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ایران و اروپا 36 ماه پس از برجام

 شمارش معکوس
SPV برای راه اندازی

نزدیک به 36 ماه از اجرای برجام می گذرد و پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در اردیبهش��ت ماه امس��ال، 
حیات و ممات این توافق مهم تاریخی به اجرای س��ازوکاری مالی میان ایران و اروپا گره خورده اس��ت و آنطور 
که گمانه زنی ها نشان می دهد شمارش معکوس برای راه اندازی این کانال مالی از همین هفته شروع شده است.

چند روز پیش بود که »بلومبرگ« به نقل از س��ه دیپلمات اروپایی گزارش داد که س��ازوکار ویژه مالی ایران و 
اروپا )SPV( روز دوشنبه این هفته راه اندازی می شود. به نوشته بلومبرگ، البته هنوز مسائلی در این میان باقی 

 مانده است و همین موضوع می تواند زمان ثبت این کانال مالی را کمی به تعویق بیندازد. بنا به گفته یکی از...

ورود به دوره رکود غیرتورمی
کاهش میانگین قیمت مسکن در برخی مناطق بیست ودوگانه شهر تهران در دی ماه امسال نشان می دهد
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پیامدهای خطرناک ورود منابع بانکی به صندوق های خطرپذیر چیست؟

صندوق های خطرپذیر در کمین سپرده های بانکی

چای احمد: سفر از مغازه ای کوچک تا برندی بزرگ

 استارتاپ برتر سال 2019 کدامند؟

یک راهکار مفید برای حفظ کارمندان باارزش

داستان گویی در برندینگ و بازاریابی

کلیدهای طالیی یک تبلیغ ماندگار
8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک روزانه یک میلیون 
 حساب کاربری جعلی

مسدود می کند

6

با وجود دسـتور دیـوان عدالت اداری برای حـذف آبونمان 
تلفـن ثابت، ظاهرا مخابـرات تصمیـم دارد تعرفه های خود 

را افزایش دهـد و این موضوع در سـازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات رادیویی در حال بررسی است...

افزایش تعرفه های مخابراتی 
در راه است؟

یادداشت
 آینده ای مشّوش
اعتمادی سست

وج��ود »اعتم��اد اجتماعی« 
در ی��ک جامع��ه همانند وجود 
بافت ه��ای مس��تحکم در بدن 
اس��ت که اگر نباش��د کارکرد 
س��الم اج��زای ب��دن مخت��ل 
می ش��ود. اعتماد اجتماعی که 
در جامعه شناسی جزو سرمایه 
اجتماعی قلمداد ش��ده  در سه 
س��طح خ��رد، میان��ه و کالن 
قاب��ل تحقق اس��ت که هر یک 
مکم��ل دیگری اس��ت. اعتماد 
افراد به همدیگ��ر و نیز اعتماد 
اعضای جامعه به س��ازمان ها و 
باالخره اعتماد به س��اختارها از 
اجزای اعتم��اد اجتماعی اند. از 
س��وی دیگر ه��ر جامعه ای در 
س��ودای رشد و توس��عه است 
و عقب مان��دن از قافل��ه رش��د 
جهانی موجب س��رخوردگی و 
افزایش آسیب های  وابستگی و 
اجتماع��ی در جامع��ه خواهد 
 شد. وقتی س��خن از توسعه به 
می��ان می آی��د ان��واع آن نظیر 
سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی 
قابل تامل می ش��وند. در حوزه 
جامعه شناس��ی توسعه همواره 
این پرس��ش مطرح بوده  است 
که کدام یک از انواع توس��عه بر 
دیگ��ری تق��دم دارد و ضروری 
است که ابتدا تحقق یابد؟ مهم 

نیست که بحث کنیم 
2توسعه سیاسی...
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س��ی و دومین اجالس س��االنه مجمع جهانی اقتصاد که با ش��عار »شکل دهی 
معماری جدید در عصر انقالب صنعتی چهارم« و از روز سه شنبه هفته گذشته در 
شهر کوچک داووس سوییس در دامنه  کوه های آلپ آغاز شده بود، روز جمعه پس 
از چهار روز کاری فش��رده به پایان رس��ید. در اجالس داووس 2019 که با حضور 
3 هزار نفر از رهبران و چهره های برجس��ته جهان در حوزه های مختلف اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی و حقوقی برگزار شد، حاضران با توجه به حوزه کاری خود درباره 
مس��ائل روز جهان به بحث و تبادل نظر پرداختند. پایگاه اینترنتی مجمع جهانی 
اقتصاد خالصه ای از مهمترین موارد مطرح شده در این اجالس را منتشر کرده است.

مهمترین چالش های جهان امروز چیست
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد طی سخنرانی خود در سی و دومین 
اجالس س��االنه مجمع جهانی اقتصاد از تغییرات آب و هوایی، مس��ئله مهاجرت و 
پناهندگی و نیز فرآیند دیجیتالی شدن به عنوان مهم ترین چالش های جهان امروز 
ن��ام برد. این سیاس��تمدار کهنه کار پرتغالی همچنین در م��ورد اولویت های آینده 
سازمان ملل متحد سخن گفت و تالش برای رفع تبعیض جنسیتی در عرصه های 
سیاس��ی و اجتماعی را یکی از این اولویت ها خوان��د. وی در مورد ماهیت تبعیض 
جنسیتی نکاتی را مطرح کرد و نظراتش را در مورد ضرورت رفع تبعیض جنسیتی 

در دولت ها و کسب وکارها ارائه داد.
همه باید از جهانی شدن سود ببرند

وانگ کی شان، معاون نخست وزیر چین که به عنوان نماینده ارشد دولت این کشور 
در اجالس داووس 2019 حضور یافته بود، از کش��ورهای جهان خواست با یکدیگر 
همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوانند چالش های جهانی را به گونه ای حل وفصل 
کنند که منافع همه تأمین ش��ود. این مقام بلندپایه چینی با اشاره به اینکه منافع 
و آینده چین به س��ایر کشورهای جهان گره خورده است، تأکید کرد: »چین برای 
توس��عه خود تالش می کند، اما در عین حال عالقه مند است که در راستای اهداف 
مشترک توسعه با سایر کش��ورهای جهان همکاری کند. در چارچوب موج چهارم 
جهانی ش��دن، کشورها باید به جای بستن درهای خود به روی دیگران، با همکاری 
یکدیگر به مسائل و چالش های روز جهان واکنش نشان دهند. امروز جامعه جهانی 

به تحلیل های جدی و عمیق و مهم تر از آن به اقدامات جمعی نیاز دارد.«
مع��اون رئیس جمهور چین ادامه داد: »کش��ورها باید اصالحات س��اختاری را با 
جدیت دنبال کنند، در برقراری توازن بین کارایی و برابری بکوش��ند، سیاست های 
مؤثری را جهت پیشگیری از تشدید نابرابری درآمدی در دستور کار خود قرار دهند 
و ب��رای مقابله با اثرات منفی فناوری های جدی��د و بازار رقابتی بر برخی مناطق و 

صنایع جهان تالش کنند تا همه از توسعه مستمر جهان منتفع شوند.«
ژاپن بر ناامیدی و بدبینی غلبه کرده است

نخس��ت وزیر ژاپن طی س��خنرانی خود در اجالس داووس 2019 به موفقیت های 
دولت تحت امرش در تزریق امید به اقتصاد ژاپن اشاره کرد و ترغیب زنان به حضور 
فعال تر در عرصه های اقتصادی به منظور جبران کمبود نیروی کار را جزو راهبردهای 
مؤثر خود در این مسیر خواند. شینزو آبه در بخشی از زمان سخنرانی خود را به نشست 
آینده رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان )G-20( که تابس��تان امسال در شهر اوزاکای 
ژاپن برگزار خواهد ش��د، اختصاص داد و در م��ورد طرح جدید خود برای حکمرانی 
داده ها )data governance( تحت نظارت سازمان تجارت جهانی نیز صحبت کرد. 

سران آلمان، ایتالیا و اسپانیا از آینده اروپا سخن گفتند
رهبران سه کشور آلمان، ایتالیا و اسپانیا، که در کنار فرانسه و انگلیس پنج اقتصاد 
بزرگ اروپا را تش��کیل می دهند، نظرات متفاوتی را در مورد آینده اقتصاد اتحادیه 
اروپا بیان کردند. جوزپه کونته، نخس��ت وزیر ایتالیا که کشورش خطر گرفتاری در 
ورطه یک بحران مالی دیگر را کاماًل احساس می کند، با اعالم اینکه حس ناامیدی 
از آینده در اروپا ش��یوع یافته اس��ت، تصریح کرد: »حتی قش��ر متوسط نیز با فقر 

مواجه اس��ت. همه احس��اس می کنند که فردا از امروز بدت��ر خواهد بود. تجربه ما 
می تواند نش��ان دهد که اروپا فردا چه وضعی خواهد داشت.« نخست وزیر ایتالیا در 
بخشی از صحبت های خود پیشنهاداتی را برای »التیام جراحات شدید اجتماعی« 
مطرح کرد که درآمد پایه همگانی و انعطاف پذیر ش��دن سن بازنشستگی جزو این 
پیشنهادات بودند. اما آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، اظهارات بسیار امیدوارکننده ای 
داشت و به این واقعیت اشاره کرد که جهان کنونی در قیاس با جهان سال 1971 
جای بس��یار بهتری برای زندگی اس��ت و فقر کمتری در آن مشاهده می شود. وی 
همچنین از کشورهای جهان خواست فراتر از منافع ملی بیندیشند و برای اصالح 
نهاده��ای بین المللی تالش کنند تا موقعیت های برد-برد برای همه فراهم ش��ود. 
مرکل درخصوص رویکرد خود به همکاری های بین المللی خاطرنشان ساخت: »من 
اینجا به عنوان کس��ی که به نظم بین المللی اعتقاد راسخ دارد، در برابر شما سخن 
می گویم.« پدرو س��انچز، نخست وزیر اسپانیا نیز سخنان خود را یک هشدار جدی 
آغاز کرد و حاضران در اجالس داووس 2019 را از خطر فراموش کردن درس هایی 
که در جریان بحران مالی 2008 و سال های پس از آن فرا گرفته اند، بر حذر داشت. 
این سیاس��تمدار اسپانیایی همچنین از مخاطبان خود خواست که فراموش نکنند 
اقتصاد باید همواره در خدمت مردم باش��د. وی در این خصوص گفت: »شهروندان 
باید احس��اس کنند که سرنوشت شان در دست خودشان است و تالش، استعداد و 
شجاعت ش��ان روزی به نتیجه می رسد. آنها باید احس��اس کنند که می تواند برای 

زندگی خودشان برنامه ریزی مستقلی داشته باشند.«
حفظ حریم خصوصی جزو حقوق بشر است

ساتیا نادال، مدیرعامل شرکت نرم افزاری مایکروسافت، در میزگرد تخصصی اعتماد 
دیجیتال و انتقال اطالعات، حفظ حریم خصوصی را بخشی از حقوق بشر امروز خواند 
و از قوانینی که اخیراً در اتحادیه اروپا برای این منظور به مرحله اجرا رس��یده اس��ت، 
تقدیر کرد. مدیرعامل مایکروسافت در این خصوص گفت: »نظر شخصی من این است 
که اقدام اتحادیه اروپا یک ش��روع فوق العاده برای قبول کردن حفظ حریم خصوصی 
به عنوان بخشی از حقوق بشر است. من امیدوارم که چنین اقدامی در آمریکا نیز انجام 
شود و در نهایت همه کشورهای جهان به یک استاندارد مشترک در این زمینه برسند.«

قواعد مؤسس علی بابا برای زندگی و کار
جک ما، مؤس��س و س��هامدار عمده گروه تجارت الکترونی��ک علی بابا که جزو 
بزرگترین کس��ب وکارهای الکترونیکی جهان به شمار می رود، طی سخنرانی خود 
در اج��الس داووس 2019 توصیه هایی را ب��رای کارآفرینان جوان مطرح کرد. این 
کارآفرین موفق چینی که ثروتش بیش از 35 میلیارد دالر تخمین زده می ش��ود، 
خط��اب به کارآفرینان نوپایی که می خواهن��د از تجربیات کارآفرینان بزرگ جهان 
بهره مند شوند، گفت: »در کسب وکار هرگز نگران رقابت نباشید؛ هرگز نگران فشارها 
نباشید. اگر نگران فشارها هستید، بهتر است دنیای کسب وکار را ترک کنید... اگر 
ارزش ایجاد کنید، فرصت برای شما فراهم خواهد شد. امروز همه دنیا نگران است و 

این بدان معناست که فرصت های بزرگی وجود دارد.« 
زباله های الکترونیکی؛ معضل دنیای جدید

ما هر س��ال کوهی از زباله های الکترونیکی را زی��ر خاک دفن می کنیم و از این 
طریق هم محیط زیست و هم رفاه خودمان را به خطر می اندازیم. براساس گزارشی 
که در اجالس داووس 2019 از آن رونمایی ش��د، س��االنه 44.7 میلیون تن زباله 
الکترونیکی در جهان تولید می شود که این رقم با وزن 125 هزار هواپیمای غول پیکر 
بویینگ 747 و 4500 سازه برج ایفل برابری می کند. بازیافت فلزات قیمتی به کار 
رفته در وسایل و قطعات الکترونیکی تبدیل شده به زباله می تواند از هدر رفتن ثروتی 
معادل 62.5 میلیارد دالر جلوگیری کند. در اجالس داووس 2019 همچنین درباره 
منابع اصلی تولید زباله های الکترونیکی و راهکارهای مقابله با روند رو به رشد تولید 

این قبیل زباله ها بحث شد.

7 پرده از سی و دومین اجالس داووس

در مجمع جهانی اقتصاد 2019 چه گذشت؟

احمد بخارایی
جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه



فرص��ت امروز: مرکز پژوهش های مجل��س در تازه ترین گزارش خود به 
بررس��ی الیحه بودجه س��ال 98 از منظر درآمدهای مالیاتی پرداخت و از 
رش��د 8درصدی درآمدهای مالیاتی دولت خبر داد. نهاد پژوهشی مجلس 
معتقد است که درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت در الیحه بودجه 
98 در برخی از اجزا با بیش برآوردی همراه است و بنابراین بازوی پژوهشی 
مجلس پیش بینی کرده درآمدهای مالیاتی دولت در س��ال 98 حداکثر تا 
سقف 1466 هزار میلیارد ریال محقق شود یعنی تحقق 96درصد از منابع 

پیش بینی شده در الیحه از محل مالیات.
به گزارش مرکز پژوهش ها، در الیحه بودجه سال 1398 معادل 535.1 
هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش بینی  ش��ده است. این 
رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 1397 
) 420.1 هزار میلیارد ریال( از رش��دی معادل 8درصد برخوردار اس��ت. با 
توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی )روند هش��ت ماهه اول سال 
جاری( و سایر شرایط و تحوالت اقتصادی، پیش بینی می شود کل وصولی 
درآمدهای مالیاتی در سال 1397 معادل 295.1 هزار میلیارد ریال باشد. 
در این ش��رایط رقم درآمدهای مالیاتی )منابع عمومی( الیحه بودجه سال 
1398 رش��دی حدود 19درصد نس��بت به عملکرد برآوردشده برای سال 

جاری خواهد داشت.
با توجه به ش��رایط اقتصادی کشور و مجموعه تحوالت صورت گرفته در 
س��اختار نظام مالی و مالیاتی کش��ور، به نظر می رسد درآمدهای مالیاتی 
پیش بینی شده در برخی از اجزا، با بیش برآوردی همراه است و در مجموع 
انتظار می رود درآمدهای مالیاتی در س��ال 1398 حداکثر تا سقف 466.1 
ه��زار میلیارد ریال محقق ش��ود )یعنی تحقق ح��دود 96درصد از منابع 

پیش بینی ش��ده در الیحه از محل مالیات.( درآمده��ای مالیاتی از جمله 
مهمترین منابع درآمدی دولت در بودجه س��الیانه کش��ور است. در ایران 
عالوه ب��ر درآمدهای مالیاتی بخش قابل توجه��ی از درآمدهای دولت به 
واس��طه فروش نفت خام محقق می ش��ود که متأس��فانه اتکا به این منبع 
درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت آن یکی از چالش های اساسی در 
کشور محسوب می شود، لذا افزایش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن کاهش 
اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهمترین اولویت های 

کشور بوده است.
با توجه به کاه��ش حجم صادرات و فروش نفت خام در اثر تحریم های 
اقتصادی طی سال های گذشته و نیز کاهش شدید قیمت های جهانی نفت 
راه گریزی جز توجه بیشتر به افزایش درآمدهای مالیاتی و وضع پایه های 
جدید مالیاتی، برای دولت باقی نمانده است و یکی از دالیل پیشی گرفتن 
سهم درآمدهای مالیاتی از سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در 

منابع عمومی را باید در این امر جست وجو کرد.
عوامل متعددی می تواند به رشد درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم آن در 
کل منابع عمومی منجر شود. رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد، 
میزان تورم و ساختار قوانین مالیاتی کشور از جمله مهمترین این عوامل به 
حساب می آیند. از منظر رشد اقتصادی پیش بینی ها حکایت از رشد منفی 
اقتصاد دارد. از س��ویی میزان تورم در س��ال 1397 نسبت به سال 1396 
افزایش یافته است. از طرف دیگر همچنان مشکالت متعددی گریبان گیر 
نظام مالیاتی کش��ور است؛ فقدان نظام جامع اطالعات مالیاتی، عدم وضع 
پایه مالیات بر مجموع درآمد، معافیت های وس��یع و متنوع، اعمال نظرات 
ش��خصی در فرآیند وصول مالیات ها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران 

مالیات��ی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و فس��اد در برخی از 
حوزه ه��ای مالیاتی به دلیل ناکافی ب��ودن نظارت های فنی بر فرآیندهای 
تشخیص و وصول مالیات از جمله مهمترین آسیب ها و کاستی های نظام 
مالیاتی محسوب می شوند که در مجموع باعث شده اند تا نظام مالیاتی در 
ایران کارایی الزم را نداشته باشد. در مجموع با توجه به تداوم تحریم های 
نفتی، اصالح سیاست های مالیاتی به جهت افزایش درآمدهای دولت از این 

محل اهمیت بسیار باالیی دارد.
در این بین البته باتوجه به رکود فعلی در اقتصاد کش��ور کارشناس��ان 
معتقدن��د هرگون��ه فش��ار جدید باعث می ش��ود ک��ه فع��االن اقتصادی 
شناس��نامه دار و فعاالن حوزه صنعت از ادامه مس��یر باز بمانند. پایه اصلی 
درآمده��ای مالیات��ی در اقتصاد هر کش��ور تولید ناخالص داخلی اس��ت. 
درآمدهای مالیاتی در س��ال 1398 برمبنای عملکرد فعاالن اقتصادی در 
س��ال 1397 تعیین خواهد ش��د، بنابراین عمدتاً وضعیت تولید ناخالص 
داخلی در سال 1397، میزان درآمدهای مالیاتی در سال 1398 را تعیین 
خواهد کرد. بنابر پیش بینی ها رش��د اقتصادی در سال 1397 حداقل 5/5 
-درصد و حداکثر 2/2 -درصد اس��ت؛ لذا باتوجه به شرایط رکودی حاکم 
بر فعالیت های اقتصادی طی سال های اخیر و سال جاری نمی توان انتظار 
افزایش قابل توجه در درآمدهای مالیاتی از این محل را داشت. بی اعتنایی 
به این موضوع و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون داش��تن برنامه ای برای 
گس��ترش پایه های جدید مالیات��ی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش س��طح 
معافیت ها و ...، می تواند فش��ار مالیاتی بر مؤدیان شناس��نامه دار اقتصادی 
)مانند اش��خاص حقوقی و به خصوص اش��خاص حقوق��ی غیردولتی( را 

افزایش دهد.
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بیش برآوردی از درآمدهای مالیاتی

سعید لیالز گفت بانک های کشور مشکالتی دارند، اما این احتمال که 
فرو بپاشند، صفر است. از نظر فنی و اجرایی امکان فروپاشی بانک های 

کشور وجود ندارد و چنین احتمال و امکانی، محقق نمی شود.
سعید لیالز در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که »با توجه به 
شایعات و شبهاتی که برخی افراد در مورد نظام بانکی کشور ایجاد می کنند 
و نمونه اخیر آن را درخصوص یکی از بانک های خصوصی شاهد بودیم، آیا 
خطر فروپاشی بانک های کشور را تهدید می کند؟«، گفت: من معتقدم هیچ 
کدام از بانک های کش��ور با خطر فروپاشی مواجه نیستند و اقتصاد ایران از 
خطر فروپاش��ی بانک ها عبور کرده است. به خصوص در شش ماه گذشته، 
افزایش ارزش دارایی های بانک ها موجب ش��ده با تجدید ارزیابی دارایی ها، 
ترازنامه بانک ها یا متعادل شده یا حتی در مواردی مثبت نیز شود. یعنی االن 
دارایی شبکه بانکی به قیمت تجدید ارزیابی شده، تمام کسری های ایجادشده 

در 15 سال گذشته را پوشش داده و به یک تراز جدید رسیده است.
خطر فروپاشی هیچ بانکی را تهدید نمی کند

لیالز ادامه داد: من هرگز معتقد نیستم که خطر فروپاشی هیچ کدام 
از بانک ه��ای ایران را تهدید می کند. ممکن اس��ت که در اثر بحث های 
سیاسی و برخی خبرسازی های رسانه ای، مثل موردی که به تازگی برای 
یکی از بانک ها به وجود آمد، به صورت مقطعی فشاری به وجود بیاید، 
اما هیچ اتفاقی نمی افتد زیرا به نظر من اوال بانک مرکزی در حفاظت از 
بانک ها تسلط جدیدی پیدا کرده است، ثانیا ما از مقطع خطر فروپاشی 

کامال عبور کرده ایم.

پول از شبکه بانکی خارج نمی شود
این اقتص��اددان ادامه داد: به لحاظ علمی اصال مردم پول ش��ان را 
از بان��ک خارج نمی کنن��د و تصور خروج پ��ول از بانک ها یک تصور 
عوامانه اس��ت. پول از بانک ها خارج نمی ش��ود بلکه در نظام بانکی از 
یک ش��کلی به ش��کل دیگر تغییر می کند. مثال از س��پرده بلندمدت 
به س��پرده کوتاه مدت تبدیل می ش��ود. یا مردم پول ش��ان را از بانک 
می گیرن��د و خ��ودرو می خرند. در این صورت هم پول را به حس��اب 
بانکی خودروس��ازان واریز می کنند یا طال و س��که می خرند، باز هم 
باید پول ش��ان را به یک حساب بانکی که صراف اعالم می کند، واریز 
کنند. در نتیجه پول در ش��بکه بانک��ی کاهش پیدا نمی کند و خارج 
نمی شود. مردم پول شان را می گیرند که کاالیی خریداری کنند، خب 
آن فروش��نده هم در نظام بانکی کش��ور حس��اب بانکی دارد. از نظر 

علمی اصال پول از شبکه بانکی کشور، خارج نمی شود.
ترازنامه بانک ها متعادل یا مثبت شده است

لیالز در پاسخ به تاثیر شایعات بر نظام بانکی، گفت: این خبرها فقط 
مقداری تالطم ایجاد می کند، اما نتیجه کلی آن در نظام پولی کش��ور 
بی تاثیر اس��ت.  بنابراین خطری برای فروپاشی بانک های کشور وجود 
ندارد. من این حرف را با اطمینان می گویم. این بحث خطر فروپاش��ی 
نظام بانکی و بانک های کش��ور دو س��ال است که به عنوان یک چالش 
مطرح شده و من دو سال است که تاکید می کنم این امکان وجود ندارد. 
به ویژه با اتفاقاتی که در س��ال 1397 افتاد و منجر به تعدیل ترازنامه 

بانک ها ش��د و االن ترازنامه بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها یا 
متعادل شده یا اصال مثبت شده است.

بانک ها حتی در معرض تالطم نیستند چه رسد به ورشکستگی
وی تاکید کرد: بانک مرکزی حتی در مورد موسسات مالی غیرمجاز 
توانست این پرونده را با هزینه ای سنگین جمع کند و اجازه نداد تبدیل 
به یک بحران ش��ود. مردم مطمئن باش��ند سپرده ها ی شان در تمامی 
بانک ها توسط بانک مرکزی تضمین شده است. تمام بانک های کشور و 
حتی تمام موسسات مالی که از بانک مرکزی مجوز دارند، بانک مرکزی 
متعهد است بازپرداخت سپرده مردم را تامین کند و این کار را از گذشته 
کرده است و در آینده هم خواهد کرد. آن موسسات مالی و اعتباری که 
مشکل پیدا کردند، اوال همه بدون مجوز بانک مرکزی بودند و ثانیا اصال 

حاضر به پذیرش نظارت بانک مرکزی نبودند.
این اقتصاددان ادامه داد: نکته مهم این است که بانک مرکزی بتواند 
قدرت حاکمیتی نیرومند و آهنین خودش را بر شبکه بانکی اعمال کند 
که به تدریج این اتفاق افتاده اس��ت. آنچه االن مس��لم است و من باید 
بر آن تاکید کنم این است که اوال در حال حاضر هیچ بانکی در کشور 
در معرض ورشکستگی نیست. ثانیا دولت و بانک مرکزی با تمام قوا بر 
بانک ها نظارت دارند و تمام تعهدات بانک ها را تضمین کرده اند. به نظر 
من کل نظام بانکی ایران و تمامی بانک های کشور به هیچ وجه حتی در 
معرض تالطم هم نیس��تند چه به رسد به ورشکستگی یا فروپاشی. در 

نتیجه چنین خطری در اقتصاد ایران در حال حاضر موضوعیت ندارد.

سعید لیالز: بانک ها حتی در معرض تالطم نیستند چه رسد به ورشکستگی

امکان فروپاشی نظام بانکی وجود ندارد

یادداشت

آینده ای مشّوش: اعتمادی سست

وج��ود »اعتم��اد اجتماع��ی« در ی��ک جامعه همانن��د وجود 
بافت های مس��تحکم در بدن اس��ت که اگر نباش��د کارکرد سالم 
اجزای بدن مختل می شود. اعتماد اجتماعی که در جامعه شناسی 
جزو س��رمایه اجتماعی قلمداد شده  در س��ه سطح خرد، میانه و 
کالن قابل تحقق اس��ت که هر یک مکمل دیگری اس��ت. اعتماد 
اف��راد ب��ه همدیگر و نیز اعتم��اد اعضای جامعه به س��ازمان ها و 
باالخره اعتماد به ساختارها از اجزای اعتماد اجتماعی اند. از سوی 
دیگر هر جامعه ای در س��ودای رشد و توسعه است و عقب ماندن 
از قافله رش��د جهانی موجب س��رخوردگی و وابستگی و افزایش 
آسیب های اجتماعی در جامعه خواهد  شد. وقتی سخن از توسعه 
به میان می آید انواع آن نظیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل 
تامل می شوند. در حوزه جامعه شناسی توسعه همواره این پرسش 
مطرح بوده  اس��ت که کدام یک از انواع توس��عه ب��ر دیگری تقدم 
دارد و ضروری اس��ت که ابتدا تحقق یابد؟ مهم نیس��ت که بحث 
کنیم توس��عه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است یا بالعکس، 
بلکه مهم این است که بپذیریم توسعه سیاسی به درک و آرامش 
نیازمند اس��ت و چنین درک و آرامش��ی تنها در س��ایه برقراری 

اعتماد میان نظام سیاسی و مردم حاصل می شود.
در تعریف اعتماد اجتماعی به وجود شاخص هایی مانند انسجام 
اجتماعی، جامعه مدنی و اطمینان نس��بت به آینده اش��اره شده ، 
ح��ال آنکه همه این ش��اخص ها در گرو وجود فضای نس��بتا امن 
اقتصادی اس��ت. نمی خواهم بگویم که توس��عه اقتصادی مقدم بر 
توس��عه های اجتماعی و سیاسی است بلکه این سه نوع توسعه در 
یک رفت و برگش��ت دائمی نس��بت به هم، علت و معلول هستند 
و بر هم اثرگذارند، اما توس��عه اقتصادی دارای جایگاه ویژه ای در 
تحقق انواع دیگر توس��عه در جامعه اس��ت. به نظر می رسد شرط 
الزم برای تحقق توس��عه اقتصادی، وج��ود »اعتماد« دولتمردان 
به مردم اس��ت، به گونه ای که تبعی��ض و رانت به حداقل ممکن 
رسیده  باش��د و همه افراد الیق صرف نظر از اعتقاد و قومیت شان 
به مش��ارکت فراخوانده ش��وند. مالحظه می ش��ود که سه عنصر 
»عدالت«، »ایدئولوژی زدایی« و »مش��ارکت« به ترتیب در س��ه 
حوزه توسعه »اقتصادی«، »سیاسی« و »اجتماعی« دارای ارتباط 

تنگاتنگ برای تحقق توسعه واقعی در جامعه است. 
جامعه ای��ران در حال حاضر به »عل��ت« درجا زدن در مرحله 
گ��ذر از توس��عه نیافتگی ب��ه توس��عه یافتگی به »دلی��ل« وجود 
باورهایی در بخش��ی از فرهنگ که همس��و با توسعه نیست حال 
و هوای خوب��ی ندارد و می توان گفت که یک »ش��به بحران« در 
حوزه اعتماد اجتماعی وجود دارد. وجود این مس��ئله در جامعه، 
ریش��ه در نظامی دارد که به جای ترویج ارزش های مالزم توسعه 
سیاسی یعنی ارزش های دموکراتیک به تعمیق ارزش های سنتی 
که با نظام نوین جهانی همسو نیست همت می گمارد. فلذا نتیجه 
این عملکرد معیوب در حوزه اقتصاد متجلی می ش��ود، به گونه ای 
که با کاهش اعتبار و ارزش پول، مردم س��عی می کنند نقدینگی 
خ��ود را با تبدیل به طال یا ارزهای رایج در دنیا از خطر س��قوط، 
مصون نگاه دارند. در اینجا عدم اعتماد به نظام بانکی و سیس��تم 
اقتصادی مش��هود است. از س��وی دیگر، وجود اقتصاد دولتی که 
رقاب��ت واقعی در بخش خصوص��ی را برنمی تابد و »خصولتی« را 
به جای »خصوصی« می نش��اند، اعتماد را از تولیدکننده س��لب 
می کن��د همان گونه که اعتماد در بخش ه��ای دیگر نظیر اعتماد 
دانشجو نس��بت به آینده ش��غلی و اجتماعی اش، مخدوش شده 
 اس��ت. بدون ش��ک وقتی که زنجیره »اعتماد« گسسته می شود 
حلقه ه��ای پراکن��ده این بی اعتم��ادی در حوزه ه��ای اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی به صحنه می آیند.
جامعه مدنی ضعیف، دارای کم اعتمادی و بافت های نامستحکم 
اجتماع��ی اس��ت و در این جامع��ه، س��ازمان های مردم نهاد هم 
کم رمق هس��تند و بار اصلی حل مش��کالت بر دوش دولتی است 
که خود کم و بیش با معضل مش��روعیت مواجه اس��ت. در چنین 
جامعه ای به جای وجود پیوند ارگانیک و پویا بین نهادهایش، یک 
ن��وع پیوند مکانیکی آن هم به صورت ناق��ص در بین نهادهایش 
برقرار اس��ت به گونه ای که نهادهایش مس��تقل از همدیگر عمل 
می کنند و گاه س��عی دارند عملکرد دیگ��ری را خنثی کنند! در 
جامعه ای که نهادهایش احس��اس خودمختاری می کنند س��خن 
از »اعتم��اد اجتماعی« یک امر ذهنی و صرفا »مطلوب« اس��ت، 
اما امر »ممکن« دارای ش��رایط الزم و کافی اس��ت که در جامعه 
م��ا کمتر مش��اهده می ش��ود پس »اعتم��اد اجتماع��ی« با یک 
»ش��به بحران« مواجه است. در جامعه ای که »قانون« تفسیرپذیر 
ش��ود و در جامع��ه ای که قوانین مبارزه ب��ا قاچاقش بارها و بارها 
اصالح و تصویب ش��ده  باش��د اما قاچاق، گس��ترده ش��ده  باشد 
»قانون گرای��ی« بی معناس��ت پ��س »اعتماد« هم راه��ی به این 
جامعه ن��دارد. در جامعه ای که حدودا 1700 هزار میلیارد تومان 
نقدینگی بانک هایش باش��د، اما 88درصد این نقدینگی با عنوان 
»ش��به پول« متعلق به مردمی باش��د که به امید دریافت بهره ای 
حدود 22درصد در س��ال )330 هزار میلیارد تومان( هس��تند و 
فق��ط 12درصد این نقدینگی »پول پرقدرت« اس��ت و از س��وی 
دیگر طبق استانداردهای بین المللی، حداکثر 50درصد نقدینگی 
بانک ها می تواند ش��امل مبالغ س��پرده گذاری مردمی باشد و نیز 
در نظام اقتصادی ای که بانک هایش مجبور هس��تند بیش از تمام 
نقدینگی خود )همان 18درصد معادل 306 هزار میلیارد تومان( 
را بابت س��ود س��پرده گذاران بپردازند و نهایتا مجبور می ش��وند 
بی��ش از 50درصد نقدینگ��ی خود را به دالالن و برج س��ازان در 
تهران بس��پارند تا بتوانند سود سپرده گذاران را بپردازند، طبیعی 
اس��ت که شنیده  ش��ود حدود 20 تا 30 میلیارد دالر نزد مردم و 
در خانه هاس��ت، یعنی به طور متوس��ط مبلغی حدود 300 هزار 
میلیارد تومان معادل کل نقدینگی واقعی بانک های کشور موسوم 

به »پول پرقدرت«!
اینها همه گویای وجود یک »ش��به بحران« موسوم به »اعتماد 
اجتماعی« اس��ت ک��ه آغاز گر بحران ه��ای بعدی نظی��ر هویت، 
مش��ارکت، نفوذ، توزی��ع، یکپارچگی و نهایتا بحران مش��روعیت 

است.
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فرصت امروز: رش��د شدید قیمت ها در عین کاهش مداوم معامالت، 
ب��ازار مس��کن را در ش��رایط تازه ای ق��رار داده اس��ت و در حالی که 
معامالت مسکن شهر تهران در دی ماه امسال 64درصد کاهش یافته، 
قیمت ه��ا رش��دی باالتر از 90درص��د را پذیرا بوده ان��د؛ وضعیتی که 
بسیاری از کارشناسان مس��کن به آن صفت رکود تورمی را می دهند 
و حاال دامن بازار مس��کن ایران را گرفته اس��ت؛ نکته ای که می توان 
آن را در دل تازه تری��ن گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن 

شهر تهران دید.
طبق گزارش تحوالت بازار مسکن تهران در اولین ماه فصل زمستان، 
تع��داد معامالت آپارتمان هاي مس��کوني پایتخت در دی ماه 97 به 6.7 
هزار واحد مس��کوني رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیب 1.4 و 64.6درصد کاهش نش��ان مي ده��د. طبق اعالم بانک 
مرکزی و در دی ماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
زیربناي واحد مس��کوني معامله شده از طریق بنگاه هاي معامالت ملکي 
شهر تهران 98 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 

قبل به ترتیب 2.5 و 90.8درصد افزایش نشان مي دهد.
بررس��ي توزیع تعداد واحدهاي مس��کوني معامله شده در شهر تهران 
ب��ه تفکیک عمر بنا در دي 97 حاکي اس��ت که از مجموع 6721واحد 
مسکوني معامله شده، واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 43.5درصد 
بیشترین س��هم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با 
دي ماه س��ال قب��ل 6.0 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به س��هم 
واحدهاي با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع معامالت در مناطق بیست  ودوگانه
توزیع تعداد معامالت انجام ش��ده برحسب مناطق شهر تهران در دي 
97 نش��ان می دهد که از میان مناطق بیس��ت و دوگانه تهران، منطقه 5 
با س��هم 12.4درصدي از کل معامالت، بیش��ترین تع��داد قراردادهاي 
مبایعه نامه را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنین مناطق 4 و 10 به 
ترتیب با سهم هاي 9.5 و 7.7درصدی در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 
در مجموع 71.3درصد از کل تعداد معامالت انجام ش��ده در شهر تهران 
در دي ماه س��ال جاری مربوط به 10 منطقه ش��هر )به ترتیب بیشترین 
فراوان��ي ش��امل مناط��ق 5 ،4 ،10 ،2 ،15 ،8 ،14 ،1 ،7 و 3 ( ب��وده و 
12 منطق��ه باقي مان��ده 28.7درصد از کل تع��داد معامالت را به خود 

اختصاص داده اند.
این گزارش حاکی از این اس��ت که رشد قیمت مسکن از 100درصد 
فراتر رفته اس��ت. در دي ماه س��ال 97، متوس��ط قیمت یک متر مربع 
زیربناي واحد مس��کوني معامله شده از طریق بنگاه هاي معامالت ملکي 
ش��هر تهران 98  میلیون ریال بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه 
س��ال قبل به ترتیب 2.5 و 90.8درصد افزایش نشان مي دهد. بیشترین 
رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 
9 )معادل 109.1درصد( و کمترین میزان رش��د به منطقه 12 )معادل 

37.6درصد( تعلق دارد.
هرچ��ه قیمت ها باالتر می رود، در ط��رف مقابل معامالت آب می رود. 
تعداد معامالت آپارتمان هاي مس��کوني ش��هر تهران در 10ماهه س��ال 
1397 به 104.6 هزار واحد مس��کوني بالغ ش��د که در مقایسه با مدت 
مشابه سال پیش از آن 30.5درصد کاهش نشان مي دهد. در این مدت 
متوس��ط قیمت یک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طریق 
بنگاه هاي معامالت ملکي در ش��هر تهران 77.6 میلیون ریال بوده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 66.9درصد افزایش نشان مي دهد.

توقف کامل معامالت مسکن؛ خانه در سراشیب ارزانی
اما گزارش دیگری که درخصوص بازار مس��کن دی ماه امسال منتشر 
ش��ده، مربوط به آمار وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت. تازه ترین گزارش 
وزارت راه و شهرس��ازی نش��ان می دهد که متوسط قیمت هر مترمربع 
مسکن در دی ماه امسال نسبت ماه پیش از آن 1.5درصد افزایش یافته 
است، اما در عین حال، در برخی مناطق متوسط قیمت نسبت به آذرماه 

کاهش یافته که نشان از آغاز دوره رکود غیرتورمی بازار مسکن دارد.
در واق��ع، گزارش وزارت راه و شهرس��ازی نش��ان می ده��د که بازار 
مسکن پس از افزایش سرسام آور قیمت ها در ماه های گذشته وارد دوره 
رکود خود ش��ده و البته این رکود برخ��الف پیش بینی برخی فعاالن و 
کارشناس��ان بازار مس��کن از نوع تورمی نیست. کاهش قیمت در برخی 
مناطق بیست و دوگانه پایتخت در دی ماه امسال بیانگر پیش بینی اشتباه 

این افراد از آینده نزدیک بازار مسکن است.
براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در دی ماه امسال، متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد مس��کونی در مقایس��ه با ماه پیش از آن )آذرماه 97( 
بالغ بر 1.5درصد افزایش یافته اس��ت. در آذرماه امسال قیمت متوسط 
هر مترمربع واحد مس��کونی در مناطق بیست ودوگانه تهران 9 میلیون 
و 631 ه��زار تومان بود که در دی م��اه به 9 میلیون و 778 هزار تومان 

افزایش یافته است.
مقایس��ه متوسط قیمت در دی ماه امس��ال با ماه مشابه سال گذشته 
و دی م��اه 92 به ترتیب حکای��ت از افزایش 89.9درصدی و 161درصد 
دارد. تعداد معامالت انجام ش��ده در دی ماه امسال نیز 5800 فقره بوده 
که نس��بت به دی ماه سال قبل 65.6درصد و در مقایسه با دی ماه سال 

92 بالغ بر 32.9درصد کاهش یافته است.
توزیع قیمتی مسکن در مناطق پایتخت

طبق آمار وزارت راه و شهرس��ازی، متوسط قیمت واحد مسکونی در 
منطقه یک از 22 میلیون و 255 هزار تومان با 3.2درصد رش��د به 22 
میلیون و 974 هزار تومان افزایش یافته است. در مناطق 2، 3، 4، 5، 6، 
7 و 8 نیز متوسط قیمت به 14 میلیون و 913 هزار تومان، 17 میلیون 
و 234 هزار تومان، 9 میلیون و 732 هزار تومان، 12 میلیون و 66 هزار 
تومان، 13 میلیون و 298 هزار تومان، 8میلیون و 799 هزار تومان و 9 

میلیون و 138 هزار تومان افزایش یافته است.
در منطقه 9 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 6 میلیون و 
374 هزار تومان، در منطقه 10 متوس��ط قیمت با رشد منفی 23 صدم 
درصد به 6 میلیون و 324 هزار تومان و در منطقه 11 متوس��ط قیمت 
هر مترمربع 6 میلیون و 475 هزار تومان برای اولین ماه زمس��تان ثبت 

شده است.
در منطق��ه 12 که ت��ا پیش از این روند افزای��ش قیمت طی ماه های 
سپری شده از سال 97 تکرار شده در دی ماه با رشد منفی 8.1درصدی 
به 4 میلیون و 852 هزار تومان کاهش یافته اس��ت. در آذرماه امس��ال 
متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مس��کونی در این منطقه 5میلیون و 

282 هزار تومان بود.
در منطقه 13 نیز قیمت ها نزولی بوده؛ در این منطقه متوسط قیمت 
ب��ا رش��د منفی 1.2درصدی ب��ه 8 میلیون و 489 ه��زار تومان کاهش 
یافته اس��ت. همچنین در منطقه 16 متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد 
مس��کونی از 4 میلیون و 815 هزار تومان با رشد منفی 2درصدی به 4 
میلیون و 720 هزار تومان کاهش یافته اس��ت. در منطقه 20 متوس��ط 
قیمت هر مترمربع با رش��د منفی 3درص��دی به 4 میلیون و 494 هزار 

تومان کاهش یافته است.
در منطقه 22 نیز متوس��ط قیمت با رشد منفی بیش از 8.5درصدی 
از 9 میلی��ون و 30 ه��زار تومان به 8 میلیون و 257 هزار تومان کاهش 

یافته است.
نوسازها همچنان پرطرفدار

ام��ا با رصد گ��زارش تحوالت بازار مس��کن تهران در دی ماه امس��ال 
می توان به پاس��خ این سوال رس��ید که آپارتمان های تهران در چه رنج 
قیمت��ی پرطرفدارترند؟ طبق گزارش ارائه ش��ده از س��وی بانک مرکزی 
واحدهای مس��کونی تا پنج سال س��اخت همچنان پرطرفدارترین ها در 
بازار مسکن هستند، به طوری که 43.5درصد از معامالت بر این واحدها 
متمرکز ش��ده است. شش تا 10 س��اله ها نیز 16.4درصد از معامالت را 
به خود اختصاص داده ان��د. کمترین حجم معامالت اما از آن واحدهای 
مس��کونی است که بیش از 20 سال عمر دارند. در عین حال در دی ماه 
امسال 2922 واحد مسکونی با عمر کمتر از پنج سال در تهران معامله 
شده اند که در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهشی برابر با 68.9درصد 

را نشان می دهد.
پرطرفدارترین محدوده قیمتی

 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده برحسب قیمت 
یک متر مربع بنا در دی ماه س��ال حاکی اس��ت که واحدهای مسکونی 
در دامن��ه قیمتی »50 تا 60 «و »60 تا 70 « میلیون ریال به ازای هر 
متر مربع بنا هر کدام با سهم یکسان 10درصد، بیشترین سهم از تعداد 
معامالت ش��هر تهران را به خود اختص��اص داده اند و دامنه های قیمتی 
»40 تا 50 «و »70 تا 80 « میلیون ریال نیز هر کدام با س��هم یکسان 
8.3درص��دی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم 

معامالت به گونه ای بوده اس��ت که 58.7درصد واحدهای مس��کونی با 
قیمتی کمتر از متوس��ط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران 

98 میلیون ریال معامله شده اند.
 گ��زارش بان��ک مرکزی نش��ان می ده��د در 10 ماهه س��ال 97 نیز 
تع��داد معامالت آپارتمان های مس��کونی ش��هر تهران ب��ه 104.6هزار 
واحد مس��کونی بالغ ش��د که در مقایسه با مدت مش��ابه سال پیش از 
آن، 30.5درصد کاهش نش��ان می دهد. همچنین در این ماه ش��اخص 
کرایه مس��کن اجاری در ش��هر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب 19.9 و 17.1درصد رشد نشان می دهد.

کاهش میانگین قیمت مسکن در برخی مناطق بیست ودوگانه شهر تهران در دی ماه امسال نشان می دهد

ورود به دوره رکود غیرتورمی
یادداشت

 خداحافظی با رونق
سالم بر رکود

کاهش ش��یب افزایش قیمت مسکن پیش بینی شده بود و 
اکنون در دی ماه محقق ش��ده است. آمار مراجع رسمی نشان 
می دهد که رش��د قیمت مس��کن  حدود 2.5 و یا براس��اس 
گزارش دیگری 1.5درصد بوده که نشان می دهد بازار، انرژی 
گذشته را از دس��ت داده است. این انتظار وجود دارد که این 
روند تا پایان س��ال ادامه پیدا کند و در سال آینده هم قیمت 
مسکن به اندازه قابل توجهی افزایش پیدا نکند. شواهد نشان 
می دهد که بازار مس��کن  در آس��تانه ورود به رکود اس��ت و 
ممک��ن این رکود تا چند س��ال آینده ادام��ه پیدا کند. حجم 
معامالت مس��کن به ش��دت پایین آمده و رشد قیمت ها هم 

کند شده است.
در شرایط فعلی در بخش عرضه مسکن مشکل نداریم بلکه 
مس��ئله در بی تحرکی طرف تقاضاس��ت. خانوارها توان کافی 
برای خرید مسکن ندارند و از راه هایی مثل پرداخت اعتبارات 
ارزان قیمت یا رش��د درآمد ملی می توان به این بخش تحرک 
بخشید که در ش��رایط فعلی چشم انداز مثبتی درباره این دو 
روش وجود ندارد. به دلیل تحریم ها رشد درآمد ملی با تردید 
همراه اس��ت و بعید است طی س��ال های آینده قدرت خرید 
خان��وار در این بخش رش��د قابل توجهی پیدا کند. از س��وی 
دیگر پرداخت تس��هیالت و اعتب��ارات ارزان به دلیل وضعیت 
بانک ه��ا دچار محدودیت اس��ت. ب��ا توجه به ای��ن دو عامل 

تحریک تقاضا دشوار است.
با این وج��ود تنها عامل اثرگذار دیگر که می تواند به بهبود 
تقاض��ا کمک کند، نرخ بهره اس��ت. بانک مرکزی در چندماه 
گذش��ته سیاست هایش را در مس��یر کاهش نرخ بهره تنظیم 
کرده و این را می توان به طور واضح در بازار اوراق مش��ارکت 
و خزان��ه دید. این بازار جایی اس��ت که می توانید نرخ تعادلی 
به��ره را تعقیب کنید و ب��ا توجه به وضعیت این بازار می توان 
گفت که نرخ به��ره کاهش یافته، اما اثر آن هنوز به اندازه ای 
محس��وس نش��ده که خود را در بازار مسکن نشان دهد و آن 
را به تحرک وادارد. اگر سیاس��ت های بانک مرکزی در همین 
مس��یر ادامه یابد، می توان��د به عنوان اهرم��ی در رونق بازار 
مس��کن عمل کند. با این وجود با توجه به وضعیت کلی بازار 
مس��کن و دوره های مختلفی که بازار طی ک��رده، در انتهای 
دوره رونق و آس��تانه رکود قرار داریم. اینکه قیمت ها در دوره 
رکود کمتر ش��ود، ثابت بماند یا اندک��ی افزایش پیدا کند به 

دیگر متغیرهای اقتصادی مثل تورم بستگی دارد.
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گزارش همتی از بررسی کنوانسیون پالرمو در مجمع 
تشخیص

شیوه تعیین هیات مدیره بانک ها اصالح 
می شود

شورای پول و اعتبار قرار است به زودی در مورد تایید صالحیت مدیران 
بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی تصمیم بگی��رد و بانک مرکزی و 

وزارت اقتصاد، در حال تهیه پیش نویس دستورالعمل مربوطه هستند.
به گزارش مهر، موضوع انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها را شاید 
بتوان یکی از چالش برانگیز ترین بحث های مرتبط با عملکرد بانک ها دانست؛ 
به خصوص اینکه ظرف سال های اخیر، این موضوع به دلیل تخلفات مالی 
و انحرافات برخی بانک ها، از حساسیت باالیی برخوردار شده است. تا پیش 
از این، براساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب سال 
95، انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، 
پس از صدور تایید صالحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از س��وی بانک 
مرکزی، امکان پذیر بوده است. براساس آنچه که در دستورالعمل های مرتبط 
با این موضوع در بانک مرکزی موجود است، این افراد باید حداقل دارای 10 
سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی بوده و دانشنامه کارشناسی 
مرتبط داشته باشند. قرار است اصالحاتی در این زمینه به تصویب برسد تا 
براساس وضعیت کنونی نظام بانکی، بتوان شرایط احراز صالحیت حرفه ای 
مدیران عامل و هیات مدیره بانک ها را تغییر داد. بر همین اساس است که 
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده اند تا پیشنهادات 
الزم را در این رابطه به شورای پول و اعتبار ارائه دهند تا بتوان این ضوابط 
را مورد بازنگری قرار داد. یک مقام مس��ئول در نظام بانکی از تالش رئیس 
کل بانک مرکزی برای اصالح شرایط تایید صالحیت حرفه ای مدیران عامل 
بانک ها و اعضای هیات مدیره خبر داد و گفت: بانک مرکزی در حال حاضر 
ب��ا همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضوابط و مقررات مربوط به این 
موضوع را در دس��ت تدوین دارد. وی افزود: این ضوابط به زودی برای سیر 
تش��ریفات قانونی به ش��ورای پول و اعتبار ارائه خواهد ش��د، اما آنگونه که 
در بخش��نامه های بانک مرکزی هم آمده است، یکی از مهمترین تغییرات 
در دس��تورالعمل مذکور، الحاق تبصره ای به حکم مربوط به ش��رایط سنی 
داوطلبان عضویت در هیات مدیره ها و تصدی س��مت مدیرعامل بانک ها و 
موسس��ات اعتباری غیربانکی است. بر این اساس، آنگونه که در کمیسیون 
مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی نیز مطرح شده، قرار بر این 
است که اگر داوطلبان تصدی سمت مدیریتی، فاقد شرط سنی الزم باشند، 
امکان بررسی صالحیت آنها در کمیسیون مربوطه با مجوز قبلی رئیس کل 
بانک مرکزی امکان پذیر باش��د. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد 
اهمیت ابعاد و تاثیرات الیحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو بر مبادالت 
بانکی در مجمع تش��خیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد. عبدالناصر 
همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: »امروز )شنبه( موضوع 
اختالفی بین مجلس و ش��ورای نگهبان یعنی الیحه الحاق به کنوانسیون 
پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و بحث های جدی و 
خوبی انجام گرفت. اینجانب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و مقام مسئول 
امور پولی و بانکی توضیحات مبسوطی در مورد اهمیت و ابعاد و تاثیرات آن 
بر مبادالت بانکی و پولی بین المللی کشور ارائه دادم؛ تصمیم گیری به علت 
نیاز به بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد. مطمئنم اعضای مجمع با 
در نظر گرفتن مصلحت کشور، تصمیم مناسب را خواهند گرفت.« گفتنی 
است کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی از معاهده های 
چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با 
قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این 
معاهده در دس��امبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح 
ش��د و به امضای 147 دولت از جمله ایران رس��ید به همین دلیل به این 
کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می شود. کنوانسیون پالرمو دارای 
سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق 
اش��خاص به ویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچ��اق مهاجران از طریق 
زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که 
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده دار این 

کنوانسیون و پروتکل های آن عمل می کند. 

در سال 2018
حجم پرداخت بیت کوینی به 3.2 تریلیون 

دالر رسید
تازه ترین آمارهای منتشرش��ده نش��ان می دهد که پرداخت های مالی با 
ارز مجازی بیت کوین در جهان به ارزش بالغ بر 3.2 میلیون دالر در س��ال 
2018 میالدی رسیده است. به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش روزافزون 
اهمیت ارزهای دیجیتال رمزپای��ه و فناوری بالک چین در جهان، به نظر 
می رس��د که ای��ن صنعت و فناوری دیگر از حالت س��رمایه گذاری محض 
خارج شده و طبق پیش بینی کارشناسان و تحلیلگران، تبدیل به یک روش 
کارآمد و نوی��ن برای انجام پرداخت های بانکی و مالی میان افراد، بانک ها 
و مؤسس��ات و شرکت های مختلف شده اس��ت. حاال جدیدترین آمارها و 
تحقیقات صورت پذیرفته نش��ان می دهد که بیش از 3.2 تریلیون دالر در 
سال 2018 میالدی از طریق ارزهای دیجیتال بیت کوین جابه جا و پرداخت 
ش��ده اس��ت که روی پلتفرم بالک چی��ن پردازش ش��ده و قابل پیگیری، 
پرداخت و جابه جایی است. براساس گزارشی که در وب سایت کوین تلگراف 
آمده اس��ت، در چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری 
همچون بیت کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بی نظیری 
برخوردار ش��ده و کاربران بس��یاری در جهان به دنبال استخراج و تبدیل 
پول های خود به ارزهای دیجیتالی هس��تند؛ چراکه این روزها بسیاری از 
افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته اند به پول زیادی دست پیدا کنند. 
در واقع بای��د گفت که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری ش��ده بر پایه فناوری 
بالک چین )Blockchain( هس��تند که حقیقتاً نقش یک پایگاه داده را 

برای رمزنگاری، ثبت و ایمن سازی تراکنش های دیجیتالی بازی می کنند.
براساس گفته های تحلیلگران، زمانی که بیت کوین در سال 2009 برای 
نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دالر 
هم کمتر بود، اما در ماه های گذشته حتی تا مرز 20 هزار دالر هم رسید. 
درواقع، فناوری بیت کوین که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را 
به کاربران می دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادالت مالی خود را انجام 
دهند و همچنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می مانند. اما حاال 
در چند س��ال اخیر، استقبال از ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده همچون 
بیت کوین رو به رش��د و افزایش بوده اس��ت، به گونه ای که نایجل گرین، 
مدیرعامل مؤسسه مشاوره مالی deVere پیش بینی کرده است که ارزش 
ارزهای دیجیتالی رمزپایه طی 10 س��ال آینده رش��د قابل مالحظه ای را 

تجربه خواهد کرد و بیش از 5هزار برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

بانکنامه

نزدی��ک به 36 م��اه از اجرای برجام می گ��ذرد و پس از خروج یکجانبه 
آمریکا از برجام در اردیبهش��ت ماه امسال، حیات و ممات این توافق مهم 
تاریخی به اجرای س��ازوکاری مالی میان ایران و اروپا گره خورده اس��ت و 
آنطور که گمانه زنی ها نشان می دهد شمارش معکوس برای راه اندازی این 

کانال مالی از همین هفته شروع شده است.
چند روز پیش بود که »بلومبرگ« به نقل از سه دیپلمات اروپایی گزارش 
داد که س��ازوکار ویژه مالی ایران و اروپا )SPV( روز دوش��نبه این هفته 
راه اندازی می ش��ود. به نوش��ته بلومبرگ، البته هنوز مسائلی در این میان 
باقی  مانده اس��ت و همین موضوع می تواند زم��ان ثبت این کانال مالی را 
کمی به تعویق بیندازد. بنا به گفته یکی از س��ه دیپلمات اروپایی، روز 28 
ژانویه، هشتم بهمن ماه به عنوان موعد رسمی اعالم ثبت SPV تعیین  شده 
است، بنابراین با تعیین چگونگی فعالیت سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا و 
همینطور کانال مالی سوییس برای ارتباط مالی با ایران، پیش بینی می  شود 
در این هفته هر دو ساز وکار دست کم در زمینه تجارت موادغذایی، دارو و 

تجهیزات پزشکی آغاز به کار کنند.
س��ازوکار مالی اتحادیه اروپا اگر این هفته راه اندازی ش��ود، تاخیری سه 
ماهه داش��ته اس��ت. با این حال، ایران با خروج یک جانبه آمریکا از برجام، 
تداوم پایبندی به این توافق را به متعهد شدن اروپا برای تأمین منافع کشور 
از برجام منوط کرد و مذاکرات فشرده ای برای این کار انجام شد. درنهایت 
کمیسیون مشترک برجام بیانیه ای صادر کرد که ضمن حمایت تمام قد از 
تداوم فعالیت اقتصادی با ایران، ایجاد یک سازوکار ویژه مالی برای پوشش 

مبادالت مالی طرفین و حمایت از سرمایه گذاری را الزامی دانست.
پس از انتش��ار این بیانیه، فدریکا موگرینی مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا اعالم کرد که اروپا برنامه هایی برای ایجاد یک س��ازوکار ویژه 
برای حفظ رابطه اقتصادی با ایران دارد و این مکانیسم تا اول نوامبر یعنی 
دهم آبان ماه و س��ه روز پیش از ش��روع دور دوم تحریم های آمریکا آماده 

خواهد شد.
با تاخیر چند باره اروپا اکنون اگرچه دیر اما سرانجام زمان اجرایی شدن 
وعده اروپا فرا رسیده است. براساس گزارش های غیررسمی، قرار است نهاد 
مدیریت کننده SPV در فرانسه تاسیس شود و یک مدیر آلمانی برای اداره 
آن منصوب ش��ود. انگلیس هم به عنوان یکی از کش��ورهای باقی مانده در 
برجام، سهامدار این شرکت حقوقی خواهد بود. به عبارت بهتر، SPV در 
عمل ش��رکتی است که وظیفه تسویه حساب میان شرکت های بدهکار به 

ایران و طلبکار از ایران را برعهده خواهد داشت.
در همین زمینه، روز گذش��ته محمدرضا مودودی، سرپرس��ت سازمان 
توسعه تجارت ایران در نشستی خبری با یادآوری اینکه سوییس و اتحادیه 
اروپ��ا کانال ویژه مال��ی را مختص اقالم بشردوس��تانه ای مانند دارو اعالم 
کرده ان��د، به این موضوع انتق��اد کرد و گفت: از آنجا که ایران از تعهداتش 
در برج��ام تخط��ی نکرده، انتظار داری��م این کانال های مال��ی همه اقالم 

غیرتحریمی و برجامی را شامل شود.
او با بیان اینکه در جلسه هفته پیش با سفیر سوییس در تهران، گالیه 
خود را مطرح کردیم که کانال های مالی نباید به اقالم بشردوستانه خالصه 
ش��ود، ادامه داد: با این حال، ما خودمان را خیلی وابس��ته به این نهادها و 
کانال های واسطه ای نکرده و معتقدیم باید از ظرفیت خود استفاده کنیم؛ 
از آنجا که 40 س��ال است در چنین ش��رایطی به سر می بریم، اگر خیلی 

بخواهیم به این گفتارها تکیه کنیم بیشتر از گذشته آسیب می بینیم.
سازوکار ویژه مالی اروپا چگونه کار می کند؟

براس��اس گفته منابع نزدیک به مذاکرات ایران و اروپا،  SPV ش��رکتی 
مس��تقل از هر یک از نهادهای مالی و حکومتی اروپایی و ایرانی است که 
به طور خصوصی ثبت و ایجاد می ش��ود. یک ش��عبه از این شرکت در اروپا 
و دیگ��ری در ایران ثبت می ش��ود و تمام اطالعات تب��ادالت تجاری بین 

شرکت های ایرانی و اروپایی در این دو شرکت ثبت می شود.
نکته مهم این است که در این دو شرکت در ایران و اروپا، هیچ پرداختی 
انجام نمی گیرد و پولی جابه جا نمی شود. درواقع یک شرکت اروپایی کاالیی 
به ایران صادر می کند و یک ش��رکت اروپایی کاال وارد می کند یا ش��رکت 
ایرانی واردات و صادرات می کند. نحوه پرداخت پول این گونه اس��ت که در 
ایران، پ��ول صادرکننده ایرانی را، واردکننده ایرانی می پ��ردازد و در اروپا 
پول صادرکننده اروپایی از واردکننده اروپایی دریافت می ش��ود و همه این 
 SPV تبادالت و نقل وانتقال اسناد و اطالعات به طور پایاپای در چارچوب

انجام می شود.
 SPV هرچن��د در ظاهر، این گونه ب��ه نظر می آید تمام��ی اقدامات در
پایاپای انجام می گیرد اما منابع نزدیک به مذاکرات ایران و اروپا معتقدند 
که این روش و سازوکار »پول در برابر کاال« یا »کاال در برابر کاال« نیست، 
بلکه روش��ی جدید از تعامل و تبادل تجاری اس��ت ک��ه در عرصه روابط 

بین المللی اقتصادی و تجاری در حال شکل گیری است.
براس��اس اع��الم مقامات اروپایی یک��ی از مهم ترین اه��داف SPV، باز 
کردن مسیر فعالیت ش��رکت های کوچک اروپایی با ایران است که دامنه 
فعالیت شان چندان در آمریکا تعریف نمی شود و از تهدید و تحریم آمریکا 

خارج هستند.
با توجه به اینکه بیش��ترین صادرات ایران به اروپا از گذشته تاکنون در 
ح��وزه انرژی و نفت بوده اس��ت و در حال حاضر فقط دو کش��ور ایتالیا و 
یونان با توجه به معافیت هایی که از سوی آمریکا به هشت کشور داده شده 
همچنان خریدار نفت ایران هس��تند، به نظر نمی آی��د صادرات زیادی در 
این حوزه از س��وی ایران در آینده به اروپا ش��اهد باشیم. به عالوه، به نظر 
نمی آید SPV این امید را پیش��اپیش به ایرانی ها و ش��رکت های خریدار 
نفت ای��ران بدهد که می توانند در این چارچوب ب��ه تعامل با ایران بدون 
نگرانی از تحریم های آمریکا بپردازند یا SPV این توان را داشته باشد که 

از تحریم های آینده آمریکا خود را مصون نگه دارد.
از سازوکار مالی سوییس چه  می دانیم؟

یک ماه پس  از آنکه وزیر تجارت سوییس اعالم کرد این کشور به دنبال 
ایج��اد یک کانال مالی مس��تقل برای ادامه تجارت با ایران اس��ت، اکنون 
خبرها از آماده شدن این سازوکار تازه حکایت دارد. همچنین دوم بهمن ماه 
بود که رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و س��وییس خبر داد که کانال 
مالی س��وییس آماده راه اندازی شده و ویژگی های عملیاتی آن اعالم  شده 

است، اما فعاًل منتظر ورود پول ایران است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شریف نظام مافی با اشاره به ضرورت 
تزریق پول به کانال مالی س��وییس گف��ت: در حال حاضر پولی متعلق به 
ایران در اروپا وجود ندارد و بیشتر پول های ایران در کشورهای واردکننده 

نفت یعنی هند، عراق، چین و کره جنوبی است.
به گفته نظام مافی، در صورت ورود پول نفت ایران از آسیا به اروپا، کانال 
مالی س��وییس بالفاصله آغاز به کار خواهد ک��رد. در دوره قبلی تحریم ها 
زمانی که س��وییس قصد داش��ت کانال مالی مش��ابهی راه اندازی کند، به 
بانک های��ی که مجوز انتقال پول ایران را دریافت کرده بودند، 24 س��اعت 

فرصت داده شد تا پول های ایران را از ژاپن به سوییس منتقل کنند.
نظام مافی گفته اس��ت که دولت سوییس بانک عامل را تعیین کرده، اما 
هنوز به طور رسمی نام آن را اعالم نکرده است. یکی از دو بانک هریتیج و 
بی سی پی )Banque de Commerce et de Placements( وظیفه 
مدیریت نقل و انتقال پول را به عهده خواهد داش��ت و احتماالً بی سی پی 
از سوی دولت سوییس برای این کار تعیین شده است. در مجموع، حدود 
60درصد از صادرات سوییس به ایران مربوط به صادرات دارو و تجهیزات 
پزشکی اس��ت و راه اندازی کانال مالی جدید برای تأمین داروی داخلی از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
کانال های مالی اروپا با ایران و تاثیر بر تورم

به عقیده برخی اقتصاددانان، س��ازوکار ویژه مالی میان اروپا و ایران در 
ش��رایطی که محدود به غذا و دارو ش��ود، تاثیر چندانی ب��ر اقتصاد ایران 
نخواهد داش��ت، اما گروه��ی دیگر بر اثرگذاری راه ان��دازی دو کانال مالی 

اتحادیه اروپا و سوییس با ایران در کاهش تورم تاکید دارند.
سازوکار ویژه مالی حتی اگر نقل و انتقاالت مربوط به صادرات نفت ایران 
را هم شامل نش��ود، می تواند به ایران برای کاهش آثار تحریم های آمریکا 
کمک کند. شکی نیست که افزایش قیمت مواد غذایی و داروی وارداتی از 
اروپا، به افزایش تورم در ایران کمک کرده و باعث تحمیل هزینه بر خانوار 
شده است. فعال شدن سازوکار ویژه مالی در زمینه مبادالت بشردوستانه 
)H-SPV( می توان��د برای مقابله با ت��ورم و آرام کردن فضای اقتصاد به 

ایران کمکی بزرگ باشد.
 طبق آمار منتشرش��ده از س��وی بانک مرکزی، ش��اخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران در ماه آبان نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل 39.9درصد افزایش داشته است. این افزایش به دلیل 
افزای��ش بهای گروه های زیرمجموعه ش��امل خوراکی ها )59.9درصد( 
دخانی��ات )150.8درص��د(، پوش��اک )58.5درص��د( و ل��وازم منزل 
)83.1درصد( بوده اس��ت. در این میان، شاخص بهای گروه بهداشت و 
درمان 19.6درصد افزایش داش��ته است. این گروه ها نماینده نیازهای 
روزمره مردم هس��تند. فعالیت س��ازوکار ویژه مالی در زمینه مبادالت 
بشردوس��تانه دس��ت کم می تواند بر بهای اقالم اساسی در سبد خانوار 

اثرگذار باش��د.
این عدم توازن در تراز تجاری از سه طریق با تورم ارتباط مستقیم دارد. 
اول اینکه، یورو یک واحد پولی قوی است و کاهش چشمگیر ارزش ریال، 
واردات را برای ایران طی یک سال گذشته گران تر کرده است. دوم، واردات 
کااله��ای اروپایی با توجه به عدم وجود کانال های معمول مالی میان اروپا 
و ایران، قیمت تمام شده کاال را افزایش می دهد و در نهایت اینکه، اروپا در 
برخی از حوزه های یادش��ده به خصوص در حوزه داروها، تنها منبع تأمین 
برای ایران است و این بدین معنا است که هرگونه توقف واردات این داروها 
بالفاصله بر زنجیره تأمین اثر گذاشته و باعث افزایش قیمت دارو می شود. 

همه این عارضه ها را اکنون می توان در بازار ایران دید.
س��ازوکار ویژه مالی در مبادالت بشردوس��تانه می تواند با اثرگذاری در 
مدیریت بهتر بازار ارز، کاهش هزینه مبادالت مالی و جبران کسری تجاری 
میان ایران و اروپا در نهایت به کاهش فشارهای تورمی در ایران کمک کند.
 )H-SPV( دولت ایران باید نقش��ی که سازوکار ویژه مالی بشردوستانه
می تواند برای مقابله با تورم ایفا کند را جدی بگیرد؛ سازوکاری که به دلیل 
رویکرد بشردوس��تانه نمی تواند از س��وی آمریکا تحریم شود. این موضوع 
آنقدر ارزشمند است که براساس آن بتوان از راه اندازی سازوکار ویژه مالی 

بشردوستانه استقبال کرد.

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

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo.com
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پسرفت 461 واحدی بورس در نخستین روز هفته
 بورس تحت تاثیر

گزارش های پاییزی ماند
در روزه��ای پایانی هفته گذش��ته بورس تهران با رش��د نماگر 
اصلی بازار مواجه ش��د، اما در مجموع ش��اخص کل کاهشی بود. 
در نخس��تین روز این هفته نیز با افت قیمت س��هام در برخی از 
نمادهای پاالیشی و فلزی، شاخص ها با روند نزولی روبه رو شدند. 
همچنین بعد از گذشت یک ماه از اتمام پاییز، انتشار صورت های 
مالی 9 ماهه شرکت ها در این روزها به تصمیم های سرمایه گذارِی 

سهامداران جهت می دهد.
به گزارش ایسنا، در این روزها فعاالن بازار سرمایه شاهد انتشار 
گزارش های 9 ماهه ش��رکت ها در کدال هستند. در برخی از این 
ش��رکت ها مخصوصاً شرکت های صادرات محور رشد فروش سبب 
افزایش سوددهی شده است، اما در عین حال کاهش مقدار تولید 
در برخی از ش��رکت ها می تواند سیگنال های نه چندان مطلوبی را 

برای بازار سهام داشته باشد.
در نخس��تین روز این هفته برخی از نمادهای پاالیشی، فلزی و 
پتروشیمی در کنار تعدادی از نمادهای خودرویی تأثیر کاهنده ای 
روی ش��اخص های بازار س��هام داش��تند. از جمله این شرکت ها 
می توان به پاالیش نف��ت اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش 
نفت تهران و س��ایپا اش��اره ک��رد، اما در طرف مقابل یک س��هم 
بانکی، یک سهم فلزی در کنار تعدادی از سهم های معدنی اجازه 
ندادند ش��اخص های بازار س��رمایه با روند فزاینده ای افت کند. از 
جمله این نمادها می توان به نماد بانک تجارت، ملی، صنایع مس 
ایران، توسعه معادن و فلزات و معدنی و صنعتی گلگهر اشاره کرد.
در گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری به جز در یک نماد، مابقی 
س��هم ها با کاهش قیمت سهم ها روبه رو ش��دند. بانک تجارت که 
تأثیر افزاینده ای روی ش��اخص داش��ت، حدود 5درصد در قیمت 
پایانی رش��د کرد و با صف خرید روبه رو ب��ود. همچنین در گروه 
استخراج کانه های فلزی قیمت سهم ها عمدتاً کمتر از یک درصد 
با نوسان قیمت روبه رو بود. در گروه فلزات اساسی نیز تعدادی از 
سهم ها با نوسان قیمت 2درصد مواجه شدند، اما اندک سهم هایی 

در این گروه تا 4درصد افزایش یا کاهش قیمت داشتند.
در عی��ن حال در گ��روه فرآورده ه��ای نفتی، کک و س��وخت 
هسته ای نمادها یکدس��ت قرمز رنگ بودند. در این گروه پاالیش 
نف��ت اصفهان، پاالیش نف��ت الوان، پاالیش نف��ت تبریز بیش از 
3درص��د در قیمت پایانی کاهش یافتن��د. تنها نمادی که در این 
گروه توانس��ت با رش��د قیمت مواجه شود نفت ایرانول بود که در 

آخرین قیمت معامله 5درصد رشد کرد.
نماد س��هم های خودرویی نیز عمدتاً قرمز رنگ بود. این سهم ها 
بی��ش از 4درص��د کاهش قیم��ت را تجربه کردن��د. از هفته های 
گذش��ته که قیمت خودروها در بازار افزایش پیدا کرده، سهم های 

خودرویی عمدتاً با کاهش قیمت مواجه بودند.
ش��اخص کل بازده نق��دی و قیمتی ب��ورس اوراق بهادار تهران 
461 واحد افت کرد و به رقم 162 هزار و 478 رس��ید. ش��اخص 
کل هم وزن نیز با 172 واحد رش��د رقم 29 هزار و 483 واحدی 
را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور نیز در معامالت روز شنبه 303 
واح��د کاهش یافت و رق��م 177 ه��زار و 749 را دید. همچنین 
ش��اخص بازار اول و ب��ازار دوم هر یک به ترتی��ب 619 و 1022 

واحد رشد کردند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 414 میلیارد تومان رس��ید 
و حجم معامالت این بازار رقم 1.6 میلیارد س��هم و اوراق مالی را 
تجربه کرد. همچنین تعداد معامالت بورس تهران عدد 147 هزار 
و 629 را تجرب��ه کرد. در عین حال ش��اخص کل فرابورس ایران 
17.71واحد کاهش یافت و به رقم 1962 رس��ید. ارزش معامالت 
فراب��ورس رقم 354 میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت 
تا عدد 858میلیون سهم و اوراق مالی پیش رفت. همچنین تعداد 

معامالت این بازار به رقم 128 هزار و 530 نوبت رسید.

نماگربازارسهام

بعد از خالی ماندن صندوق های س��رمایه گذاری خطرپذیر و عدم اعتماد 
س��رمایه گذاران حرفه ای به سرمایه گذاری در این صندوق ها، برخی تالش 
می کنند که این صندوق ها را از طریق س��پرده های بانکی عامه مردم پر و 
حتی با منابع بانکی صندوق های خطرپذیر جدید تاس��یس کنند؛ اقدامی 
که می تواند به ناترازی هرچه بیشتر صورت های مالی بانک ها دامن بزند و 

سپرده های مردم عادی را در معرض ریسک های باال قرار دهد.
به گزارش ایس��نا، ماده 14 قانون برنامه شش��م توسعه، قانونی است که 
عده ای در بازار سرمایه مدت ها است تالش می کنند بندهایی از آن از بین 
برود تا سهامداران عمده بانک ها یا شرکت هایی که سهامداران عمده بانکی 
دارند، بتوانند صندوق سرمایه گذاری از جمله صندوق های سرمایه گذاری 
خطرپذیر تأسیس کنند تا با تأسیس این صندوق ها بخشی از منابع مردم 

عادی که در بانک ها سپرده شده به سمت این صندوق ها سرازیر شود.
قانون برنامه شش��م توس��عه مدت ها است جلوی دس��تبرد این عده به 
مناب��ع مردم در بانک ها را گرفته اس��ت، اما اگر این قانون لغو ش��ود یا به 
هر طریقی دور زده ش��ود، صندوق هایی پر از پول خواهد شد که دو سال 
اس��ت حتی سرمایه گذاران حرفه ای ریسک شان را معقول ندیدند و در آن 

سرمایه گذاری نکردند.
در حال حاضر با توجه به صورت های مالی حسابرسی شده صندوق های 
س��رمایه گذاری خطرپذیر که رسماً در کدال منتشر شده است، مخاطبان 
این صندوق ها که سرمایه گذاران حرفه ای هستند ریسک این صندوق ها را 
زیاد برآورد کردند و در نهایت در این صندوق ها س��رمایه گذاری نکردند و 
VC ها نیمه خالی مانده اند، اما همین سرمایه گذاران وقتی به منابع مردم 
عادی در بانک ها دسترسی پیدا کنند می گویند که مگر نیاز صندوق های 
خطرپذیر مجموعاً چقدر است که اجازه نمی دهید این صندوق ها را با مبالغ 

بانکی تأسیس یا پر کنیم؟!
اگر مدیران شرکت هایی که یکی از سهامداران عمده اش بانکی ها هستند، 
بتوانند صندوق های خطرپذیر )VC( تأسیس کنند یا مدیر صندوق شوند 

با دسترس��ی هایی که به منابع بانکی دارند به راحتی می توانند بخش��ی از 
منابع بانک ها که مردم با هدف س��پرده های کم ریسک در بانک ها سپرده 
کرده اند را در صندوق های پرریسک VC سرمایه گذاری کنند و این منابع 
را تحت ریسک های بسیار شدیدی قرار دهند؛ آن هم در زمانی که به گفته 
رئی��س کل بانک مرک��زی، صورت های مالی بانک های م��ا از ناترازی رنج 

می برند و زیان ده هستند.
»Fitch« مؤسس��ه رتبه بندی بین المللی اس��ت که مسئوالن سازمان 
ب��ورس، بان��ک و بیمه مرکزی س��ال ها تالش کردند که به ای��ران بیاید و 
ش��رکت های ایرانی را ه��م رتبه بندی کند؛ به طوری که در تیرماه س��ال 
1395 )س��ال 2016 میالدی( اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در 
حاش��یه اجالس بین المللی اقتصاد در سنپترزبورگ گفت که نمایندگان 
مؤسس��ه Fitch سابقا به ایران آمده بودند تا شرایط اولیه اقتصاد ایران را 
مورد ارزیابی قرار دهند و تاکید کرد که مؤسس��ه Fitch در حال بررسی 

پیشرفت ها در بخش اقتصادی و همچنین در بخش بانکی ایران است.
رئیس سابق بیمه مرکزی که امروز رئیس بانک مرکزی است نیز سابقا 
در گفت وگوی��ی تفصیلی به این موضوع اش��اره کرده بود. عالوه بر این در 
آن زمان یک سخنگو از مؤسسه Fitch به بلومبرگ گفته بود که در حال 
گفت وگو با ایران هس��تند اما فاش نکرده بود دقیقاً چه زمانی به عملیات 

رتبه بندی در ایران خواهند پرداخت.
این مؤسس��ه به تازگی با اس��تناد به آمارهای بانک های ایران در س��ال 
2016 میالدی اعالم کرده که »این بانک ها وضعیت نابهنجاری در وضعیت 
کفایت سرمایه و تسهیالت غیرتجاری دارند.« طبیعتاً ورود منابع بانکی به 

صندوق های خطرپذیر این شرایط را می تواند وخیم تر کند.
اما در مقطعی که عزم ملی باید بر آن باشد که نظام بانکی جان بگیرد و 
در مقطعی که مسئوالن عالی رتبه کشور از لزوم کمک جهادی به اقتصاد 
می گویند و رئیس بانک مرکزی اعالم می کند که کشور در جنگ اقتصادی 
قرار دارد، عده ای سعی می کنند قسمتی از منابع عامه مردم در بانک ها را 

تحت ریس��ک های ش��دید قرار دهند. در عین حال این افراد در زمانی که 
خودشان می خواهند از جیب خود در صندوق های خطرپذیر سرمایه گذاری 

کنند به هیچ وجه به این ریسک ها تن نمی دهند.
به نظر می رس��د با باز ش��دن این راه و ورود هرچند اندک سرمایه های 
بانک به صندوق های با ریس��ک باال، کم کم با عادی ش��دن شرایط، مبالغ 
سرمایه گذاری بانک ها در صندوق های خطرپذیر افزایش یابد و سپرده های 
مردم تحت ریس��ک های باال قرار گیرد. در نتیجه منطقاً این راه برای هیچ 
ش��خصی و هیچ مبلغی نباید باز ش��ود تا س��رمایه های عامه مردم تحت 
ریسک های مضاعف قرار نگیرد، لذا باید دید که نهادهای ناظر و مسئوالن 

مربوطه نسبت به اقدام این افراد چه موضعی خواهند گرفت.
گفتنی اس��ت بهمن پارس��ال بود که ایس��نا با امیر هامونی، مدیرعامل 
فرابورس ایران درباره ارزش گذاری استارتاپ ها گفت وگویی تفصیلی داشت. 
در آن زمان بیش از 20 صندوق س��رمایه گذاری خطرپذیر از اداره ابزارها 
و نهادهای مالی فرابورس ایران موافقت اصولی گرفته بود، اما اکثریت آنها 
به علت نبود سرمایه و اعتماد سرمایه گذاران حرفه ای، پذیره نویسی نکرده 
بودند و تا امروز نیز این صندوق ها نتوانستند منابع مالی برای پذیره نویسی 

به دست آورند.
ام��ا در آن زم��ان هامونی تاکی��د کرده بود ک��ه منابع م��ورد نیاز این 
صندوق های خطرپذیر وجود دارند و این »منابع غیربانکی« هستند و هزار 
میلی��ارد تومان از این منابع آماده اس��ت که تا پایان س��ال 1396 جذب 

صندوق های خطرپذیر شوند.
ولی سال 1396 تمام و آمار سرمایه گذاری در VCها تغییر نکرد و تا امروز 
که س��ال 1397 در حال اتمام است، آمار سرمایه گذاری در این صندوق ها 
نس��بت به آن زمان تغییر محسوسی نداشته است. اکنون در شرایطی که 
وعده هزار میلیارد تومانی از منابع غیربانکی در صندوق های خطرپذیر ناکام 
مانده، مدیرعامل فرابورس ایران اعالم کرده که گفت وگوهایی صورت گرفته 

تا صندوق های خطرپذیر بتوانند از منابع بانکی تأمین مالی کنند.

پیامدهای خطرناک ورود منابع بانکی به صندوق های خطرپذیر چیست؟

صندوق های خطرپذیر در کمین سپرده های بانکی
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تولید 150 هزار مترمربع فرش ماشینی در سال
 20درصد تولیدات داخلی است

رئیس اتحادیه فروش��ندگان موکت و فرش های ماشینی گفت در 
سال 150 هزار متر مربع فرش ماشینی در کشور تولید می شود.

محمد ه��ادی کمالی��ان، رئی��س اتحادیه فروش��ندگان موکت و 
فرش های ماش��ینی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین وضع فرش ماشینی و موکت در بازار گفت: در سال 150 هزار 

متر مربع فرش ماشینی تولید می شود.
وی با اشاره به اینکه هیچ کمبودی در بازار فرش ماشینی احساس 
نمی ش��ود، تصریح کرد: خوش��بختانه نظارت بر این صنف به صورت 

مستمر ادامه دارد.
کمالیان با بیان اینکه افزایش قیمتی برای پایان سال نداریم، اظهار 

کرد: در این صنف، قیمت ها مبنی بر قیمت گذاری ارز نیمایی است.
رئیس اتحادیه فروشندگان موکت و فرش های ماشینی گفت: 700 

واحد صنفی در تهران مشغول به فعالیت هستند.
کمالیان در ادامه از صادرات فرش های ماشینی به کشور های چین، 
آس��یای میانه، عراق، افغانس��تان و... خبر داد و گفت: واردات در این 

صنف وجود ندارد.
وی با بیان اینکه 80درصد از تولیدات موکت و فرش های ماشینی، 
خارجی و مابقی داخلی اس��ت، ی��ادآوری کرد: امیدواریم این صنعت 

بتواند به رشد و شکوفایی خود دست پیدا کند.
کمالی��ان گف��ت: صنعت فرش ماش��ینی در ماه های پایانی س��ال 
جنب وجوش بیشتری دارد و حجم بازرسی ها افزایش پیدا کرده است، 
در این شرایط از مصرف کنندگان درخواست می شود که در خریدشان 
دقت بیشتری داشته باشند. از هر کجا که مایلند خرید کنند، مانعی 
نیست، اما س��عی کنند پیش از خرید، از واحد هایی که دارای پروانه 

کسب هستند استعالم بگیرند تا مشکلی پیش نیاید.

گمرک رسما اعالم کند، آمار صادرات 
غیرنفتی را اصالح می کنیم

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت مرجع اصلی برداشت آماری 
ما گمرک اس��ت و اگر گمرک رسما اعالم کند، آمار صادرات را تغییر 
می دهیم. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مودودی سرپرس��ت 
سازمان توسعه تجارت در نشست خبری خود با خبرنگاران درخصوص 
کاه��ش آمار صادرات با توجه به تغیی��رات آمار گمرک گفت: مرجع 
اصلی برداش��ت آماری ما گمرک است و اگر رسما اعالم کند، تغییر 
می دهی��م. وی افزود: تعه��د داریم که ارز صادرات��ی را صرف واردات 
م��واد اولیه کنیم و بنابراین نیاز ب��ه ورودی داریم و صادرکننده باید 
ارز را به کشور برگرداند و مواد اولیه محدودی وجود دارد که از سوی 
صادرکننده به نرخ آزاد خریداری می شود. معاون وزیر صنعت با اشاره 
به جلسات مکرر با صادرکنندگان در مورد شیوه بازگرداندن ارز افزود: 
اگر ارز نیمایی گرفته شده و کاال صادر شود و ارز آن به کشور برنگردد، 
س��ود و رانت نصیب صادرکننده می شود، البته ما در شرایط جنگی 
هس��تیم و وقتی که در بیرون چرخه اقتصادی، تقاضا برای خرید ارز 
گران تر اس��ت، حتما مشکالتی مثل قاچاق مواد مخدر و تامین مالی 
تروریسم پیش خواهد آمد؛ پس ارز باید برای مقاصد مشخص صرف 
ش��ود. مودودی گفت: تجارت کشور باید به سمت شفاف سازی پیش 
برود و کمیس��یون تلفیق بودجه در مجلس نگران بازگشت ارز است، 

ولی با برخورد هایی مثل مجازات مخالف هستیم.

ایران با کنار زدن ایتالیا، تایوان و اوکراین 
دهمین فوالدساز جهان شد 

انجم��ن جهانی فوالد اعالم کرد ای��ران با کنار زدن ایتالیا، تایوان و 
اوکراین دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان در سال 2018 شد.

به گزارش تسنیم،  انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود 
که امروز منتش��ر شد کل میزان تولید فوالد جهان در سال 2018 را 
1808 میلیون تن اعالم کرده اس��ت. تولید فوالد جهان در این سال 

نسبت به سال قبل از آن رشد 4.6درصدی داشته است.
براس��اس ای��ن گزارش صنع��ت فوالد ای��ران با وج��ود تحریم های 
آمریکا عملکرد بس��یار خوبی در س��ال 2018 داشته و توانسته میان 
تولیدکنندگان بزرگ فوالد جهان س��ه کشور ایتالیا، تایوان و اوکراین 
را پشت س��ر بگذارد و در جایگاه دهم قرار گیرد. تولید فوالد ایران در 
این س��ال نسبت به سال قبل از آن 17.7درصد افزایش یافت و به 25 
میلیون تن رس��ید. ایران در س��ال پیش از آن 21.2 میلیون تن فوالد 
تولید کرده بود. ایران در س��ال 2017 سیزدهمین تولیدکننده بزرگ 
فوالد در جهان شناخته شده بود و ایتالیا، تایوان و اوکراین به ترتیب در 
رتبه های دهم، یازدهم و دوازدهم قرار گرفته بودند، اما در سال 2018 
با رشد قابل توجه تولید فوالد ایران رتبه دهم از این نظر به ایران رسیده 
و ایتالی��ا، تایوان و اوکراین به ترتیب در رتبه ه��ای یازدهم، دوازدهم و 
سیزدهم از این نظر قرار گرفته اند. سهم ایران از کل تولید فوالد جهان 
در س��ال میالدی گذشته 1.38درصد برآورد شده است. چین با تولید 
928 میلیون تن فوالد به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد جهان در 
سال 2018 شناخته شده است و هند با تولید 106 میلیون تن و ژاپن با 
تولید 104 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار 
گرفته اند. آمریکا، کره جنوبی، روسیه، آلمان، ترکیه و برزیل به ترتیب در 

رتبه های چهارم تا نهم از این نظر قرار گرفته اند.

واردات تخمه آفتاب گردان آجیلی آزاد شد 
واردات تخمه آفتاب گردان آجیلی با ارز بازار ثانویه )ارز نرخ نیمایی( 

آزاد شد، اما ممنوعیت واردات نوع روغنی آن همچنان باقی ماند.
به گزارش خبرنگار تس��نیم، ممنوعیت واردات تخمه آفتاب گردان 
آجیلی برداش��ته ش��د؛ در نامه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به س��ازمان های خود در استان ها ارسال کرده، آمده است که واردات 
این محصول از محل ارز بازار ثانویه )ارز نرخ نیمایی( تامین می شود. 
در این نامه همچنین اشاره شده است که ممنوعیت واردات دانه های 
روغنی که برای صنایع روغن  کشی کاربرد دارد، کماکان ممنوع است.

گفتنی است قیمت هر کیلوگرم تخمه آجیلی در بازار به 25 هزار 
تومان تا 30 هزار تومان رسیده است در حالی که قیمت این محصول 

در سال گذشته در محدوده 10 تا 15 هزار تومان بود.

اخبـــار

با وجود دس��تور دیوان عدالت اداری برای حذف آبونمان تلفن ثابت، 
ظاه��را مخاب��رات تصمی��م دارد تعرفه های خود را افزای��ش دهد و این 
موضوع در س��ازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در حال بررس��ی 

است.
به گزارش ایس��نا،  بحث تغیی��ر و افزایش تعرفه تلف��ن ثابت موضوع 
جدیدی نیس��ت؛ در موارد متعددی طی سال های گذشته گفته می شد 
ک��ه تعرفه تلف��ن ثابت پایین اس��ت و البته هر بار ه��م باالخره پس از 
مقاومت های بسیار، تعرفه ها افزایش می یافت که حتی با وجود این هم، 
به ادعای مس��ئوالن مخابراتی، همچنان پاسخگوی هزینه های مخابرات 
نبود. اگرچه مسئوالن ممکن است بیان کنند که سیاست افزایش قیمت 
را ندارند و نمی خواهند به مردم فشاری وارد کنند، اما بارها عنوان شده 
ک��ه در حوزه  تعرفه گ��ذاری تلفن ثابت، یک ظل��م تاریخی و بی عدالتی 
رخ داده اس��ت. زی��را مردم برای تلفن همراه، دقیق��ه ای 60 تومان پول 
می دهند و این هزینه برای تلفن ثابت چهار تومان است اما با آن مشکل 

دارند، در حالی که ایجاد و نگهداری تلفن ثابت دشوارتر است.
از طرفی، یکی از اقداماتی که اخیرا اتفاق افتاده و موجب شد مخابرات 
بیش از پیش متضرر ش��ود، دستور لغو آبونمان تلفن ثابت بود. دریافت 
آبونمان تلفن های ثابت در مصوبه کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات 

در حالی ابطال ش��د که با عدم دریافت آبونمان، شرکت مخابرات ایران 
متحم��ل هزینه های زیادی خواهد ش��د و این س��وال را ایجاد کرد که 

ممکن است در آینده تعرفه های تلفن ثابت تغییر کند.
به همین دلیل بود که ش��رکت مخابرات درخواست تغییر تعرفه های 
خود را داد که حسین فالح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباط��ات رادیویی- هم با بیان اینکه رگوالتوری تنها نهاد و صریح ترین 
نه��اد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات اس��ت و دس��تور برای لغو 
آبونم��ان تلفن ثابت در توس��عه مخاب��رات تاثیر منفی خواهد داش��ت، 
اعالم کرد: پیش��نهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه های تلفن 
ثابت، به دلیل جبران ضرر و زیان ناش��ی از لغو آبونمان، در کمیس��یون 
تنظیم مقررات ارتباطات بررس��ی می شود. اما اخیرا، سیدمجید صدری 
-مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- درباره ایجاد تغییراتی در تعرفه های 
مخابرات اظهار ک��رد: تعرفه های مخابرات چه در دیتا و چه تلفن ثابت، 
باید تغییراتی در جهت افزایش داشته باشد؛ البته ما تابع قانون هستیم، 
ام��ا کاه��ش تعرفه بیش از ای��ن در حوزه به صالح ما نیس��ت. ما برای 
افزایش تعرفه در س��ال آینده نیز پیش��نهاداتی ب��ه رگوالتوری دادیم و 
امیدواریم که با آن موافقت ش��ود، زیرا ب��ا تعرفه های کنونی نمی توانیم 
توس��عه داشته باش��یم. وی با اش��اره به رای دیوان عدالت اداری، مبنی 

ب��ر لغو دریافت هزینه آبونمان از مش��ترکان تلف��ن ثابت بیان کرد: این 
رای برای ابطال مصوبه س��ازمان تنظیم مق��ررات ارتباطات بوده اما در 
حق مخابرات اجحاف ش��ده اس��ت. لغو دریافت آبونمان از مشترکان به 
ضرر مخابرات اس��ت و درآمد 700 میلیارد تومانی س��االنه ما را کاهش 
می ده��د. به همین دلیل در تالش برای بازگرداندن این حکم هس��تیم. 
ص��دری همچنین خاطرنش��ان ک��رد: البته ما موظف به اج��رای قانون 
هستیم و اکنون هم در حال طراحی کردن سیستم ها هستیم که حکم 
دی��وان عدالت را اجرایی کنیم، اما در عین ح��ال تالش می کنیم که با 
کم��ک وزیر ارتباط��ات و رگوالتوری و مذاکره با دی��وان عدالت، رای را 
بازگردانیم، زیرا دریافت هزینه آبونمان برای نگهداری و توس��عه شبکه 
مخابراتی کش��ور صرف می شود و توس��عه مخابراتی با کاهش درآمدها 

ممکن نیست.
آنچه واضح اس��ت، با ابطال مصوبه  رگوالتوری و لغو دریافت آبونمان، 
مخاب��رات متحمل هزینه های زیادی خواهد ش��د و حتی بدون در نظر 
گرفت��ن این درآمد ه��م مخابرات بارها عنوان ک��رده که هزینه  نصب و 
نگهداری تلفن ثابت بس��یار بیشتر از چیزی است که از کاربران دریافت 
می ش��ود. ام��ا درنهایت، اینکه جبران این کاه��ش درآمد از چه طریقی 

اتفاق می افتد، منوط به رگوالتوری خواهد بود.

افزایش تعرفه های مخابراتی در راه است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره به برخی انتقادها درباره س��امانه 
ارزی نیما، گفت ممکن اس��ت برخی مشکالت در این باره وجود داشته 
باشد اما در شرایطی که کشور با تنگناهایی درخصوص ورود ارز به کشور 

مواجه است، اتخاذ تدابیری برای مدیریت تقاضای ارز، ضروری است.
به گزارش ایس��نا، فرهاد دژپس��ند در نشس��ت با اس��اتید دانشگاه و 
دانشجویان رشته اقتصاد و مدیریت مالی و حسابداری استان هرمزگان، 
اظه��ار کرد: انتظار م��ن از جامعه دانش��گاهی و صاحب نظ��ران حیطه 
اقتصاد، این اس��ت که به دور از حاشیه ها، پیش��نهادات و انتقادات خود 
به وضع موجود را مطرح کنند. وی با بیان اینکه خودسانسوری به اندازه 
خودتحریمی، کاری اش��تباه اس��ت، 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.
  وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره تاثیر 

نرخ ارز پیش بینی شده در بودجه سال آتی بر قیمت ها تصریح کرد: نرخ 
ارز درج ش��ده در بودجه را نباید به عن��وان 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، دس��ت کم باید همان نرخ بازار را در قانون 

مذکور می گنجاندیم.
 وزیر اقتصاد در ادامه با دعوت مجدد از اس��اتید دانش��گاه برای انتقال  
نظرات خود به وزارت اقتصاد، از ایجاد یک کانال دو سویه به همین منظور 

در آینده نزدیک خبر داد.
 دژپس��ند همچنی��ن از صاحب نظران دانش��گاهی خواس��ت، تا زمان 
andishe@ راه ان��دازی کان��ال مذکور، نظرات خود را از طری��ق آدرس
mefa.gov.ir و ی��ا بخ��ش ارتباط مس��تقیم با وزی��ر در پورتال وزارت 

اقتصاد به آدرس www.mefa.ir ارس��ال کنند. وزیر اقتصاد با اشاره به 
راه اندازی 10 هسته اندیشه ورزی در وزارت اقتصاد با موضوعات مختلف 
که اس��اتید دانشگاه نیز در این هسته ها نقش پررنگی دارند، تشکیل این 
هسته ها را مصداق عملی تقید خود به بهره مندی از نظرات دانشگاهیان 

در سیاست سازی های اقتصادی عنوان کرد.
دژپس��ند 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 یک مفهوم از زوایای گوناگون از ابعاد متفاوت 

به فهم آن موضوع و ملکه شدن در ذهن انسان کمک می کند.
وزی��ر اقتصاد با اش��اره به تالش جدی وزارت متبوع برای س��اماندهی 
شبکه علمی کش��ور به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود، 
گفت: من تمایل دارم از ش��ما نخبگان اقتص��ادی ایده بگیرم و پای این 

ایده بایستم.

آسیاتک اولین اپراتور ارتباطات و مخابرات است که پس از پیاده سازی 
ITIL در یک پروژه دوساله موفق به اخذ گواهینامه ISO 20000 شد.
محمدعلی یوس��فی زاده، مدیرعامل آس��یاتک ضمن اع��الم این خبر 
اف��زود: این ش��رکت به جهت حفظ و ارتقای سیس��تم مدیریت کیفیت 

خدمات، از سال 1396 اقدام به اجرای پروژه پیاده سازی ITIL کرد. 
وی ضم��ن اع��الم این مطل��ب ک��ه اس��تاندارد ISO 20000 اولین 
استاندارد فراگیر جهانی اس��ت که به طور مشخص به موضوع مدیریت 
خدمات فناوری اطالعات می پردازد، دریافت این اس��تاندارد بسیار حائز 
اهمیت اس��ت، ادامه داد: شرکت آس��یاتک در سال های 1392، 1394، 
1395 و 1396 به انتخاب س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کش��ور برگزیده و معرفی ش��ده 

است. 
مدیرعامل آس��یاتک گفت: این ش��رکت در راس��تای حفظ و ارتقای 
کیفی��ت خدمات خود، مجموع��ه ای از فرآیندهای مدیریتی یکپارچه را 
برای ارائه خدمات موثر به مش��تریان و کس��ب و کارهای مختلف به کار 
 ICT و IT گرفت و با بهره گیری بهینه از روش ها در  فرآیندهای حوزه
با نام کتابخانه زیرساخت فناوری اطالعات )ITIL( راه را برای دستیابی 

به استاندارد ISO 20000 فراهم کرد.

وی افزود: این اس��تاندارد، الزامات رسمی مورد نیاز برای ارائه خدمات 
مدیریت ش��ده در س��طح کیفی مناسب به مشتریان س��ازمان را تعریف 
 ITIL ک��رده و فرآیندهای مدیریت خدمات س��ازمان را ک��ه مبتنی بر
اس��ت، مورد ممیزی قرار می دهد؛ در واقع این اس��تاندارد ش��امل 13 
فرآیند اصلی اس��ت ک��ه فرآیندهای آن با فرآیندهای ITIL مش��ترک 
است و انتخاب این روش برمبنای نیاز استراتژیک شرکت صورت گرفته 

است.
مدیرعام��ل آس��یاتک درخصوص نحوه پیاده س��ازی و دس��تیابی به 
استاندارد ISO 20000 گفت: این پروژه داری ابعاد گسترده ای بود که 
اصالحات س��اختاری، فرآیندی، فرهنگ��ی و ابزاری را در بر می گرفت و 
می توان آن را یک تحول گس��ترده در تفکر کیفی سازمان دانست، البته 
پیاده سازی این استاندارد بر زیرساخت سیستمی موجود سازمان تحقق 
یافت که از سال 90 و با تالش همه جانبه، درک و تعهد مدیریت شرکت 

به توسعه متوازن ایجاد شده بود.
وی اف��زود: پ��روژه در س��ه فاز و با س��از وکار کنترل پ��روژه جامع و 
سختگیرانه پیش رفت و خوشبختانه فاز نهایی پروژه قرار دادن سازمان 
در معرض ممیزی ارزش��مند ISO20000 بود که یکی از پیچیده ترین 
اس��تانداردها در ح��وزه کیفی��ت خدمات فن��اوری اطالعات ب��وده و با 

رویکردی جامع، نهادینه سازی استاندارد مدیریت کیفیت خدمات را در 
همه جنبه های س��ازمان، از طراحی کس��ب و کار و برنامه ریزی مالی تا 

ساز وکارهای اجرایی عملیات سرویس، به چالش می کشد.
ب��رای اخ��ذ گواهینام��ه ISO 20000، سیس��تم مدیری��ت خدمات 
شرکت ها براساس بهترین استاندارد بین المللی مورد ممیزی قرار گرفته 
و انطباق آن بررسی می شود که خوشبختانه در انتهای دی ماه 1397 و 
با ممیزی ش��رکت IMQ که تنها ممیز مورد تایید نهادهای بین المللی 
در این حوزه را در اختیار دارد، این ممیزی انجام و ش��رکت آسیاتک به 
عنوان اولین اپراتور کشور، مفتخر به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت 

خدمات فناوری اطالعات )ISO 20000( شد. 
محمدعلی یوس��فی زاده، مدیرعامل شرکت آس��یاتک در پایان ضمن 
اعالم این مطلب که حوزه مدیریت کیفیت، راهی بی پایان است و هرچه 
تن��وع و بلوغ خدمات ارتباطی افزوده ش��ود، اهمی��ت این حوزه  نیز در 
کس��ب وکار این ش��رکت ها پررنگ تر خواهد بود، تصری��ح کرد: ارتقای 
کیفی باعث ایجاد مزیت رقابتی در توس��عه فعالیت شرکت ها، مدیریت 
مناب��ع در جهت اه��داف کالن و یک بازی برنده-برنده ب��رای اپراتور و 
مش��ترکین خواهد ب��ود که همواره در صدر اهداف ش��رکت آس��یاتک 

قراردارد.

سامانه نیما برای مدیریت تقاضای ارز ضروری است

خودسانسوری به اندازه خودتحریمی، اشتباه است

برای اولین بار در بین تمام اپراتورهای کشور

آسیاتک موفق به دریافت گواهینامهISO 20000   شد

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

ثبت نام طرح ترافیک سال 98 چه زمانی 
آغاز می شود؟

مدیر واحد صدور آرم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
ته��ران ضمن تش��ریح نحوه پرداخت عوارض ت��ردد در محدوده 
ط��رح ترافیک به صورت روزانه یا هفتگ��ی اعالم کرد به محض 
اینک��ه فرآین��د مربوط به ثبت ن��ام طرح ترافیک س��ال 98، به 
تصویب ش��ورای ش��هر تهران رس��د اعالم عمومی خواهد شد و 
متقاضی��ان می توانند به س��ایت تهران من مراجعه و نس��بت به 

ثبت نام اقدام کنند.
مصطف��ی قنبرنژاد در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبر خودرو اظهار 
داش��ت: متقاضیان ت��ردد در محدوده طرح ترافی��ک می توانند 
نس��بت به ثبت نام در س��ایت تهران من اقدام ک��رده و با ثبت 
اطالعات ش��خصی خود و خودرو، به صورت هفتگی نس��بت به 

شارژ حساب شهروندی خود اقدام کنند.
وی افزود: بدیهی اس��ت به میزان تردد ش��هروندان از حساب 
آنان کس��ر می ش��ود و مبلغ محاسبه شده به این موضوع بستگی 
دارد که ش��خص در چه ساعتی از روز به محدوده طرح ترافیک 
ورود و در چه س��اعتی خروج داشته است، یعنی اگر در ساعات 
پیک وارد و در ساعات پیک خارج شود میزان عوارض در صورت 
داشتن معاینه فنی برتر 28800 تومان خواهد بود که ضمنا الزم 

است حساب وی از قبل دارای شارژ باشد.
وی افزود: ش��هروندان می توانند این مبلغ را به صورت هفتگی 
پرداخ��ت کنن��د و ی��ا در صورتی که قص��د رزرو روزان��ه دارند، 
می توانن��د به صورت روزانه نس��بت به پرداخت اق��دام کنند. به 
عبارتی ش��هروندان ه��ر روزی که قصد ورود ب��ه محدوده طرح 
ترافیک را دارند الزم اس��ت از قبل به س��ایت تهران من مراجعه 
و روز م��ورد نظر را رزرو کنند. بعد از رزرو، مبلغ 36 هزار تومان 
از حساب ش��خص مسدود می ش��ود. بعد از تردد، مبلغ عوارض 
صورتحس��ابی که براس��اس س��اعات تردد محاس��به می شود از 
حس��اب ش��خص برداشته ش��ده و مابقی آن به حس��اب ایشان 

مسترد می شود.
مدیر واحد صدور آرم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران در پاس��خ به این سوال که آیا شیوه های دیگری نیز برای 
پرداخ��ت عوارض ت��ردد در محدوده طرح ترافی��ک وجود دارد، 
گف��ت: در ح��ال حاضر تنها از طریق تهران م��ن امکان ثبت نام 
و پرداخ��ت عوارض وجود دارد. اف��رادی که بدهی عوارض دارند 
می توانن��د با مراجعه به س��ایت تهران من و وارد کردن ش��ماره 

پالک از میزان بدهی خود مطلع شوند.
قنبرن��ژاد درخصوص زم��ان آغاز ثبت نام طرح ترافیک س��ال 
آین��ده گفت: به محض اینکه فرآیند مربوط، به تصویب ش��ورای 
شهر تهران رسد اعالم عمومی خواهد شد و متقاضیان می توانند 

به سایت تهران من مراجعه و ثبت نام کنند.
وی در مورد پیامک هایی ک��ه درخصوص بدهی عوارض تردد 
در مح��دوده طرح ترافیک برای افراد ارس��ال ش��ده بود، گفت: 
پیامک ه��ا برای مال��کان خودروهایی ک��ه در محدوده های طرح 
ترافیک تردد داش��ته و عوارض مورد نظ��ر را پرداخت ننموده و 
بدهی داش��ته اند ارسال ش��ده تا با ثبت نام در سایت تهران من 

نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند.
مدیر واحد صدور آرم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران گفت: براساس تس��هیالت سال 97، افراد می توانند بدون 
محدودیت در س��ایت تهران من ثبت نام کنند. افرادی که قصد 
دارند حساب شهروندی خود را به صورت هفتگی یعنی از شنبه 
تا چهارشنبه رزرو کنند، باید موجودی حساب حداقل 180 هزار 
تومانی داشته باش��ند که پس از رزرو، مبلغ 180 هزار تومان از 

حساب آنان مسدود می شود.
قنبرن��ژاد افزود: بعد از اینکه صورتحس��اب از طریق س��ازمان 
فناوری و براساس ساعات تردد در روز بررسی شد، مبلغ عوارض 
از 180 هزار تومان کس��ر و الباقی به حس��اب ش��خص مسترد 
می ش��ود. همچنین همانطور که گفته ش��د ام��کان رزرو روزانه 
نیز وجود دارد که مجددا عوارض براس��اس س��اعات تردد، کسر 

می شود.

نگرانی درباره عمل به تعهدات خودروسازان 
وجود ندارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در ش��رایط کنونی توجه به 
تولید داخلی اولویت اس��ت و نگرانی درخصوص عمل به تعهدات 

خودروسازان وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو«، رضا رحمانی درباره 
تاثیر تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در کاهش التهاب بازار 
این کاال، گفت: این طرح شامل نکات خوبی است و حتی برخی 
از م��واد آن از برنامه های بلندمدت وزارت صمت اس��ت، اما باید 
به این نکته نیز توجه ش��ود که این طرح ناظر بر اصالح ساختار 

است و برای نتیجه بخش بودن به زمان نیاز دارد.
طرح ساماندهی خودرو ناظر بر تعهدات جدید نیست

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت افزود: طرح س��اماندهی خودرو 
ناظر بر تعهدات جدید نیس��ت بلکه به دنبال اصالح کل صنعت 

خودروسازی و قطعه سازی داخلی است.
خودروس��ازی مانند تمام��ی صنایع به مراقبت نی��از دارد این 
صنعت مش��کالتی مانند تامین ارز، جابه جای��ی ارز، تامین مواد 

اولیه دارد
نگرانی درخصوص عمل به تعهدات خودروسازان وجود ندارد

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی توجه به تولید داخلی اولویت 
اس��ت و نگرانی درخصوص عمل به تعهدات خودروسازان وجود 

ندارد.
وزیر کابینه دوازدهم در پاس��خ به اینکه در برخی خبرها آمده 
خودروس��ازی در کش��ور نفس های آخر خود را می کشد، پاسخ 
داد: ای��ن خبر را تایید نمی کنم؛ اما خودروس��ازی مانند تمامی 
صنای��ع به مراقبت نیاز دارد این صنعت مش��کالتی مانند تامین 
ارز، جابه جایی ارز، تامین مواد اولیه و...دارد و نیاز اس��ت همگی 

از این صنعت حمایت کنند.

بحث تحویل خودروهایی که با تحریم های آمریکا تولیدشان در کشور 
کم یا صفر ش��ده اس��ت در کنار مباحثی مانند قیمت خودرو باتوجه به 
زمان ثبت نام و نوع قرارداد تبدیل به کالفی سردرگم در صنعت خودرو 
ایران شده است. ازیک سو مشتریان خواهان دریافت خودروهایی هستند 
که پ��ول آن  را پرداخت کرده اند و ازس��وی دیگر خودروس��از می گوید 
به دلی��ل تحریم ها و عدم ورود محموله قطعات این خودروها، دیگر توان 
تولید آنها را ندارد و به جای آن محصول دیگری تحویل می دهد. تحویل 
خودروهای جایگزین، اوایل س��ال که هن��وز قطعات برخی خودروها در 
کش��ور وجود داش��ت، امکان پذیر بود اما در حال حاضر باتوجه به اینکه 
تعدادی از خودروها از س��بد خودروس��ازان حذف شده یا تولیدشان به 
ش��دت کاهش پیدا کرده اس��ت امکان جایگزین کردن خودروها وجود 

ندارد. 
 افزایش قیمت، مشکل قطعه را حل کرد؟ 

 اوایل سال و با خروج رنو از کشور، پارس خودرو محصوالت برلیانس 
را به عنوان جایگزین به مش��تریان معرفی ک��رد. همچنین ایران خودرو 
محصول اچ سی کراس را به عنوان جایگزین تندر90 به مشتریان معرفی 
کرد. این در حالی اس��ت که تولید برلیانس و اچ س��ی کراس نیز به دلیل 
مش��کالت مربوط به نقل وانتقال بانکی و همچنین تحریم کش��تیرانی و 
بیمه، امکان واردات پک های س��ی کی دی آنها وجود ندارد یا به سختی و 

با افزایش هزینه مواجه است. 
 البت��ه این نکته را نیز باید افزود: خودروس��ازان در اعالم قیمت های 
جدی��د، نام خودروهایی را که گفته می ش��د به دلی��ل نبود قطعه امکان 
تولید آن  را ندارند، افزوده اند. مشخص نیست آیا قطعه درخصوص تولید 
ای��ن خودروها موجود اس��ت و امکان تحویل خودروه��ای معوق وجود 

دارد ی��ا خی��ر؟ اگر قطعه ای موجود نیس��ت پس افزای��ش قیمت برای 
این خودروها به چه دلیلی انجام شده است؟ 

معادله الینحل جلب رضایت مشتری 
مش��کالت مربوط به تحویل و جایگزینی خودروها در ش��رایطی رو به 
حاد ش��دن می گذارد که مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان در 
آخری��ن اظهارنظر در این خصوص می گوید: »اگر خودروس��از به دالیلی 
نمی توان��د برخ��ی خودروها را تحویل دهد، باید س��بدی از خودروهای 
تولیدی خود را در اختیار مش��تری بگذارد ت��ا وی از میان آنها انتخاب 
کند و اگر نخواس��ت، پولش را به روز، با محاس��به سود و جریمه تاخیر 

پس بدهد.« 
 اما وقتی مش��تری برای خرید یک خودرو خاص به دلیل ویژگی ها و 
جدید بودن ظاهر آن نس��بت به محصوالت تکراری، اقدام کرده و به هر 
دلیلی با عدم تحویل خودرو مواجه ش��ده اس��ت و حتی جایگزین های 
نزدیک به آن نیز وجود ندارند، چگونه می توان رضایت او را جلب کرد؟ 
 در این خصوص یک کارش��ناس صنعت خودرو ب��ه »دنیای خودرو« 
می گوید: »وقتی حتی یک خودروی جایگزین مناسب برای خودروهای 
درخواستی مشتری وجود ندارد، چگونه می توان با سبدی از محصوالت 

قدیمی رضایت مشتریان را جلب کرد؟«
 این کارشناس که خواست نامی از او برده نشود، گفت: »اگر مشتری 
به دنب��ال خودروه��ای قدیمی بود، همان روز اول ب��رای خرید آن اقدام 
می کرد. پس نمی توان با محصوالت قدیمی خواس��ت مشتری را محقق 
کرد. مش��کل صنعت خودرو این است که در سال های اخیر تمام تمرکز 
خود را بر تولید محصوالت قدیمی گذاش��ته است و سعی نکرده خود را 

برای شرایط این چنینی آماده کند.« 

 خودروسازان نباید آپشن ها را دستکاری کنند!
 عباس تابش، مدیرعامل س��ازمان حمایت با بیان اینکه خودروسازها 
موظف ش��ده اند هرچه سریع تر خودروهایی را که می توانند تولید کنند، 
ب��ه بازار عرضه دارند، می گوید: »خودروس��ازها در خودروهای پرتیراژ و 
قابل تولید باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند، آن هم بدون هیچ گونه 
کوتاهی از تعهدات شان یا دستکاری آپشن خودروها.«   فرشاد مقیمی، 
معاون صنایع وزارت صمت نیز با اش��اره به محدودیت های خودروسازها 
در تولی��د و تحویل برخی خودروها می گوید: »البته هیچ خودروس��ازی 

حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.« 
 بعد از انتخاب نوع خودرو و احتماال جایگزین آن، بحث قیمت خودرو 
به میان می آید، درحالی که هنوز هم روش مش��خصی برای قیمت گذاری 

موردتصویب و توافق دولت و خودروسازان قرار نگرفته است. 
 قیمت های قطعی؛ بالتغییر حتی به ضرر قطعه ساز 

دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان در همین زمین��ه ب��ه »دنیای خودرو« 
می گوید: »به خودروس��ازان تکلیف شده است تحویل های دارای قیمت 
قطعی با همان قیمت قبلی انجام ش��ود، هرچن��د این کار موجب زیان 

خودروسازان است.« 
 احم��د نعمت بخش درباره اینک��ه چگونه خودروس��ازان از این بابت 
زی��ان می کنند، توضیح می دهد: »هر قرارداد یک بند فورس ماژور دارد؛ 
درست است که شرکت ها با قیمت قطعی خودرو را به فروش رسانده اند، 
اما در زمان تولید به خودروس��از ارز 3800 یا 4200 داده نش��د و آنها 
مجبور به تامین ارز نیمایی شده اند، بنابراین قطعا شرکت هایی که قطعه 
فروخته ان��د، با چنین تکلیفی که دول��ت و وزارت صمت کرده اند، زیان 

خواهند دید.«  

خودروسازان چگونه می توانند رضایت مشتریان را جلب کنند؟

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی ش��هری کش��ور گفت تاکس��ی های 
فرسوده ای که در س��امانه نوسازی تاکسی ثبت نام کرده اند در صورتی 

که نتوانند برگه معاینه فنی بگیرند از جریمه معاف شدند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، مرتضی ضامنی درخصوص 
حذف بیمه رانندگان تاکس��ی و رایزنی هایی که تاکنون برای بازگشت 
ای��ن اعتبارات انجام ش��ده، گفت: از 15 روز پی��ش که موضوع حذف 
اعتبارات بیمه رانندگان تاکس��ی مطرح شد پیگیری های فشرده ای را 
از نماین��دگان مجل��س انجام دادیم زیرا در ح��ال حاضر تنها حوز ه ای 
که می تواند این مش��کل را حل کند نمایندگان مجلس هستند؛ بیمه 
رانندگان تاکس��ی کمترین خدمتی اس��ت که برای حوزه حمل و نقل 
عمومی ش��هری انجام شده است. وی ادامه داد: در سال 89 به واسطه 
یکی از س��رفصل های هدفمن��دی یارانه ها بیمه رانندگان تاکس��ی در 
دس��تور کار قرار گرفت ک��ه گاهی پرداخت این بیمه از س��وی دولت 
با تعلل رو به رو می ش��د. س��ال گذش��ته طرحی به تصویب رسید که 
بودجه ای اختصاصی برای بیمه تامین اجتماعی رانندگان از محل قانون 
هدفمندی یارانه ها پیش بینی ش��ود و این بودجه اختصاصی در س��ال 
98 نیز تمدید ش��ود که در یک اقدام غیرمنتظره شاهد بودیم سازمان 

برنامه و بودجه این اعتبارات را در بودجه سال 98 حذف کرد. طی این 
مدت پیگیری های الزم را توس��ط نمایندگان انجام دادیم، امیدواریم با 
حمای��ت مجلس از این قش��ر زحمتکش این اعتب��ارات در بودجه 98 
تثبیت ش��ود. ضامنی در پاس��خ به پرس��ش دیگری درخصوص توقف 
روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی گفت: طرحی در سال 95 درخصوص 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی کلید خورد که براساس آن 65 هزار تاکسی 
نوس��ازی شدند، در حال حاضر به دلیل مشکالتی که به خاطر شرایط 
کلی کشور تولیدکنندگان خودرو با آن مواجه اند روند نوسازی متوقف 
ش��ده و از ابتدای امس��ال تاکنون تنها 1500 دستگاه تاکسی فرسوده 
نوس��ازی شده است این در حالی است که تا پایان امسال حدود 150 
هزار تاکس��ی معادل 45درصد ناوگان تاکسیرانی شهری کشور به سن 
فرسودگی می رسد که گفت وگوهایی برای از سر گرفتن روند نوسازی 
با وزارت صنعت و معدن انجام شده تا تولیدکنندگان سهمیه مشخصی 

برای تولید تاکسی اختصاص دهند.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی ش��هری کش��ور در پاس��خ به پرسش 
دیگری درخصوص جریمه ش��دن تاکس��ی های فرس��وده ای که امکان 
تمدی��د برگه معاینه فنی خودروی خود را ندارند، گفت: تاکس��ی ها دو 

کد جریمه دارند که یکی مربوط به ناوگان فرس��وده ای است که به سن 
فرسودگی رسیده اما اقدام به نوسازی نکرده است و دیگری تاکسی هایی 
اس��ت که معاین��ه فنی ندارن��د، ما به واس��طه توقف فرآیند نوس��ازی 
مصوبه ای را در دولت داش��ته ایم که کد جریمه تاکس��ی هایی که برای 
نوسازی ثبت نام کرده اند به دلیل فرسودگی امکان دریافت معاینه فنی 
ندارند، جریمه نش��وند. وی تاکید کرد: تاکسی هایی معاف از این جریمه 
هستند که در سایت نوسازی اعالم آمادگی کرده باشند و این لیست در 
اختیار پلیس قرار گرفته تا مش��مول جریمه نشوند. ضامنی همچنین از 
بررسی راهکارهای دیگر برای حل مشکل فرسودگی ناوگان تاکسیرانی 
خبر داد و گفت: اولویت اصلی ما نوس��ازی تاکسی با خودروهای داخلی 
است اما در حال حاضر که ما با مشکل انباشت فرسودگی در تاکسیرانی 
مواجهیم طرح های جایگزین دیگری به شورای عالی ترافیک کشور ارائه 
کرده ایم که یکی از آنها این اس��ت که اگر مالک تاکس��ی های فرس��وده 
بتوانند خودرویی که شاخص مورد نظر برای تاکسی را دارد معرفی کند 
تا پالک زرد تاکسی فرسوده به این خودروها منتقل شود در حال حاضر 
این پیشنهاد به شورای ترافیک ارائه شده اما امیدواریم نوسازی در سال 

جدید از سر گرفته شود.

در صورت��ی ک��ه مس��اله دور زدن تحریم  ها و جایگزین��ی برخی از 
فروش��ندگان و تامین کنندگان خارجی حل نش��ود به تدریج برخی از 

تاخیرها به توقف منجر خواهد شد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار پرش��ین خ��ودرو، عض��و هیات علم��ی گروه 
مهندس��ی خ��ودرو دانش��گاه علم و صنعت با اش��اره ب��ه اینکه تاخیر 
تحویل خودروس��ازان پدیده ای عمدی نیس��ت و ناشی از برخی دالیل 
بیرونی در ش��رکت های خودروسازی اس��ت، صدور برخی بخش نامه ها 
ب��ا هدف مدیریت بازار ارز را از اولین دالیل ایجاد تاخیر ش��رکت های 

خودروسازی اعالم کرد.
امیرحس��ن کاکایی در گفت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو، اظهار 
داش��ت: دولت از اوایل س��ال و پیش از آغاز تحریم ها با هدف مدیریت 
ش��رایط، بخش نامه هایی را درخصوص کنترل ب��ازار مصرف ارز صادر 
کرد که این اقدام سدهایی در داخل و به خصوص گمرکات ایجاد کرد 
و در نتیجه تامین بس��یاری از مواد اولیه و قطعات با مش��کل واردات 
همراه شد و از همین زمان استارت تاخیر در تولید و تحویل خودروها 

زده شد.
وی با اشاره به نمود عینی تحریم ها و جدی تر شدن تاخیر در تحویل 
خودروس��ازان از نیمه مردادماه امس��ال، عنوان کرد: با آغاز تحریم ها و 
پس از آنکه دیگر امکانی برای جبران قطعات و تاخیرها وجود نداشت 

مس��اله تاخیر در تولید ش��دت گرفت و از این زمان بود که شرکت ها 
ام��کان پنهان کاری درخصوص تولید و تحوی��ل برخی از خودروها را 

نداشتند.
کاکایی همچنین ایجاد ابهام در قیمت ارز را عامل منفی در معامالت 
و خری��د مواد اولیه و قطعات عنوان کرد و گفت: عدم قطعیت نرخ ارز 
در مقطعی روند خرید و فروش و معامالت خودروسازان و قطعه سازان 
را با سکته رو به رو کرد و این جریان مسائلی برای تولید و به خصوص 
در تاخی��ر و تحوی��ل خودروها به وجود آورد در حالی که در دنیا روال 
کار بر اعتمادسازی است و همواره در جریان معامالت 10درصد قیمت 
خرید پیش پرداخت می ش��ود و پس از ارسال و گذشت حداقل سه ماه 

از جریان مصرف مواد اولیه، الباقی پول پرداخت می شود.
به گفته وی، زمانی که اتفاقاتی همچون تحریم و نرخ ارز رخ می دهد 
بسیاری از چرخه ها در معامالت متوقف می شود و تا چرخه های جدید 
مالی به وجود بیاید، مش��کالت جدیدی اضافه می شود چراکه خطوط 
انتق��ال در مواد و قطعات خالی ش��ده بنابراین باز ه��م زمان تاخیرها 

بیشتر می شود.
این کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به اینکه با تصمیمات اخیر 
قیمتی دولت مش��کالت ناش��ی از تحریم ها و تاخیرها حل نشده است 
به خبرنگار پرش��ین خودرو اظهار کرد: متاسفانه تحریم تازه آغاز شده 

اس��ت و البته در برخی از خودروها مثل پژو 405 و پراید که خیلی از 
قطعات در داخل تولید می ش��ود و تکنولوژی آن وجود دارد به تدریج 
مشکالت تولید در حال کاهش و تاخیر تحویل ها در حال اصالح است، 
اما در مورد برخی از خودروها تولید آنها قفل ش��ده و در نتیجه دیگر 

موضوع تاخیر مطرح نیست بلکه شرکت ها امکان تحویل ندارند.
 

کاکایی در ادامه تنش قیمت گذاری خودرو را مساله جدی چند ماه 
اخیر خودروس��ازان و علت اصلی مش��کل نقدینگی و موثر در تاخیرها 
دانس��ت و تصریح کرد: قیمت گذاری نامتوازن خودرو در چند ماه اخیر 
زیان ش��دید ش��رکت ها را رقم زد، به طوری که در شش ماهه اول دو 
خودروسازی بزرگ حدود 5500میلیارد تومان زیان دیدند که به طور 
قطع در چند ماه اخیر نیز به این زیان چند هزار میلیاردی افزوده شده 

که در پایان سال اعالم خواهد شد.
به گفته وی با افزایش زیان شرکت ها مشکل نقدینگی نیز بر مسائل 
ش��رکت ها افزوده شده اس��ت، بنابراین مجموعه عوامل زیادی موجب 
تاخیر در تحویل خودروس��ازان شده است و در صورتی که مساله دور 
زدن تحریم ه��ا و جایگزین��ی برخی از فروش��ندگان و تامین کنندگان 
خارجی حل نش��ود به تدریج برخی از تاخیرها به توقف منجر خواهد 

شد.

پیگیری از مجلس برای بازگشت بیمه رانندگان تاکسی

هشدار نسبت به تبدیل برخی از تاخیرها به توقف تولید 

 2 گام اساسی دولت برای جبران تولید خودروسازان
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مدیرعامل شرکت بورس تهران با اشاره به ریسک بسیار باالی استارتاپ ها، 
تاکید کرد استارتاپ ها به علت ریسک باال در بورس عرضه نخواهند شد.

عل��ی صحرائی در اولین نشس��ت خبری که پس از انتص��اب وی به عنوان 
مدیرعام��ل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران برگزار 
ش��د، به تش��ریح عملکرد بازار س��رمایه در 10 
ماهه گذش��ته پرداخ��ت. صحرایی با اش��اره به 
اجرایی ش��دن برنامه های خود در دوره 10 ماهه 
گذشته بیان کرد: در نگاه نخست، عمیق شدن و 
افزایش ظرفیت بازار س��رمایه در دستور کار قرار 
گرفت و برنامه هایی برای افزایش ورود شرکت ها 
به بورس عملیاتی ش��د. وی با اش��اره به ریسک 
بسیار زیاد استارتاپ ها برای سرمایه گذاری تاکید 
کرد: استارتاپ ها ریسک باالیی دارند و در بورس 
عرضه نخواهند شد. صحرائی با تاکید بر افزایش 
بی س��ابقه نقدینگی در اقتصاد اظه��ار کرد: بازار 
سرمایه به عنوان یک بازار مولد، می تواند میزبان 

مناسبی برای نقدینگی سرگردان اقتصاد باشد. مدیرعامل بورس تهران افزایش 
قدرت نقدش��وندگی را دیگر برنامه خود در این جایگاه دانست و اظهار کرد: با 
اجرایی شدن اصالح ساختارهای بازار، میزان توقف نمادها کاهش قابل توجهی 

پیدا کرد؛ پیش از این میانگین توقف هر نماد در بازار سرمایه 36 روز بود که پس 
از اجرایی ش��دن قوانین جدید، میانگین توقف نمادها به یک روز رسیده است. 
صحرائی ضمن تاکید بر اهمیت آموزش و فرهنگ س��رمایه گذاری در جامعه 
گفت: تمایل به سرمایه گذاری مستقالنه همواره 
وجود داشته، این در حالی است که با توجه به 
تخصصی بودن این بازار باید زمینه هایی فراهم 
شود تا ضمن فرهنگ سازی و آموزش مدل های 
س��رمایه گذاری، س��رمایه داران را ب��ه س��مت 
س��رمایه گذاری از طریق ابزارهای غیرمستقیم 
هدایت کنیم. مدیرعامل بورس تهران با اشاره 
ب��ه گذش��ت 11 س��ال از آغاز به کار س��امانه 
معامالتی اظه��ار کرد: بهبود زیرس��اخت های 
معامالت��ی یکی دیگر از برنامه هایی اس��ت که 
ب��ورس تهران آن را دنب��ال می کند. وی افزود: 
افزایش ابزارهای جدید معامالتی با توجه به نیاز 
بازار نیز در دس��تور کار قرار گرفت و با تشکیل 
کمیته توسعه، محصول جدیدی به نام آتی سبد سهام به بازار معرفی شد که 
در این 26 روز کاری توانسته کارنامه خوبی از خود نشان دهد و حدود 2138 

قرارداد معامالتی را ثبت کند.

معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه راه اندازی فین تک ها در حوزه کسب و کارهای نوین 
اینترنتی-مالی، تحول در نظام نظارتی و مالی را ایجاد کرده است از پرداخت 

6 هزار میلیارد تسهیالت برای استارتاپ ها خبر 
داد.

به گزارش تس��نیم، معاون توسعه مدیریت و 
جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در ارتباط تصویری با تحریریه بخش 
خبری 21 ش��بکه یک سیما گفت: در دو سال 
گذشته راه اندازی فین تک ها را در حوزه کسب و 
کارهای نوین اینترنتی مالی داشتیم و تحول در 

نظام نظارتی و مالی در حال ایجاد است.
وی درب��اره حمایت بانکی و مالی از صاحبان 
کس��ب و کارهای نوین یا اس��تارتاپ ها با بیان 
اینکه در چند س��ال گذشته تعامل خوبی را با 
نظام بانکی داشتیم، افزود: این تعامل هر سال 

افزایش یافته است. 
علیرضا دلیری ادامه داد: نظام بانکی در گذشته کسب و کارهای نوین را 
حوزه خطرپذیر می دانس��ت و از آن حمایت نمی کرد، اما در دو تا سه سال 

گذشته هماهنگی خوبی را ایجاد کرد.
دلیری با بیان اینکه در دو سال گذشته بیش از 25 تا 30 فین تک در حوزه 
مالی داشتیم، گفت: این خدمت موجب می شود مردم، سریع تر به جابه جایی 

مالی دسترسی داشته باشند.
از  اس��تفاده  رش��د  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
استارتاپ های مالی، رشد چند برابری است و 
امس��ال در مقایسه با پارسال بیش از دو برابر 

شده است.
معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
گفت: جلس��ات خوب��ی با رئی��س کل بانک 
مرکزی داشتیم و تالش می کنیم حوزه کسب 
و کارهای نوین یا استارتاپ ها را رونق بدهیم 
و خدم��ات مالی را در آینده نه چندان دور در 
بس��تر بالک چین قرار دهیم و مردم در همه 
نقاط کشور انواع خدمات مالی را دریافت کنند 

و ضرورتی برای مراجعه حضوری مردم به بانک ها نباشد.
دلیری افزود: امیدواریم با اس��تارتاپ های نوین در سیستم سنتی بانک ها 

تحول ایجاد کنیم.

پرداخت 6 هزار میلیارد تسهیالت برای استارتاپ هاریسک باالی استارتاپ ها مانعی برای ورود آنها به بورس

زنان باایمان، پرتالش و اندیش��ه ورز استان زنجان، می توانند نقش مهمی در 
توسعه پایدار ایفا کنند.

با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی بش��ری و مقایسه آن با شرایط زندگی امروز 
در می یابیم که هیچ گاه به اندازه امروز توافق در مورد اینکه مهم ترین پیش  نیاز 
توس��عه پایدار یک جامعه وابس��ته به توانمندی و مشارکت اعضای آن جامعه 

است و برای تحقق آن باید فرصت 
و زمین��ه فراهم باش��د ت��ا آحاد 
جامعه اعم از زن و مرد، ش��هری 
و روس��تایی، پیر و جوان بتوانند 
در س��طوح مختل��ف محل��ی – 
منطقه ای و ملی در فرآیند توسعه 
درگیر شوند وجود نداشته است .

به گزارش مهر، بحث توس��عه 
پایدار در اثر حرکت های س��ریع 
جامعه صنعتی ب��ه ویژه در نیمه 
دوم ق��رن بیس��تم م��ورد اقبال 
واق��ع ش��د. ابت��دا مفهوم رش��د 
ب��ه تنهای��ی کاف��ی بود ت��ا ملل 
عقب مان��ده و یا مناطق دورافتاده 
را به خوش��حالی وادارد، اما رشد 
ناموزون برخی کشورها یا مناطق 
آثار و پیامدهایی را در پی داشت 
که صاحب نظران را بر آن داش��ت 
تا مفهوم جدیدت��ری از توازن را 

هدف بگیرند.
مفهوم توس��عه ضم��ن اینک 
رش��د را در نظر داش��ت، اما تنها 
به رش��د کمی قناعت نمی کرد، 
آث��ار و پیامدهای رش��د کمی را 
مطالعه می ک��رد و تقویت اثرات 
مثب��ت و حذف اثرات منفی را در 

نظر داشت. بدین ترتیب مفهوم توسعه جایگزین مفهوم قدیمی تر رشد شد. به 
نظر می رسید با تأکید برنامه ریزان بر مفهوم توسعه مسئله حل شده باشد، اما 
فرآیند توسعه نیز به خودی خود مشکالتی را پیش آورد از جمله این مشکالت 
عدم توازن، بهره مندی نامساوی گروه های مختلف، آسیب های محیط زیستی و 

کندشدن و یا توقف فرآیند توسعه بر اثر توسعه نامتوازن بود .
یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه رشد و توسعه، به ویژه توسعه پایدار 
نقش آفرینی زنان و آثار و عواقب رش��د و توس��عه بر ایشان است که نه تنها در 
کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز جزو مسائل اصلی 
بوده اس��ت که منجر به نهضت های مختلف و نتایج متفاوتی ش��ده است، در 
جوامعی مانند ایران- که هنوز خانواده سلول های اصلی آن را تشکیل می دهد- 

اهمیت زنان بیش از دیگر مناطق جهان خود را نشان داده است.
اگر هدف توس��عه ارتقای س��طح زندگی مادی و معنوی و خانواده باشد آیا 
چنین توسعه ای بدون حضور زنان ممکن است؟ بخش مهمی از تربیت فرزندان 

در خانه، مهدکودک، پیش دبستانی، دبستان صورت می پذیرد و بخش مهمی از 
آموزش در دبیرستان و دانشگاه به زنان سپرده می شود.

می توان باور کرد که در صورت نقش آفرینی مثبت، آگاهانه و فعال زنان بخش 
مهمی از اهداف توس��عه تحقق خواهد یافت در غیر این صورت نه تنها س��ایر 
نشانه های توسعه فیزیکی حتی معنوی اثری نخواهد داشت، بلکه سودمندی 
آن جنبه های توسعه نیز از بین خواهد رفت. به عالوه نقش آفرینی زنان در تمام 
قسمت های جامعه موجبات اطمینان بخشی به فعالیت ها را فراهم خواهد آورد، 
فراموش نکرده ایم دوران کمتر از نیم قرن پیش را که آثار فیزیکی توسعه هر روز 
نمایان بود، اما تنها رضایت مردم 
حاص��ل نبود و ای��ن نارضایتی ها 
چنان روی هم انباش��ته شد که 

منتج به انقالب شد.
باید بپذیریم که سرمایه گذاری 
در زمینه توسعه کارآفرینی زنان 
نه تنها یک نیم��ه از جامعه را به 
اقتص��اد خواهد کش��اند  صحنه 
بلکه ابتکارات جدیدی را به حوزه 
کسب و کار وارد خواهد کرد که از 
دیدگاه توسعه پایدار این امر تنها 
با تزریق پول، وام و اعتبار دولتی 

به تنهایی محقق نمی شود.
مهمترین مسئله در این بخش 
از توس��عه زنان هوشیار، توانمند، 
ریس��ک پذیر و در یک کالم زنان 
کارآفرین اس��ت که می تواند این 
جنبه از کاس��تی های توس��عه را 

پوشش دهد .
را  بع��دی  نق��ش  مش��ارکت 
بازی می کند. اگر مفهوم توس��عه 
پایدار را به معنای درگیری تمام 
اس��تعدادها در فرآیند توس��عه و 
بهره من��دی تمام اجزای زیس��ت 
بوم از نتای��ج آن می دانیم ناگفته 
پیداس��ت که تعاون نقش بسیار 
مهمی در فرآیند توسعه پایدار دارد، تعاون مفهومی است که توانایی های اندک، 
سرمایه های خرد و ابتکارات مختلف را به هم پیوند می دهد و در صورت برخورد 
عقالنی و تقویت مهارت های زیست اجتماعی توانمندی های بزرگی را به وجود 
می آورد و اداره کل امور بانوان وظیفه خود می داند که هماهنگی ها، همفکری ها 
و همکاری های الزم را در زمینه حضور فعال زنان در کارآفرینی و تعاون با لحاظ 

توسعه پایدار به عمل آورد.
ب��اور ما این اس��ت که زنان باایمان، پرتالش و اندیش��ه ورز اس��تان زنجان، 
می توانند نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا کنند. اراده و خواست ایشان، حمایت 
و تأمین منابع از سوی نهادهای مسئول و کوشش جمعی در جهت بهبود فضای 
کسب و کار شرط اول این پدیده مبارک است. شرط دوم و شاید شرط اساسی 
یادگیری اس��ت. می بایست یادگیری را به یک عادت همیشگی تبدیل کنیم. 
جهان چنان در تغییر اس��ت که هرچه یاد بگیریم نی��از داریم و هرچه به کار 

ببندیم توفیقات مان را افزایش خواهد داد.

نقش زنان اندیشه ورز در توسعه پایدار

دریچــه

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اهمیت و حمایت از فضای کسب و کار 
کش��ور و بهره مندی مطلوب مش��تریان از خدمات با کیفیت گفت با رویکرد مثبت در 
این زمینه و برای ایجاد رقابت س��الم بین ش��رکت های دارنده پروانه، شرکت مخابرات 
ایران تمامی امور مربوط به پیگیری وصول مطالبات را بدون هیچ گونه اختالل در ارائه 
سرویس ها و خدمات به این شرکت ها انجام خواهد داد.  به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مهندس سید مجید صدری با بیان این مطلب افزود: 
با توجه به اینکه اعتقاد ش��رکت مخابرات ایران به حقوق مسلم استفاده و بهره مندی 
کاربران نهایی از خدمات باکیفیت است؛ به مدیران مناطق مخابراتی ابالغ شده است که 
وصول مطالبات مالی از شرکت های بدهکار به شرکت مخابرات ایران به گونه ای صورت 

گیرد که کاربران نهایی و مصرف کننده خدمات فعلی آن شرکت ها، متضرر نشوند.

شرکت مخابرات ایران از فضای 
کسب و کار حوزه ict حمایت می کند

ماهرخ بلوری
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان

یکشنبه
7 بهمن 1397

شماره 1250
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حمایت های بیمه ای این 
وزارتخانه از همه مشاغل به صورت عام گفت کسب و کارهای نوآورانه 

و استارتاپ ها مورد حمایت های بیمه ای خاص قرار می گیرند.
محمد شریعتمداری روز شنبه در گفت و 
گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا، درخصوص 
رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزارت  برنامه ه��ای 
اجتماع��ی در دوره جدید ب��رای حمایت از 
حوزه دانش بنیان کش��ور گفت: رفع مسائل 
و مش��کالت موجود بین تعاونی ها و مشاغل 
س��نتی در حوزه های مختلف ب��ا نوآوران و 
فعاالن کس��ب و کارهای نوپا و استارتاپی و 
تنظیم رواب��ط کار یکی از برنامه های اصلی 

این وزارتخانه است.
وی با ذکر مثالی وجود برخی مسائل بین 
تاکس��ی های اینترنتی و تاکسی های سنتی 
یا کاریابی از طریق فضای مجازی و کاریابی 

از طری��ق دفاتر ادارات تعاون، رفاه و تامین اجتماعی را ناش��ی از نبود 
بستر الزم در حوزه فناوری های اطالعات و ارتباطات )ICT( دانست.

ش��ریعتمداری در ادامه، ضمن تاکید بر ضرورت گسترش زیرساخت 

و بس��تر الزم ب��رای حمایت از حوزه دانش بنیان، انتصاب یک مش��اور 
در ام��ور علمی و نوآوری در وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی را در 
راستای پایه گذاری هرچه صحیح تر سیاست گذاری در سطوح مختلف 
وزارت رف��اه از جمل��ه حوزه آس��یب های 

اجتماعی خواند.
وی همچنی��ن ب��ا بی��ان اینکه، س��هم 
تعاونی ه��ای دانش بنیان و اس��تارتاپی از 
مجموع حدود 90 هزار تعاونی کشور فقط 
250 تعاونی اس��ت، اظهار کرد: این بیانگر 
آن است که فرهنگ تعاونی به عنوان یک 
فرهنگ مش��ارکت جویانه در عرصه کسب 
و کاره��ای جدید نیازمند توجه بیش��تر از 

سوی فعاالن این عرصه است.
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی در 
ادام��ه درخص��وص برنامه ای��ن وزارتخانه 
برای حمایت بیمه ای از فعاالن استارتاپی 
نی��ز بیان کرد: ما برای همه مش��اغل به صورت ع��ام حمایت بیمه ای 
داریم، اما برای مش��اغل نوپا و استارتاپی بایستی حمایت های بیمه ای 

خاص پیش بینی شود.

رئیس س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای کش��ور گفت ح��وزه ICT در اوج 
بحران های اقتصادی کشور از رشد قابل قبول و جهش برخوردار بوده و توانسته 

است فرصت اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم کند.
به گزارش ایس��نا، محمدباقر اثنی عش��ری در 
مراس��م اختتامیه نهمین نمایش��گاه الکامپ در 
اردبیل اظهار کرد: س��ازمان نظام رایانه ای کشور 
در 30 استان تشکیل شد، به طوری که هم اکنون 
15 هزار نفر عضو این سازمان بوده که عمده آنها 

فعاالن بخش خصوصی در حوزه IT هستند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��وزه ICT به رغم 
شرایط اقتصادی متفاوت کشور روند روبه رشدی 
را شاهدیم، خاطرنشان کرد: ما در 40 سال اخیر 
با پنج بحران اقتصادی روبه رو بودیم، اما در چهار 
دوره گذشته این بحران، با وجود رکود تورمی در 
جامعه، ICT توانسته است 17درصد رشد کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بیان 
کرد: در شرایط کنونی نیز به رغم تنگناهای اقتصادی در جامعه، این حوزه روبه 
جلو حرکت کرده اس��ت که ما نمونه این بالندگی را در نمایشگاه نهم الکامپ 
در اردبیل ش��اهد و ناظر هستیم. اثنی عشری افزود: ما پیش بینی می کنیم تا 

افق 1404، سهم IT را در بازار دو برابر کنیم که در این زمینه باید از تشکیل 
شرکت ها و فروشگاه های زنجیره ای در حوزه IT حمایتی جدی داشته باشیم.

وی گف��ت: در نشس��تی که رئیس جمهور کش��ورمان با مس��ئوالن وزارت 
فناوری اطالعات داشتند، شعار پیش به سوی 
ایران دیجیتالی مطرح ش��د که همه متعهد به 
اجرایی شدن این شعار ش��وند. رئیس سازمان 
نظام صنف��ی رایانه ای کش��ور تصریح کرد: در 
این نشس��ت، روی موضوعات مختلف به ویژه 
فیلترین��گ و ضرورت حرکت به س��مت نظام 
نوین الکترونیکی و دیجیتالی صحبت ش��د و 
هم��ه اذعان کردند که ما راهی جز نیل به این 
 ICT س��مت نداریم. اثنی عشری به سفر وزیر
عراق به کش��ورمان و نشس��ت با اعضای نظام 
صنفی رایان��ه ای ایران اش��اره و اذعان کرد: ما 
در این نشس��ت، روی چهار ت��ا پنج موضوع از 
جمله کارت های الکترونیکی، کسب وکارها در 
این حوزه، راه اندازی ش��رکت ها و اس��تارتاپ ها، توانمندی کشورمان در حوزه 
بانکداری الکترونیکی و سالمت الکترونیکی بحث کردیم تا توافق نهایی برای 

همکاری های مشترک به انجام برسد.

سهم IT در بازار به دو برابر می رسدکسب و کارهای نوآورانه حمایت بیمه ای خاص می شوند

اغلب بنیان گذاران کسب و کارهای نوپا در جست وجوی جذب کمک 
مراکز رش��د یا شتاب دهنده ها برای شروع کسب و کار خود هستند. در 
بیش��تر مواقع اصطالح های »مرکز رش��د« و »ش��تاب دهنده« به عنوان 
مفاهیمی یکس��ان در نظر گرفته می ش��وند، اما در حقیقت تفاوت های 
کلیدی بین این دو مفهوم وجود دارند که آگاهی از آنها برای بنیان گذاران 
ضروری است. مراکز رش��د و شتاب دهنده ها فرصت های خوبی را پیش 
روی کارآفرینان برای شروع کسب و کارشان قرار می دهند. به طور مثال 
در نخس��تین گام به رشد سریع اس��تارتاپ ها کمک می کنند و در گام 
بعدی احتمال جذب س��رمایه گذاری جسورانه برای تامین مالی کسب و 
کارها را فراهم می کنند. البته آنها چارچوب های مختلفی برای موفقیت 
استارتاپ ها دارند. ابتدا با مشخص کردن اهداف شتاب دهنده ها و مراکز 
رشد شروع می کنیم: هدف شتاب دهنده ها افزایش سرعت رشد سازمان 
موجود اس��ت، در حالی که هدف مراکز رش��د ایجاد فضایی برای رشد 
ایده های خالقانه با امید دس��تیابی به  مدل کسب و کار است. به بیانی 
دیگر ش��تاب دهنده ها روی مقیاس گذاری  کس��ب و کارها و مراکز رشد 
روی ن��وآوری، تمرک��ز می کنند.  البته هر دوی آنها در مراکز کس��ب و 
کارهای نوپا مثل سیلیکون ولی محبوب هستند و امروزه می توان آنها را 
در سراسر جهان پیدا کرد. اکثر مردم بر این باورند که شتاب دهنده ها و 
مراکز رش��د با استارتاپ هایی در زمینه تکنولوژی همکاری می کنند، اما 
در اصل آنها با طیف وسیعی از کسب و کارهای نوپا همکاری می کنند.

شتاب دهنده ها
یکی از بنیادی ترین تفاوت های شتاب دهنده ها با مراکز رشد، چگونگی 
ساختاربندی برنامه های فردی است. برنامه  شتاب دهنده ها معموالً دارای 
چارچوب زمانی است. طی این دوره  زمانی سازمان های فردی چند هفته 
یا چند ماه در کنار گروهی از مربی ها با هدف ایجاد کس��ب و کار خود 
و اجتناب از مش��کالت در طول مسیر، کار می کنند. کار شتاب دهنده ها 
با فرآیند درخواس��ت شروع می شود، اما برنامه های آنها انتخابی هستند. 
معموالً ش��رکت های نوپایی که در مراحل اولیه هس��تند در ازای مقدار 
کوچکی از دارایی های ش��ان، به ش��بکه  بزرگ��ی از مربیان و مقدار کمی 
سرمایه دسترسی پیدا می کنند. ش��بکه مربیان که گاهی تعداد آنها به 
100 نفر نیز می رسد، معموالً متشکل از مدیران اجرایی کسب و کارها، 
س��رمایه گذاران خطرپذی��ر، متخصصان صنع��ت و متخصصان خارجی 
اس��ت. اغلب همین شبکه مربیان بزرگترین ارزش برای آینده  شرکت ها 
خواهد بود. آرون هریس در مورد شتاب دهنده  خود می گوید: »همگرایی 
انگیزه ها عامل اصلی بسیاری از موفقیت های کسب شده است. همچنین 
اعتقاد دارد که برنامه های خوب می توانند تمام بخش ها را هم تراز کنند. 
در ش��تاب دهنده  او هر کس��ی که به یکی از سازمان ها پیشنهادی کرده 
باشد، در موفقیت آن سازمان نیز سهیم است.«  او در ادامه می گوید: »ما 
س��عی می کنیم عوامل حواسپرتی را تا جایی که در توان داریم از میان 
برداریم. به طور مثال از جلس��ات غیرضروری اجتناب می کنیم و سعی 

داریم تا سرو صدای مزاحم محیط را کاهش دهیم و ...«
در پایان برنامه  ش��تاب دهنده، تمام استارتاپ ها در برنامه ای با عنوان 
تبلی��غ گروهی خاص در یک روز نمایش��ی با حضور س��رمایه گذاران و 
رس��انه ها ش��رکت خواهند کرد. در این مرحله کس��ب و کارها امیدوار 

هس��تند تا بیشتر مورد بررس��ی قرار بگیرند و توسعه یابند.  مایک بوت 
)مدیر یکی از شتاب دهنده ها( می گوید: »هدف شتاب دهنده ها این است 
مدت زمان راه اندازی کسب و کار را از دو سال به چند ماه کاهش دهند. 
اگر شتاب دهنده  خوبی را انتخاب کرده باشید در آخر کار، تیم و جایگاه 

کسب و کارتان را مشاهده خواهید کرد.«
مراکز رشد

مراکز رش��د با ش��رکت ها یا کارآفرینانی کار می کنند که ممکن است 
قباًل راه اندازی ش��دند و براساس برنامه مش��خصی عمل نمی کنند. اگر 
ش��تاب دهنده ها را به عن��وان گلخانه ای با هدف ایجاد ش��رایط مطلوب 
رش��د برای گیاه��ان جوان در نظر بگیریم، در ای��ن صورت هدف مراکز 
رش��د تطبی��ق دادن کیفیت بذرها ب��ا بهترین خاک ب��رای جوانه زدن و 
رش��د خواهد بود. در حالی که برخی از مراکز رش��د به صورت مستقل 
عمل می کنند، برخی دیگر تحت حمایت ش��رکت های س��رمایه گذاری 
جسورانه، سرمایه گذاران فرشته خو، نهادهای دولتی، شرکت های بزرگ 
و . . . فعالیت می کنند. برخی از مراکز رش��د دارای یک فرآیند کاربردی 
هس��تند، اما برخی دیگر تنها با ش��رکت ها و ایده هایی کار می کنند که 
با ش��رکای قابل اعتمادی ارتباط دارند. بین گروه حامی و تمرکز مراکز 
رش��د بر روی فعالیت در بازارهای خ��اص یا فعالیت به صورت عمودی، 
ارتباط مس��تقیمی وج��ود دارد. به طور مثال در صورتی که پش��تیبان 
مرکز رشد، بیمارستان باشد ممکن است آن مرکز رشد فقط با کسب و 
کارهای نوپایی در زمینه تکنولوژی های مرتبط با سالمتی، همکاری کند. 
اکثر کس��ب و کارهای نوپا برنامه مرکز رشد برای انتقال به یک منطقه  
جغرافیایی خاص را می پذیرند تا در کنار س��ایر کسب و کارهای نوپا در 

مرکز رشد فعالیت کنند.
ش��اید برای شما هم سوال باشد که کسب و کار های نوپا داخل مرکز 

رشد چه کار می کنند؟
 در حقیقت کس��ب و کارهای نوپا ایده خود را اصالح می کنند، طرح 
کس��ب و کار خود را توس��عه می دهند، روی بازار محصول مناسب کار 
می کنند، مس��ائل مالکیت معنوی را مشخص می کنند و در اکوسیستم 
کس��ب و کارشان شبکه س��ازی می کنند. مرکز رشد معمولی فضایی در 
محی��ط همکاری )co-working(، مربی گ��ری، ارتباط هایی با جامعه 
co-( محل��ی و برنامه اجاره ماهانه را به اش��تراک می گ��ذارد. همکاری
working( بخ��ش بزرگی از تجربه  حضور در مرکز رش��د اس��ت، زیرا 
در این محیط، کس��ب و کارهای جداگانه  از سراس��ر کش��ور در فضایی 
تقس��یم بندی ش��ده قرار می گیرند، ام��ا می توانند هزینه دس��تیابی به 
خدمات رفاهی مثل تاسیس��ات را به صورت اش��تراکی پرداخت کنند، 
برخی از ش��تاب دهنده ها نیز محیط همکاری را فراهم می کنند اما اکثر 
آنها دفترهای خصوصی برای کسب و کارها فراهم کرده یا یافتن فضای 
کاری را برعهده  کس��ب و کارها می گذارند.  اگر ش��ما تیم بزرگی دارید 
ممکن است فضای کاری باز اکثر مراکز رشد، مزاحم شما باشد، اما برای 
تعداد نفرات کم عالی است. به طور کلی این روش بسیار ارزان تر از یافتن 
دفتر کار شخصی است، هرچند که شتاب دهنده ها دارای چارچوب زمانی 
هستند، مراکز رشد در بلندمدت با کسب و کارها همکاری می کنند. در 
نهایت مراکز رشد و شتاب دهنده ها هر دو فرصتی عالی در اختیار کسب 
و کاره��ای نوپا و هدایت صحیح ایده های راه اندازی کس��ب و کارها قرار 
می دهند، اما انتخاب اینکه اول از کجا شروع کنید برعهده  خود شماست.
techrepublic/modirinfo :منبع

شریل سندبرگ، مدیر ارشد عملیات فیس بوک اعالم کرد روزانه یک میلیون 
حساب جعلی در بزرگ ترین شبکه مجازی مسدود می شوند. به گزارش زومیت 
 DLD شـریل سـندبرگ، مدیر ارشـد عملیات فیس بوک در کنفرانس ساالنه
در مونیـخ آلمان اعالم کـرد که فیس بوک مبلغ 7.5 میلیـون دالر برای ایجاد 
موسسـه اخالق در هوش مصنوعی اهدا خواهد کرد و با دولت آلمان در رابطه 
بـا برقراری امنیت انتخابات در این کشـور همکاری می کنـد. در اینجا خالصه 
و برخی از نکات برجسـته ای از سـخنان 20 دقیقه ای سـندبرگ آمده است. او 
گفـت:  »از آنجایی که جهان امروزی، مرتبط با فناوری اطالعات اسـت و مردم 
می تواننـد از فنـاوری در جهت تقویت ارتباطات خود اسـتفاده کنند به نوعی 
تحـت حمله افرادی اسـت که می خواهند از اطالعات افراد جاسوسـی کرده و 
به نفع شـخصی خود اسـتفاده کنند. مثل هکرهایی که در صـدد تغییر نتایج 

انتخابات ریاست جمهوری به نفع خود هستند.«
سندبرگ گفت: »در چند سال گذشته، فیس بوک واقعا تحت فشار زیادی در 
همین خصوص بوده اسـت. ما خوب می دانیم که باید در انجام کارهای امنیتی 
بیشـتر تالش کنیم تا بتوانیم ریسـک هایی را که بسـیاری از افـراد به وجود 
می آورند، کنترل کنیم. ما باید سـریعا سوءاسـتفاده ها را متوقف کنیم و برای 
محافظت از اطالعات افراد بیشـتر تالش کنیم. اعتماد مردم به ما، به کارهایی 

بستگی دارد که انجام می دهیم و باید اعتماد آنها را به دست آوریم.«
او به پنج مورد که فیس بوک روی آنها تمرکز کرده، اشاره کرد:

ایمنـی: این شـرکت در حال حاضـر دارای 30 هـزار کارمنـد در این زمینه 
اسـت که سه برابر بیشتر از سال 2017 بوده و برای مقابله با مشکالت امنیتی، 
تکنولوژی هـای جدیـدی ایجاد کرده اند؛ از جمله اسـتفاده از هوش مصنوعی. 
سندبرگ در این خصوص گفت: اگر می خواهید بدانید که یک شرکت روی چه 
موضوعی تمرکز می کند، به جایی که پول را خرج می کند نگاه کنید، ما ساالنه 

هزینه های میلیارد دالری را صرف امنیت می کنیم.
تداخل انتخابات: او اذعان کرد که فیس بوک در سال 2016 در خصوص کنترل 
ایـن پلتفرم در انتخابات آمریکا و انتشـار تبلیغـات و پیام های غلط انتخاباتی 
اصال موفق نبوده اسـت. او به مشـارکت جدید آلمان در انتخابات اشاره کرد و 
گفت که این شـرکت تمام تالش خود را در خصوص بررسی پیام های انتخاباتی 

در آلمان می کند.
حسـاب های دروغین: شـریل سـندبرگ درخصـوص حسـاب های دروغین 

ایجادشده در فیس بوک برای انتشار اخبار جعلی چنین اظهار نظر کرد:
ما هر روز بیش از یک میلیون حساب جعلی را مسدود می کنیم، حتی گاهی 
اوقـات به محض شناسـایی جعلی بودن حسـاب کاربری جدید آن را مسـدود 

می کنیم.
محافظت داده ها: سـندبرگ به این نکته اشاره کرد که فیس بوک در مدیریت 
پلتفرم خود خوب عمل نکرده  است. سندبرگ گفت که مردم به فیس بوک برای 

حفاظت از اطالعاتی که در اختیارش قرار می دهند، اعتماد دارند.
شـفافیت: سندبرگ در رابطه با شفافیت ایجادشـده در راستای تبلیغات در 
این پلتفرم چنین اظهارنظر کرده اسـت: این شـرکت ابزارهـای جدیدی را به 
وجود آورده که مردم می توانند کسـانی را که تبلیغ می کنند، ببینند و بفهمند 

چه کسانی در فیس بوک تبلیغ کرده اند.
سـندبرگ همچنیـن تا حـدودی به صـورت ناخوشـایندی در مـورد تنظیم 
مقـررات گفت: »این شـرکت کامال درک می کند که احتماال به سـمت دورانی 
می رود که دولت ها به خاطر ترس از شـرکت های بزرگ فناوری، در حال ایجاد 
محدودیت های جدیدی هسـتند. او گفت که فیس بوک از مقررات »حق قانونی 
افراد« پشـتیبانی می کنـد و اضافه کرد که دولت ها در حفاظت از شـهروندان 

نقش مهمی دارند.«

مقایسه مراکز رشد با شتاب دهنده ها

نکاتی که هر کسب و کار نوپایی باید بداند

فیس بوک روزانه یک 
میلیون حساب کاربری 
جعلی مسدود می کند

یادداشـت

پنجمین جشنواره فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شریف به همت و میزبانی 
دانش��گاه صنعتی ش��ریف و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مرکز 
تحقیقات و مخابرات کش��ور و س��ازمان نظام صنفی رایان��ه ای، با حضور معاون 
وزیر، رئیس سازمان فناوری اطالعات کشور و جمعی از عالقه مندان و سخنرانان 
برجسته این حوزه، چهارم بهمن ماه سال جاری در محل باشگاه کسب و کار این 
دانش��گاه برگزار ش��د.  محمد صالح هجینی، مدیر بازاریابی مستر بلیط، یکی از 
سرویس دهنده های خدمات آنالین گردشگری، در حاشیه این رویداد گفت: امروزه 
در دنیا به دلیل مسائل مختلف از جمله افزایش رفاه و رشد طبقه متوسط، توسعه و 
ارزان تر شدن حمل و نقل، رشد تکنولوژی و...، صنعت گردشگری و سفر رشد قابل 
توجهی داشته است که این مهم در توسعه اقتصادی کشورها و مناطق و شهرهای 

مختلف جهان تأثیر بسزایی داشته است.

لزوم مشارکت گسترده تر استارتاپ ها در 
توسعه صنعت گردشگری

بهارناز بیدار
کارشناس ارشد کارآفرینی سازمانی



در مطالب پیشین به 30کلید طالیی یک تبلیغ ماندگار اشاره کردیم و 
حال به ادامه آنها می پردازیم.

31-از مینیمالیست استفاده کنید 
این س��بک هنری درواقع برپایه تصاویر کامال ساده ای است که مفاهیم 
عمیق��ی را در دل خ��ود جای داده اس��ت. در این زمینه ش��رکت تولید 
داروس��ازی بایر که عمده ش��هرت خود را برای اختراع داروی آس��پرین 
به دس��ت آورده اس��ت، در تصویری جالب قرص آس��پرین تولیدی خود 
را به ش��مایل یک کاله محاف��ظ ورزش راگبی درآورده و با این اقدام بعد 

محافظتی داروی خود را به خوبی به نمایش می گذارد. 
32-بهترین مکان را برای نمایش خود انتخاب کنید 

بدون ش��ک حت��ی بهترین تبلیغ ه��ا در صورتی که در م��کان و زمان 
مناس��ب به نمایش گذاشته نشود، به علت این امر که مخاطب حداکثری 
را به همراه نخواهد داش��ت با شکست مواجه خواهد شد. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا در این رابطه نیز تصمیمی جدی را اتخاذ کنید. برای مثال 
ش��رکت لگو برای نمایش تبلیغات پیکس��لی خود، از یکسری صفحه های 
نمایش نصب ش��ده در س��طح شهر استفاده کرده اس��ت که تصویر پشت 
صفحه خود را به ش��کل پیکس��ل نش��ان می دهد. اگرچه کیفیت تصویر 
در این اقدام مرتبط با چندین س��ال گذش��ته اس��ت، با این حال به علت 
فضای نوستالژیک شکل گرفته و خالقیت به کار رفته، مورد توجه جدی 

قرار دارد.  
33- یک ابرقهرمان را استخدام کنید 

در موارد گذشته نیز بیان شد که ابرقهرمان ها مورد توجه جدی تمامی 
نس��ل ها در سراس��ر جهان قرار دارند. به همین خاطر استفاده از آنها در 
تبلیغات کامال س��ودمند است. با این حال نوع انتخاب شما باید به نحوی 
صورت پذیرد که خصوصیت ابرقهرمان با هدف ش��ما کامال همسو باشد. 
برای مثال شرکت بی ام و در تصویر تبلیغاتی اخیر خود، از شخصیت فلش 
)س��ریع ترین ابرقهرمان جهان( اس��تفاده کرده است که در حال رانندگی 
و اس��تفاده از نس��ل جدید خودروی تولیدی این شرکت است. منظور از 
این اقدام نیز این است که خودروهای تولیدی این شرکت، سرعتی حتی 

فراتر از این شخصیت را دارد که در نوبه خود بسیار جالب توجه است. 
34-از محصول خود برای ساخت تصویری مبهم از یک تصویر 

معروف استفاده کنید 
در این رابطه ش��رکت لگو بس��یار عالی عمل ک��رده و از کنار هم قرار 
دادن محصوالت تولیدی خود، نقاش��ی ها و تصاویر افراد مشهور جهان را 
به ش��کلی که صرفا قابل تش��خیص باشند، صورت داده است. درواقع این 

امر بازسازی تصاویر جهانی به شیوه ای خالقانه است.
35-از استعاره بصری استفاده کنید 

برای درک این موضوع الزم اس��ت تا در ابتدا نگاهی به مفهوم استعاره 
داشته باشیم. استعاره درواقع فن بیانی است که در آن از عباراتی استفاده 
می ش��ود که دارای حداقل دو معنا اس��ت. استعاره بصری نیز به تقریبا به 
این شکل بوده و در آن تصاویری به نمایش گذاشته می شود که در ذهن 
 Red Cell مخاطب دو مفهوم را شکل خواهد داد. در این رابطه شرکت
که در زمینه فیلم نامه نویس��ی فعالیت دارد، برای جذب اس��تعداد در این 

بخش تصویری را ش��کل داده اس��ت که در آن یک س��طل آشغال پر از 
کاغذهای مچاله ش��ده قرار داشته و شباهت بسیاری به یک ظرف ذرت بو 
داده، دارد. علت این امر نیز به این خاطر اس��ت که در فیلم نامه نویس��ی، 
اصالح متن از جمله الزامات اولیه محس��وب می ش��ود و همین امر باعث 
خواهد ش��د تا نیاز به چک نویس های متعدد و کنار گذاشتن موارد قبلی 
داشته باشید که با این تصویر به نوعی تالش شده است تا ارتباط این امر 
را با س��ینما )با توجه به این امر که افراد معموال در حین فیلم در سینما 
از این محصول اس��تفاده می کنند( و یا لذت بخش کردن این کار به مانند 

خوردن ذرت، نشان داده شود. 
36-از طراحی های ساده برای نشان دادن تفاوت های بزرگ 

استفاده کنید 
موسسه Utilità که در زمینه برابری جنسی و حمایت از حقوق زنان 
فعالیت دارد، در جدیدترین پوس��تر خود، تصویر یک پازل را تحت عنوان 
تابلو زندگی به نمایش گذاشته است که دو قسمت از آن را سمبلی از مرد 
و زن قرار داده اند. در این تصویر به خوبی نشان داده می شود عدم حضور 
هر یک، جای خالی یکسانی را در این تابلو به جا خواهد گذاشت. اگرچه 
تصویر کامال س��اده به نظر می رس��د، با این حال با توجه به بازخوردهای 
آن، به خوبی موفق ش��ده است تا یک مفهوم حیاتی را به مخاطبان خود 

منتقل سازد. 
37-کارایی و قدرت محصول خود را به نمایش قرار دهید 

در تبلی��غ این امر که به صورت مس��تقیم کارای��ی و قدرت محصول را 
مورد ارزیابی قرار دهید، خود می تواند باعث جلب اعتماد افراد ش��ود. در 
این رابطه ش��رکت STIHL که در زمینه تولید انواع لوازم برقی صنعتی 
فعالیت دارد، تصویری از یک روزنامه حاوی خبری ناگوار را منتشر ساخته 
اس��ت که جدیدترین محصول دمن��ده و مکنده آن در حال پخش کردن 
کلمات پیام است. درواقع هدف از این اقدام نه تنها نشان دادن قدرت این 
محصول به ش��کلی اغراق آمیز اس��ت، بلکه تالش شده است تا رسیدن به 
امنیت و عدم ایجاد حوادث ناراحت کننده را به استفاده از محصوالت این 

برند پیوند دهند. 
38-پیام خود را به شکلی جسورانه مطرح کنید 

س��ازمان حفاظ��ت از محیط زیس��ت برای نش��ان دادن ای��ن امر که 
دخالت ه��ای انس��ان تا چ��ه اندازه می توان��د حیات طبیع��ی حیوانات را 
ناموزون و زش��ت کند، عکسی از س��ه خرس قطبی را منتشر ساخته که 
روی بدن آنها طراحی های گرافیکی به چشم می خورد. بدون شک تصویر 
به دس��ت آمده ابدا دارای هیچ ابعاد زیبایی ش��ناختی نبوده و همین امر 
باعث می شود تا هر بیننده ای تحت تاثیر قرار گیرد. به همین خاطر برای 
انتق��ال پیام خود همواره نباید به دنب��ال جمالت آرامش بخش و مفاهیم 

دلنشین باشید. 
39-از تصاویر متضاد برای بیان مقصود خود استفاده کنید 

تصاوی��ر متضاد درواقع بیانگر ارتباط و در عی��ن حال تضاد موجود در 
تصویر است که برای برخی از پیام  ها کامال مناسب خواهد بود. برای مثال 
در جشنواره مبارزه با نژادپرستی در سال 2010 پوستری طراحی شد که 
در آن دو دس��ت سیاه و س��فید در حال دست دادن هستند در حالی که 
هر یک تفنگی را به رنگ طرف مقابل خود نشانه گرفته اند. منظور از این 
طراحی متضاد نیز این است که در جنگ هیچ برنده واقعی وجود نخواهد 

داشت و در نهایت این امر به نابودی دو طرف منجر می شود.

40-حتی در محل کار افراد نیز به سراغ آنها بروید 
در راس��تای یک تبلیغ تاثیرگذار، شما می توانید از محل کار آنها برای 
س��اخت تصویری تبلیغاتی اس��تفاده کنی��د. در این رابط��ه برند ودافون 
)بزرگتری��ن ش��رکت ارتباطاتی در جهان( تصویر ی��ک مزرعه گندم را به 
نمایش درآورده اس��ت که هرس آنها به صورتی انجام ش��ده است که آرم 
اینترنت ش��کل گرفته و تالش شده اس��ت تا به نوعی پوشش فوق العاده 

خود را حتی در بدترین شرایط محیطی نشان دهد. 
41-کف زمین را به عنوان یک مکان ایده آل برای تصاویر 

تبلیغاتی خود فراموش نکنید
ش��رکت Frontline که در زمینه بهداشت و درمان حیوانات خانگی 
فعالی��ت دارد، در جدیدتری��ن تبلی��غ خود تصویر س��گی را در کف یک 
فروش��گاه بزرگ به نمایش گذاش��ته اس��ت که از زاویه باال و طبقات این 
فروشگاه، افرادی که از روی آن گذر می کنند به مانند شپش های تن این 
حیوان هس��تند. هدف از این تبلیغ نیز این بوده است که اگر حیوان شما 
همواره در معرض محیط خارج از خانه قرار دارد، الزم است تا بهداشت و 

مسائلی مانند واکسیناسیون آن را جدی تلقی کرد. 
42-از خطای دید استفاده کنید 

بدون شک خطای دید از جمله امکاناتی محسوب می شود که بازاریاب ها 
می توانند از آن برای خلق تصاویری چشم نواز و فوق العاده استفاده کنند. 
برای مثال ش��رکت تولید رن��گ JWT Mumbai در بیلبورد تبلیغاتی 
خود به نحوی از خطای دید عابران اس��تفاده کرده است که صفحه دیوار 
سفیدی که نقاش در حال آبی کردن آن است، با رنگ آسمان تلفیق شده 
و منظره ای چش��م نواز و جالب را ایجاد کرده است. میزان ظرافت این امر 

به حدی است که افراد آسمان را امتداد رنگ تصور می کند. 
43-از خلق تصاویر دردناک واهمه نداشته باشید 

در این زمینه سازمان حفاظت از حیوانات، تصویر فیلی را به نمایش گذاشته 
اس��ت که در حال تجزیه و تبدیل شدن به خاک است. علت ایجاد این تصویر 
نیز هشداری در برابر روند رو به رشد و وحشتناک بیابان زایی است که حیات 
حیوانات را با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت. به همین خاطر توصیه می شود 
تا هشدار دادن، حتما از تصاویری تلخ و تحریک احساسات افراد استفاده کنید. 

44-از تبلیغات سه بعدی استفاده کنید 
تمامی تصاویر معرفی شده تا به اینجا، در محیط دو بعدی ساخته و در 
معرض نمایش قرار داده ش��ده اس��ت. با این حال در برخی از مواقع شما 
نیاز به یک بعد بیش��تر برای درک بهتر پیام خود خواهید داش��ت. برای 
مثال یک آژانس مس��افرتی برای انتقال حس سفر و پرواز بر فراز آسمان، 
از تصویر س��ه بعدی یک هواپیما اس��تفاده کرده است که قرار گرفتن آن 

در کف تمامی نمایندگی ها، فضایی منحصر به فرد را شکل داده است.
45-از ارتباط خود با سایر عالمت ها به عنوان برگ برنده 

استفاده کنید
در این رابطه س��ازمان ملی زد نژادپرستی در س��وییس، آرم نازی ها را به 
نمایش گذاش��ته است که با قیچی کردن بخش هایی از آن آرم صلیب سرخ 
نمایان می شود. هدف از این امر نیز تالش برای نشان دادن این واقعیت است 
که برای رس��یدن به آرامش نیاز است تا عقاید اضافی و بیهوده خود را کنار 
گذاشت. بدون ش��ک به علت نفرت جهانی ای که از نازی ها وجود دارد، این 

اقدام به خوبی توانسته است تا احساسات مخاطب خود را درگیر کند. 
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اصول ارتباطات در برندها با اصول داستان گویی یکسان است. وجود ساختار 
و ویژگی هایی که نه تنها جلب توجه می کنند بلکه مخاطب را در یک داستان 
تاثیرگ��ذار طوالنی مدت غرق می کند. اینگونه داس��تان ها می توانند به راه های 
مختلفی بیان ش��وند. برمبنای واقعیت یا س��اخته ذهن، تجربه شخصی افراد 
با برند و راه های دیگر. به طور قطع در دوره ای که براس��اس تعداد مخاطبان و 
دیده شدن ویدئو در یوتیوب و ویمیو، ویدئو به برترین ابزار بازاریابی تبدیل شده 
اس��ت رساندن داستان برند به بازار جهانی هیچ وقت به این آسانی و اثرگذاری 
نبوده اس��ت. تعداد زیاد رسانه های اجتماعی این نوید را می دهد که با رویکرد 
صحیح داس��تان شما در سراسر جهان به سادگی بیش��تر از پتانسیل های در 
نظر گرفته ش��ده دیده و ش��نیده ش��ود. مفهوم نوشتن داس��تان برند در عین 
چالش برانگیز بودن بسیار سودمند است. همکاری تیم های خالقیت و استراتژی 
با تبدی��ل و ترجمه آرکیتایپ برن��د، دیتاهای دموگرافیک و روانش��ناختی و 
اضافه کردن هنرمندانه بار احساس��ی و عاطفی مرتبط و تاثیرگذار یک داستان 
عالی به وجود می آورند.  لحن، محتوا و ترکیب باید صداقت برند را بیان کنند. 
این موارد ویژگی های یک داستان برند خوب است. داستان ارزش های برند را 
ب��رای مخاطب عنوان می کند و با افزایش افرادی که آگاهانه تصمیم به خرید 
می گیرند بسیار مهم است که داستان اصیل باشد. برای مثال یک برند با قدمت 
که نماینده ارزش ها و س��نت های خانوادگی اس��ت از یک کمپین فوق مدرن 
به��ره ای نمی برد زیرا این موضوع بازار اصلی آن را از بین می برد و افراد تمایل 

کمتری به آن نشان خواهند داد. برند باید با خود و بازار صادق باشد.
کمپین کریس��مس س��ال 2014 برند Sainsbury که با همکاری ارتش 
بریتانی��ا انجام ش��د، با اس��تفاده از موس��یقی، متن، طراحی صحن��ه و تمام 
ویژگی های در دس��ترس، صلح موقت در طول جنگ جهانی اول را به تصویر 
می کشد و پیام را منتقل می کند. تصویر دو طرف در حال جنگ که لحظاتی 
را با هم می گذرانند. بدون ش��ک این یک کمپین موفق بود. آگهی بسته بندی 
کالسیک شکالت را نشان می دهد که باعث جمع آوری کمک مالی برای ارتش 
شد و بیشتر از 18 میلیون بار در یوتیوب دیده شد. در آگهی دیگری برای برند 
Guinness ب��ه نام موج س��وار که به عنوان یک��ی از 100 آگهی برتر انتخاب 
شد شاهد افتخار یک قهرمان در غلبه کردن بر مشکالت هستیم. صدایی که 
می شنویم یادآور زمان و مفهوم صبر است. در ابتدا سکون و آرامش و به مرور 
زمان به کمک موسیقی و تصاویر احساس تنش و بی قراری می کنیم و در نهایت 
با شعار بهترین چیزها برای کسانی است که صبر می کنند پیام در ناخودآگاه ما 
ثبت می شود که مراحل تهیه این محصول بسیار زمان بر است، اما همه چیزهای 
خوب زمان بر هس��تند. کمپین made of more این شرکت در سال 2015 
زندگی بازیکنان راگبی را نش��ان می دهد. سختی ها و مشکالتی که در زندگی 
 Ashwin با آنها روبه رو ش��دند و در نهایت به موفقیت رس��یدند. برای مثال
Willemse قبل از اینکه در تیم باشد درگیر گروه های خالفکار در کیپ تاون 
می شود. او توضیح می دهد که چگونه اخالقیات و خودآگاهش به دنبال راهی 
برای رهایی از خش��ونت و مواد مخدر بوده و زمانی که بازیکن راگبی می شود 
تیمش در تمام مراحل به او کمک می کنند و همه به خاطر عش��ق به ورزش 
با هم متحد می ش��وند.  این آگهی داس��تان افتخارات شخصی و اینکه چگونه 
ورزش افراد را با هم یکدس��ت می کند بیان می کند. تیمی که به کمک هم با 
مشکالت دست و پنجه نرم می کنند و در کنار هم رشد می کنند. این آگهی با 
استفاده از داستان گویی شخصی و گذری به اتفاقاتی که در گذشته افتاده و عدم 
توضیح واضحات نشان می دهد که همه ما فارغ از موقعیتی که در آن هستیم 
انسان هستیم و داستان هایی برای تعریف کردن داریم. حتی یک بازیکن مطرح 
هم مش��کالت و داستان هایی دارد که با آن همذات پنداری می کنیم.  با اینکه 
آگهی Guinness یکی از بهترین های س��ال 2015 بود، اما این شرکت های 
تکنولوژی بودند که به عنوان بهترین داستان گوها انتخاب شدند. برندهای مثل 
اپل، گوگل، فیس بوک، ایکس باکس و پلی استیشن. حتی کوکاکوال مقام بسیار 

پایین تری نسبت به این شرکت ها کسب کرد. 
اپل

مردم به دنبال برندهایی هس��تند که بتوانند با آنها ارتباط احساسی برقرار 
کنند. آگهی اپل برای آیفون 6 که در 24 کش��ور اکران ش��د تصویرگر حس 
طبیعی س��تایش و هنر بود که از نگاه اول شخص شاهد آن بودیم. این آگهی 

بیانگر دو نکته مهم برای افزایش فروش بود.
1 - کیفیت برتر و فوق العاده دوربین

 2 -بیان داستان شخصی از زندگی یک نفر و چیزهایی که با چشمش می بیند
این موارد اپل را مستقیم به مشتری وصل کرد.

فیس بوک
رس��انه اجتماعی محبوب دل ها! و دنیا فیس وبوک، در سال 2015 با کمپین 
Friends ارتباط احساس��ی ش��دیدی با مخاطب برقرار ک��رد. این کمپین که 
حاصل همکاری مش��ترک تیم فیس بوک و مدیرعامل جدیدش بود صحنه های 
مختلف و متفاوتی از دوستانی که در کنار هم وقت می گذرانند را نشان می دهد 
در حالی که گوینده درباره ارزش دوس��تی صحبت می کند. تا انتهای آگهی که 
لوگوی فیس بوک را می بینیم هیچ نش��انه ای از این برند نیست، علی رغم اینکه 
تمام مدت شاهد ویژگی های برند هستیم. مثل like و share تمام ارزش های 
مثبتی مربوط به دوستی. یک بار دیگر بازار تکنولوژی داستان دیگری را تعریف 
می کند که مس��تقیم به مشتری وصل می شود. شخصیت ها و افراد همگی قابل 
شناسایی هستند. آگهی به صورت سفری که باعث شکل گرفتن رابطه دوستانه 
می ش��ود آغاز و پایان می یابد و همکاری ص��دا و تصویر یک پیام اصیل را بازگو 
می کند.  صحنه پایانی بسیار چشمگیر است: تصویر ماشین یک جهانگرد که در 
غروب آفتاب محو می شود و در همین حال لوگو نمایش داده می شود که بیانگر 
این است که داستان تمام نشده است عضو فیس بوک شوید تا بیشتر ببینید. تمام 
داس��تان را برای مخاطب بیان نمی کند یعنی با مخاطب ارتباط برقرار می کند، 
عالیقه شان را جلب می کند و آنها را تشویق به پیوستن به جامعه آنالین می کند. 

در پایان چند نکته کلیدی را در بیان داستان برندتان در ذهن داشته باشید:
1 -صادق باشید و حقیقت را بگویید.

2 -به برند شخصیت و یک لحن و صدای مشخص بدهید.
3 - شخصیت ها را طوری انتخاب کنید که قابل شناسایی و تشخیص باشند.

4 -داستان تان را با یک شروع، ادامه و پایان ساختار دهید.
5 - تمام داستان را تعریف نکنید و مخاطب را تشنه رمز و راز و در انتظار قرار دهید.

رس��اندن یک پیام مثبت و اصیل از طریق داستان گویی باعث می شود برند 
شما قابل احترام، برتر و به دور از رقبا باقی بماند.

مانند تمام داستان های خوبی از کودکی تا به حال شنیدیم و می شنویم این 
داستان هم جای خود را در ذهن و ناخودآگاه افراد باز می کند. تمام تصمیماتی 
که می گیریم مثل تصمیم به خرید یک محصول از این فکر و ایده در ذهن ما 
و نحوه برداشت و قضاوت ما نشأت می گیرد. پس شما به یک نتیجه و جایگاه 

ایده آل در ذهن مخاطب رسیدید.
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در دنیای دیجیتال امروزی که به طور مداوم در حال تغییر و تحول است، 
تقریبا تمام برندها باید سایتی رسمی و کامال کاربردی برای مشتریان شان 
طراحی کنند. همچنین به هنگام طراحی س��ایت بای��د آن را به گونه ای 
س��ازگار برای تمام دستگاه های هوش��مند ارائه کنیم. اگرچه توجه به این 
نکت��ه تا حد زیادی کار طراحی س��ایت را برای برندها س��اده می کند، اما 
بازهم امکان وقوع اشکاالتی در کار هست. مهم ترین ایرادها و کاستی های 

سایت ها در این میان فرم های مختلف آزاردهنده کاربران است. 
برند اکس��پدیا بهترین نمونه در زمینه طراحی نادرس��ت س��ایت است. 
آنها در طول فقط یکس��ال 12 میلیون دالر از دس��ت دادند )بله فقط در 
عرض یک س��ال(. دلیل اصلی آن نیز نام گذاری اشتباه یکی از بخش های 
صفحات شان بود. اشتباه نکنید، دقیقا به همین خاطر آنها 12 میلیون دالر 
از دس��ت دادند. اکس��پدیا در یکی از بخش های ثبت نام سایت خود برای 
خرید آنالین مشتریان گزینه ای تحت عنوان شرکت قرار داده بود. بسیاری 
از کاربران گمان کردند که این بخش مربوط به نام بانکی است که در آن 
حساب دارند. به این ترتیب مشتریان آدرس بانک شان را در آن بخش وارد 
کردند. این در حالی بود که نیست اصلی اکسپدیا درج آدرس محل دریافت 
س��فارش کاربران در آن بخش بود. به این ترتیب در نهایت اکسپدیا مبلغ 

12 میلیون دالر بابت ارسال اشتباه سفارشات ضرر دید. 
اگرچ��ه مثال اکس��پدیا یک نمونه بس��یار عجیب و غری��ب و همراه با 
ضرر هنگفت اس��ت، شاید شما هم نس��بت به برخی از اشتباهات کوچک 
اما تاثیرگذار در س��ایت تان ناآگاه باش��ید. به این ترتیب عدم رفع چنین 

اشتباهای هزینه بسیار زیادی برای شما به همراه خواهد داشت. 
من در شرکت شخصی ام شاهد اطالعات بسیار زیاد و متنوعی پیرامون 
نحوه تاثیرگذاری فرم  های گوناگون سایت ها روی میزان استقبال و خرید 
مش��تریان آنالین هس��تم. پس از گذشت چند س��ال از معرفی سایت ها، 
ش��بکه های اجتماعی و اپ های خرید گوناگون سطح انتظارات کاربران از 
کیفیت خدمات آنها به ش��دت افزایش یافته است. بنابراین اگر به سرعت 
در پی رفع ایرادات س��ایت مان نباشیم، هزینه بسیار سنگینی را پرداخت 
خواهیم کرد. در طول س��ال های اخیر تقریبا تمام س��ایت ها و شبکه های 
اجتماعی تحوالت مطلوبی را در زمینه س��رویس دهی به کاربران به خود 
دیده اند. با این حال بخش فرم های آنها کمترین تغییر را به خود دیده است. 
من گمان می کنم از زمان معرفی اینترنت به مردم جهان صفحه فرم های 
سایت ها کمترین تغییر را داشته است.  خوشبختانه امروزه تکنولوژی ها و 
ابزارهای بسیار متنوعی در راستای کمک به برندها برای ارتقای کیفیت و 
س��طح صفحه فرم های شان وجود دارد. در این مقاله قصد من بررسی این 
ابزارها نیست. در عوض به منظور کمک به شناسایی اشتباهات این بخش 
به بررس��ی س��ه مورد از رایج ترین خطاها در طراحی صفحه فرم سایت ها 
خواهم پرداخت. به نظر من چنین کاری به شرکت های مخالف در راستای 
بهبود وضعیت بازاریابی و کاهش نارضایتی مشتریان کمک شایانی می کند. 

1. کپچاهای پیچیده و آزاردهنده
بسیاری از ما به هنگام جست وجو در اینترنت وقتی با پرسش »آیا شما 

انسان هستید؟« از سوی صفحات مختلف مواجه می شویم، بدون کمترین 
تاملی آن صفحه را می بندیم. واقعا چرا باید برای اثبات اینکه انسان هستیم، 
کپچاهای عجیب و غریب را تایپ کنیم؟ آیا تکنولوژی با این همه پیشرفت 
هنوز نمی تواند فرق بین کاربران واقعی و روبات ها را تشخیص دهد؟ فرقی 
ندارد نوع پرس��ش چه باشد، شاید از شما درخواست تایپ متنی مشخص 
ی��ا کلیک روی تصویر چراغ های راهنما ش��ود تا هویت ت��ان از یک روبات 

متمایز شود. 
بدون تردید از نظر امنیتی برای برخی از س��ایت ها اس��تفاده از کپچاها 
سودمند است. با این حال آیا کاربرد آنها در سایت  برندها عاری از هرگونه 
هزین��ه اضافی قلمداد می ش��ود؟ هر چقدر کارش��ناس های حوزه امنیت 
س��ایبری روی اس��تفاده از کپچاها تاکی��د دارند، مطالعه ای در دانش��گاه 
استنفورد بیانگر کاهش 40درصدی ترافیک سایت ها به هنگام استفاده از 
کپچاهاست. به این ترتیب کاربران به هیچ وجه تایید هویت شان با استفاده 

از چنین راهکارهایی را دوست ندارند. 
بدون تردید کاهش 40درصدی ترافیک سایت مان خبر خوبی نیست. در 
میان این 40درصد نزدیک به نیمی از مشتریان ما قرار دارند. به این ترتیب 
تامی��ن امنیت س��ایت مان در عمل به قیمت کاهش ف��روش و درآمدمان 
خواهد بود. بدون تردید تامین امنیت س��ایت مان بسیار مهم است. با این 
حال راهکارهای دیگری نیز به جز کپچا برای دستیابی به این هدف وجود 

دارد. راهکارهایی که موجب رنجش و کاهش ترافیک سایت ما نشود. 
یکی از راهکارهای هوش��مندانه قرار دادن افزونه »هانی بات« در صفحه 
است. این افزونه فقط برای روبات ها به نمایش در می آید. بنابراین کاربران 
معمول��ی اصال مش��اهده اش نخواهند کرد. وقتی ی��ک روبات مخرب وارد 
س��ایت مان ش��ود، این افزونه اجازه دسترسی روبات مورد نظر به صفحات 

سایت مان را نخواهد داد. 
بدون تردید جلوگیری از اقدامات مخرب روبات های دیجیتالی ضرورتی 
انکارناپذیر برای کسب وکارهاس��ت. با این حال نباید این کار را به گونه ای 

صورت داد که موجب ناراحتی کاربران و مشتریان مان شود. 
2. پرسش های طوالنی و غیرضروری

آیا تا به حال ش��ما به هنگام پرکردن یک فرم با پرس��ش های بی پایان 
و عجیب مواجه ش��ده اید؟ اگر پاسخ تان مثبت اس��ت، در این زمینه تنها 
نیستید. اعتراض بسیاری از کاربران به هنگام ثبت نام در سایت ها مربوط 
به همین نکته است. براساس مطالعه موسسه بازاریابی مارکتو در فرم های 
دارای پرس��ش های زیاد کاربران بس��یاری قید ثبت نام را می زنند. به این 
ترتی��ب عالق��ه اصلی کاربران ثبت ن��ام از طریق فرم های کوت��اه و دارای 

پرسش های اندک است. 
یک��ی از مطالع��ات کاربردی در زمین��ه بازاریابی اینترنتی را موسس��ه 
BokerNotes انجام داده اس��ت. آنها فرم هایی را طراحی کرده اند که به 
جای داشتن کادر مخصوص تایپ پاسخ سه تصویر مرتبط را برای کاربران 
ب��ه نمایش در می آورد. به این ترتیب برای پاس��خگویی به پرس��ش های 
اندک فرم مورد نظر فقط باید تصویر مناسب را انتخاب کنیم. نکته جالب 
درخصوص این آزمایش افزایش 47درصدی ثبت فرم است. به این ترتیب 
با ساده سازی فرآیند ثبت نام و فرم های مربوط به آن شمار جذب مخاطب 

سایت ها افزایش چشمگیری خواهد یافت. 

به راس��تی چرا ثبت نام از طری��ق فرم های بصری نزد کاربران محبوبیت 
دارد؟ پاس��خ ساده اس��ت، این راهکار در عین حال که اطالعات مورد نیاز 
سایت ها را تکمیل می کند، برای کاربران نیز سرگرم کننده است. به عبارت 
دیگر، از این طریق برندها عالوه بر دریافت اطالعات از مشتریان ش��ان آنها 
را اندکی س��رگرم نیز می کنند. البته فراموش نکنید که حتی پرسش های 
تصویری نیز در صورت زیاد بودن حوصله مخاطب را س��ر می برد، بنابراین 
ت��الش ما باید طراحی پرس��ش های اندک و در عین حال اساس��ی برای 

دریافت اطالعات مورد نیازمان باشد. 
توصیه من در اینجا نگاهی دوباره به فهرست فرم های آنالین سایت مان 
اس��ت. ب��ه این ترتیب هر ج��ا به پرس��ش های طوالنی و بی��ش از اندازه 
برخوردی��م، بای��د آنها را اص��الح کنیم. این کار بیانگر احت��رام ما به وقت 

مخاطب خواهد بود. 
3.  شکست در آزمایش فرم ها

برند اکس��پدیا به دلیل یک اش��تباه کوچک 12 میلیون دالر ضرر کرد. 
ش��اید چنین مبلغی برای شرکت شما بسیار زیاد باشد، اما چگونه از نبود 
مشکلی مشابه اکسپدیا در برندتان مطمئن هستید؟ تنها راه برای آگاهی 

به وجود چنین مشکلی آزمایش فرم های سایت مان است. 
م��ن در طول دوران فعالیتم به عنوان بازاریاب ش��مار بس��یار زیادی از 
اش��تباهات در طراحی فرم ها را مش��اهده کرده ام. به طور کلی آنها در سه 

دسته طبقه بندی می شوند:
• فرم های ناهماهنگ با گوش��ی های هوش��مند. به این ترتیب کاربران 

موبایلی قادر به مشاهده فرم ما نخواهند بود. 
• فرم های��ی که نیازمند تایید ایمیل کاربران اس��ت. اینگونه فرم ها وقت 

زیادی را از کاربران خواهد گرفت.
• فرم هایی که زمان زیادی برای بررسی اطالعات کاربران به منظور تایید 

نهایی می خواهند.
خوشبختانه دو راهکار اساسی برای فهم اینکه فرم های ما به خوبی عمل 

می کنند نیز وجود دارد. به موارد ذیل توجه کنید:
• برگزاری آزمایش فرم ها پیش از بارگذاری شان روی سایت.

• انتظار برای گزارش کاربران نس��بت به عملکرد نامناس��ب هر کدام از 
فرم ها.

از میان دو راهکار فوق ش��ما کدام یک را انتخاب خواهید کرد؟ به گفته 
بسیاری از کارش��ناس ها برگزاری یک آزمایش به منظور امتحان کیفیت 
فرم ها راهکار بسیار منطقی خواهد بود. به این ترتیب دیگر نیازی به انتظار 

برای گزارش خطا از سوی کاربران نخواهد بود. 
به یاد داشته باش��ید که فرم های شما کیفیت مطلوبی نخواهند داشت 
مگر اینکه ش��ما بخواهید، بنابراین در طراحی فرم ها به سادگی شان توجه 
ویژه اش داش��ته باش��ید. همچنین زمان کاربران باید برای برند ما اهمیت 
باالیی داشته باشد. به عالوه به روز رسانی مداوم کل سایت که شامل بخش 

فرم ها نیز هست، باید در دستور کار تیم بازاریابی مان باشد. 
در آخر، به جای طرح پرسش هایی نظیر »چرا فرم های سایت ما عملکرد 
خوبی ندارند؟«، پرسشی مانند »چگونه می توانم کیفیت فرم های سایت و 

تجربه کاربران را بهبود بخشم؟« را مد نظر قرار دهید. 
inc :منبع

3 ترفند کاربردی سئو برای کسب و کار را از 
مدیرعامل گوگل بشنوید

آیا تا به حال به این نکته فکر کرده اید که کس��ب و کار ش��ما 
چگونه در گوگل نمایش داده می شود؟ اگر تاکنون چنین چیزی 
ب��ه ذهن تان خطور نکرده اس��ت، پیش��نهاد می کنی��م که حتما 
نگاهی به وضعیت کسب و کار خود در نتایج گوگل داشته باشید.

جس��ت وجو آن چی��زی ک��ه ش��ما در وب ق��رار می دهید را 
س��ازماندهی می کند، در دس��ته بندی های مختص به خود قرار 
می ده��د و به آنها ارزش و اعتبار می بخش��د. این اطالعات برای 
اینک��ه بتوانند توجه گ��وگل و کاربران را به خود جلب کنند باید 
مرتبط باشند و به بهترین شکل ممکن مشکل جست وجوکننده 

را حل کنند.
این تنها روش��ی اس��ت که کس��ب و کارها با اس��تفاده از آن 
می توانند لیدهای مرتبط را پیدا کرده و آنها را به کسانی تبدیل 
کنند که تمایل به خرید محصول یا س��رویس ارائه شده از سوی 
کسب و کار را دارند. هرچند که انجام این کار به حرف آسان  به 
نظر می رسد و انجام آن در دنیای واقعی مستلزم تالش فراوان و 

داشتن یک استراتژی مدون است.
س��اندار پیچای، مدیرعامل گوگل، در مراس��می که دس��امبر 

2018 در شهر واشنگتن برگزار شد، چنین گفت:
وقتی ش��ما کلمه ای کلیدی را تایپ می کنید، به عنوان گوگل 
ما میلیاردها کپی صفحات س��ایت ها را در ایندکس خود خزش 
و ذخی��ره کرده ایم. م��ا کلمه کلیدی را دریاف��ت می کنیم و آن 
را در برابر صفحات  و رتبه ش��ان براس��اس 200 س��یگنال مانند 
مرتب��ط بودن، تازگی، محبوبیت و اینکه س��ایر اف��راد چگونه از 
آن اس��تفاده می کنند مطابقت می دهیم. براساس همین، در هر 
زمان ما س��عی می کنیم که بهترین نتایج برای این درخواست را 
پیدا و رتبه بندی کنیم. س��پس آنها را با رتبه دهندگان خارجی 
م��ورد ارزیابی ق��رار می دهیم و بعد با راهنماه��ای هدف آنها را 
می س��نجیم. به این صورت اس��ت که ما مطمئن می ش��ویم این 

فرآیند کارساز است.
البت��ه صحبت به میان آوردن و پاس��خ دادن به س��واالت رایج 
در م��ورد نحوه کارکرد موتور جس��ت وجوی گوگل نکته عجیبی 
نیس��ت و پیش از این نیز مدیران این ش��رکت باره��ا و بارها با 
جزیی��ات دقیق به چگونگی عملکرد الگوریتم ها و سیس��تم های 
جست وجوی خود اشاره کرده اند. اما از جهاتی خوب است که به 
چند دلیل با نحوه کار گوگل آش��نا باش��یم. اول به این دلیل که 
نش��ان می دهد این موتور جست وجو برای تطبیق دادن اطالعات 
ایندکس خود با عبارت های جس��ت وجو شده چه مراحل سختی 
را می گذران��د. دوم هم اینکه یک ب��ازی موش و گربه مانند میان 
ایندکس  گوگل که مس��ئول پیدا کردن اطالعات است و افزایش 

چشمگیر تقاضاهای جست وجو برقرار است.
ت��ا به امروز قطعا مقاالت زیادی در مورد چگونگی قرار گرفتن 
در رتبه ه��ای برتر گوگل را مطالعه کرده اید، اما ش��اید برای تان 
جالب باشد که از خود ساندار پیچای به عنوان مدیرعامل گوگل 
بش��نوید که برای کس��ب رتبه های برتر باید چ��ه فاکتورهایی را 

مدنظر داشته باشید.
س��اندار پیچای س��ه فاکت��ور »مرتب��ط ب��ودن«، »تازگی« و 
»محبوبیت« را به عنوان س��ه فاکتور کلیدی ذکر کرده است که 
کسب و کارها می توانند با استفاده از آنها به کسب رتبه های برتر 
امیدوار باش��ند. در ادامه این سه عنصر کلیدی و مهم را توضیح 

خواهیم داد.
1- مرتبط بودن

به این نکته فکر کنید که کس��ب و کار ش��ما چه چیزی برای 
ارائه دارد که مستقیما به نیازهای مخاطبان مرتبط است. سپس 
پتانس��یل های خود را در سایت یا هر شبکه اجتماعی که در آن 

حضور دارید ترویج کنید تا مخاطبان با شما آشنا شوند.
هنگامی ک��ه نیز می خواهید محتوا تولی��د کنید، فقط و فقط 
کس��انی که مخاطب این پیام هس��تند را در نظر داشته باشید و 
نیازهای آنها را در محتوا ذکر کنید. اگر کس��ی ببیند که شما در 
محتوای تان به نیازهای او پرداخته اید، قطعا تمایلش برای دنبال 

کردن شما دوچندان می شود.
2- تازگی

هواپیم��ای تولید محتوای خ��ود را روی حالت خلبان خودکار 
ق��رار ندهید. هر صنعتی به چیزهای جدی��د نیاز دارد، حتی اگر 
آن یک کس��ب و کار فصلی باشد. همیشه باید چیزی برای ارائه 
به مخاطبان داش��ته باش��ید. روی چیزهای جدید تمرکز کنید. 
چیزهایی که هیجان انگیز و خالقانه هستند. نشان بدهید که این 
چیزهای جدید چگونه به مخاطبان ش��ما و نیازهای آنها مرتبط 
هس��تند. به کارب��ران توضیح بدهید که چگونه به این س��طح از 

هیجان انگیز بودن و نوآوری رسیده اید. 
3- محبوبیت

ب��رای اینکه تالش های تان نتیجه ای در بر داش��ته باش��د، باید 
کاری کنی��د که فعالیت هایی که انجام می دهید مانند بمب صدا 
کن��د و کاربران مختلف در ش��بکه های اجتماعی بارها و بارها به 
برند ش��ما به عنوان برندی که این کار خارق العاده را انجام داده 
اس��ت اش��اره کنند. باید تا جایی که می توانید ب��رای برند خود 
محبوبیت کس��ب کنید. محبوبیت رمز کسب مشتریان جدید و 

حفظ مشتریان فعلی است.
کس��ب و کاری که محبوب باش��د و همواره سعی کند بهترین 
خدمات را به مشتریان و مخاطبان خود ارائه دهد قطعا می تواند 
در م��دت زم��ان کمت��ری از نردبان موفقیت باال برود. کس��ب و 
کاره��ای محب��وب محبوبیت خود را از کارب��ران گرفته اند و این 

همان محبوبیت واقعی است که می تواند ثمربخش باشد.
جست وجو اساسا یک مبحث پیچیده است که با مواردی مانند 
الگوریتم ها و هوش مصنوعی اجین شده است، اما سوال و جواب 
کردن بخش��ی از طبیعت انسان است و انسان موجودی است که 
هم��واره به دنبال اخبار و اطالعات جدید می رود و تمایل دارد تا 
از چیزه��ا آگاهی پیدا کند. اگر بتوانید به درس��تی به این بخش 
از طبیعت انس��ان پاس��خ بدهید، قطعا رتبه های برتر موتورهای 

جست وجو انتظارتان را می کشند.
daartagency :منبع
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یک راهکار مفید برای حفظ کارمندان باارزش
مدیران، مراقب باشید: ش��ما باید برای حفظ کارمندان خوب 
خ��ود مبارزه کنید. این یک جنگ مداوم برای اس��تعداد اس��ت 
و همان طور که بازار کار بهبود می یابد، تش��دید می ش��ود، پس 
آماده باش��ید ک��ه هرچه زودتر ب��رای آن اقدام کنی��د، قبل از 
اینکه رقیبان تان برترین اس��تعدادهای شما را بدزدند، اما حفظ 
کارمندان خوب چگونه ممکن است؟ چه چیزی برای برنده شدن 
در جنگ، محافظت و حفظ ارزشمندترین افراد نیاز است؟ با ما 
همراه باشید تا یک راهکار مفید در این مورد به شما بیاموزیم.

ب��ه منظور تقوی��ت ارتباطات با کارمندان خ��ود مصاحبه های 
انگیزشی برای ادامه همکاری کارمندان بااستعداد برگزار کنید.

این جلس��ات منظم، اطالعات مورد نی��از مانند چه چیزی به 
کارمندان برتر انگیزه می دهد و آنها را در سازمان نگه می دارد- 
حت��ی اگر حقوق بیش��تری در جاهای دیگر به آنها ارائه ش��ود 
به ش��ما می دهد. زیرا اس��تعداد های برتر مورد جست وجو قرار 
می گیرند و حقوق بهتری به آنها پیش��نهاد خواهد ش��د. به یاد 
داش��ته باش��ید، این جنگی اس��ت که وجود دارد و شما نیاز به 

اطالعات برای پیشی گرفتن از دیگران دارید.
بنابراین ش��جاع باش��ید، زیرا نباید از ش��نیدن بازخورد منفی 
بترسید. مصاحبه های انگیزش��ی برای تداوم همکاری به عنوان 
بررسی عملکرد در شرکت عمل می کنند و راهی آسان برای رفع 
و اصالح عادت های بدی هس��تند که ممکن است موجب شوند 

بهترین افرادتان را از دست بدهید.
در اینجا پنج دلیل که ش��رکت ها باید مصاحبه های انگیزشی 

برای تداوم همکاری انجام دهند را بیان می کنیم:
 1- شناختن انگیزه ها

مصاحبه های انگیزشی برای تداوم همکاری مشخص می کنند 
چه چیزی برای هر فرد اهمیت دارد. بعضی از مدیران به اشتباه 
از ی��ک فرمول برای همه کارکنان اس��تفاده می کنند. ش��رایط 
متفاوت اس��ت. والدین ممکن است ساعت های انعطاف پذیرتری 
را برای انجام وظایف خانوادگی خود خواهان باشند، در حالی که 
یک فرد مجرد ترجیح می دهد حقوق و دستمزدش افزایش یابد. 
کارکن��ان از چیزهای مختلف قدردانی می کنن��د و اگر مدیران 
بخواهن��د آنها را حفظ کنند، باید این مکالمات را به طور مرتب 
داش��ته باش��ند تا بفهمند چه کس��ی چه چیزی را می خواهد و 

چگونه می توانند آن آرزوها را به بهترین نحو برآورده کند.
2- درک نشانه های نارضایتی

مصاحبه های تداوم همکاری زمانی باید انجام ش��وند که مدیر 
یک کارمند باپتانس��یل را شناسایی می کند. این امر می تواند به 
زودی 60 تا 90 روز اول این کارمند باش��د. مدیران می توانند با 
برگزاری این مصاحبه در زمان های مناس��ب، نیازهای کارکنان 
را بهت��ر درک کنند و از نش��انه های نارضایتی باخبر ش��وند. در 
حالت ایده آل، خواس��ته کارمند، به جای ش��نیدن موقع استعفا 
به طور فعال و در زمانی شنیده خواهد شد که می توان با ایجاد 

تغییراتی کارمند را حفظ کرد. 
3- جلوگیری از غافلگیری

هدف اصلی مصاحبه تداوم همکاری حفظ استعداد است و به 
شرکت ها کمک می کند زمانی که یک کارمند قصد ترک شرکت 
را دارد زودتر متوجه ش��وند. این امر به مدیران زمان کافی برای 
ایجاد تغییر و بهبود شرایط کاری را می دهد و مانع ضربه بر اثر 
از دس��ت دادن کارمند باارزش می شود. در نتیجه، کمپانی ها با 
کمبود کارمند مواجه نمی ش��وند و سایر کارکنان در اثر کمبود 

نیرو مجبور نیستند بیش از حد کار کنند.

4-  برای تعامل با کارکنان
برای بس��یاری از ش��رکت ها، قوی ترین ابزار نگه��داری، آگاه 
ک��ردن کارمن��دان و نیروهای کار از این نکته اس��ت که به آنها 
اهمیت داده می شود و ش��رکت و سازمان برای آنها ارزش قائل 
اس��ت. زمانی که مدیران بخشی از زمان خود و شرکت را صرف 
ای��ن می کنند که در م��ورد اینکه چه چیزی کارمندان ش��ان را 
خوشحال می کند بحث کنند، این حس به کارمندان و نیروهای 
کار دس��ت می دهد که برای ش��رکت باارزش هستند و مدیران 
به آنها و عالیق ش��ان اهمیت می دهند. فرقی نمی کند چند ماه 
از کار کردن و پیوس��تن آنها به این ش��رکت گذش��ته باش��د یا 
چند س��ال، مصاحبه های انگیزشی تداوم همکاری، کارمندان را 
درگیر می کند و به آنها انگیزه می دهد و همین انگیزه و احساس 
پویایی نه تنه��ا تداوم همکاری او را با ش��رکت افزایش می دهد 

بلکه بهره وری او را هم باال می برد. 
5- به دست آوردن اعتماد

مصاحبه های انگیزش��ی برای تداوم همکاری، به ایجاد اعتماد 
میان کارفرمای��ان و کارکنان تازه استخدام ش��ده ای که از خود 
پتانسیل نشان می دهند، کمک می کند. اگر کارمند بااستعدادی 
که مدت کوتاهی اس��ت همکاری با شرکت و سازمانی را شروع 
کرده اعتماد الزم را نس��بت به پرسنل، مدیران و سازمان کسب 
نکرده باش��د درخواس��ت بهت��ری دریافت کن��د، طبیعتا قطع 
همکاری می کند و درخواس��ت جدی��د را می پذیرد، اما اگر طی 
جلس��ات انگیزش��ی به آنها فرصتی برای بی��ان نگرانی خود در 
یک محیط امن داده ش��ود، این اعتماد ایجاد و جلب می شود و 

وفاداری را به دنبال خواهد داشت.
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ُخنُو؛ سامانه کسب وکار جمع و جور
اس��تارتاپ ُخنُو اگرچه هنوز در مرحله آزمایشی است و به طور رسمی 
رونمایی نشده، اما توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. دفتر مرکزی 
این ای��ده جذاب در سانفرانسیس��کو قرار دارد. هدف اصل��ی آن نیز ارائه 
خدمات پیشرفته و آخرین دستاوردهای تکنولوژی مانند هوش مصنوعی 
و فناوری بالک چین به شرکت هاس��ت. ش��اید در نگاه نخس��ت ُخنُو فقط 
مخصوص شرکت های بزرگ به نظر آید، با این حال دست اندرکاران آن به 
فکر افراد عادی نیز بوده اند. بر این اس��اس س��رویس های ُخنُو در آینده ای 

نزدیک به دو صورت عرضه می شود: نسخه تجاری و شخصی. 
یک��ی دیگر از اهداف پلتف��رم ُخنُو کاهش دش��واری های یافتن نیروی 
کار حرفه ای برای شرکت هاس��ت. از طرف دیگر، این اس��تارتاپ به دنبال 
ساده س��ازی فرآیند یافتن شغل برای کارمندان نیز هست. به همین دلیل 
با ثبت نام در این س��امانه شما فرصت یافتن نیروی کار مورد نیاز یا شغل 
دلخواه خود را خواهید داشت. بی شک کار با ُخنُو بسیار راحت تر از حضور 

در مصاحبه های استخدامی برای ساعت های طوالنی خواهد بود. 
کانداز؛ ایده آموزش ترکیه ای

استارتاپ کانداز یکی از معدود نمونه های ترکیه ای فهرست حاضر است. 
دفتر مرکزی آنها در شهر استانبول قرار دارد. به مانند بسیاری از ایده های 
قبل��ی، کانداز نیز در پی ساده   س��ازی فرآیند تحصیل ب��رای دانش آموزان 
اس��ت. به این ترتیب با اس��تفاده از خدمات کانداز دیگر نیازی به مراجعه 
ب��ه معلم یا دبیر خصوصی برای یافتن پاس��خ پرس��ش های مان نخواهیم 
داش��ت. دست اندرکاران این ایده برای س��هولت کار دانش آموزان آن را در 
قالب یک اپ کاربردی ارائه کرده اند. مزیت اصلی این برنامه پش��تیبانی از 
هر دو نس��خه اندروید و IOS اس��ت. نحوه کار با کانداز نیز پرداخت حق 
عضویت ماهانه براس��اس میزان پرسش های مان است. سپس در کمترین 
زمان ممکن )در مورد پرس��ش های محاسباتی فقط چند ثانیه زمان الزم 
است( پاسخ پرسش های ما با جزییات ارائه خواهد شد. استارتاپ کانداز در 
سال 2016 تاسیس شد. اکنون فقط دانش آموزان ترکیه ای تحت پوشش 
سامانه آنهاس��ت. با این حال مدیران آن برنامه جاه طلبانه ای برای توسعه 

کسب وکارشان در سر دارند. 
کیمیرا اسپورت؛ حرفه ای ورزش کنید

اس��تارتاپ پنج ساله کیمیرا اسپورت با دفتر مرکزی اش در لندن برنامه 
خود را به طور جالبی معرفی کرده است: ما می خواهیم لباس های ورزشی 
شما نیز درست مانند خودتان برای مدتی طوالنی همراه تمرین تان باشند. 
زمینه فعالیت کیمیرا اس��پورت طراحی و س��اخت لباس های ورزش��ی با 
پارچه های کامال هماهنگ با شرایط ورزشکاران است. به این ترتیب دیگر 
شاهد مشکالتی نظیر کاهش میزان خون رسانی )به دلیل جنس نامطلوب 
پارچه لباس ها و فشارشان به پوست( و تنگی نفس )ایجاد حساسیت برای 

ورزشکار( نخواهیم بود. همچنین دست اندر کاران طراحی این استارتاپ به 
فکر ارائه اطالعات دقیق به مشتریان  خود در زمینه وضعیت سالمتی شان 
نیز بوده اند. به این ترتیب با طراحی یک اپ ویژه و سنس��ورهای خاص در 
لباس ها، ورزش��کاران به سرعت و کامال ساده اطالعات مربوط به وضعیت 
جسمانی و سالمتی خود را دریافت خواهند کرد. نظر به اینکه در بسیاری 
از مواقع اطالعات ارائه شده از سوی نرم افزارهای ورزشی برای کاربران قابل 
فهم نیست، اپ کیمیرا اسپورت تمام اطالعات عرضه شده را به زبانی ساده 

بیان خواهد کرد. 
ماری گلد؛ به سالمتی سالم کنید

اس��تارتاپ Marigold Health به خوبی می داند که گاهی اوقات ما 
امکان صبر برای گرفتن وقت مالقات با پزش��ک ها را نداریم. این استارتاپ 
در س��ال 2017 تاسیس شده اس��ت و دفتر مرکزی اش در شهر بالتیمور 
قرار دارد. زمینه اصلی فعالیت این شرکت ایجاد پلتفرمی به منظور عرضه 
 Marigold و تبادل اطالعات پیرامون مس��ائل پزش��کی است. ش��رکت
Health از متخصصان حوزه پزش��کی و تکنولوژی تشکیل شده است. به 
همین دلیل آنها هم ابزار الزم برای خلق اطالعات پزشکی و هم تخصص 
کافی به منظور تبدیل آن به پلتفرمی س��اده را دارند. به نظر می رس��د با 
ساحت این پلتفرم زنگ خطر به طور جدی برای پزشکان و بیمارستان ها 
به صدا در آمده باشد. به این ترتیب با توسعه چنین استارتاپی شاید دیگر 
نیازی به مراجعه به بیمارس��تان نداش��ته باشیم.  مزیت اصلی کار شرکت 
Marigold Health عرضه اپ ویژه به منظور بررسی وضعیت جسمانی 
کاربران است. این کار از طریق وارد کردن برخی اطالعات ساده و اولیه در 
کادر ویژه این اپ صورت می گیرد. به این ترتیب در صورت داشتن عالئم 
نامناسب توصیه های الزم ارائه خواهد شد. همچنین با خرید سنسورهای 
Marigold Health ب��ه هنگام بروز مش��کل حاد برای بدن مان به طور 

خودکار اورژانس منطقه در جریان قرار می گیرد. 
ُمداله؛ خانه تان را ارتقا دهید

آیا شما نیز در طول چند وقت اخیر به فکر گسترش خانواده تان هستید؟ 
اگر پاس��خ تان مثبت اس��ت، بهترین گزینه برای شما خرید از ُمداله است. 
این اس��تارتاپ آمریکایی در زمینه تولید خانه های کاربردی تخصص دارد. 
به این ترتیب خانه  تولیدی این ش��رکت هماهنگ با نیاز س��اکنان تغییر 
شکل می دهد. به عنوان مثال، اگر فرزند تازه ای به خانواده شما اضافه شد، 
خانه تولیدی ُمداله به س��ادگی یک اتاق جدید برای این عضو تازه فراهم 
خواهد کرد. اکر به دنبال خانه ای ارزان با قابلیت ارتقا هستید، می توانید با 
هزینه ای بس��یار اندک خانه ای یک خوابه به همراه یک سرویس بهداشتی 
س��فارش دهید. به این ترتیب در صورت نیاز یک طبقه کامال مش��ابه در 
باالی خانه تان نصب می ش��ود. همچنی��ن دیوارهای خانه ه��ای ُمداله به 
سادگی جا به جا می شود. به این ترتیب در صورت نیاز پی ساختمان هم 

قابل گسترش خواهد بود. 
یک��ی از ایده های جالب ُمداله طراحی خانه های دوبلکس برای کس��انی 

است که 100 درآمدزایی از اجازه یکی از طبقات شان را دارند. 

مونِتوس؛ سرمایه گذاری بی دردسر به صورت آنالین
این ش��رکت یکی دیگر از استارتاپ های برزیلی مقاله حاضر است. دفتر 
مرکزی مونتوس در شهر بلو هوریزنته قرار دارد. این شرکت در زمینه ارائه 
توصیه ه��ای کاربردی برای کاهش میزان مالیات کاربرانش فعالیت دارد و 
همچنی��ن در صورت عالقه می توان از توصیه ه��ای تخصصی این پلتفرم 
آنالین در راس��تای یافتن بهترین فرصت ها برای سرمایه  گذاری در دنیای 
کس��ب وکار آنالین یا سنتی استفاده کرد. مزیت اصلی این پلتفرم ارائه آن 
در قالب یک اپ س��اده برای گوشی های هوشمند است. به این ترتیب در 
هر زمان و مکانی امکان استفاده از خدمات مونتوس وجود خواهد داشت. 
مونتوس از سال 2016 به طور رسمی فعالیت خود را شروع کرده است. 
ه��دف اصلی آنها کمک به س��رمایه گذارهای تازه کار و جوان در راس��تای 
کس��ب موفقیت در دنیای کسب وکار اس��ت. همچنین آنها ارتقای سطح 
س��واد اقتصادی و مالی مشتریان خود را نیز مد نظر دارند. به همین دلیل 

توصیه های آنها به طور معمول دارای بیانی ساده و همه فهم است. 
شیوه درآمدزایی مونتوس نیز در نوع خود جلب توجه است. آنها از سود 
مشتریان شان میزان ناچیز 0.06درصد برای خود بر می دارند. بدون تردید 
یک س��رمایه گذاری مطمئن ارزش ش��راکت با مونتوس را خواهد داشت. 
اگرچه سطح فعالیت این استارتاپ هنوز محدود به برزیل است، با این حال 
براساس وعده های تیم مدیریتی مونتوس به زودی شاهد حضور آنها در کل 

آمریکای جنوبی و جهان خواهیم بود. 
ُموو؛ دوچرخه سواری حرفه ای

دوچرخه س��واری هنوز هم یکی از تفریحات و البته ورزش های پرطرفدار 
جهان اس��ت. اگرچه در طول یک قرن اخیر خودروهای متنوعی روانه بازار 
ش��ده است، اما هنوز هم بس��یاری افراد پا زدن روی دوچرخه را بر هدایت 
خودروها ترجیح می دهند.  پیشرفت تکنولوژی همانطور که زندگی ما را تحت 
تاثیر قرار داده، ورزش ها و تفریحات متنوعی را نیز دگرگون س��اخته است. 
یکی از این ورزش ها دوچرخه سواری اس��ت. امروزه اغلب دوچرخه سواران 
از اپ های هوشمند برای مسیریابی استفاده می کنند. همچنین این دسته 
از افراد به منظور اش��تراک گذاری مسیر مورد نظرشان با دیگران از اپ های 
مختلف این حوزه استفاده می کنند. در این میان استارتاپ ُموو ایده جالبی 
برای الکترونیکی ساختن دوچرخه ها ارائه کرده است. بر این اساس کاربران 
با نصب سنسورهای ویژه این شرکت به دوچرخه های خود عالوه بر دریافت 
اطالع��ات دقی��ق در مورد نح��وه دوچرخه سواری ش��ان، پیرامون وضعیت 
دوچرخه خود نیز اطالعات جالبی را دریافت می کنند. شاید بزرگترین نقطه 
ضعف این استارتاپ پشتیبانی آن از نسخه های پیشرفته دوچرخه هاست که 
دارای سیستم هوش��مند تبادل اطالعات هستند. به این ترتیب امیدواری 
اصلی دس��ت اندر کاران ُموو به توسعه فناوری حوزه دوچرخه سازی معطوف 
اس��ت. با این حال از زمان ش��روع به کار ُموو در س��ال 2017 بس��یاری از 

دوچرخه سواران به سراغ شان رفته اند. 
ادامه دارد ...
inc :منبع
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 ش��رکت چای احمد یک تجارت خانوادگی است که در سال 1364 
در کش��ور انگلس��تان به ثبت رسید و اولین دفتر و کارخانه آن در شهر 
س��اوتهمپتون انگلستان گش��ایش یافت. محصوالت »چای احمد« در 
هفت کشور انگلستان، روسیه، اوکراین، سریالنکا، امارات متحده عربی، 
چین و ایران تولید و بس��ته بندی ش��ده و  در بیش از 80 کشور جهان 
ب��ه فروش می رس��د. »چای احمد« در س��ال 1392 به دلیل گس��تره 
فعالیت ه��ای انسان دوس��تانه خود، به عن��وان یکی از س��رمایه گذاران 
اخالقمدار برتر در دنیا انتخاب و معرفی ش��د. رحیم افش��ار از ابتدا تا 
س��ال 1397 به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ش��رکت چای 
احمد مس��ئولیت رشد و توس��عه این برند در جهان را برعهده داشته و 
هم اکن��ون به عنوان رئیس هیات مدیره ش��رکت فعالیت دارند. در ادامه 

گفت و گویی درباره برند چای احمد را با ایشان می خوانیم.
- برند چای احمد اگرچه در انگلسـتان به ثبت رسیده و توسعه 
یافته، اما دانش چای در خانواده شـما قدمتی بیشـتر از شرکت 
چای احمد دارد. اگر ممکن اسـت دربـاره پیش زمینه های ورود 
شـما به تجارت جهانی چای آغاز کنیم و اینکه چه شد شما در 

این صنعت خاص به فعالیت ادامه دادید؟
پدربزرگ بنده - مرحوم حاج حسین افشار-، در سال 1950 میالدی 
)1329 شمس��ی( چایی را در اهواز با نام »چای کشکولی« بسته بندی 
می کردند. این چای که از س��یالن و هندوس��تان خریداری می شد، در 
اهواز بسته بندی و در کل ایران فروخته می شد و مقداری هم به کویت 
صادر می ش��د. در آن زم��ان امارات متحده عربی به عنوان یک کش��ور 
وجود نداشت که صادراتی به آنجا صورت بگیرد و بحرین هم هنوز جزو 
خاک ایران بود. به یاد دارم زمانی که بنده ش��ش یا هفت س��ال داشتم 
)س��ال های 1335 یا 1336 (، در فصل تابس��تان در بخش بسته بندی 
این کارگاه ها س��رگرم می ش��دم و کمک می کردم. متاسفانه در همان 
زمان یک پارتی جنس از هندوس��تان ب��رای ما آمد و این چای آبدیده 
بود، یعنی روی کش��تی به آن آب رسیده بود. در آن زمان هنوز حمل 
با کانتینر وجود نداش��ت و چای ها را در قوطی های چوبی روی کشتی 
می گذاش��تند و اگر آن موقع هوا توفانی می ش��د و یا باران می آمد، این 
چای ها خیس ش��ده و لطمه می خوردند. به هر حال این مس��ئله سبب 
شد که ضرر سنگینی به تجارت پدربزرگ بنده وارد شده و عمال ایشان، 
پ��در و عموهایم از صنعت چای خارج ش��دند. در زمانی که بنده 7-8 
سال داشتم، از اهواز به تهران مهاجرت کردیم. پدرم در تهران وارد کار 
آهن آالت شدند. ایشان در س��ال 1343 سهام کارخانه »چای جاوید« 
در فومن را خریدند و به این صورت ما س��هامدار یک ش��رکت تولیدی 
چای شدیم، بنابراین پدرم هم در کار آهن آالت فعالیت می کردند و هم 
س��هامدار این کارخانه تولید چای بودند. با خرید س��هام کارخانه چای 
جاوی��د، ما دوباره وارد صنعت و تولید چای ش��دیم. البته ما این کار را 
در کن��ار کار خرید و فروش آه��ن آالت انجام می دادیم. تا اینکه پس از 
انقالب بن��ده برای همکاری تجاری با برادرانم که در انگلس��تان مقیم 

بودند به این کشور مهاجرت کردم.   
- آیا این آغاز تولد چای احمد بود؟

خیر، چند سال بعد و در سال 1364 شرکت چای احمد در انگلیس 
تاسیس شد. تاسیس شرکت به این ترتیب بود که مغازه ای کوچک در 
کنار یک مغازه تنباکو و سیگارفروش��ی در ش��هر ساوتهمپتون اجاره و 
ش��روع به فروش چای کردم. محل مغازه در آن زمان خوب بود، چون 
مردم چای و قهوه شان را از ما و تنباکو و سیگارشان را از مغازه کناری 
می خریدند. بنده در این مغازه کوچک ش��روع به چای سازی و ترکیب 
 Kabeer( »انواع چای ها کردم. کار در مغازه - که »بوتیک چای کبیر
Tea Boutique( نام داش��ت- تجربه بسیار گران بهایی برای من بود. 
از طرفی هم، کار خیلی مش��کلی بود، چون فروش خیلی باالیی وجود 
نداشت و گردش کاال خیلی پایین بود. این برای بنده که سال های سال 
با پدرم در خرید و فروش آهن آالت بودیم و کش��تی های 50 هزار تنی 
آهن وارد می کردیم خیلی دش��وار بود که مثال یک کوارتر )113 گرم( 

چای بفروشم. 
مغازه حدود دو سال فعال بود. این مغازه برای بنده یک آزمایشگاهی 
بود که بتوانم بررسی کنم مردم چه چای ها و ترکیباتی را دوست دارند 
و کدام را نمی پس��ندند. اگرچه، همانطور که گفتم ضررهای این مغازه 
ب��ه علت گردش مالی پایین خیلی زیاد بود و در نهایت مجبور ش��دیم 

آن مغازه را تعطیل کنیم. 
- چه عواملی باعث تعطیلی نخستین فروشگاه چای احمد شد؟
غی��ر از ف��روش پایی��ن، ای��ن دوره از نظ��ر زمانی، موقع��ی بود که 
س��وپرمارکت های زنجیره ای ب��زرگ در حال گس��ترش بودند و مردم 
انگلی��س رفته رفته ع��ادت می کردند که از فروش��گاه های بزرگ خرید 
کنند. در این فروش��گاه های بزرگ مردم این امکان را داشتند که همه 

اق��الم مورد نیاز خ��ود را از یکجا تهیه کنند، در نتیجه فروش��گاه های 
تخصصی مانند نانوایی ها، قصابی ها، فروشگاه های تخصصی و مغازه هایی 

مانند مغازه ما رفته رفته از شهر حذف می شدند. 
- با توجه به اینکه فروشـگاه امکان تولید انبوه به شما نمی داد، 

از چه زمانی تولید انبوه چای احمد را آغاز کردید؟
پ��س از بس��تن مغازه، کار را با بس��ته بندی و ف��روش چای هایی که 
می دانس��تیم مورد پسند مردم هس��تند در فروشگاه های نقاط مختلف 
ش��هر ادام��ه دادیم. پ��س از مدت��ی در کلکت��ه با ش��رکت گودریک 
)Goodricke( ق��رارداد بس��تیم و ب��ا خرید چای های به��اره از این 
ش��رکت، ترکیبی از چای های دارجلینگ و آسام و همینطور ترکیبی از 
چای های آسام خالص را تولید و بسته بندی آن چای ها را شروع کردم. 
علت درس��ت کردن ای��ن دو ترکیب این بود که در آن موقع س��ازمان 
چای ایران دو ترکیب داش��ت، یکی از چای های آسام و یکی از ترکیب 
دارجلینگ و آسام. ترکیب چای های دارجلینگ و آسام هم خیلی مورد 
استقبال مردم قرار گرفته بود. اگرچه این ترکیب  ها در سبد محصوالت 
س��ازمان چای وجود داشت، اما س��ازمان، این چای ها را به طور دائم و 
پیوس��ته در ب��ازار عرضه نمی کرد. گاهی این چای ه��ا در بازار عرضه و 
گاه عرضه آنها متوقف می ش��د و از این نظر کمبودی در بازار مش��اهده 
می کردیم. ما از این ایده س��ازمان چای برای تولید استفاده کردیم، اما 
بازار هدف ما نه بازار داخلی ایران، بلکه بازار ایرانیان خارج از کشور بود. 
تصور بنده این بود که حدود 2 میلیون ایرانی در آمریکا و اروپا زندگی 
می کنند و اگر ما بتوانیم درصدی از این بازار 2میلیون نفری را به دست 
بیاوریم، تجارت قابل قبولی برای ما بوده و خواهیم توانس��ت برند چای 

احمد را توس��عه بدهیم. متاسفانه 
باز در آن موقع بدشانسی آوردیم. 
زمان��ی که س��فارش چ��ای ما بار 
زده ش��ده بود، فصل مون س��ون 
ش��دید(  بارندگی ه��ای  )موس��م 
انبارهای��ی ک��ه ش��رکت  و  ب��ود 
تولید کنن��ده داش��ت خیلی خوب 
نبودند. به همی��ن دلیل روی این 
چای ها آب آمده بود. احتماال خود 
تولیدکننده هم متوجه نش��ده بود 
که این چای ها آس��یب دیده و به 
اصالح آبدیده اند یا اگر هم کارمند 
انبار متوجه شده بود، مسئله را به 
مدیران مجموعه اطالع نداده بود. 
به هر ح��ال چای ها به مقصدهای 
لس آنجل��س و نیویورک در آمریکا 
و بندر س��اوت همپتون در انگلیس 
بارگی��ری ش��دند. وقت��ی بارها به 
مقصد رس��ید، دیدیم که چای ها 

آبدیده شده و قابل استفاده نیستند. با دردسر زیاد توانستیم تعدادی از 
این پاکت ها که آلومینیوم آنها و در نتیجه چای درون آنها صدمه ندیده 
بود را جدا کرده و بفروشیم. حدود 80درصد از این بار از بین رفته بود. 
این مسئله از نظر مالی ضرر بزرگی به شرکت چای احمد تحمیل کرد.
- چای احمد کماکان حرکت خود را ادامه می دهد، چرا آن ضرر 

بزرگ مانع کار و توسعه چای احمد نشد؟
ما پس از آن ضرر میدان را خالی نکردیم و به توس��عه آهس��ته کار 
ادامه دادیم، چون با تجربه می دانستیم که اینها هزینه های پایه گذاری 
و توس��عه تجارت اس��ت. دولت انگلیس در آن زمان نمایش��گاه هایی را 
در فرانس��ه و آلمان برگزار می کرد. در حدود س��ال 1988 یا 1989 به 
ما اعالم شد که چون ش��ما تولیدکننده جدیدی هستید، دولت بخش 
زیادی از هزینه های حضور ش��ما در این نمایشگاه ها را پرداخت خواهد 
کرد. در این نمایش��گاه ها بود که  چند مش��تری از کشورهای مختلف، 
بس��ته بندی و کیفیت جنس ما را پس��ندیدند. یکی از این مش��تریان 
دپارتمان اس��تور »ال کورت انگلس« اس��پانیا بود که ش��رکت بس��یار 

خوشنامی است و از ما خرید کرد. 
- آیا توسـعه سـریع تر چای احمد در همین زمان آغاز شـد یا 
عوامل دیگری هم باعث کند و یا تند شدن حرکت برند گردید؟
بله، از س��ال 1993 کمی فروش ما بهتر شد، اما پیش از این شرکت 
چای احمد به علت هزینه باال و فروش کم در حدود شش سال ضررده 
بود و تقریبا همه س��رمایه خودش را از دس��ت داد. در این دوره فروش 
م��ا نقد نبود و به ص��ورت اعتباری و یا به ص��ورت »فروش یا عودت« 
)Sales or Return( با ما تس��ویه می ش��د. یعنی اگر چای به فروش 
می رسید، پرداخت به ما صورت می گرفت و اگر چای فروخته نمی شد، 

خود کاال را مرجوع می کردند. کس��ی مارک چای احمد را نمی شناخت 
و در نتیجه فروش��گاه ها حاضر نبودند پول آن را نقد پرداخته و جنس 
را ب��ه صورت قطعی بخرن��د. از این نظر گاهی مجبور بودیم جنس ها را 
برگردانیم. هفت س��ال پس از تاس��یس شرکت، کار به جایی رسید که 
همه س��رمایه شرکت از دست رفته بود و حس��ابداران به ما گفتند که 
دو برابر س��رمایه اولیه شرکت از دست رفته و شرکت ورشکسته است. 
ما حتی به این فکر کردیم که ش��رکت چای احمد را بفروش��یم. البته 
مش��کالت کار در بازار چای را پیش��تر به ما گفته بودند. روزی که من 
ب��ا بورس چای لن��دن تماس گرفتم و درباره تصمی��م ما برای ورود به 
ب��ازار چای با آنه��ا صحبت کردم، خیلی از هم��کاران در انگلیس از ما 
می پرسیدند حاال که این همه شرکت چای در بازار وجود دارد و خیلی 
از آنها در حال ورشکس��تگی و بسته شدن هستند، چرا شما می خواهید 
وارد این بازار شده و شرکت چای تاسیس کنید؟ اما ما در آن زمان به 
این پرس��ش ها و نظرات توجه نکردیم. به هر حال پس از هفت س��ال، 
آماده بودیم که ش��رکت را بفروش��یم. تا اینکه یکی از دوستان عزیزی 
که همیش��ه از ما پش��تیبانی می کرد، به ما پیشنهاد کرد که یک سال 
دیگر هم کار را ادامه بدهیم و خدا ان ش��اءهلل تفضلی کرده و کار ما به 
سرانجام برس��د؛... و حقیقتا هم همین شد. ظرف یکسال دانه هایی که 
با ارسال یک پالت و دو پالت چای در کشورهای مختلف کاشته بودیم، 
نتیجه داد و از این کش��ورها سفارش های بیش��تری دریافت کردیم. از 
این پس فروش چای احمد بهتر ش��د. حدود 4-3 سال طول کشید تا 
ضرر س��نواتی ما پاک بشود. در انگلیس قانون است که تا شرکتی ضرر 
سنواتی دارد نباید مالیات بپردازد. پس از 4-3 سال و پاک شدن ضرر 
سنواتی س��ال های قبل، شرکت از 
س��ال 1995 به سوددهی رسید و 
کار برند چای احمد توس��عه پیدا 

کرد.
احمـد  موضـوع چـای  بـه   -
نـکات  از  یکـی  بازگردیـم. 
ویژه ای که دربـاره چای احمد 
به چشـم می خورد این اسـت 
کـه اگرچـه ایـن برنـد از یک 
فروشگاه کوچک شروع شده، 
همیشـه  کار  شـروع  از  امـا 
خـاص  بسـته بندی های  روی 
و همچنیـن برندینـگ تاکیـد 
خاصی داشـته اسـت. بـه نظر 
می رسـد از روز نخسـت ایـن 
ایده وجود داشته که یک برند 
خلق شـود و نه یک محصول. 
چطور این مسـئله در زیربنای 
فکری چـای احمد جای گرفته 

و تا به امروز ادامه یافته است؟
در مغ��ازه ای ک��ه کار را از آنجا آغاز کرده بودیم، عالوه بر چای فله و 
ترکیب چای های س��یالن و آسام و دارجلینگ و . . . ، چای بسته بندی 
دیگ��ر برنده��ا هم عرض��ه می ش��د. مثال در فروش��گاه ما بس��ته های 
محصوالت تویینینگز، ریج ویز، پیکادلی و دیگر ش��رکت های چای هم 
فروخته می شد. در مغازه همه جور چای موجود در بازار چای انگلیس 
را گرد آورده بودیم که مردم هر نوع چایی که می خواهند را خریداری 
کنند. در همان حال با مش��اهده فعالیت چند شرکت که جهت خاصی 
 Specialty( »داش��تند، انتخاب کردیم که در بازار »چای ه��ای ویژه
Tea( وارد ش��ویم. همان وقتی که ش��رکت های ب��زرگ تنها یک نوع 
چای داشتند، مثل شرکت لیپتون که فقط »یلولیبل« را به بازار عرضه 
می کرد؛ شرکت هایی مثل تویینینگز و پیکادلی با توجه به منطقه رشد 
محصول، چای های خاصی مانند چای سیالن، آسام، دارجلینگ، کنیا، 
چای یاس چین و ... درست کرده بودند. کلیه شرایط موجود و اطالعات 
گردآوری ش��ده از بازار، ما را به این س��مت س��وق می داد که به سراغ 
چای ه��ای وی��ژه ای برویم که یا در منطقه خاصی تولید می ش��وند و یا 
نوش��یدن آنها برای زمان خاصی مناسب است. در همین راستا »چای 
عصران��ه« )Afternoon Tea( را درس��ت کردیم ک��ه ابتکار ما بود. 
پیش��تر چای صبحانه )English Breakfast( وجود داشت، اما چای 
عصران��ه را م��ا به بازار معرفی کردیم و یک��ی از بهترین ترکیب های ما 
بوده اس��ت که از آمیزه چای های دارجلینگ و آس��ام تولید ش��ده بود 
و عط��ر بس��یار لطیفی از برگاموت را همراه داش��ت. چ��ای عصرانه در 
انگلیس خیلی مورد اس��تقبال واقع شد. ورود به بازار چای های ویژه و 
انتخاب بس��ته بندی ها را هم با تیم چای احمد در انگلیس آغاز کردیم. 

یعنی برای انتخاب نقاش��ی روی جعبه های چای احمد نمایش��گاه ها و 
گالری ه��ای متع��ددی را بازدید کردیم و این نقاش��ی ها که امروز روی 
جعبه ها دیده می ش��ود را انتخاب کرده و امتیاز اس��تفاده انحصاری از 
آنها را خریداری کردیم. همه اینها برای چای احمد تمی خلق کرد که 
به عنوان یک چای ثبت ش��ده در انگلستان در بازار چای های ویژه وارد 

شده و متمایز باشد. 
- آفریننـدگان برندها برای برند هویتی در نظر می گیرند و این 
هویت را به طور مداوم تبلیغ و تکرار می کنند تا تصویر برند در 
ذهن بازار شـکل بگیرد. از نظر شـما مهمترین ویژگی های برند 

چای احمد چه چیزهایی می تواند باشد؟
»س��نتی ب��ودن« چای از م��دل مدیری��ت و تولید که ی��ک تجارت 
خانوادگی ت��ا کیفیت چای از دیگر تمایزات چای احمد اس��ت. دانش 
چای طی چهار نس��ل در خانواده افش��ار بوده و به این مرحله رس��یده 
اس��ت. بنده رئیس هیات مدیره و در همان حال مس��ئول چای س��ازی 
ش��رکت هم هستم. خود من شرکتی را در صنعت چای سراغ ندارم که 
رئیس هیات مدیره آن، مس��ئول چشایی هم باشد. یکی از اصول چای 
احمد این اس��ت که ما هیچ چایی را تولی��د نمی کنیم مگر اینکه خود 
بنده به عنوان رئیس هیات مدیره حاضر باش��م که این چای را به خانه 
ببرم و در کنار خانواده و میهمانانم مصرف کنم. همین دیدگاه، س��نت 
خوبی در ش��رکت و برای برند چای احمد ایجاد کرده اس��ت. این ایده 
که تولیدکننده، کاالی خودش را دوست داشته باشد و حاضر باشد آن 
کاال را به صورت روزانه مصرف کند، تاکید زیادی روی کیفیت محصول 
دارد. الحمدهلل این یکی از سنت های بسیار خوب چای احمد است و در 

آینده نیز ادامه خواهد داشت.
-  آیـا تاکیـد بـر چـای انگلیسـی در برند چای احمـد به یک 
جغرافیـای خـاص در دنیا اشـاره دارد و یا به یـک نوع کیفیت 

خاص؟
خیر، در واقع چای تولیدش��ده در انگلیس شهرتی جهانی دارد، مثل 
عطرها و روسری های فرانسوی یا پنیرهای سوییسی. این شهرت هم به 
این برمی گردد که مدیرانی که بسیاری از باغات چای را در هندوستان 
و س��ریالنکا به وجود آوردند انگلیسی بوده اند. همه اصطالحات، وسایل، 
ظروف و دیگر چیزهایی که به چای مربوط اس��ت از این کش��ور آمده 
اس��ت. متخصصین چای سازی در این کشور خیلی زیاد هستند و همه 
اینها کمک کرده که چای انگلیس��ی به عنوان یک چای با کیفیت باال 
در جهان شناخته ش��ود. کیفیت باالی تولید چای در این کشور باعث 
شده که چای احمد هم همین رویه را ادامه داده و فرهنگ تولید چای 

باکیفیت در این کشور را دنبال کند.
-  برندهـای بزرگـی در صنایـع مختلـف و حتـی در صنعـت 
چای وجود داشـته اند کـه امروز ما اثری از آنهـا نمی بینیم و یا 
بسـیار ضعیف شده اند. شـما چه عواملی را در ضعیف شدن و یا 

حذف شدن یک برند از بازار موثر می دانید؟
بزرگترین چالش هر برند این اس��ت که پس از شناخته ش��دن در بازار، 
مغرور نش��ود و دست از تالش نکشد. یعنی اگر صاحب برندی گمان کند 
که چون کاالیش به فروش می رود، بازار را در اختیار دارد و کیفیتش هم 
به اندازه کافی خوب است، دیگر نیازی به تالش ندارد، از اینجا بزرگترین 
مش��کل برند آغاز می ش��ود. یک برند همیش��ه می تواند در معرض خطر 
باش��د، درست مثل انس��ان که می تواند بیمار شود. من همیشه برند را به 
آبرو تش��بیه می کنم. همینطور که حیثیت و آبروی هر کس��ی بزرگترین 
س��رمایه اوس��ت، برند هم بزرگترین س��رمایه شرکت هاست و باید حفظ 
شود. برای حفظ آبرو فداکاری هایی هم الزم است. امام رضا � علیه السالم 
� می فرمایند که بهترین مال آن است که صرف حفظ آبرو شود. برند هم 
همینطور اس��ت. هر چقدر خرج کنی��م که حیثیت و اعتبار برند را حفظ 
کنیم، این پولی اس��ت که هدر نرفته اس��ت. بسیاری از شرکت های چای 
که در س��ال های اخیر دچار مشکل شده اند خود را اسیر رقابت های بیجا 
کرده و وارد جنگ قیمت ش��دند. همین ورود به جنگ قیمت، شرکت ها 
را مجبور کرد که کیفیت شان را رفته رفته پایین بیاورند. در نتیجه هم به 
برند خودش��ان لطمه زدند و هم به صنعت چای. چون وقتی مردم چای 
ارزانی را بخرند و در خانه دم کنند و لذتی از آن نبرند، ممکن اس��ت به 
س��مت محصوالت جایگزین مثل قهوه و یا نوش��یدنی های س��رد کشیده 
ش��وند. در نتیجه، از برنامه اش��تباه یک شرکت، کل صنعت چای متضرر 
می ش��ود. مسئله دیگر نوع رشد و توس��عه برند است. یعنی درست است 
که رش��د برای برندها خوب است، اما این رشد باید کنترل شده باشد. اگر 
شرکتی بیش از استطاعت مالی، سازمانی، منابع مواد اولیه و منابع انسانی 
خود رش��د کند، همیشه این خطر وجود دارد که به اهداف خود نرسد و 
از جایگاه قبلی خود نیز نزول کند. رش��د کنترل ش��ده باعث می شود که 

تصمیمات با واقع نگری اتخاذ شده و آبرو و اعتبار برند به خطر نیفتد.

گفت و گو با رحیم افشار، رئیس هیات مدیره شرکت چای احمد

سفر از مغازه ای کوچک تا برندی بزرگ
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 آنالیز SWOT یک مدل برنامه ریزی استراتژیک سطح باال است که 
به سازمان ها کمک می کند تا تشخیص دهند:

• در کجاها عملکرد درستی داشته اند.
• در کجاها می توانند پیشرفت داشته باشند.

 بدون اس��تراتژی بازاریابی وارد بازار نشوید. به اهمیت داشتن برنامه 
بازاریابی در کسب وکارها پرداخته است.

 SWOT عالمت اختصاری کلمات زیر است:
• Strenghths: قوت ها

• Weaknesses: ضعف ها
• Oppourtunities: فرصت ها

• Threats: تهدیدها
چه زمانی برای انجام آنالیز SWOT مناسب است؟

معموال آنالیز SWOT در آغاز فرآیند برنامه استراتژی بازاریابی و یا 
در طول بازسازی برنامه استراتژی انجام می شود.

همه تیم رهبری را درگیر کنید!
آنها کسانی هستند که دید کاملی نسبت به سازمان دارند.

رهبران کس��ب وکار به شما کمک می کنند تا بینش بهتری نسبت به 
چشم انداز کسب و کار و فضای رقابتی داشته باشید.

توصیه های مناس��ب تیم رهبری در مورد نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
و تهدیدها به شما کمک می کند تا:

در نهای��ت یک آنالیز SWOT موثر برای اس��تفاده در فرآیند برنامه 
بازاریابی داشته باشید.

:SWOT نمونه ای از آنالیز 
برای ملموس شدن آنالیز SWOT یک الگو وجود دارد.

)مثال های زیر برای یک س��ازمان مالی خاص انجام ش��ده اس��ت، اما 
آنالیز SWOT برای همه کسب وکارها قابل استفاده است.(

م��ن در یک مث��ال فرضی نقاط قوت، ضع��ف، فرصت ها و تهدیدها را 
براساس کارت امتیازبندی متوازن تقسیم کرده ام.

)البته ش��ما مجبور نیستید از کارت امتیازی متوازن برای موفقیت در 
این آنالیز اس��تفاده کنید. با این حال این روش یک چارچوب قدرتمند 

برای شما فراهم می کند.(
نقاط قوت:

می توانید با پرسیدن این سوال شروع کنید:
ما در چه کاری موفق هستیم؟

قبول دارم که این یک سوال کلی است، اما در مراحل اولیه بحث باید 
همه پاسخ ها را بپذیرید.

خب حاال می توان کمی سواالت را دقیق تر کرد.
1- نقاط قوت مالی:

• مهم ترین منبع رشد مالی شما چیست؟
• مشتریان فعلی شما کدامند؟ محصول خاص شما چیست؟

• ساختار هزینه – خدمات چگونه است؟
 2- نقاط قوت مشتری:

• علت افزایش مشتری چیست؟
• آی��ا این افزای��ش از روش ارجاع )Refferal( و ی��ا از طریق بخش 

خاصی از صنعت مانند خدمات درمانی یا خرده فروشی است؟
• آیا آنها بیشتر خرده فروش یا عمده هستند.

• چرا مشتریان، شما را از بین رقبا انتخاب می کنند؟
 3- نقاط قوت داخلی:

• شما به عنوان یک سازمان چه کاری را خیلی خوب انجام می دهید؟
• آیا شما در صنعت خود نوآوری دارید؟

• آیا ارتباط مشتری و یا شرکای قدرتمندی دارید؟
 4-نقاط قوت آموزش و رشد:

• با توجه به نیروی کارتان در کجا شما وجه تمایزی دارین؟
• آیا این مدل جبران خسارت )غرامت( است؟

• آیا می تواند برنامه توسعه نیروی کار شما نقطه قوت شما باشد؟
• فرهنگ شما چطور؟

   نقاط ضعف:
پس از آن باید از از خودتان بپرسید:

آیا اصال ما خوب هستیم؟
در کجاها فرصت هایی برای بهبود داریم؟

1-نقاط ضعف مالی:
بزرگ ترین ضعف مالی شما چیست؟

به عنوان مثال، شاید
• بیشتر مشتریان شما در یک صنعت چرخه ای قرار دارند؟

•  ممکن است بهترین محصول شما پایین ترین سود را داشته باشد.
 2- نقاط ضعف مشتری:

از نظر مشتریان، شما در کجا نیاز به پیشرفت دارید؟
)ای��ن می توان��د در محص��والت س��رمایه گذاری ش��ما، مکان ش��ما، 

قیمت های رقابتی برای نرخ بهره و یا وام دادن باشد.(
 3-نقاط ضعف داخلی:

• شما در چه کاری ضعیف هستید؟
• آی��ا ش��ما فرصت های��ی برای بهب��ود مدیری��ت پروژه ب��رای ایجاد 

نمایندگی های جدید دارید؟
• راه تماس جدیدی برای خدمات مشتری چطور؟

 4-نقاط ضعف آموزش و رشد:
• بزرگ ترین چالش شما با کارکنان چیست؟

• آیا ش��ما درک منف��ی از فرهنگ س��ازمانی در بخش های خاصی از 
سازمان دارید؟
   فرصت ها:

بعد از بحث در مورد تهدیدها، حاال به آینده نگاه کنید.
چه فرصت هایی را برای سازمان خود می بینید؟

1-فرصت های مالی:
بزرگ ترین فرصت برای بهبود مالی تان چیست؟

این ممکن اس��ت ش��روع یک خ��ط تولید جدید، افزای��ش نگهداری 
مشتری و یا رفتن به یک منطقه جغرافیایی جدید باشد.

 2-فرصت های مشتری:
• در کجا می توانید به طور چشمگیری مشتریان بهتری داشته باشید؟

• آیا می توانید ارتباط آنالین خود را بهبود دهید؟
• چه م��واردی در مورد محصول )مرتبط با ف��روش( را می توان بهتر 

کرد؟
• آیا امکان درک بهتر عادات خرید مشتری را دارید؟

 3- فرصت های درونی:
• با بهبود چه فرآیندهایی آینده بهتری خواهید داشت؟

)این امر می تواند شامل شراکت هم باشد.(
 4-فرصت های یادگیری و رشد:

• چه فرصت هایی برای بهره وری بهتر کارکنان دارید؟
• آیا موقعیت های آموزش متقابل کارکنان را دارید؟

• آی��ا می توانید ترفندی برای بهبود فرهنگ خود و در نتیجه بقای تان 
ایجاد کنید؟
  تهدیدها:

بعد از شناسایی فرصت ها، به سراغ بزرگ ترین تهدیدها می رویم.
چه چیزی می بینید که به طور بالقوه برای سازمان شما مضر است؟

1-تهدیدهای مالی:
• چه تهدیدهایی ممکن است به طور جدی بر شرایط مالی شما تاثیر بگذارد؟

)این می تواند قیمت پایین رقبا، مسائل مالی مربوط به شریک باشد.(
 2-تهدیدهای مشتری:

بزرگ ترین نگرانی تان در حیطه مشتری چیست؟
آیا یکی از رقبای ش��ما چک لیس��ت هزینه ای را پیش��نهاد می کند و 

می تواند برخی از سهم بازار شما را بگیرد.
نگه داش��تن مش��تری برای تان چقدر س��خت اس��ت؟ آیا به راحتی 

می توانید مشتریان تان را از دست بدهید؟
 3-تهدیدهای داخلی:

چه حوزه های فعلی کس��ب وکارتان ممکن اس��ت بعدا به شما آسیب 
برس��اند؟ آیا به زودی محصولی را پخش می کنید که ممکن اس��ت به 
طور بالقوه با شکس��ت مواجه ش��وید؟ آیا با ادغام و یا تغییراتی در کش 

مکش هستید؟
4-تهدیدهای یادگیری و رشد:

• چه چیزی کارکنان شما را تهدید می کند؟
)این می  تواند ش��امل بی ثباتی در بخش پش��تیبانی مش��تری، خروج 
کارکن��ان از س��ازمان ش��ما و یا مقاوم��ت یک بخش خ��اص در مقابل 

تکنولوژی جدید باشد.(
 پس از اتمام جلسه توفان ذهنی SWOT، گام های زیر را بردارید:

 1- آنالیز خود را به یک ماتریس SWOT چهار بخشی تقسیم کنید
همانطور که گفته ش��د آنالیز SWOT به ش��ما کمک می کند نقاط 

قوت و ضعف را شناسایی کنید .
این نقاط کلیدی برای کسب وکارتان مفید و یا مضر هستند.

با توجه به مثال ماتریس باال:
نقاط قوت و ضعف درون سازمانی هستند.

در حالی که فرصت ها و تهدیدها منشأ خارجی دارند.
 پ��س از تکمیل فرآین��د توفان ذهن��ی )brain storming(، روی 
نتایج زمان بگذارید و آنها را تقویت و یکپارچه کنید. این مساله به شما 

کمک می کند تا:
• تمام فرصت های مثبت را ببینید.

• هر گرایش منفی که می تواند بر اس��تراتژی ش��ما تاثی��ر بگذارد را 
شناسایی کنید.

• روشی برای کار کردن روی کل آنها بیابید.
  2-شروع به توسعه برنامه استراتژی خود کنید

پیش از توسعه، باید به طور کامل همه موارد را در نظر بگیرید.
از س��واالت مطرح ش��ده در نمون��ه آنالی��ز SWOT می توانی��د ب��ه 
دیدگاه هایی برس��ید. سپس دیدگاه ها را س��اده و فیلتر کنید تا اهداف 

کلیدی در آن حوزه را به دست آورید.
به طور مثال:

آیا به نظر می رس��د که شما باید فورا تنظیمات استراتژیک را در یک 
منطقه خاص انجام دهید.

آی��ا قبل از پرداختن به فرصت های توس��عه ب��ازار باید یک راه اندازی 

محصول جدید را مد نظر داشت؟
3- برای تغییرات در برنامه استراتژی خود با همه سازمان تان ارتباط 

داشته باشید
در این مرحله به ش��ما پیش��نهاد می کنم تا تکنیک کاغذ قهوه ای را 

برای آنالیز SWOT با شراکت همه افراد سازمان خود اجرا کنید.
از ماتریس SWOT یک نسخه بزرگ آماده کنید.

از کارکن��ان بخواهید تا نکاتی که فکر می کنند از چش��م تیم رهبری 
پوشیده مانده است را در هر قسمت از ماتریس بچسبانند. )می توانید از 
کارکنان بخواهید این کار را با اضافه کردن نام ش��ان انجام دهند تا بتوان 

در صورت نیاز پیگیری کرد.(
این روش نه تنها روشی مناسب برای بحث درون سازمانی است، بلکه 
به رهبران فرصت مناس��بی می دهد تا از نظرات کارکنان در این زمینه 

هم مطلع شوند.
پیشنهاد می کنم برای انجام دادن روال بهتر ماتریس  SWOT نکات 

نوشته چگونه تحلیل SWOT را عملی کنیم؟ را ببینید.
  4-هنگامی که ش��روع به اجرای یک استراتژی می کنید، برنامه  هایی 

برای غلبه بر ضعف ها و دنبال کردن فرصت ها را تعیین و دنبال کنید
به خاطر داشته باش��ید که کار با آنالیز SWOT تمام نمی شود. این 
اولین قدم برای داش��تن یک اس��تراتژی مناس��ب با توجه به شناسایی 
نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها اس��ت. به طور خاص، می بایست 

اقداماتی برای اصالح ضعف ها و استفاده از فرصت ها انجام داد.
نق��اط ضعف: به عن��وان مثال، اگر یک��ی از نقاط ضعف ش��ما تعداد 
ش��عبه های ناکافی اس��ت. می توانید با یک ابتکار، شروع به پیاده سازی 
دس��تگاه خودپرداز بیشتر یا باز کردن شعبه های جدید در فروشگاه های 

مواد غذایی کرد.
فرصت ها: اگر شما فرصتی برای خط تولید جدید شناسایی کرده اید، 
ش��اید تصمیم بگیرید با یکی از نزدیک ترین مشتریا ن تان صحبت کنید 
تا نیازهای آنها را به طور کامل درک کنید یا شاید تصمیم بگیرید نسخه 

اولیه محصول را فقط در یک ناحیه بفروشید.
آماده باشید بعد از کامل کردن اقدام کنید!

از آنالیز SWOT به عنوان ورودی برای اصالح و توسعه بیشتر برنامه 
استراتژی خود استفاده کنید.
اگر احتیاج به کمک دارید:

یکی از موارد دوره برنامه اس��تراتژی بازاریابی این است که به صورت 
کارگاهی و کاربردی به کمک چک لیس��ت ها و فرم ها و همراهی استاد 

راهنما می توانید این قدم ها را بردارید.
همچنین می توانید یک برنامه استراتژی بازاریابی مناسب برای کسب 

و کارتان تا پایان دوره بنویسید.
ت��ا به حال بیش از 30 دوره برنامه اس��تراتژی بازاریابی برگزار ش��ده 
است. شما نیز می توانید با ما تماس بگیرید تا برای کالس های حضوری 

اطالعات بیشتری در اختیارتان قرار بگیرد.

ماتریس SWOT برای آنالیز کسب وکار
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اخبار

اصفهان - قاسـم اسـد- آیین تقدیر از صادر کنندگان نمونه 
اس��تان اصفهان با حض��ور وزیر صنعت،معدن و تجارت، اس��تاندار، 
نمایندگان مجلس ش��وراي اسالمي ، مدیران س��ازمان و نهادهاي 
دولتي ، دادستان و جمع کثیري از فعاالن اقتصادي استان اصفهان 
در س��الن همایش هاي بین المللي اتاق بازرگاني برگزار ش��د. سید 
عبدالوهاب سهل آبادي در این مراسم با اشاره به برگزاری 25 دوره  
آیین بزرگداشت صادرکننده نمونه در کشور گفت:پس از این سال 
ها هیچ امتیازی برای صادرکنندگان نمونه درنظر گرفته نشده است . 
وی با اشاره به عدم استقبال صادرکنندگان استان اصفهان از ثبت نام 
در فرایند انتخاب صادرکننده نمونه گفت:انگیزه فعاالن برای شرکت 
در فرایند صادرکننده نمونه کاهش یافته اس��ت ، زیرا اعتقاد دارند 
امتیازی ویژه ای برای صادرکنندگان نمونه طی این سال ها در نظر 
گرفته نشده است . وی از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی خواست از دولت ایاالت متحده آمریکا به دلیل اختالل در 
تامین غذا و دارو مردم در مجامع بین المللی شکایت نمایند. رییس 
خان��ه صنعت ، معدن و تجارت ایران در ادامه با اش��اره به اینکه در 
دوران جنگ تحمیلی همه مردم ایس��تادگی کردند گفت:در جنگ 
اقتصادی هم مردم و مس��وولین باید در کنار ه��م قرار گیرند تا به 
پیروزی دس��ت پیدا کنیم . وی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را 
رزمندگان جبهه اقتصادی کشور توصیف کرد و گفت:جای رزمنده 
ای که باید در میدان اقتصادی بجنگد در زندان نیس��ت و نبایستی 

تولیدکننده را به دلیل بدهی بانکی در زندان نگاه داشت. وی تاکید 
کرد:در جنگ اقتصادی نباید سازمان تامین اجتماعی از ُمهر کردن 
دفترچه بیمه کارگران یک واحد تولیدی که موقتا توان پرداخت حق 
بیمه نداش��ته ،خودداری کند. سهل آبادی مهم ترین ابزار مقابله با 
تحریم را تکریم تولیدکنندگان دانست و گفت:تسهیل شرایط فعالیت 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان می تواند اثرات تحریم ها را بی نتیجه 
س��ازد. حجت االسالم و المسلمین س��ید ناصر الرگانی نیز  در این 
مراسم گفت: روزگاری صنعت و اشتغال اصفهان در کشور نمونه بود 
اما اکنون اینگونه نیس��ت. وی گفت: در شهرک صنعتی شهرستان 
فالورجان در سال 90 بیش از 12500مشغول به کار بودند که این 
رقم به 4500 نفر رسیده است. وی اضافه کرد: نباید در زمان رکود 
اقتصادی، سازمان امور مالیاتی، بانک ها، تامین اجتماعی و گمرک بر 

صنعتگر فشار وارد کنند.  حجت االسالم موسوی الرگانی با بیان این 
که ترخیص نشدن کاالها باعث تعطیلی کارخانه ها می شود، افزود: در 
زمان تحریم باید بروکراس��ی اداری را کم کنیم چون فشارهایی که 
به تولید کننده ها و صنعتگران وارد می ش��ود باعث شده صنعتگران 
م��ا نتوانند بازار عراق را در دس��ت بگیرند. وی ب��ا بیان اینکه امروز 
س��رمایه گذاری در بانک ها به صرفه تر از ماندن در صنعت اس��ت 
گفت: در مقطعی که جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ماس��ت نباید 
خود تحریمی داشته باشیم. رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
با اشاره به این که صدور بخشنامه و لغو بخشنامه های قبلی راهکار 
نیست، افزود: بیش از 20 بخشنامه در یک ماه گذشته برای ارز صادر 
ش��ده که اینگونه اقدام ها صنعتگر را فلج می  کند. وی اضافه کرد: 
تولید کنندگانی که با ارز سه هزار تومانی کاالهایی را تولید کردند و 
فروختند اکنون با این قیمت ارز نمی توانند تولید را ادامه دهند. حجت 
االسالم موس��وی الرگانی گفت: با رونق صادرات، اشتغال و اقتصاد 
رون��ق پیدا می کند. وی با بیان اینک��ه دولت و مجلس باید مدافع 
آب استان اصفهان باشند و از حقوق مردم اصفهان دفاع کنند خاطر 
نش��ان کرد: انتظار داشتم اعضای مجلس و دولت همگی یکصدا به 
دنبال حل مساله آب اصفهان باشند. رئیس مجمع نمایندگان استان 
اصفهان اظهار داشت: اصفهان به عنوان نقطه راهبردی کشور بودجه 
11 استان را تامین می کند اگر این استان فلج شود مشکالت بسیاری 

برای کشور پیش می آید. 

بوشهر-خبرنگارفرصت امروز-  دومین دوره مسابقات همفکری  
ویژه کارکنان شرکت گاز استان بوشهر، توسط دبیرخانه نظام مشارکت 
و پیش��نهادها این ش��رکت، آغار بکار کرد. به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت گاز اس��تان بوش��هر، دبیر کمیته مرکزی نظام مشارکت و 
پیشنهادها با ذکر این خبر اعالم داشت: این دوره از مسابقات مطابق 
با مصوبه  کمیته مرکزی نظام مش��ارکت و پیشنهادهای شرکت و بر 
اساس ش��یوه نامه ای مدون با حضور داورانی از بخش های مختلف 
برگزار می شود. مهندس باقر پاپری مقدم فرد، برگزاری این دوره از 
مس��ابقات را  گامی مهم در راستای همدلی و همکاری هرچه بیشتر 
میان کارکنان و ارتقاء و بهبود فعالیت های نظام مشارکت عنوان نمود 
و افزود: با برگزاری این دوره از مس��ابقات اهداف متعددی دنبال می 
شود  که از جمله مهمترین آنها می توان به مواردی نظیر آشنایی با 
مفاهیم کار تیمی،  توانمد سازی نیروی انسانی در شناسایی و کشف 
مسائل و مش��کالت از طریق کار تیمی، ارتقاء فرهنگ و روحیه کار 
تیمی ، تقویت خالقیت و نوآوری کارکنان و همچنین تعالی و بهبود 
مستمر ش��رکت عنوان نمود. وی افزود: به منظور برگزاری مطلوب 
و اس��تقبال هرچه بیشتر کارکنان از این مس��ابقات، اطالع رسانی و 

تبلیغات گس��ترده ای از طریق سیس��تم اتوماسیون داخلی، سامانه 
نظام مشارکت، سایت و نیز صفحه اینستاگرام این شرکت انجام شده 
است. مهندس پاپری مقدم ادامه داد: مسابقات یاد شده در 5 مرحله 
ش��امل تیم سازی، بیان مسئله، بازی های تیمی، حل مسئله و ارائه 
گزارش کار برگزار می شود و در پایان، پس از ارزیابی های بعمل آمده 
توسط گروه داوری، سه تیم بعنوان برگزیدگان اول تا سوم این دوره از 
مسابقات معرفی خواهند شد. به گفته دبیر نظام مشارکت و پیشنهاد 
های ش��رکت  گاز استان بوشهر، در این دوره از رقابت ها به پیشنهاد 

واحد روابط عمومی این شرکت، یک بخش جانبی نیزگنجانده شده 
که کارکنان می توانند به طور مجزا در آن قس��مت که شامل بخش 
پوستر و بخش فیلمسازی، با مفاهیم کار تیمی و مشارکت کارکنان 
و مفاهیم مرتبط می باش��د، شرکت کرده و آثارشان را جهت داوری 
به دبیرخانه مسابقات ارسال نمایند. مهندس پاپری همچنین با بیان 
اینکه این دوره از رقابت ها توسط کمیته 5 نفره داوری، قضاوت می 
ش��ود، اظهار داشت: ان ش��اا… نتایج نهایی بعد از داوری مراحل و 
بررسی پیشنهادها و همچنین تاییدیه کمیته مرکزی نظام مشارکت 
در اس��رع وقت و تا قبل از پایان س��ال اعالم خواهد شد و در همین 
راستا تقدیر از تیم های برگزیده نیز همزمان با مراسم تقدیر از برترین 
های نظام مش��ارکت، در روز 9 اردیبهش��ت سال آتی که بعنوان روز 
نظام مشارکت در این شرکت نامگذاری شده است، صورت می پذیرد.

ایش��ان در خاتمه از حمایت های مدیر عامل محترم و همفکری و 
همدلی کلیه کارکنان مجموعه شرکت گاز استان بوشهر قدردانی کرده 
و اظهار امیدواری نمود، با تداوم روند موجود در بهبود مستمر فعالیت 
ها و ماموریت های این شرکت، شاهد بالندگی و پیشرفت روز افزون 
شرکت گاز استان بوشهر و به طبع آن توفیقات در استان بوشهر باشیم.

مشـهد - صابر ابراهیم بـای - مدیرعامل شرکت گاز استان با 
بیان این مطلب که خراس��ان رضوی رتبه اول شبکه گذاری گاز در 
کشور را دارا است گفت: برای تامین گاز روزهای سرد فصل زمستان 
آمادگی کامل داریم. س��ید حمید فانی اظهار داشت: با آغاز روزهای  
س��رد پاییز و زمس��تان در شش ماهه دوم سال ش��اهد مصرف 70 
درصدی این نعمت الهی در س��بد بخش خانگی و تجاری هس��تیم 
که این حجم از مصرف نیازمند همکاری و تعامل شهروندان در بحث 
مصرف صحیح و ایمن گاز طبیعی اس��ت. وی با اش��اره به آغاز موج 
سرمای زمس��تانی در اقصی نقاط استان، افزود: این شرکت آمادگی 
کامل برای مواجهه با روزهای س��رد س��ال را دارد. فانی تصریح کرد: 
تدابیر الزم برای گازرسانی به بخش های مختلف مصرفی استان پیش 
بینی شده و سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات گازرسانی، تعویض 
قطعات و تجهیزات، مهیا کردن وسایل و تجهیزات مورد نیاز گازرسانی 
ازجمله اقداماتی است که از ماه ها قبل توسط کارشناسان شرکت گاز 

خراسان رضوی در راستای خدمت رسانی بهتر به مشترکان صورت 
پذیرفته است. وی ادامه داد: تاکنون 31 هزار و 454 کیلومتر شبکه 
گاز در این اس��تان اجرا ش��ده است که از این حیث استان  رتبه اول 
شبکه گذاری گاز در کشور را دارا می باشد. فانی همچنین در توصیه 
ای به ادارات دولتی اظهار داشت: مطابق بخشنامه معاون اول رئیس 
جمهور ، کلیه س��ازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای 

انقالب اسالمی، نیروهای مسلح و استانداری تا پایان سال موظف به 
رعایت کامل مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی بوده و باید  حداقل پنج 
درصد در مصرف گاز طبیعی چهارماهه پایانی امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته صرفه جویی داشته باشند که باید مواردی از جمله  
رعایت دمای 18 تا 21 درجه سانتی گراد در فضاهای داخلی و بسته و 
دمای 18 درجه سانتی گراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده، 
روشن نمودن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری و 
خاموش نمودن آنها یک س��اعت قبل از پای��ان وقت اداری، خاموش 
نمودن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل و استفاده از دستگاه های 
گازسوز اس��تاندارد با برچس��ب انرژی باال  در اولویت قرار دهند. در 
صورت عدم رعایت مفاد بخش��نامه در هر مورد، شرکت گاز خراسان 
رضوی، پس از یک بار اخطار کتبی، مراتب را به اس��تانداری ارس��ال 
می کند و در صورت تخطی مجدد، مطابق مقررات مربوط با دستگاه 

اجرایی رفتار خواهد شد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب روستائی استان قم، در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره 
مجازی پشتیبان آب، ش��رکت آبفار قم حائز رتبه برتر در بین شرکت 
های آب و فاضالب سراس��ر کشور گردید، و به پاس مساعدت وتالش 
کارکنان ش��رکت آبفار قم،  لوح تقدیری با امضاء  مهندس حمید رضا 
جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به دکتر محمد 
احمدی جبلی مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب روستائی استان قم 
اهداء گردید. شایان ذکر است این جشنواره به منظور ارتقاء بهره وری و 
نیز مطالعه برنامه ها، فعالیت ها و ظرفیت های بالقوه و با اتکا به همت و 
مشارکت مخاطبین و همکاران توسط شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور برگزار گردید که از میان 700 اثر ارسالی به جشنواره شامل ایده، 

تجربه و مقاله در حوزه پش��تیبانی، توسط هیات داوران تعدادی از آثار 
بعن��وان آثار برتر انتخاب و با اهداء لوح تقدیر و تندیس از صاحبان آثار 
تقدیر شد. از میان آثار ارسالی به جشنواره، "الکترونیک نمودن ارزشیابی 

کارکنان و مدیران"ارائه شده توسط سرکار خانم مرضیه کاظمی رئیس 
اداره توسعه منابع انسانی و آموزش شرکت آبفار قم و " سرایداری نمودن 
نگهبانی تاسیسات شرکت آبفار" ارائه شده توسط آقای محمد عسگری، 
معاون منابع انس��انی و پشتیبانی شرکت آبفار قم، بعنوان آثار منتخب 
برگزیده و با اهداء لوح تقدیر و تندیس از صاحبان آثار تقدیر ش��د. در 
بخشی از متن این لوح آمده است:  همت واالی تالشگران صنعت آب 
و فاض��الب در حوزه های  اداری و پش��تبانی موجب بالندگی و ارتقاء 
بهره وری در سطح سازمان خواهد بود. بدینوسیله از مساعدت و تالش 
کارکنان آن شرکت که در سایه مدیریت جنابعالی در بین شرکتهای آب 
و فاضالب سراسر کشور موفق به کسب رتبه برتر در "اولین جشنواره 

مجازی پشتیبان آب" گردیده است، تشکر و قدردانی می گردد.

کرج- خبرنـگار فرصت امروز- ش��هردار کرج گف��ت: ناوگان 
تاکس��ی رانی استان البرز 38 درصد و ناوگان اتوبوسرانی 100 درصد 
فرسوده است که این چالشها سبب مشکالت محیط زیستی فراوانی 
می ش��ود. علی اصغر کمالی زاده در دومین همایش مدیریت سبز که 
در سالن باشگاه میالد ش��هرداری کرج برگزار شد. با اشاره به اینکه 
امروزه حرفهای بسیار زیادی در مورد هوای پاک زده شده است. اظهار 
داشت: استان البرز کوچکترین استان کشور با تراکم جمعیت 10 برابر 
متوسط کل کشور است و 18 درصد عبور و مرورها از البرز رخ می دهد 
که سبب آلودگی هوا در این استان می شود. شهردار کرج با اشاره به 
اینکه نیروگاه فردیس و نیروگاه شهید رجایی و همچنین تاالبهایی در 
استان سبب آلودگی شده اند. عنوان کرد: ناوگان تاکسی رانی استان 
البرز 38 درصد و ناوگان اتوبوسرانی 100 درصد فرسوده است که این 
چالشها سبب مشکالت محیط زیستی فراوانی می شود. کمالی زاده با 
بیان اینکه بیش از 110 هزار وسیله نقلیه روزانه از آزادراه کرج-قزوین 
عبور می کنند. تصریح کرد: باغ شهر کرج برخی روزها از تهران آلوده تر 

است که با اهداف و برنامه های ما تضاد دارد و باید البرز را به عنوان یک 
برند معرفی کنیم. وی با بیان اینکه قرار است 100 دستگاه اتوبوس 
یورو 4 به ناوگان شهری اضافه شود و 100 دستگاه اتوبوس یورو 6 را 
قصد داریم در سال آینده به این ناوگان اضافه کنیم. خاطرنشان کرد: 
با پیشنهاد شورا. معاونت خدمات شهری به معاونت خدمات شهر و 
محیط زیست تبدیل شده است که سبب رویکردهای جدید محیط 

زیستی  در این حوزه می شود. وی با اشاره به اسناد باال دستی بیان کرد: 
ما عموما شهرها را خودرومحور طراحی می کنیم  و به پیاده محوری. 
مردم محوری و جابجایی توجه خاصی نمی کنیم که سبب مشکالت 
آلودگی و وارونگی هوا در شهرها می شود. همچنین محمد نبیونی در 
این  مراسم اظهار داشت: 5 انقراض مهم از ابتدای تشکیل زمین رخ 
داده که در حال انقراض شش��م هس��تیم که عوامل اصلی آن انسان 
اس��ت. وی با اش��اره به اینک خیلی از دخالتهای انسان موجب شده 
حیات خود انسان به خطر بیفتد. افزود: هر کدام از موجودات زمین بر 
روی زمین نقشی دارد که بسیار موثر است و اگر انسان کارهایی در 
زمین انجام دهد اولین تغییرات به خود انسان بر می گردد.عضو شورای 
ش��هر کرج با بیان اینکه هوای پاک متعلق به موجودات عالم است و 
هرگونه تاثیری که بخواهد هوا را به مخاطره بیندازد تمام موجودات 
عالم به خطر می افتند. گفت: نقش ما در محیط زیست بر روی زمین 
بسیار مهم است و نمی توانیم با هر وسیله ای زندگی خود و اطرافمان 

را به خطر بیندازیم.

رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران:

سهل آبادی: تحریم های آمریکا باید در مجامع بین المللی محکوم شود

دبیر نظام مشارکت و پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر خبر داد:

برگزاری دومین دوره مسابقات همفکری کارکنان شرکت گاز استان بوشهر

خراسان رضوی رتبه اول شبکه گذاری گاز در کشور را دارا است

کسب عنوان برتر نخستین جشنواره مجازی پشتیبان آب توسط  شرکت آبفار قم

شهردار کرج:

ناوگان اتوبوسرانی استان البرز 100 درصد فرسوده است

بازدید مدیر مخابرات منطقه خوزستان از مخابرات شهرستان حمیدیه
اهواز- شبنم قجاوند- رحیم فالح زاده مدیر مخابرات منطقه خوزستان، از مخابرات شهرستان 
حمیدیه بازید کرد.  مدیر مخابرات منطقه خوزستان به دنبال بازدیدهای مستمر و دوره ای خود، از 
مخابرات شهرستانها و مراکز فنی و تلفن ثابت به منظور بررسی مشکالت شبکه ارتباطی، این بار، به 
حمیدیه رفت و از ساختمان اداری، سالن دستگاه و دیگر بخشهای مرکز تلفن ثابت این شهرستان، 
بازدید و ازنزدیک برروند کاری همکاران نظارت نمود.  رحیم فالح زاده دراین بازدید، ضمن قدردانی از 
همکاران، با آنان دیدار و به گفتگو پرداخت و جهت بهبود و توسعه شبکه ارتباطی و رفع موانع کاری، 
دستورات الزم را داد.  مدیر مخابرات منطقه خوزستان، بر رفع مشکالت ارتباطی مشترکان به منظور تکریم ارباب رجوع تأکید فراوان 
داشت.  وی در این خصوص به همکاران گفت؛ رفع وگره گشایی از مشکالت ارتباطی مشترکان عزیز و جلب رضایتمندی آنان،  همان 

رضایت خلق اهلل است که رضای خداوند سبحان را درپی خواهد داشت.  

معاون شهردار گرگان:
مسوولیت زیرسازی محل حفاری با شرکت حفار است

گرگان-خبرنگارفرصت امروز-  معاون زیربنایی و حمل و نقل ترافیک شهری شهرداری 
گرگان گفت: مس��وولیت پر کردن مسیر حفاری با شرکت حفار است و شهرداری هیچگونه 
مس��وولیتی با توجه به قرار داد با کارفرما ندارد.به گزارش مرکز اطالع رس��انی روابط عمومی 
شهرداری گرگان، مرتضی عارف در خصوص تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر 
فرورفتگی محل آس��فالت شده از حفاری یکی از شرکت های پیمانکاری که باعث فرو رفتن 
الستکیک خودرو درون آن شده بود اظهار کرد: بر اساس قانون و قرارداد فی مابین شهرداری و 
دستگاه حفار، پر کردن محل حفر شده و زیرسازی مناسب با شرکت حفار است.وی ادامه داد: پس از تنظیم صورتجلسه پایان حفاری، 
شهرداری گرگان توسط شرکت حفار و کارفرمای آن نسبت به آسفالت مسیر حفاری اقدام خواهد کرد.معاون زیربنایی و حمل و نقل 
ترافیک شهری شهرداری گرگان تاکید کرد: این فرورفتگی به دلیل بی کیفیت بودن آسفالت نیست بلکه متاسفانه به دلیل عدم رعایت 

مشخصات فنی در پر کردن محل حفاری توسط شرکت حفار بوجود آمد.

پاسخگویی مرکز مپرای شرکت آبفای استان زنجان به بیش از 90 هزار تماس مردمی
زنجان-خبرنگارفرصت امروز-  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: یکی از رویکردهای مهم شرکت آبفای 
استان زنجان پاسخگویی به مردم و پیگیری مطالبات آنان می باشد که در این راستا مرکز مپرای شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
به بیش از 90 هزار تماس مردمی شامل تماس های مستقیم و تماس با سامانه طی سال جاری پاسخ داده است.علیرضا جزء قاسمی 
اظهار داشت: تکنسین های مرکز ارتباطات مردمی شرکت آبفای استان ماهانه بیش از 3 هزار و800 مورد تماس مستقیم مشترکین 
را پاس��خ داده و پیگیری می کنند که تعداد تماس های مس��تقیم پاسخ داده شده در این مرکز طی 9 ماهه سال جاری به بیش از 
68 هزار مورد می رسد. وی افزود: مردم در تماس های خود با شرکت آب و فاضالب استان زنجان موضوعاتی همچون قطعی آب ، 
اعالم شکستگی ، مسائل مربوط به آب بهاء ، خرید انشعاب ، خدمات فاضالب ،اخذ مشاوره و افت فشار را مطرح می کنند که در این 
میان اعالم شکستگی بیشترین موضوع تماس را به خود اختصاص می دهد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: 
اخذ پیشنهادات مردمی و انجام نظر سنجی از آنان دیگر اقدام مرکز ارتباطات مردمی شرکت آب و فاضالب استان زنجان است که 
طی آن در خصوص میزان رضایت مردم از عملکرد مجموعه شرکت آبفا و میزان رضایت آنان از زمان سپری شده جهت رسیدگی 

به رفع حوادث پرسش می شود. 

در نشست تخصصي مطالعات بهره گیري از ظرفیت هاي بورس انرژي بررسي شد:
انتخاب منطقه جاسک در هرمزگان به عنوان پایلت استفاده از بورس 

انرژي براي مبادله آب
بندرعباس-خبرنگارفرصت امروز-  مدیر عامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان عنوان کرد: 
در نشست تخصصي مطالعات بهره گیري از ظرفیت هاي بورس انرژي، استفاده از آب سد جگین در 
هرمزگان به عنوان پایلوت مبادله آب سدها در بورس یافته ها و نتایج پروژ مورد بررسي قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي هرمزگان، هوشنگ مالیي در این نشست که با حضور 
مسئوالن کشوري و برخي از استان ها برگزار شد عنوان کرد: پروژه مطالعات امکان سنجي بهره گیري 
از ظرفیت هاي بورس انرژي جهت مبادله آب سد جگین و تخصیص آب دریا در منطقه مکران استان 
هرمزگان براي نخستین بار در کشور امکان عرضه و تقاضاي آب را با استفاده از ساز و کارهاي بورس و با هدف استفاده از این ظرفیت 
جهت عرضه و تقاضاي آب در منطقه جگین و مکران مورد بررسي قرار مي دهد. وي در ادامه با تشریح ظرفیت هاي منابع آب موجود 
در منطقه جگین و مکران و امکان پاسخگویي به تقاضاهاي تأمین آب در منطقه، افزود: استفاده از ظرفیت سازمان بورس انرژي ایران 
ساز و کاري مناسب جهت تحقق برنامه هاي توسعه اي سواحل مکران و استفاده از سرمایه گذاري بخش خصوصي جهت توسعه 
زیرساختهاي تأمین و انتقال آب به شمار مي آید. در این نشست که مسئوالن حاضر به بیان نظرات و دیدگاه هاي خود در زمینه 
استفاده از راهکارهاي اقتصادي و به ویژه بازار بورس در تامین تقاضاي آب و تامین منابع مالي طرح ها پرداختند مالیي تصریح کرد: 
میتوان با تدابیر مدیریتي ارتباط هاي بین سوبسید هاي داده شده و بازار آب را مشخص کرد و میتوان در نظر گرفت که این امر از 

بخش صنعت آغاز شود. 

خدمت به مردم اولویت اول  شهرداری قدس
شهرقدس-خبرنگارفرصت امروز-  شهردار قدس در نشست مشترک با حضور رییس بسیج 
ادارات شهرستان قدس و اعضای شورای اسالمی شهر و دیگر مسئوالن شهری، گفت: این شهرداری 
در همه حوزه های شهری، خدمت به مردم را محور عملکرد خود قرار داده است. مسعود مختاری ضمن 
گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران، گفت: بخش عمده ای از رضایت و نارضایتی 
ش��هروندان در حوزه خدمات شهری شکل می گیرد و مردم نسبت به نارسایی های شهر و عملکرد 
شهرداری عکس العمل نشان می دهند زیرا شهر یک پدیده زنده است و در همین راستا با رسیدگی به 
وضعیت شهر و ارائه خدمات مطلوب شهری، شهروندان با رغبت بیشتری، نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام می کنند و یک رابطه 
دو سویه میان شهروندان و شهرداری به وجود می آید.  شهردار قدس، افزود: این شهر از نظر درخشش و افتخارآفرینی جوانان خود 
در حوزه های علمی و ورزشی در سطح کشور یک شهر بی بدیل و استثنایی است و در این راستا همایش تجلیل از نخبگان علمی، 
فرهنگی و ورزشی برگزار شد، همچنین وجود صنایع مختلف، قطعه سازی ها، مجموعه ایران خودرو موقعیت شهرستان قدس را ویژه 
کرده است. مختاری با بیان اینکه سرانه های شهر قدس نسبت به آن چیزی که دولت تخصیص داده است، بسیار کم بوده و شهرداری 
اقدامات بسیاری انجام داده تا سرانه ها ارتقا یابد، گفت: میزان سرانه ورزشی یک متر و بیست سانتیمتر، سرانه درمانی کل شهر قدس 
100 تخت خواب است و علی رغم اینکه بخشی از آلودگی استان تهران و خسارات ناشی از آن گریبانگیر شهر قدس است ولی مردم 

این شهر از فعالیت معادن و سایر فعالیت های صنعتی که در حاشیه این شهر انجام می شود، بهره ای نمی برند.

اولین دوره نشست هم اندیشی پایگاههای بسیج شرکتهای نفتی استان مرکزی
اراک- مینو رستمی- به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج در سالن 
کنفرانس ساختمان مرکزی پاالیشگاه به میزبانی پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی این شرکت ،با حضور دکتر فالح فرمانده محترم مرکز 
بسیج وزارت نفت و فرماندهان و اعضای شورای پایگاههای بسیج شرکتهای نفتی استان مرکزی از ساعت 9 صبح الی 16 برگزارگردیدکه 
بعد از ارائه عملکرد و طرح مشکالت پایگاهها ، تفاهم نامه تشکیل قرارگاه جهادی خدمت رسانی بین پایگاههای بسیج نفتی استان به 
امضاءفرماندهان و فرمانده مرکز بسیج وزارت نفت رسید. در ادامه از سالن ورزشی شهید رحیم آنجفی پایگاه بازدید بعمل آمد. بعد از ظهر 
همین روز مراسم دیدارصمیمی مدیران و روسا و فعاالن بسیجی و سرگروههای حلقات شجره طیبه صالحین با دکتر فالح برگزار گردید. 
در آغاز این مراسم جناب آقای مهندس امین مدیرعامل محترم شرکت ضمن عرض خیر مقدم خدمت میهمانان ارجمند و تبریک هفته 
بسیج به بسیجیان تالشگر صنعت نفت استان مرکزی با تشکر ویژه از همکاران بسیجی خود که در امر راهبری پاالیشگاه همیشه همراه و 
کمک حال ایشان بوده اند آرزوی سربلندی و توفیق نمودند ایشان افزود مطمئن هستم با حضور بسیجیان ، همیشه این صنعت با بالندگی 

به کار خود ادامه خواهد داد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن از شرکت گاز بجهت 
گازرسانی گسترده به صنایع قدردانی کرد 

رشت- مهناز نوبری- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن در دیدار با مدیرعامل شرکت گاز استان از گازرسانی 
گسترده به صنایع استان تشکر و قدردانی نمود. احمدعلی شهیدی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با حضور در شرکت 
گاز با حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن دیدار نمود.در این دیدار حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از 
برنامه گسترده شرکت گاز برای دهه مبارک فجر خبر داد و گفت:  در دهه فجر امسال طرح گازرسانی به 31 واحد صنعتی با هزینه 
ای بیش 7 میلیارد ریال افتتاح می شود.وی با اعالم این خبر افزود: شهرستان های رودبار، سیاهکل و رشت به ترتیب با 8، 6 و 5 
واحد صنعتی، بیشترین سهم را از گازرسانی های دهه فجر امسال دارا بوده و با این افتتاحات مجموع مشترکین صنعتی گاز در استان 

به 5 هزار و 371 مشترک افزایش می یابد. 

یکشنبه
7 بهمن 1397

شماره 1250



ام��روزه ش��بکه های اجتماعی نقش مؤث��ری در زندگی 
انسان ها دارند و توانسته اند بین میلیون ها نفر ارتباط برقرار 
کنن��د. با وجود مزای��ای فراوانی که ش��بکه های اجتماعی 
دارن��د، عادت به ای��ن فناوری نوین به مش��کلی بزرگ در 
جامعه تبدیل شده است. به طوری که برخی افراد به جای 
استفاده  مفید از ش��بکه های اجتماعی، تمام زندگی شان را 
ص��رف وقت گذرانی در آنها می کنند. اگر می خواهید بدانید 
در دس��ته  معتادان به شبکه های اجتماعی قرار دارید یا نه، 

با ما همراه باشید.
اگر نش��انه های زیر در ش��ما وجود دارد، وقت آن اس��ت 

روش برخوردتان با شبکه های اجتماعی را تغییر دهید.
• صبح ه��ا قبل از هر کاری به س��راغ صفحات اجتماعی 

می روید
تمام افرادی که به ش��بکه های اجتماع��ی اعتیاد دارند، 
صبح ها پیش از هر کاری در تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک 
و توییت��ر وقت گذرانی می کنن��د، بدون اینکه هدف خاصی 
داش��ته باش��ند. حتی گاهی اوق��ات اعتیاد به ش��بکه های 
اجتماعی شدت بیشتری پیدا می کنند و برخی ها از خواب 

شبانه شان می زنند تا در این صفحات بچرخند.
• وقت زیادی صرف دنبال کردِن بی هدف می کنید

اصلی ترین مشکل اعتیاد به شبکه های اجتماعی به تاخیر 
انداختن کارهاس��ت. ای��ن افراد نمی توانند ب��ه میل دنبال 
کردن شبکه های اجتماعی غلبه کنند و وقت خود را صرف 

گشت زدن در این صفحات می کنند.
افراد معتاد به ش��بکه های اجتماعی به دنبال هر چیزی 
هس��تند تا به نیازشان پاس��خ دهند. ویدئوی گربه هایی که 
می ترس��ند، نوزادان بانمکی که می خندند یا تصاویری که 

دوست تان در صفحه اش به اشتراک گذاشته است.
• در هر مکانی شبکه های اجتماعی را دنبال می کنید

حتماً کس��انی را دیده اید که س��ر میز شام هم با گوشی 
موبایل شان می آیند؛ شاید خودتان یکی از این افراد باشید؟

اش��کالی ن��دارد در تعطیالت یا زمان بیکاری، س��ری به 
تلگرام یا اینس��تاگرام بزنید، اما اگر در تاکسی، سر میز غذا 
یا در جلسات کاری تمام حواس تان به گوشی است، باید به 

دنبال راه حلی برای خود باشید.
• از هر چیزی و هر کاری عکس می گیرید

همیشه فکر می کنید باید بهترین تصاویر را برای صفحه  
اینس��تاگرام تان بگیرید، حتی شاید خود را زیر فشار ببرید. 

این از نشانه های اعتیاد به شبکه های اجتماعی است.
ش��ما به دنبال خل��ق بهترین تصویر هس��تید، حاال این 
تصویر می تواند س��لفی باشد یا عکس��ی از طبیعت زیبای 
اطراف. این کار می تواند برای اطرافیان تان آزاردهنده باشد، 

اما شما اهمیتی به این مسئله نمی دهید.
• همیش��ه فکر می کنید صدای اعالن��ی جدید به گوش 

می رسد
وقتی به ش��بکه های اجتماع��ی اعتیاد دارید، ش��نیدن 
صدای هشدار پیام جدید باعث هیجان تان می شود، اما اگر 
تصور می کنید صدای هش��دار شنیده اید، بدون شک دچار 

مشکل شده اید.
گاه��ی پی��ش می آی��د فک��ر می کنی��م، ص��دای لرزش 
گوش��ی مان شنیده می شود و بی وقفه به سراغ آن می رویم، 
خصوصاً وقتی منتظر تماس یا پیامی هس��تیم، اما اگر این 
اتفاق مکرر و بی دلیل برای تان تکرار می شود، باید به دنبال 

راه حل باشید.
دکت��ر »مایکل راتب��رگ« این توهم را »س��ندرم لرزش 
خیالی« می نامد. براس��اس پژوهش��ی که در دانشگاه های 
آمریکا انجام ش��ده، از هر 10 دانش��جو، 9 نف��ر دچار این 

مشکل شده اند.
• فق��ط از طری��ق ش��بکه های اجتماعی با دوس��تان تان 

ارتباط برقرار می کنید
ام��روزه نمی توان به س��ادگی از گوش��ی های هوش��مند 
جدا ش��د. اکنون با وجود اینس��تاگرام، تلگرام و فیس بوک، 
ارتباط حضوری کمرنگ ش��ده و با وجود این اپلیکیشن ها 

نمی توانید به سادگی ارتباط تان را با دیگران قطع کنید.
دوس��تان تان چون می دانند از این اپلیکیش��ن ها به طور 
م��داوم اس��تفاده می کنید، از همین طریق با ش��ما ارتباط 
برقرار می کنند. این نوع ارتباط در عین نزدیکی ش��ما را از 
همدیگر دور می  کند؛ چراکه دید و بازدیدهای رودررو جای 

ارتباطات مجازی را نمی گیرد.
• شبکه های اجتماعی برای تان اولویت بیشتری دارد

تاکنون برای تان پیش آمده مش��غول تماش��ای س��ریال 
موردعالقه تان باش��ید، اما وقتی س��رتان را از روی گوشی 

بلند می کنید می بینید سریال تمام شده است؟
تم��ام اف��رادی ک��ه نمی توانند از گوش��ی موبایل ش��ان 
دور بمانن��د، به خوب��ی می دانند هیچ چی��ز حتی کارهای 
موردعالقه شان نمی تواند با نیاز به گوشی و ارتباط با دنیای 

مجازی رقابت کند.
• تمام حواس تان به الیک هاست

تع��داد الیک های صفح��ات اجتماع��ی ب��رای معتادان 
شبکه های اجتماعی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا الیک ها نشانه  
دیده شدن اس��ت و بعد از مدتی، گرفتن الیک های بیشتر 

تبدیل به اعتیاد می شود.
برای معتادان سلفی هیچ چیز بهتر از تعداد باالی الیک 
در صفحه  اینستاگرام ش��ان نیس��ت و هیچ ابایی هم از این 

موضوع ندارند.
• زندگی بدون اینترنت وای فای برای تان مشکل است

ممکن است در زندگی هر کسی اتفاقات غیرمنتظره رخ 
ده��د و ب��رای عالقه مندان به دنیای مجازی و ش��بکه های 
اجتماعی هیچ اتفاقی بدتر از قطع ش��دن اینترنت وای فای 

نیست.
عدم امکان دیدن تصاویر و ویدئوهای دوستان و آشنایان 
بس��یار سخت و طاقت فرساس��ت. پس نمی توانید در جایی 

بمانید که امکان دسترسی به اینترنت ندارد.
• انتخاب پست مناسب برای تان سخت است

همانن��د انتخاب بهترین عکس س��لفی، انتخاب بهترین 
جمل��ه ب��رای صفح��ه  فیس بوک ی��ا توییتر نی��ز برای تان 

عذاب آور است.
ممکن اس��ت برای گذاش��تن ی��ک پس��ت معمولی در 
صفحات اجتماعی، 10 بار بازنویس��ی کنید و ویرایش های 
زی��ادی انجام دهید ی��ا چندین بار پس��ت های تان را پاک 

کنید. پس قضیه خیلی جدی است.
metro/ucan :منبع

رفتارهای افراد وابسته به شبکه های اجتماعی

ارز دیجیتال آزمایشی امارات متحده و عربستان سعودی رونمایی می شود
امارات متحده عربی و عربس��تان سعودی ارز دیجیتال آزمایشی را به منظور انجام پرداخت های بین المللی 
راه اندازی کردند. به گزارش زومیت، به نقل از CCN امارات متحده عربی و عربس��تان س��عودی، دو کشور که 
دومین صندوق ثروتمند پادشاهی جهان را در اختیار دارند، به تازگی ارز دیجیتال آزمایشی خود را راه  اندازی 
کردند. براس��اس پایگاه خبری Emirates News Agency ارز دیجیتال عربس��تان و امارات یکی از هفت 
طرحی اس��ت که قرار است در هر دو کش��ور اجرا شود. این ارز دیجیتال محدود به بانک های تشکیل شده در 
سال 2016 است. شورای اجرایی این طرح نیز در تاریخ 19 ژانویه با یکدیگر مالقات کردند و پس از مالقات، 
این شورا اعالم کرد که ارز رمزپایه برای پرداخت های بین المللی میان بانک مرکزی و بانک های محلی دو کشور 
مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت. این ارز رمزنگاری ش��ده به عنوان روشی برای آزمایش فناوری بالک چین و 
انجام تراکنش ها بین دو کش��ور اجرایی شده است. خالصه ای از اعالمیه این شورا بر لزوم گسترش استفاده از 
فناوری بالک چین تاکید می کند و می گوید: ارز دیجیتال متکی به استفاده از پایگا ه های داده توزیع  شده بین 
بانک مرکزی و بانک مشترک دو کشور است. این اقدامات به منظور حفظ منافع مشتری، تنظیم استانداردهای 
فناوری و ارزیابی خطرات امنیت س��ایبری انجام می ش��ود. همچنین این پروژه تاثیر یک ارز مرکزی به روی 
سیاس��ت پولی را تعیین می کند. همان طور که سال گذشته CCN گزارش داد، موسسات مالی هر دو کشور 

قبل از اجرای این طرح، فناوری جدید را به طور گسترده مورد مطالعه قرار دادند.
امارات متحده عربی، پناهگاهی امن برای  شرکت های بالک چین

در ماه  دسامبر 2018 کمیسیون بورس و اوراق  بهادار امارات متحده عربی توکن های ICO را به عنوان 
اوراق  بهادار به رس��میت شناخت. همچنین اعالم کرد که تا سال 2019 در زمینه ایجاد چارچوب قانونی 
ب��رای این پدیده تالش خواهد ک��رد. اگرچه مقامات امارات متحده عربی با احتی��اط با ارزهای دیجیتال 

برخورد می کنند، اما همچنان به طور فعال فعالیت های مرتبط با فناوری بالک چین را تشویق می کنند.
ولیعهد دوبی، ش��یخ حمدان بن محمد بن رش��ید آل مکتوم در سال 2016 طرح راهبردی بالک چین 
را آغ��از ک��رد که هدف از آن انتقال تمامی اس��ناد دولتی به روی فناوری بالک چین تا س��ال 2020 بود. 
همچنین بانک اسالمی امارات متحده عربی، فناوری بالک چین را به منظور ثبت چک ها به روی پلتفرمی 
مبتنی بر بالک چین در سال 2017 آزمایش کرد. پس از آزمایش موفقیت آمیز این پروژه، اجرای این طرح 

امسال به مرحله اجرایی رسید و تنها در ماه اول حدود یک میلیون چک به روی این پلتفرم ثبت شد.
در ماه نوامبر سال 2018 بانک حالل امارات متحده عربی، اولین بانکی بود که برای نقل وانتقال سکوک 
از فناوری بالک چین مطابق با اس��تانداردهای شرع اس��تفاده کرد.  برخی از شرکت های پیشرو در زمینه 
بالک چین و کریپتو در تالش هستند با کشور امارات متحده عربی روابط خود در جهت استفاده و اجرای 
این فناوری ها گس��ترش دهند. پیش از این نیز امارات از صرافی مجازی Huobi اس��تقبال کرده و قصد 

دارد تا سرویس پرداخت بین المللی را به همکاری ریپل در سال 2019 راه اندازی کند.

چرا قیمت بیت کوین هرگز به صفر نمی رسد
اخیرا طبق برخی پیش بینی ها، گفته شده است که قیمت بیت کوین به صفر خواهد رسد، اما چرا باید این ادعا 
را اشتباه دانست. اخیراً جف شوماخر )Jeff Schumacher( در سخنرانی در شهر داووس سوییس ادعا کرده 
است که قیمت بیت  کوین به صفر خواهد رسید. در این مطلب درباره دو دلیل ساده بحث خواهیم شد که چرا 
قیمت بیت  کوین هرگز به صفر نخواهید رسید و عمال این موضوع غیرممکن است. همان طور که کریستینا کامبن 
)Christina Comben( می نویس��د: ش��وماخر یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران و جزو افراد باتجربه در این 
صنعت است. او با CNBC گفت وگو کرده و گفته که از نظر او بیت کوین یک ارز بی فایده است. در عوض عالقه 
او بیشتر معطوف به فناوری بالک چین است. همچنین شوماخر گفته که: معتقدم که قیمت بیت کوین به صفر 
خواهد رسید. فکر می کنم که بیت کوین فناوری بی نظیری است اما نمی توان آن را به عنوان یک ارز در نظر گرفت.

دلیل اول: معتقدان واقعی
برای اینکه بازار بیت  کوین مانند یک مخزن خالی شود باید تمامی افراد بیت کوین های خود را بفروشند. 
این اتفاق به نظر غیرممکن می رسد. در حقیقت، می توان تخمین زد که کمتر از نیمی از سکه های موجود 

همواره دادوستد خواهند شد. به عبارت دیگر هر انتقال سکه  ای دریافت کننده  ای خواهد داشت.
اینکه دقیقا چه تعداد از سکه های موجود دادوستد می شود، کار دشواری است اما می دانیم که در 24 ساعت 
اخیر حدود یک میلیون سکه در بالک چین منتقل شده اند. در مجموع تنها 17 میلیون سکه بیت کوین وجود 
دارد. ساتوش��ی ناکاماتو حدود یک میلیون از این سکه ها را برای خود نگه داشته است و در مجموع تعداد 21 
میلیون سکه از بیت کوین وجود خواهد داشت. سال گذشته گزارشی از سوی Diar و دیگر تحلیلگران منتشر 
ش��د که نش��ان می داد بیش از 55درصد از بیت کوین های موجود هرگز ارسال نش��ده اند. 42درصد از افرادی 
که بیش از 200 بیت کوین دارند حتی در طول اوج قیمت در ماه دس��امبر 2017 تراکنش��ی ایجاد نکرده اند. 
درحالی که 27درصد از آنها همچنان دارایی بیت کوین خود را افزایش دادند. اگر کسانی که در طول اوج قیمت 

سکه  های خود را نفروخته اند، چرا باید در زمان سقوط قیمت آنها بفروشند؟
البت��ه مس��ئله تقاضا همچنان وج��ود دارد، البته ش��واهدی از اینکه چه میزان تقاض��ا برای بیت کوین 
اس��ت، وجود ندارد. حتی اگر بیت کوین تنها یک ابزار تجاری سودآور باشد، صندوق های سرمایه گذاری و 

سرمایه گذاران خرد تنها به دلیل برخی ویژگی ها و قابلیت ها به آن عالقه مند باقی خواهند ماند.
دلیل دوم: نفع شخصی

 با وجود س��که  های زیادی که در کیف پول ها جا خوش کرده اند، اتفاقات عجیب زیادی باید رخ دهد تا 
قیمت بیت کوین به صفر برسد، برخی از اتفاقات عبارتند از:

• کسانی که سکه  های خود را نگه داشته  اند، به علت یک انگیزه اقتصادی تعداد زیادی از سکه های خود 
را از بین ببرند.

• معامله گران مایل به تحمل زیان به هزاران توکن خود شوند.
• همه روبات های دادوستد به خرید ارزان سکه ها برنامه ریزی شوند.

• اکثر صرافی های مجازی تعطیل شوند یا به طور همزمان هک شوند.
• استخراج کنندگان مایل به اعطای رایگان پاداش بلوک ها شوند.

همان طور که واضح اس��ت امکان تحقق این فروض تقریبا غیرممکن است. اگرچه شوماخر معتقد است که 
بیت کوین بی اس��اس و بنیان اس��ت، اما به نظر می رس��د که نظریه او بی اساس و بنیان باشد، چراکه هیچ کس 
در قیم��ت صف��ر دارایی خود را نخواه��د فروخت. درصد باالی��ی از افراد در حال حاضر بی��ش از 1000 دالر 
سرمایه گذاری کرده اند. استراتژی خرید و نگه داشتن بیت کوین همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد که شوماخر 
هنوز به درس��تی این موضوع را درک نکرده که اجتناب از فروش برای بسیاری از سرمایه گذاران به عنوان یک 
راهبرد انتخاب شده است. بسیاری از متقاضیان اولیه بیت کوین در انتظار زمانی هستند که به طور مستقیم از 
خود بیت کوین استفاده کنند، نه آ نکه بیت کوین را تبدیل به ارز دیگری کنند. جهان ارزهای رمزنگاری شده به 
سرعت در حال توسعه است، اما جا افتادن این ارزها ممکن است چند دهه زمان ببرد، به خصوص در کشورهای 
CCN/ZOOMIT :در حال توسعه که جایگزین مناسبی برای پول های ملی محسوب می شود.       منبع
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