باشد. وی تاکید کرد:در شرایط کنونی که رکود اقتصادی 

در کش��ور ایجاد ش��ده ،صادرات کاال و خدمات فنی مهندسی شرکت 
ه��ای ایرانی می تواند به تداوم فعالیت آنان در عرصه اقتصادی  کمك 
کند. کشانی با اشاره به همکاری اتاق بازرگانی اصفهان و شعبه جوانان 
JCI در ژاپن گفت:طی تفاهم نامه ای مقرر شد که دوره های آموزشی 
کایزن ژاپنی در اصفهان برگزار شود. وی داشتن دید تجاری جوانان در 

ش��رایط اقتصادی  کنونی را عامل موفقیت انان در این عرصه برشمرد 
و گفت:بایس��تی بس��تر حضور جوانان را در عرصه اقتصادی بویژه اتاق 
بازرگانی فراهم س��اخت .  وی با اشاره به تشکیل  شورای عالی جوانان 
در  دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت:این شورا با 
تشکیل کمیته های تخصصی توانست  برای کودکان ،نوجوانان و جوانان  
دوره های اموزش��ی و توانمندس��ازی فراهم کند. مسعود جباری نایب 
رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با اشاره 
به عضویت اتاق اصفهان در اتاق جوانان بین الملل گفت:تعریف ش��دن 
پروژه های تاثیرگذار در فضای اقتصادی جامعه از جمله امتیازات ویژه 
اتاق Junior Chamber International   به اتاق های بازرگانی 
است.  محمد عسگری عضو شورای عالی جوانان در این جلسه با فعالیت 
کارگروه کارا ذیل شورا گفت:در این کارگروه موضوعاتی از قبیل انتقال 

وجوه ،تبادل تجربه بین جوانان فعال اقتصادی مطرح شده است.

قـم- خبرنگار فرصت امـروز- آیین معارف��ه مدیرکل جدید 
ارتباط��ات و امور بین الملل ش��هرداری قم با حضور ش��هردار برگزار 
ش��د. به گزارش روابط عمومی  ش��هرداری قم ، آیین معرفی مهدی 
کالنترزاده به عنوان مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری 
و تکریم حس��ین ایرانمنش سرپرس��ت و حمیدرضا عابدی خرسند 
مدیرکل س��ابق این اداره کل با حضور دکتر س��قائیان نژاد شهردار، 
معاونین، ش��هرداران مناط��ق، مدی��ران س��ازمان ها و مدیران کل 
ش��هرداری در سالن جلس��ات دفتر ش��هردار برگزار شد. حمیدرضا 
عابدی خرس��ند از مردادماه س��ال 1395 از س��وی ش��هردار قم به 
عنوان مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری منصوب شد و 
حس��ین ایرانمنش نیز مهرماه امسال پس از وی به عنوان سرپرست 
این اداره کل انتخاب شد. مهدی کالنترزاده مدیرکل جدید اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم پیش از این به عنوان رئیس 

اداره اطالع رسانی و تشریفات در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه 
سالم اهلل علیها فعالیت می کرده اس��ت. در حکم شهردار قم خطاب 
به کالنترزاده اهتمام در اطالع رس��انی صحیح،  مستمر و به موقع از 
خدمات،  فعالیت های حوزه های مختلف شهرداری،  از طریق برقراری 
ارتباط موثر و دوسویه با رسانه های عمومی، بهره گیری از ظرفیت های 

رس��انه های فضای مجازی،  پاسخگویی س��ریع به ابهام ها،  مدیریت 
و نظارت مس��تمر بر پایگاه های اطالع رسانی الکترونیك،  انتشارات و 
نشریات بخش های مختلف،  انجام اقدامات مرتبط جهت تعظیم شعائر 
و مناس��بت های ملی مذهبی،  پیگیری ارتباط مدیران با شهروندان 
در مسیر افزایش س��رمایه اجتماعی شهرداری و توسعه دیپلماسی 
شهری و ایجاد تعامالت سازنده با شهرداری های شهرهای اسالمی و 
فرهنگی،  ضمن هماهنگی و هم سویی با سایر حوزه های شهرداری در 
چهارچوب سند چشم انداز قم 1414 و برنامه راهبردی قم 1400 جزو 
چهارچوب های فعالیت آینده این اداره کل و موارد مورد انتظار ذکر 
شده است. حمیدرضا عابدی خرسند در این جلسه با اشاره به اقدامات 
ص��ورت گرفته در دوره مس��وولیت وی در اداره کل ارتباطات و امور 
بین الملل ش��هرداری قم، از مشارکت و همکاری بخش های مختلف 

شهرداری با این اداره کل تقدیر کرد.

زنجان - خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اس��تان زنجان گفت: با تمهیدات اندیشیده ش��ده در این شرکت برای 
برخورداری ش��هروندان زنجانی از خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی 
فاضالب میزان طول ش��بکه جمع آوری فاضالب در این شهر به 319 
کیلومتر در س��ال جاری رسید. علیرضا جزء قاسمی با اشاره به احداث  
بیش از 42 کیلومتر شبکه فاضالب در شهر زنجان طی چهار سال اخیر 
اظهار داشت: طول شبکه فاضالب شهر زنجان در این مدت بیش از 16 

درصد افزایش یافته است. وی به توسعه 72 کیلومتری شبکه فاضالب 
شهرهای استان زنجان از سال 93 تا سال جاری اشاره کرده و گفت: در 
این مدت بیش از 18 هزار انشعاب فاضالب برای مشترکین استان زنجان 
نصب و راه اندازی شده است.مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان آحاد 
انشعابات فاضالب نصب شده از سال 93 تا دیماه سال جاری را نیز بیش 
از 25 هزار واحد اعالم کرده و گفت: در نظر داریم میزان برخورداری از 
خدمات جمع آوری و دفع فاضالب در شهرهای استان زنجان با شتابی 

بیش از پیش ادامه یابد. جزء قاس��می تصریح کرد: آحاد مش��ترکین 
فاضالب در ش��هر زنجان طی چهار س��ال اخیر با 45 درصد افزایش به 
بیش از 75 هزار واحد افزایش یافته اس��ت که این آمار حکایت از عزم 
جدی ش��رکت آب و فاضالب برای توس��عه خدمات جمع آوری و دفع 
بهداشتی فاضالب دارد. وی تعداد کل مشترکین فاضالب استان زنجان 
را بیش از 64 هزار فقره اعالم کرده و گفت: این تعداد نسبت به سال 93 

بیش از 81 درصد رشد را نشان می دهد.

وزیر راه و شهرسازی :

اراضی دولتی برای تولید مسکن در خوزستان از طریق مشارکت واگذار می شود

با حضور استاندار هرمزگان انجام شد ؛

آغاز عملیات اجرایی طرح تامین و آبرسانی به شهر رویدر

رییس  شورای عالی جوانان  اتاق بازرگانی اصفهان:

عضویت در JCI بستر توسعه روابط بین الملل جوانان فعال اقتصادی را فراهم می کند

مدیرکل جدید ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم معارفه شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

طول شبکه فاضالب شهر زنجان به 319 کیلومتر رسید

سـاری - دهقان - سرپرست وزارت بهداشت استان مازندران را 
یکی از اس��تان های پیشگام در اجرای طرح پزشك خانواده، سیستم 
ارجاع و تهیه پرونده الکترونیکی برش��مرد . دکتر سعید نمکی گفت 
: طرح پزش��ك خانواده یك ردیف مس��تقل دارد که ممکن است از 
منابع این ردیف، بهره برداری درست و منطقی نشده باشد. وی پزشك 
خانواده را جزء جدانش��دنی نظام سالمت برشمرد و عنوان دروازه بان 
نظام س��المت را به آن داد و افزود: هرگونه هزینه در توس��عه طرح 
پزشك خانواده و سیستم ارجاع، سرمایه محسوب می  شود. سرپرست 
وزارت بهداش��ت، درمان و علوم پزشکی تأکید کرد که ایستاده ایم تا 
همه هزینه های این طرح را به عنوان یك سرمایه گذاری در سال های 
آینده تقبل کنیم زیرا صرفه جویي قابل توجه اي خواهیم داشت. وی 
با تأکید بر اینکه مصمم هس��تیم طرح پزش��ك خانواده را به عنوان 
به جامانده های قانونی در سراس��ر کش��ور اجرا کنیم، از اجرای طرح 

پزشك خانواده تا  80 درصد تا اواسط سال 98 و از اجرای کامل آن 
تا پایان سال 98 خبر داد. دکتر نمکی با بیان اینکه جامعه پزشکی در 
تمام سختی  ها صادقانه در کنار مردم بودند و زحمات زیادی می کشند 
بیان کرد : باید با نگاه قدرشناسانه به جامعه پزشکی موضوعات آنان 
را بررسی کرد و طوری رفتار نکنیم تا در مردم القاء نادرستي نسبت 

به جامعه پزشکي ایجاد شود . وی با رد شائبه کمبود داروهای مهم 
در کش��ور تصریح کرد: ما به مردم این بش��ارت را می دهیم که هیچ 
دارویی در کشور کمبود نداریم و اگر دارویی کم است به سازمان غذا 
و دارو اطالع داده شود. سرپرست وزارت بهداشت گفت: شرکت های 
دارویی بسیج شدند تا داروهای مردم را تأمین کنند و در این زمینه 
هیچ مشکلی نداریم. سرپرست وزارت بهداشت درخصوص برنامه های 
این وزارتخانه برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه پارک 
های علم و فناوری گفت: نگاه دولت این است که شرکت های دانش 
بنیان و پارک های علم و فناوری را به ش��دت تقویت کنیم، چراکه 
در تمام دنیا نیز آنها در ش��رایط تحریم به کمك دولت ها مي آیند. 
زماني که در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت داشتم، علیرغم افزایش 
مختصر بودجه دستگاه هاي اجرایي، 70 درصد یودجه پارک هاي علم 

و فناوري را افزایش دادیم.

مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی :

مازندران از استان های پیشگام اجرای طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع است

دیدار مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان با پیمانکاران 
اجرایی وتأمین کنندگان ملزومات

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس ش��همرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان باپیمانکاران اجرایی وتأمین کنندگان 
ملزومات  دیدار وگفتگو کرد .وی در ابتدا ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه  از همکاری تنگاتنگ پیمانکاران 
با مخابرات گلستان تقدیر وتشکر نمود وهدف از این نشست را دیداری صمیمانه با پیمانکاران وآشنایی با نظرات وپیشنهادات آنان 
دانست .وی گفت : استفاده از توان پیمانکاران بومی از اهداف مخابرات استان بوده و ودر این زمینه خوشبختانه موفق بوده ایم چرا که 
افراد وپیمانکاران زیادی در طی این سالها وارد گردونه کار با مخابرات شده اند.وی تعدد کارها وپروژه های مخابراتی را در این امر بسیار 
تأثیرگذار دانست و گفت :این باعث افتخار ماست که امروزه پیمانکاران توانمند زیادی در سطح استان داریم که حتی در استانهای دیگر 
نیز به ارائه خدمات پیمانکاری مشغول می باشند .مدیر مخابرات منطقه گلستان پیمانکاران را بازوان قوی مخابرات دانست  واستمرار 
تعامالت با پیمانکاران را در برقراری ارتباطی سالم وشفاف عنوان کرد و خاطر نشان کرد تا زمانی که ارائه خدمات به مردم با دقت و 
کیفیتی باال باشد این ارتباط همچنان ادامه خواهد داشت .مهندس شهمرادی اخالق مداری ، تخصص وتعهد در کارها وایجاد فضای 

سالم  را برای کارکنان و پیمانکاران الزم وضروری دانست .

خاموشی برق مناطق صعب العبور درازنو رفع شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- برق مناطق صعب العبور در مسیر درازنو به علت بارش برف سنگین برف قطع شده بود با تالش 
پرسنل برق شهرستان کردکوی مجددا وصل شد.به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان، علی اکبر نصیری 
گفت: به علت بارش برف سنگین برف در ارتفاعات کردکوی برق مناطق صعب العبور در مسیر درازنو قطع شد که با تالش شبانه 
روزي کارکنان برق شهرستان کردکوی خاموشي ها رفع و روستاها دوباره برقدار شدند.نصیری با اشاره به سنگیني بارش برف در این 
منطقه افزود: تعدادی تیر چوبي و بتوني شبکه فشار متوسط شکسته شد که با تالش همکاران اقدام به ترمیم و اصالح شبکه نمود و 
پس از چند ساعت خاموشي با تامین برق از دیگر فیدرهاي برق شهرستان این مسیر برقدار شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 

استان گلستان در ادامه گفت: با اصالح شبکه و نصب مجدد تیر برق مناطق صعب العبور برقدار شد.

مساحت شهرک صنعتی آبیک 2 برابر می شود
قزویـن- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین 
گفت: مساحت شهرک صنعتی آبیك )کاسپین 2( با توجه به تقاضاپذیری سرمایه گذاران 
دو برابر خواهد شد. به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین، 
"حمیدرضا خانپور"با اعالم این مطلب افزود: شهرک صنعتی آبیك هم اکنون دارای 100 
هکتار مساحت اس��ت اما با توجه به شرایط و موقعیت آن و درخواست سرمایه گذاران 
تصمیم گرفته شد تا برای الحاق 100 هکتار دیگر زمین به این مجموعه اقدام شود. وی 
اظهار داش��ت: زیرس��اخت های در نظر گرفته ش��ده برای این شهرک صنعتی 400 هکتار بود اما در حین واگذاری زمین به دالیل 
برخی مسایل و مشکالت تاکنون تنها 100 هکتار اراضی تحویل شرکت شهرک های صنعتی شده است. مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی قزوین افزود: به منظور افزایش مساحت این شهرک صنعتی برای در اختیار گرفتن اراضی در ضلع شمالی و شرقی این 
مجموعه با اداره کل راه و شهرسازی قزوین به توافق اولیه دست پیدا کرده ایم. خانپور همچنین اظهار داشت: با توجه به دسترسی 
آسان و نزدیکی این شهرک صنعتی به پایتخت و همجوار بودن با آزادراه قزوین-کرج-تهران، سرمایه گذاران زیادی تمایل به سرمایه 

گذاری در آنرا دارند و با توجه به محدودیت اراضی فعلی، گسترش این شهرک یك ضرورت است.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهریار:
بیش از 5000 گواهینامه قرآنی صادر کرده ایم

شهریار- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسالم جلیل زاده در جمع خبرنگاران 
از صدور بیش از 5000 گواهینامه قرآنی در این اداره خبر داد. وی با بیان اینکه گرایش 
جوان��ان و خانواده ها به ق��رآن و آموزه های دینی، ثمرات بیش��ماری برایجامعه دارد، 
ابرازداش��ت: اداره تبلیغات اسالمی شهرستان ش��هریار در زمینه های دینی و اسالمی 
اقدامات زیاد و متنوعی دارد که یکی از مهمترین آنها برگزاری گفتمان دینی برای 120 
هزار دانش آموز شهریار است. جلیل زاده با اشاره به اینکه بیش از 1000 هیئت مذهبی 
در شهرستان به ثبت رسیده است ، خاطر نشان ساخت: 560 مداح با ثبت نام در سامانه طوبی از مزایای آن بهره مند می شوند. رئیس 
اداره تبلیغات اسالمی شهریار ادامه داد: بیش از 30 سایت و وب سایت مختلف به انعکاس اخبار اقدام می کنند که تالش میکنیم با 

هماهنگی با دستگاه های مرتبط با این حوزه نسبت به ساماندهی و قانونمند کردن آنها اقدام نمائیم. 

عبدالحمید حمزه پور : 
مجوز آب شیرین  کن به ظرفیت 100 هزار مترمکعب در استان بوشهر صادر شد

بوشهر-   خبرنگار فرصت امروز- عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه 
بیش از 90 درصد منابع آب آشامیدنی استان بوشهر در خارج از این استان 
قرار دارد اظهار داشت:بحران شدید کم آبی در استان بوشهر ناشی از شرایط 
طبیعی و جغرافیایی استان، تغییرات اقلیمی، تداوم خشکسالی و برداشت بی 
رویه آب از منابع زیرزمینی و افزایش جمعیت سبب شده بخش عمده ای از 
آب آش��امیدنی استان بوشهر از استان های هم جوار تامین شود. به گزارش 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر : وی 
با اشاره به طراحی منابع تامین آب آشامیدنی خاطر نشان کرد: برای ایجاد منایع آب آشامیدنی در داخل استان بوشهر شیرین سازی 
آب دریا در دستور کار قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر بیان کرد: با حمایت استاندار، پیگیری این 
شرکت و در راستای استراتژی و راهبری وزارت نیرو مبنی بر توسعه تاسیسات نمك زدایی در استان های ساحلی و با توجه به ظرفیت 
منابع مناسب دسترسی به آبهای شور و غیرمتعارف در سواحل استان بوشهر مجوز تاسیس آب شیرین کن در شهرهای استان بوشهر 

صادر شد. 

نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه صنعتی کرمانشاه با صنعت نفت برگزار شد
کرمانشاه  - منیر دشتی  - به نقل از  پایگاه اطالع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به منظور بهره گیری و ارتباط 
مؤثرصنعت و دانشگاه، جلسه ای با حضور ریاست و اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه و مدیران شرکت نفت و گاز غرب 
و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برگزار گردید. این نشست با حضور ریاست، مسئولین و اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی 
کرمانشاه، مهندس ناصری پور مدیر عامل شرکت نفت و گاز غرب، مهندس سید عباس ضیائی ریاست پژوهش و فناوری شرکت نفت 
مناطق مرکزی و هیأت همراه برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر علی اکبر اختری ریاست دانشگاه صنعتی کرمانشاه ضمن خیرمقدم 
به میهمانان با اشاره به "نیاز متقابل دانشگاه و صنعت به یکدیگر" گفت: این جلسه می تواند فتح بابی برای همکاری های مستمر، 
سودمند و هدفمند جهت ارتقاء و تکمیل دو حوزه دانشگاه و صنعت نفت و گاز باشد.نیاز صنعت به تخصص دانشگاهیان و نیاز دانشگاه 
به تجربیات صنعت می تواند زمینه ساز تعامل پایدار و سازنده در این خصوص باشد. در ادامه ی جلسه مهندس ناصری پور مدیر 
عامل شرکت نفت و گاز ضمن ابراز خرسندی بدلیل حضور در جمع دانشگاهیان دانشگاه صنعتی کرمانشاه به معرفی شرکت بهره 

برداری نفت و گاز پرداخت.

مصرف 465 میلیون مترمکعب گاز در گیالن 
-رشت- زینب قلیپور- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از مصرف  465 میلیون مترمکعب گاز در دیماه 
امس��ال خبر داد و اظهار داش��ت: این میزان با توجه به محدودیت های اعمال شده برای نیروگاه های استان20 درصد کاهش 
یافته اس��ت.اکبر با اش��اره به کاهش 80 درصدی مصرف نیروگاه های اس��تان در دیماه امس��ال گفت: محدود نمودن مصرف 
نیروگاه ها و برخی واحدهای صنعتی در فصل سرد سال بجهت افزایش پایداری جریان گاز مشترکین خانگی صورت گرفته 
اس��ت لذا مردم عزیز می توانند با مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تا حد زیادی در جهت تحویل بیش��تر گاز به نیروگاه ها و 
صنایع کمك نمایند.وی در ادامه در خصوص مشترکین گاز خانگی اظهار داشت: میانگین مصرف روزانه مشترکین گاز خانگی 
در دیماه 10 میلیون مترمکعب در روز بود که این میزان با ورود جبهه هوای سرد به استان در هفته گذشته تا 13.7 میلیون 

مترمکعب )28 درصد( افزایش یافته است.

اتمام عملیات گازرسانی به شهر توحید و 7 روستای بخش هلیالن در استان ایالم
ایالم-هدی منصوری- مدیرعامل شرکت گاز استان از اتمام عملیات گازرسانی به یك شهر و 7 روستا در استان خبر داد و گفت 
: در آینده نزدیك مشعل گاز بخش هلیالن در شهرستان چرداول روشن خواهد شد. مهندس عباس شمس اللهی گفت : بزودی 
شاهد بهره برداری از گاز شهر توحید و روستاهای کهره ، شیراوند، شهرک امام)ره(، چشمه ماهی، سامان ، کزآباد  و خرده چشمه 

در شهرستان چرداول خواهیم بود که حدودا 2200 خانوار در بخش شهری وروستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.
مهندس ش��مس اللهی با اش��اره به اینکه با بهره برداری از پروژه گازرس��انی به شهر و روستاهای فوق ضریب نفوذ برخورداری از 
گاز طبیعی در بخش روستایی به 83 درصد خواهد رسید، گفت: اعتبار کلی پروژه های فوق الذکر مبلغی بالغ بر 23 میلیارد تومان  

می باشد.
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افراد زیادی هس��تند که سال های آخر تحصیل یا بعد از 
فارغ التحصیلی نگران آینده شغلی ش��ان هستند. اغلب این 
اف��راد وقتی از دانش��گاه فارغ التحصیل می ش��وند به دنبال 
رسیدن به موفقیت در کسب و کار انتخابی شان هستند آن 
هم در دنیای امروزی که پیشرفت شغلی و داشتن عملکرد 
حرف��ه ای از ه��ر زمان دیگری بیش��تر اهمی��ت پیدا کرده 
اس��ت. با ما همراه باشید تا 10توصیه مهم برای رسیدن به 

موفقیت شغلی را بیان کنیم.
1- ابتکار و نوآوری خود را نشان دهید

در حال حاضر، نیازها و ش��روط الزم ب��رای موفقیت در 
دنیای کسب و کار تغییر زیادی کرده است و اغلب کسب و 
کارها نیازمند افرادی هستند که از ریسك کردن نمی ترسند 
و دس��ت به ابتکار و نوآوری می زنند. در مقابل، کارفرمایان 
هم به دنبال استخدام کسانی هستند که ایده های جدیدی 
ارائه می دهند، ابتکار و نوآوری دارند، به س��راغ پروژه های 
جدی��د می روند، راه حل های جدید می دهند و فرصت های 

خوبی برای شرکت به وجود می آورند.
2- خودتان را ارزیابی کنید

یکی از راه های رس��یدن به موفقیت این است که همواره 
عملکردتان را ارزیابی کنید. نباید منتظر رس��یدن ارزیابی 
ساالنه خود باشید بلکه این کار را خودتان انجام دهید. یك 
راه عال��ی برای انجام این کار تعیین اهداف قابل دس��ترس 
و مش��خص و داش��تن جدول زمان بندی برای رس��یدن به 
آنهاس��ت. اگ��ر به تازگی مش��غول کاری ش��ده اید، اهداف 
کوتاه مدتی برای خود در نظر بگیرید. برای رس��یدن به این 
اهداف، برنامه  مش��خص و قابل سنجش داشته باشید. بهتر 
اس��ت وظایف خود را به وظایف هفتگی یا روزانه تقس��یم 
کنید. در پایان هر هفته، ببینید در کجای مسیر رسیدن به 
اهداف تان قرار دارید؟ آیا نیاز است استراتژی خود را تغییر 
دهید یا در مس��یر درستی قرار گرفته اید؟ حتی الزم است 
در مقطع��ی گزارش عملکردتان را به مدیر بدهید تا میزان 
پیش��رفت خود را به آنها نشان دهید. این کار ارزش شما را 
نزد مدیرتان زیاد می کند و به او نش��ان می دهد به اهمیت 

ارزیابی مداوم و پیشرفت پی برده اید.
3- همیشه آماده  یادگیری باشید

برای رس��یدن به موفقیت ش��غلی باید همواره مش��تاق 
یادگیری باشید. اینکه از کدام دانشگاه مدرک گرفته اید یا 

چه نمره هایی داش��ته اید مهم نیست؛ زیرا زندگی حرفه ای 
تف��اوت زیادی با درس و دانش��گاه دارد. همیش��ه چندین 
سوال در مورد کارهایی که انجام می دهید، در ذهن داشته 
باش��ید. ش��اید مدت زیادی طول بکشد تا در انجام وظایف 
خود در ش��غل جدیدتان مس��لط ش��وید، اما بهتر است به 
مدیرتان نش��ان دهید شایس��تگی و لیاق��ت بهبود یافتن و 
پیشرفت  کردن در کارتان را دارید به این ترتیب که نشان 
دهید به همه چیز توجه دارید و همواره مش��تاق یادگیری 

چیزهای جدید هستید.
4- از نیازهای شغلی مطلع شوید

برای موفقیت ش��غلی و رس��یدن به پیشرفت بیشتر باید 
از نیازهای ش��غلی مدیرتان مطلع باشید. همیشه یك گام 
جلوتر از رئیس تان بردارید و از خود بپرس��ید: »اگر من به 
جای مدیر بودم می خواستم در مرحله  بعد چه کاری انجام 
شود؟« با انجام به موقع کارها، قبل از اینکه از شما خواسته 
ش��ود، به مدیرتان نشان می دهید نگرش و عملکرد مثبتی 

دارید و بسیار زرنگ و فعال هستید.
5- خیلی خوب ارتباط برقرار کنید

داش��تن ارتباط خوب رمز موفقیت هر کارمندی اس��ت. 
وقت��ی مدی��ر از ش��ما می خواهد گزارش وضعی��ت را به او 
بدهی��د، ارائه  این گزارش تنها کاری نیس��ت که می توانید 
انج��ام دهید، بلکه بای��د به طور موثر و فع��ال با او ارتباط 
برق��رار کنی��د و ب��ه او بگویید چ��ه زمان��ی کاری را انجام 
می دهی��د و بعد از انجام وظیفه  خود، ب��ه دنبال انجام چه 

کارهایی می روید که باید در مرحله  بعدی انجام شود.
 6- اهداف مشخصی داشته باشید

هی��چ کارمندی برای »س��خت کار کردن« ی��ا »همواره 
مش��غول بودن« حق��وق نمی گیرد. آنچه برای مدیر ش��ما 
مهم است، این اس��ت که چه کاری در راستای رسیدن به 
اهداف شرکت انجام داده اید. پس باید بدانید شما به عنوان 
کارمند برای کمك در رس��یدن به هدف مش��خصی حقوق 
می گیرید که به طور قابل وضوحی روی عملکرد، رس��الت 
و چش��م انداز کلی شرکت تاثیر می گذارد. هر سمتی که در 
شرکت داشته باش��ید، نگرش و ذهنیت هدفمند شماست 

که به شما کمك می کند به موفقیت شغلی برسید.
7- کمتر حرف بزنید، بیشتر عمل کنید

هم��واره در تعام��الت خ��ود در محل کار به یاد داش��ته 

باش��ید ارزش عمل کردن بسیار بیشتر از حرف زدن است. 
پ��س به جای حرافی کردن در مورد کارهایی که می توانید 
انج��ام دهید، در عمل ب��ه کارفرمای تان نش��ان دهید چه 

توانایی هایی دارید.
8- اعتماد اطرافیان تان را به دست آورید

جلب اعتم��اد دیگران یک��ی از موارد بس��یار مهم برای 
موفقیت ش��غلی اس��ت؛ خصوصا وقتی ش��غلی را به تازگی 
عه��ده دار ش��ده اید. ب��ه دنبال این باش��ید که به س��رعت 
اعتم��اد رئیس ت��ان را ب��ه خود جل��ب کنید، زی��را در این 
صورت او نگران��ی کمتری خواهد داش��ت و بهتر می تواند 
روی موضوعات مه��م تمرکز کند و برای آنها وقت بگذارد. 
وقتی مدیر، ش��ما را کارمند قابل اعتم��ادی بداند، وظایف 
بیش��تری را به ش��ما محول می کند. همیشه به زمان بندی 
مشخص ش��ده برای انجام کارها متعهد باش��ید، کارها را به 
موقع به پایان برس��انید و ب��ه قول های تان وفا کنید. اگر به 
تازگی وارد شرکتی شده اید، به عمل به تعهدات تان پایبند 
باشید زیرا با این کار می توانید اعتماد مدیرتان را به دست 

آورید.
9- راه حل ارائه دهید

ش��ما باید ارائه دهنده راه حل باش��ید نه به وجود آورنده 
مشکل. کارمندان خوب کسانی هستند که مشکالت را حل 
می کنند. اگر در مورد مشکلی که مربوط به شرکت یا اداره 
شماس��ت، اختیارات الزم را نداری��د، راه حل هایی به مدیر 
خود پیش��نهاد دهید و تا جایی که در توان تان است برای 

حل آن مشکل تالش کنید.
10- مهربان و دلسوز باشید

ب��رای اینکه در کارت��ان به موفقیت برس��ید و به عنوان 
کارمندی نمونه شناخته شوید، باید دلسوز باشید و به این 
باور برس��ید که مدی��ران و همکاران تان تمام تالش خود را 
می کنند. گله و ش��کایت و بدخلق��ی برای اینکه خیلی کار 

می کنید، هیچ فایده ای ندارد.
کالم آخر ...

خیلی از خصوصیات و رفتارهایی که باعث موفقیت شغلی 
می ش��ود، در مدیران ب��زرگ نیز وج��ود دارد. با لحاظ کردن 
10نکته  مهم برای موفقیت شغلی می توانید در مسیر رسیدن 

به پیشرفت قرار بگیرید و به اهداف شغلی خود برسید.
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10توصیه مهم برای موفقیت شغلی کارمندان!

اپل 200 کارمند بخش اتومبیل های خودران را تعدیل کرد
پروژه اتومبیل خودران اپل که چند س��الی اس��ت به صورت محرمانه پیگیری می ش��ود، با ورود مدیر 
جدید دچار تغییرات س��اختاری شده و روز 200گذشته نفر از کارمندان این بخش تعدیل شدند. البته به 
گفته مقامات اپل، بعضی از کارمندان تعدیل شده برای فعالیت به سایر بخش های کمپانی مانند یادگیری 

ماشینی فرستاده خواهند شد.
به گزارش دیجیاتو، بخش اتومبیل خودران اپل تحت عنوان »Project Titan« سال گذشته با ورود 
مهندس ارش��د تس��ال »دوگ فیلد« جانی تازه گرفت و تحت مدیریت وی، آماده تغییرات اساس��ی ش��د. 
هرچند پیش از ورود آقای فیلد نیز اپل تغییراتی در رویکرد خود به صنعت خودرو داشت و تصمیم گرفت 
به جای توس��عه و تولید یك اتومبیل خودران، سیستمی را طراحی کند که خودروهای موجود در بازار را 

هوشمند کرده و به اتومبیل خودران تبدیل کند.
طبق اظهارات س��خنگوی اپل، حوزه اتومبیل های خودران پتانس��یل باالیی داش��ته و کمپانی س��اکن 
کوپرتینو توانایی باالیی برای کمك به پیش��رفت آن خواهد داش��ت. وی همچنین در ادامه افزوده که تیم 
پروژه تایتان در آینده نزدیك روی برخی »مس��ائل کلیدی« تمرکز خواهند کرد که اطالعات بیش��تری از 

این موضوع منتشر نشده است.
الزم به ذکر است که کمپانی اپل در روزهای اخیر سیاست های کاهش جذب نیرو را در پیش گرفته که 
باعث می ش��ود چندان از تعدیل نیروهای بخش هزینه بر توس��عه فناوری های خودران تعجب نکنیم. البته 
تیم کوک، مدیرعامل شرکت در دفاع از سیاست های اخیر خود نزد سرمایه گذاران، عنوان کرده که اهمیت 

بخش های مختلف کمپانی با نرخ جذب یا حذف نیرو در آنها سنجیده نمی شود.
گفتنی اس��ت علی رغم تعدیل نیروی اخیر و سیاس��ت های اپل در قب��ال اتومبیل های خودران، تعداد 
ماشین هایی که اپل برای آزمایش فناوری های خود در خیابان ها به خدمت گرفته رو به افزایش بوده و بنا 

به گزارشات، در کالیفرنیا از تعداد خودروهای گوگل نیز پیشی گرفته است.

نحوه  سنجش موفقیت در مراحل مختلف استارتاپ

راه اندازی اس��تارتاپ، تا حدودی مثل ش��کل گیری یك رابطه اس��ت. گاهی چیزی آنقدر دشوار به نظر 
می رس��د، که هرچه س��عی می کنید آن را حل کنید، نمی توانید! این نش��ان می دهد که جایی از کار ایراد 
جدی دارد. درس��ت مثل وقتی که در ارتباط با فردی متوجه می شوید که شخص مقابل تان، مناسب شما 

نیست. در یك استارتاپ چیزهای متعددی می توانند شما را از موفقیت دور نگه دارند.
تناسب محصول–بازار را تشخیص دهید:

این  کار سختی است. تقریبا دو سال طول کشید تا تیم ما توانست تناسب محصول – بازار را تشخیص 
دهد. ما وقت زیادی را صرف آزمایش کردیم و بارها و بارها این کار را انجام دادیم، ولی هیچ چیز درست 
نمی ش��د. بااین حال وقتی تناسب درستی پیدا شود، آنچه که به نظر سخت می آمد، ناگهان آسان می شود. 
متاسفانه این امر موقتی است. درواقع هرچه بیشتر رشد می کنید، اگر می خواهید به توسعه و مقیاس بندی 

کسب و کار خود ادامه دهید باید به طور مستمر تعریف مجددی از موفقیت داشته باشید.
 نحوه  تفکر شما در مورد موفقیت، همگام با رشد استارتاپ تان:

در روزهای اول استارتاپ تان، موفقیت معموال در مورد مشتریان و درآمد است. شما همواره نگاه تان به 
معیارهاس��ت و به دنبال بهبود نتایج هستید. وقتی به تناسب محصول – بازار دست پیدا می کنید، کارتان 
هموار می ش��ود، سودآوری و مدل کسب و کارتان را درک می کنید و در نهایت می فهمید مشتریان تان چه 
کسانی هستند. تا  آن  زمان، به تیمی نیاز دارید که بتواند با تحمل شرایط ابهام و عدم قطعیت به موفقیت 
دس��ت یابد و از فرصت ها برای تجربه  چیزهای جدید و تکرار بهره بگیرد. در مراحل اولیه، موفقیت کامال 
نامش��خص و غیرقابل پیش بینی اس��ت. ش��ما باید افراد را باانگیزه نگه دارید، حتی وقتی که به خاطر یك 
محصول برگش��تی، افسرده شدند. شما به این ذهنیت نیاز دارید که بگویید: »ما می دانیم که می خواهیم 

این مسئله را حل کنیم. ما فقط باید روی آن کار کنیم و گام به گام به پیشرفت دست یابیم.«
با روش های مختلفی می توانید این نگرش را به تیم خود منتقل کنید، مثال با جشن گرفتن پیروزی های 

کوچك!
همگام با رشد شرکت تان، معنای موفقیت، به ارتباط مشتریان شما با استراتژی برندتان تغییر می کند:
بعد از یافتن تناسب محصول– بازار، در نهایت شما وقت پیدا می کنید، روی مقیاس بندی تمرکز کنید.
هرچه بیشتر پیش بروید، معنای موفقیت به نوآوری های استراتژیك و بزرگ تر تغییر می یابد و نگاه شما 
به موفقیت این خواهد بود که: »مردم چطور در مورد ش��رکت  و برندتان صحبت می کنند؟ این برند برای 

آنها چه معنایی  دارد؟ آنها چه تصویری از ما در ذهن دارند؟«
ولی موفقیت، از مشتریان شما هم فراتر می رود:

با رشد شما، نحوه  انگیزه دادن شما به تیم و مطلع کردن آنها از استراتژی تان نیز تغییر می کند. از لحاظ 
تکنیکی، بس��یاری از جلس��ات شرکت و ایمیل های هفتگی باید خاتمه یابند. رهبران وظیفه ای باید با کل 
ش��رکت ارتباط برقرار کنند تا ببینند آنها روی چه چیزی کار می کنند و کارهای روزانه، چقدر با اهداف 

بزرگ تر تناسب دارند. همگام با مقیاس بندی، توزیع اطالعات بسیار مهم تر می شود.
فقط یادتان باش��د، تقریبا هر کاری که امروز انجام می دهید، احتماال در عرض یك س��ال تغییر خواهد 
کرد، بنابراین همیشه باید نحوه  انگیزه  دادن به تیم خود و تعریف موفقیت را با این تغییرات تطبیق دهید.
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روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

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

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

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

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


