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مکانیزم مالی اروپا چه کارکردی برای ایران دارد؟

جزییات سازوکار مالی 
جدید اروپا و ایران

فرصت امروز: س��رانجام پس از کش و قوس های بس��یار، مکانی��زم مالی اتحادیه اروپا ب��رای تداوم همکاری با 
ایران به نام »اینس��تکس« رونمایی ش��د و سه کش��ور آلمان، فرانسه و انگلیس پنجش��نبه شب به منظور تبادل 
مال��ی اروپ��ا با ایران به صورت رس��می از ایجاد کانالی به ن��ام INSTEX یا همان »ابزار پش��تیبان فعالیت های 
تجاری« خبر دادند؛ اقدامی که به معنای راه اندازی س��ازوکار جدید اینس��تکس INSTEX اس��ت و مقر آن در 
پاری��س خواه��د بود و یک بانکدار آلمان��ی مدیریت آن را به عهده خواهد داش��ت.  INSTEX مخفف عبارت...

 3 راهکار اصلی
حمایت از صنعت خودرو  
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امکان مدیریت ریسک در تراکنش های بانکی بیشتر می شود

مهاجرت به کارت های هوشمند 

نقاط عطفی که کسب و کار 8 کارآفرین را متحول کرد
۱۶ مرحله برای ایجاد طرح مدیریت ریسک پروژه

درونگراها چطور می توانند کارآفرینان موفقی شوند
7 گام برای بازاریابی تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی

تبلیغات برند چیست و چرا کسب و کارها به آن نیاز دارند؟
5 نکته در رابطه با مدیریت و انتخاب رنگ در برندینگ

8 تا ۱۶

مدیریتوکسبوکار

تیم کوک: اپل با توجه  به 
وضعیت اقتصاد جهانی، در 

قیمت آیفون بازنگری می کند

5

کاهـش نقدینگی در فاصلـه کمتر از دو ماه مانـده به پایان 
سـال، ابهام در افزایش سـرمایه برخی از شرکت ها در کنار 

افزایش ریسـک های سیسـتماتیک بازار سرمایه، 
زمستان کسالت باری را برای بورس تهران رقم...

 بازگشت مبهم ارز ناشی از صادرات
مشکل اصلی بازار سهام است

سایه سرد زمستان بر بورس تهران

یادداشت
نوستالژی برندها فرصتی برای 

رونق صنعت است

1-نوستالژی معانی متعددی 
آن  مهم تری��ن  از  یک��ی  دارد، 
معان��ی، روای��ت اس��ت؛ یعنی 
رهای��ی از خ��ود با نق��د خود. 
در دوره جدید انس��ان با ورود 
به جامع��ه اطالعاتی، بازتابی تر 
افزایش  شده اس��ت، آگاهی ها 
پی��دا کرده و این در همه ابعاد 
زندگی مردم نمایان اس��ت. در 
ای��ن دوره گرایش ب��ه خود و 
نمایش خود زیاد ش��ده است. 
انس��ان  انس��ان،  گذش��ته  در 
اجتماعی ت��ری بود ت��ا فردی. 
نگاه  گذش��ته،  انس��ان  ب��رای 
دیگران و انعکاس ویژگی او در 
میان مردم مهم بود. یعنی من 
مفعولی اهمیت دارد و برعکس 
در این دوره من فاعلی اهمیت 
دارد. ب��ه ق��ول دکارت، م��ن 
می اندیش��م، پس هستم و این 
در دوره جدید مص��داق دارد. 
انس��ان ام��روز روای��ت خود را 

دارد.
2- نوستالژی نوعی بازگشت 
به خویشتن اس��ت. روایت در 
این بره��ه زمانی به فرد کمک 
می کند تا به خود بیشتر توجه 
کند. بازگشت به خود، بازگشت 
به سنت نیست. بلکه کاویدن و 

رهای��ی ف��رد اس��ت. 
2روایت در میان...
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از خون مصنوعی گرفته ت��ا خودروهای الکتریک، از مصائب آب و هوایی گرفته 
تا پیش��رفت های باورنکردنی در حوزه هوش مصنوعی، تحوالت زیادی قرار اس��ت 
در س��ال 2۰1۹ رخ بده��د. در گ��زارش حاضر، گزی��ده ای از پیش بینی های مجله 
»نیوساینتیست« برای س��ال میالدی جدید را می خوانیم. به گزارش آینده نگر، در 
اوایل سال جدید میالدی، دنیا یک رکورد ناخوشایند خواهد زد. مصرف جهانی نفت 
از روزانه 1۰۰ میلیون بشکه فراتر خواهد رفت و احتماال این روند رو به افزایش هم 
خواهد بود. از ماه اکتبر که گزارش سازمان ملل متحد بی رودربایستی به تمام دنیا 
اعالم کرد نباید اجازه دهند دمای زمین بیش از یک و نیم درجه افزایش پیدا کند، 
حرف ها و وعده های زیادی شنیده ایم، اما اوضاع به همان روال سابق ادامه دارد. آزاد 
ش��دن گازهای گلخانه ای در س��ال 2۰1۸ سه درصد بیشتر شد و احتماال در سال 
2۰1۹ میالدی این درصد باز هم باالتر خواهد رفت. البته میزان انرژی های سبز و 
تجدیدپذیری که داریم تولید می کنیم باال رفته و سرعت افزایش آن هم خوب است، 
ام��ا تقاضای جهانی برای انرژی دارد از آن هم س��ریع تر ب��اال می رود. بنا بر گزارش 
آژانس بین المللی انرژی، جهان توانست فقط یک چهارم از افزایش تقاضا برای انرژی 
در سال 2۰1۷ را از راه انرژی های تجدیدپذیر تامین کند. حاال همین آژانس درباره 

افزایش بی سابقه مصرف نفت در دنیا هم هشدار داده است.
به عبارت دیگر، انرژی های تجدیدپذیر نیاز دارند که با سرعت گسترش پیدا کنند 
تا حداقل جلوی رشد تقاضا برای سوخت های فسیلی را بگیرند، اما آنها باز هم قادر به 
کنار زدن این سوخت های فسیلی نخواهند بود. چنین گام مهمی یا به افزایش شدید 
س��رمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر نیاز دارد و یا باید هزینه س��نگینی روی 
آزادسازی کربن تحمیل شود تا جلوی استفاده فزاینده از سوخت های فسیلی گرفته 

شود. به نظر نمی آید که در سال 2۰1۹ هیچ یک از این دو مورد را شاهد باشیم.
تداوم آزادس��ازی گازهای گلخانه ای همچنان باعث خواهد ش��د که سطح کربن 
در اتمسفر با سرعت بیشتری باال برود. در نتیجه، گرم شدن زمین هم سریع تر رخ 
خواهد داد. تعجبی ندارد که سال 2۰1۹ قرار است یکی از گرم ترین سال هایی باشد 
که تاکنون ثبت ش��ده. اینکه چنین چیزی را در س��ال 2۰1۹ ش��اهد باشیم یا نه، 
بستگی به قدرت پدیده اقلیمی ال نینو دارد که پیش بینی شده در چند ماه آینده 
گسترش پیدا خواهد کرد. بر این اساس، شاهد گرم شدن آب های سطح اقیانوس آرام 

خواهیم بود و این باعث خواهد شد که دمای زمین افزایش پیدا کند.
قوی بودن پدیده ال  نینو در س��ال 2۰1۶ باعث ش��د این سال به گرم ترین سالی 
که تاکنون ثبت شده بدل شود. سال های 2۰1۷ و 2۰1۸ کمی خنک تر بودند چون 
اثری از پدیده ال نینو نبود. البته هنوز ش��واهدی وجود ندارد که نش��ان بدهد ال 
نینوی امس��ال به اندازه سال 2۰1۶ شدید اس��ت. اما اعداد و ارقام نشان می دهند 
که س��طوح دی اکسید کربن در اتمسفر در سال 2۰1۹ رکورد جدیدی خواهد زد. 
سطح متوسط دی اکسید کربن جهانی در سال هایی که پدیده ال نینو رخ می دهد 
بیش��تر می شود. تازه این نکته هم هست که آتش سوزی گسترده جنگل ها و وقوع 
خشکسالی های گسترده نیز به شدت باعث افزایش سطح دی اکسید کربن می شوند.

خودروهای الکتریک ما را با خود خواهند برد
پیتر آلتمایر، وزیر امور اقتصاد و انرژی آلمان چند وقت پیش در یک نشس��ت از 
سران غول های صنعت خودروسازی این کشور یعنی فولکس واگن، مرسدس بنز و 
بی ام دابلیو یک س��وال ساده پرسید: باالخره کی می توانید یک خودروی الکتریک 
عالی مثل تس��ال بسازید؟ ظاهرا آلتمایر می خواس��ت آنها را تحت فشار بگذارد اما 

واقعیت این است که راه درازی تا ارائه پاسخ سریع به سوال او باقی نمانده.
در س��ال 2۰1۹، بسیاری از غول های خودروسازی خودروی الکتریک خود را به 
بازار خواهند فرستاد. برخی از آنها احتماال آنقدر خوب خواهند بود که با تسال رقابت 
کنند. البته تس��الی مدل 3 در رس��انه ها و بین مردم مورد توجه زیادی قرار دارد. 
هدف تس��ال این بوده که یک خودروی الکتریک بسازد که بتواند در بازار خودروی 
لوکس رقابت کند و فروش زیاد تسال هم نشان می دهد که ظاهرا در این راه موفق 

شده است. این خودرو از سال 2۰1۷ در بازار آمریکا بوده و قرار است در ماه فوریه یا 
مارس به بازار اروپا نیز عرضه شود. اما تسال به زودی تنها به یکی از گزینه ها در یک 
بازار بزرگ تبدیل خواهد شد. تسالی مدل 3 با رقابت شدیدی از سوی خودروهای 
الکتریک با ش��کل ها و سایزهای مختلف از جمله اس  یو وی، ماشین های اسپورت 
و ماش��ین های بزرگ خانوادگی مواجه اس��ت. این مدل ها در سال 2۰1۹ از سوی 
خودروسازان معتبر به بازار عرضه خواهد شد و بنابراین تسال باید فکری برای رقابت 
با آنها بکند. براساس اطالعات موجود، در سال 2۰1۹ می توانیم انتظار داشته باشیم 
که اولین خودروهای الکتریک فولکس واگن )نئو(، ولوو )ایکس. سی.  چهل( و آئودی 
)ای ترون( به بازار بیایند. بی  ام دابلیو دارد به خودروی آی سه خود یک آپدیت قوی 
برای باتری می دهد که معادالت را خیلی عوض خواهد کرد. مرسدس بنز هم دارد 
در خودروی جنریشن ای کیوی خود از تکنولوژی آلمانی به جای تکنولوژی قطعات 
تس��ال استفاده می کند. بی ام دابلیو هم مینی ای ساخته که برای اولین بار در سال 
2۰1۰ از آن رونمایی ش��د و قرار اس��ت با امکاناتش سر و صدای زیادی به پا کند. 
برای آنهایی هم که جیب شان پرپول تر است، خودروهای الکتریک استون مارتین، 

پورش و جگوار ارائه خواهد شد.
اتحادیه اروپا هدف خود را کاهش آزادسازی گازهای گلخانه ای به میزان 3۵درصد 
در 2۰س��ال آینده ق��رار داده و بنابراین اس��تفاده از خودروهای الکتریک حتما در 
سرلوحه توجه قرار دارد. اگر گزینه های بیشتری از سوی خودروسازان قابل اطمینان 
به بازار بیاید، تحقق این هدف حتی راحت تر و بهتر خواهد بود. مثال فولکس واگن 
اعالم کرده که می خواهد خودروهای کامال الکتریک تشکیل دهنده 3۰درصد از کل 
فروشش باشند و بنابراین روی این مسئله تمرکز زیادی وجود خواهد داشت. فولکس 
واگن می خواهد تا س��ال 2۰2۰ تعداد 2۰ مدل جدید خودروی الکتریک و تا سال 

2۰2۵ تعداد ۸۰ مدل خودروی الکتریک جدید به بازار عرضه کند.
اصوال قرار است در دو سال آینده ۸۵ مدل مختلف باتری دار خودرو به بازار عرضه 
ش��وند و تعداد ناوگان خودروهای الکتریک جهان با این اوصاف می تواند به زودی 

به 3۵۷ برسد.
آنچ��ه که درب��اره آینده ب��ازار خودرو پیش بینی می ش��ود این اس��ت که تمام 
خودروسازان مجبورند به خودروی الکتریک روی بیاورند وگرنه به تدریج از صحنه 
حذف خواهند ش��د. در حال حاضر تس��ال غول این عرصه اس��ت، اما بس��یاری از 
خریداران خودرو به دنبال گزینه هایی از خودروهای الکتریک مخصوص خانواده یا 
خودروهای الکتریک دیگر مثل پیک آپ الکتریک و یا اس یو وی الکتریک ارزان تر 
هس��تند و بنابراین، این بازار برای بازیگران زیادی ج��ا دارد. البته در خارج از بازار 
بزرگی مثل چین، در حال حاضر فروش برخی خودروهای الکتریک مثال نیس��ان 
لیف، شوی بولد و بی ام دابلیو ای سه چندان باال نیست ولی پیش بینی می شود که 

این روند خیلی زود تغییر کند.
خون مصنوعی در رگ های مان جریان می یابد

انتق��ال خون می تواند اف��راد زیادی را از مرگ نجات بده��د؛ هرچند که همواره 
مش��کل عدم تطابق تقاض��ا و عرضه در این م��ورد وجود دارد و ای��ن گاه به نتایج 
تراژیکی منجر می شود، اما به زودی قرار است علم این مشکل را برطرف کند. یعنی 
وابستگی به اهداکنندگان خون پایین خواهد آمد چون قرار است خون مصنوعی در 
آزمایش��گاه ها تولید شود. اصوال انتقال خون به تعداد زیادی اهداکننده و تجهیزات 
زیاد برای جمع آوری و نگهداری خون های اهداش��ده نیاز دارد. برخی از کشورها در 
جهان قادر به ساختن امکانات و تجهیزات الزم برای انجام این کار نبوده اند. حتی در 
برخی کشورهای پیشرفته دنیا هم ممکن است بیمارستان ها در زمان های خاصی به 

برخی گروه های خونی خاص دسترسی نداشته باشند.
اگر ساخت خون مصنوعی با موفقیت عملی شود، دیگر با چنین مشکالتی مواجه 
نخواهیم بود. در سال 2۰1۹، یک نوع از این خون مصنوعی که در آزمایشگاه تولید 

شده برای اولین بار روی انسان آزمایش خواهد شد.

پیش بینی  »نیوساینتیست« درباره پیشرفت جهان در سال جدید میالدی

وقتی از سال 20۱9 حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟

علی اصغر سعیدی
جامعه شناس



بیش��تر از یک قرن اس��ت که علم اقتصاد در جه��ان درگیر مناظره ای 
فکری ش��ده اس��ت؛ مناظ��ره ای که در یک س��وی آن، مدافع��ان اقتصاد 
دولتی ایس��تاده اند و در سوی دیگر آن، فیلس��وفان و اقتصاددانان معتقد 
ب��ه بازار آزاد قرار گرفته اند. این دو پارادایم اقتصادی عمری به درازای علم 
اقتصاد در تاریخ دارند و هر کدام س��اختار اقتصاد سیاس��ی خود را توصیه 
می کنند. در واقع، همان گونه که هرگاه س��خن از عدالت به میان می آید، 
این اقتصاددانان سوسیالیس��ت هس��تند که از آموزه های عدالت و برابری 
در اقتص��اد دفاع می کنند، هرگاه س��خن از آزادی به میان می آید نیز این 
اقتصاددانان بازار آزاد هستند که تنها راه توسعه اقتصادی را در آزادسازی 
اقتصادی جس��ت وجو می کنند؛ همان چیزی ک��ه آزادی اقتصادی نامیده 
می ش��ود و همپای مفهوم عدالت در اقتصاد سوسیالیستی، دارای ارزش و 

نزد اقتصاددانان آزاد، مقدس است.
اقتصاد باز و دشمنانش

آزادی اقتصادی مفهومی اس��ت که عمدتا ب��ه قوانین و محدودیت های 
دولتی کمتر برای مش��ارکت نهادها و بنگاه های خصوصی گفته می شود. 
به زبان س��اده، آزادی اقتصادی را می توان فرآیند کاهش نظارت مستقیم 
بر اقتصاد دانس��ت تا توسعه اقتصادی حاصل شود و چنین هدفی با ایجاد 
زیرس��اخت های قانونی که از آنها به عنوان نهادهای آزادی یاد می ش��ود، 
محقق خواهد شد. بس��یاری از کشورها در دهه های اخیر این فرآیند را با 
ه��دف افزایش رقابت پذیری اقتصادی در س��طوح مختلف دنبال کرده اند، 
تا جایی که عماًل در کش��ورهای در حال توس��عه، آزادسازی اقتصادی به 
افزایش س��رمایه گذاری های خارجی ختم می ش��ود؛ یعنی سیاست هایی 
در این کش��ورها در پیش گرفته می ش��ود که با کاهش قوانین دس��ت و 
پاگیر، ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور تسهیل شود؛ چنانچه در 
کش��ورهایی که رشد اقتصادی باالیی را در سال های اخیر تجربه کرده اند، 
تاثیر آزادس��ازی اقتصادی به وضوح دیده می ش��ود و این امر در تازه ترین 
گ��زارش بنیاد هریتیج از ش��اخص آزادی اقتصادی 2۰1۹ نیز به چش��م 

می خورد.
این بنیاد آمریکایی به س��نت هر ساله اش، کشورهای جهان را براساس 
شاخص آزادی اقتصادی )Economic Freedom Index( رتبه بندی 
کرده اس��ت. در تازه ترین گزارش بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی 
2۰1۹، ایران با امتیازی ۵1.1 در میان کشورهای با نظام اقتصادی تقریباً 
بسته ایستاده و باالتر از کشورهای آنگوال، توگو و چاد و پایین تر از لبنان، 
ماالوی و افغانس��تان در رتبه 1۵۵ از میان 1۸۰ کش��ور جهان قرار گرفته 

است.
در گزارش شاخص آزادی اقتصادی 2۰1۹ هنگ کنگ همانند سال های 
گذش��ته، آزادترین اقتصاد جهان معرفی ش��ده و پس از آن، کش��ورهای 
س��نگاپور، نیوزیلند، سوییس، اس��ترالیا، ایرلند، انگلیس، کانادا، امارات و 
تایوان ایستاده اند. کره شمالی نیز لقب بسته ترین اقتصاد جهان را به خود 
اختصاص داده و کشورهای ونزوئال، کوبا، اریتره، جمهوری کنگو، زیمبابوه، 
گینه اس��توایی، بولیوی، جزایر تیمور، الجزایر و اکوادور در رتبه های بعدی 

قرار گرفته اند.
دو شاخص سنجش آزادی اقتصادی

همه ساله ارزیابی های مختلفی به منظور اندازه گیری آزادی اقتصادی در 
کشورهای مختلف جهان صورت می گیرد. در این میان، دو شاخص آزادی 
اقتصادی جهان )EFW( و ش��اخص آزادی اقتص��ادی )IEF( مهم ترین 
معیارهای س��نجش آزادی اقتصادی هس��تند. ش��اخص اول که توس��ط 
گوارتنی، السن و بالک در موسسه فریزر ایجاد شده، تا سال 2۰۰۰ بسیار 
رایج بود و بیش��ترین کاربرد را در مطالعات و پژوهش ها داشت. در مقابل، 
ش��اخص آزادی اقتصادی که از س��وی بنیاد هریتیج و مجله وال استریت 
معرفی ش��د، به دلیل جامعیت در ارزیابی پژوهش های آماری مناس��ب تر 
است، اما از آنجا که این شاخص در سال 1۹۹۵ ایجاد شده و اطالعات آن 
برای سال های پیش از این تاریخ در دسترس نیست، در انجام پژوهش های 

مقایسه ای  و تاریخی کاربرد کمتری دارد.
طب��ق گفته های طراح��ان این دو ش��اخص، رده بندی های ارائه ش��ده 
همبس��تگی زیادی با میانگین درآمد باالتر در کش��ورهای مختلف دارد و 
وزن این مورد در نتیجه کلی رتبه بندی حدود 1۰درصد اس��ت. معیارهای 
اصلی هر دو ش��اخص عبارتند از: آزادی در مبادالت تجاری، اندازه و نقش 
دولت در اقتصاد، سیاس��ت های پولی و مالی کش��ورها و قوانین مربوط به 

حقوق مالکیت. همچنین امید به زندگی، سطح سواد، مرگ و میر نوزادان، 
دسترس��ی به منابع آب و فساد در جامعه، از دیگر معیارهایی هستند که 

برای ارائه رده بندی در نظر گرفته می شوند. 
براساس بررسی های انجام شده، آزادی اقتصادی بیشتر با شادی و نشاط 
مردم یک کش��ور به ش��دت همبس��تگی دارد. این مورد را هر دو شاخص  
موسسه هریتیج و فریزر تایید می کنند، اما این دو معیار، تفاوت هایی هم با 
یکدیگر دارند. برای مثال، شاخص موسسه فریزر نشان می دهد کشورهایی 
که آزادی اقتصادی باالتری دارند، به طرز معناداری کمتر در جنگ شرکت 
داشته اند و دموکراس��ی در یک کشور تاثیر چندانی بر این شاخص نشان 
نمی دهد، درصورتی که شاخص بنیاد هریتیج چنین چیزی را مدنظر قرار 
می دهد و البته تاثیر جنگ را هم لحاظ می کند. جالب است که با نگاهی 
به سه کشور صدرنش��ین رده بندی بنیاد هریتیج متوجه می شویم درگیر 
بودن در جنگ های جهانی به شدت در آزادی اقتصادی تاثیر داشته است 
و کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور و استرالیا در طول دهه های اخیر تقریباً 

هیچ جنگی را تجربه نکرده اند.
از سوی دیگر، بنیاد هریتیج ابعاد بیشتری از فعالیت بخش خصوصی را 
در س��نجش آزادی اقتصادی در نظر می گیرد که همین امر سبب شده تا 
با استفاده از این شاخص، آزادی اقتصادی در پژوهش ها ۶.2درصد افزایش 
یابد. ب��ه همین دلیل اعض��ای بانک جهانی هم برای محاس��به تغییرات 
س��رمایه گذاری در کش��ورهای مختلف از ش��اخص آزادی اقتصادی بنیاد 

هریتیج استفاده می کنند.
نقد روش شناختی آزادی اقتصادی

ام��ا با وجود مزایای معرفی ش��اخصی برای محاس��به آزادی اقتصادی، 
این امر کاس��تی هایی نیز دارد. الس��ن که خود از ایجادکنندگان شاخص 
موسس��ه فریزر بوده اس��ت، اذعان می کند: »بدون ش��ک تمامی تالش ما 
معرفی شاخصی به منظور محاسبه هرچه دقیق تر آزادی اقتصادی است، اما 
این کار از جهاتی مشابه اقتصاددانانی است که به دنبال روش بهینه برای 
محاس��به تولید ناخالص داخلی کشورها هستند، چون هرچه تالش کنید 
باز هم فعالیت های اقتصادی وجود دارند که قابل کمی س��ازی و سنجش 

نیستند. چنین مشکلی در مورد آزادی اقتصادی نیز صدق می کند.« 
عالوه بر این، انتقاداتی هم به نحوه محاس��به این ش��اخص ها وارد شده 
است، از جمله اینکه نتایج حاصل از این شاخص ها، به دلیل فروضی است 
که در س��اختار آنها نهفته و ممکن اس��ت کاماًل با واقعیت تطابق نداشته 
باشد. رابطه میان استانداردهای زندگی و آزادی اقتصادی مثالی برای این 
مورد اس��ت. این در حالی اس��ت که در کشورهای توسعه نیافته که آمارها 
چندان شفاف نیستند، بخش زیادی از اقتصاد به صورت غیررسمی فعالیت 
می کنند، بنابراین محاس��به آزادی اقتصادی با این روش ها که مس��تلزم 
آمارهای واقعی است، چندان دقیق و کارآمد به نظر نمی رسد. البته برخی 
بر این باورند که باید متغیرهای اجتماعی بیشتری را متناسب با شرایط هر 

کشور در تحلیل وارد کرد تا نتیجه کار با واقعیت مطابق باشد.
گزارش آزادی اقتصادی 20۱9

در شاخص آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد هریتیج محاسبه می شود، 
آزادی اقتص��ادی به عنوان حق هر انس��ان در کنترل نی��روی کار و اموال 
خ��ود، حق اش��خاص در انتخاب آزادانه مش��اغل و ح��ق تولید، مصرف و 
س��رمایه گذاری به صورت آزادانه تعریف شده است. این شاخص بر حسب 
عددی از صفر تا صد )بس��ته ترین اقتصاد صفر و آزادترین صد( س��نجیده 
می ش��ود و خود از چهار زیرشاخص شامل حاکمیت قانون )حقوق اموال، 
یکپارچگی دولت، کارایی قضایی(، اندازه دولت )مخارج دولت، بار مالیاتی، 
س��المت مالی(، کارایی قوانین )آزادی کس��ب و کاره��ا، آزادی بازار کار، 
آزادی ب��ازار پ��ول( و میزان باز بودن بازاره��ا )آزادی در تجارت، آزادی در 

سرمایه گذاری و آزادی مالی( تشکیل شده است.
در گزارش شاخص آزادی اقتصادی 2۰1۹، اطالعات 1۸۰ کشور جهان 
تا نیمه نخست سال 2۰1۸ مورد بررسی قرار گرفته  است و البته کشورهای 
عراق، لیبی، لیختن اشتاین، سومالی، سوریه و یمن به دلیل نبود اطالعات 
و داده ه��ای کافی یا درگیری در جنگ در گزارش امس��ال بنیاد هریتیج 

نیامده اند. 
در رتبه بندی بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی، کشورهای دارای 
امتیاز صفر تا ۴۹.۹ جزو نظام اقتصادی بسته، امتیاز۵۰ تا ۵۹.۹ دارای نظام 
اقتصادی تقریبا غیرآزاد، امتیاز ۶۰ تا ۶۹.۹ نسبتاً آزاد، امتیاز ۷۰ تا ۷۹.۹ 
دارای نظ��ام تقریباً آزاد و درنهایت، امتیاز ۸۰ تا 1۰۰ جزو نظام اقتصادی 

آزاد تعریف می شوند.
همانند س��ال های گذشته و برای بیست و پنجمین سال متوالی، هنگ 

کن��گ با ۹۰.۰2 امتیاز، آزادترین اقتص��اد جهان لقب گرفته و پس از این 
کشور، سنگاپور، نیوزیلند، سوییس، استرالیا، ایرلند، انگلیس، کانادا، امارات 
و تایوان در رده های دوم تا دهم ایس��تاده اند. کره شمالی نیز با امتیاز ۵.۹ 
به عنوان بسته ترین اقتصاد جهان معرفی شده و پس از آن، ونزوئال، کوبا، 
اریت��ره، جمهوری کنگو، زیمبابوه، گینه اس��توایی، بولیوی، جزایر تیمور، 
الجزای��ر و اک��وادور قرار دارن��د. همچنین در رده بندی امس��ال آمریکا در 
رده دوازده��م، آلمان در رده 2۴، قط��ر در رده 2۸، کره جنوبی 2۹، ژاپن 
3۰، اتریش 31، ترکیه ۶۸، فرانس��ه ۷1، ایتالیا ۸۰، عمان ۸۸، کویت ۹۰، 
عربستان ۹1، روسیه ۹۸، چین 1۰۰ و هند در جایگاه 12۹ جای گرفته اند.
ای��ران هم در گ��زارش آزادی اقتصادی 2۰1۹ با امتی��از ۵1.1 در بین 
کش��ورهای دارای نظام اقتصادی تقریباً بسته و باالتر از کشورهای آنگوال، 
توگو و چاد و پایین تر از لبنان، ماالوی و افغانستان در رده 1۵۵ جهان قرار 
گرفته اس��ت. امتیاز ایران در مقایسه با سال قبل ۰.2درصد بهبود داشته 
و باالترین امتیاز ایران به مخارج دولتی با امتیاز ۸۹.۸ و س��المت مالی با 
امتیاز ۸۹.۵ تعلق داشته است. پایین ترین امتیاز ایران نیز مربوط به آزادی 

سرمایه گذاری با تنها پنج امتیاز بوده است.
اقتصاد آزاد یا دولتی؟

اما در میان سیستم های اقتصادی تعریف شده در دنیا، یکی از بهترین و 
ایده آل ترین سیستم ها را می توان نظام اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد دانست؛ 
نظامی ک��ه در آن تمامی تصمیمات اقتصادی توس��ط فع��االن بازارهای 
مختلف اتخاذ می شود و از تعامل بین افراد و بنگاه های اقتصادی در جامعه، 
نح��وه تخصیص کااله��ا و منابع در اقتصاد تعیین می ش��ود. در این نظام 
افراد در مورد نحوه سرمایه گذاری و مصرف کاالهای مختلف تصمیم گیری 
می کنند و در واقع، این مردم هستند که کلید تمامی فعالیت های اقتصادی 

و موفقیت های اقتصادی هستند.
اقتصاد بازار آزاد، هفت ویژگی مهم دارد و مهمترین آن، این اس��ت که 
افراد کاالها و خدماتی را خریداری می کنند که متقاضی آن هستند و پول 
کافی برای خرید آن دارند، بنابراین در این نظام است که پول به عنوان یک 
عنصر ضروری برای زندگی مطرح می ش��ود. اهمیت پول در اقتصاد باعث 
می شود تا مردم اقدام به خرید و فروش انواع کاالها کنند و حداکثر سازی 
سود به عنوان اصلی ترین هدف فعالیت اقتصادی معرفی شود. در این نظام 
اقتصادی تامین نیازهای اجتماعی کمتر از کس��ب سود اقتصادی اهمیت 
دارد و از آنجا که هر کس برای کس��ب حداکثر درآمد تالش می کند، این 
طور تعبیر می ش��ود که ثروتمندان و فقرا در شرایطی زندگی می کنند که 
نتیجه تالش های آنهاس��ت و هر فردی به شرایطی در زندگی می رسد که 

لیاقت آن را دارد.
اما از دیگر نظام های اقتصادی می توان به نظام اقتصاد متمرکز یا دولتی 
اش��اره کرد که در آن دولت به عنوان کنترل کنن��ده فضای اقتصادی کار 
می کند. قوانین توس��ط دولت وضع می شود و تنها توسط دولت است که 
امکان حذف آن وجود دارد. در این فضای اقتصادی، بازار نقش کمی دارد و 
از تغییرات عرضه و تقاضا نمی توان به پیش بینی درستی در مورد تصمیمات 
سرمایه گذاری آینده یا سیاست های تولیدی آتی رسید. در واقع، این دولت 
یا ارگان دولتی حاکم بر اقتصاد است که می گوید کجا سرمایه گذاری شود 
و س��رمایه ها در جهت تامین منافع چه کس��انی صرف شود. در این نظام 
اقتصادی اغلب فس��اد مالی زیاد اس��ت، ولی جریان س��رمایه ها به سمتی 
می رود که مقامات دولتی تعیین می کنند و بعضاً هم تصمیمات سیاس��ی 
در این جهت گیری اثر گذار است. در این فضای اقتصادی افراد درآمدهای 
کم��ی دارند ولی اختالف درآمد افراد ب��ا توانایی های مختلف چندان زیاد 
نیس��ت. در این نظام انگیزه فعالیت اقتصادی کمتر است زیرا بوروکراسی 
به اندازه ای زیاد اس��ت که تعداد کمی از مردم فرصت ثروتمند شدن را به 
دس��ت می آورند. انگیزه نوآوری و تولید کمتر و اختالف طبقاتی هم کمتر 
اس��ت. به دلیل اینکه بوروکراسی در این نظام زیاد است و دولت در مورد 
هر فعالیت اقتصادی تصمیم گی��ری می کند تعامل اقتصادی و تجاری در 
این نظام با دنیا کم است و نرخ رشد اقتصادی و صنعتی هم کمتر از دیگر 

کشورهاست.
در نهایت باید گفت با اینکه ویژگی های اقتصاد آزاد بسیار ایده آل است 
و اقتصاد را به س��مت رش��د و توسعه هدایت می کند، اما ایجاد این فضای 
اقتصادی ایده آل بسیار دشوار است. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان 
پیشنهاد می کنند نظام اقتصادی مختلط در کشورها اجرا شود؛ نظامی که 
دولت ها در تخصیص منابع اقتصادی و توزیع ثروت نقش داش��ته باش��ند 
و توام��ان افراد و بنگاه ه��ای اقتصادی هم به فعالیت در فضای اقتصادی و 

تصمیم گیری های اقتصادی مشغول باشند.

گزارش 20۱9 بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی منتشر شد

نظام اقتصادی تقریبا بسته ایران
یادداشت

 نوستالژی برندها
فرصتی برای رونق صنعت است

1-نوس��تالژی معانی متعددی دارد، یکی از مهم ترین آن معانی، 
روایت است؛ یعنی رهایی از خود با نقد خود. در دوره جدید انسان 
با ورود به جامعه اطالعاتی، بازتابی تر ش��ده است، آگاهی ها افزایش 
پی��دا کرده و این در همه ابعاد زندگی مردم نمایان اس��ت. در این 
دوره گرایش به خود و نمایش خود زیاد ش��ده اس��ت. در گذش��ته 
انس��ان، انسان اجتماعی تری بود تا فردی. برای انسان گذشته، نگاه 
دیگ��ران و انعکاس ویژگ��ی او در میان مردم مهم ب��ود. یعنی من 
مفعولی اهمیت دارد و برعکس در این دوره من فاعلی اهمیت دارد. 
به قول دکارت، من می اندیش��م، پس هس��تم و این در دوره جدید 

مصداق دارد. انسان امروز روایت خود را دارد.
2- نوس��تالژی نوعی بازگشت به خویش��تن است. روایت در این 
بره��ه زمان��ی به فرد کمک می کن��د تا به خود بیش��تر توجه کند. 
بازگش��ت به خود، بازگشت به س��نت نیست. بلکه کاویدن و رهایی 
فرد اس��ت. روایت در میان گروه هایی که کمتر س��ابقه روایت گری 
از خود داش��ت هم اهمیت دارد. مثال روحانیون، سیاس��تمداران و 
روش��نفکران هر کدام روایتی از خود می گویند، کاری که قبال اصال 

انجام نمی شد.
 3-اگر مقاطع مهمی در تاریخ گذش��ته ی��ک ملتی اتفاق افتاده 
باش��د، مثل انقالب یا جنگ در س��اختن نوستالژی ها اهمیت دارد. 
مثال در فرانسه سالگرد های گذشته را به صورت مناسکی بزرگداشت 
می گیرند. آنها صحنه های بازگشت به گذشته را دارند. همه جوامع 
ممکن اس��ت علیه بخش��ی از گذشته خود ش��وریده باشند ولی به 
بخش��ی از گذش��ته خود برمی گردند که از نظر آنه��ا افتخارآفرین، 
شیرین و دارای اهمیت است. این نوستالژی ها مثبت است نه منفی. 
مردم بخش منفی خاطرات خود را فراموش می کنند. فرانس��وی ها 
شکس��ت خود را یادآوری نمی کنند ی��ا در تاریخ ایران می خواهند 
خاطرات دختران قوچان را فراموش کنند. گردش��گری تاریخ امروز 
معمول اس��ت و این هم نوعی به بازگشت به گذشته پرافتخار است 
تا گذش��ته پردرد و رنج. این نوعی رفتن به س��مت اصالت ها است. 
این نوعی بازگش��ت به دوره اصیل است. امروزه مردم تمایل زیادی 

به گذشته دارند و به سمت اصالت ها می روند.
 ۴-مردم با نوس��تالژی امروزه، علیه زمان حال خود ش��وریده اند. 
یعنی وقتی آرزو و آمال ها به محرومیت می رسد، مردم برای رهایی 
از این وضعیت یا فراموش��ی این وضعیت از گذش��ته پرافتخار خود 
می گوین��د و اعت��راض خود را علی��ه حال این گونه ب��ر زبان جاری 
می کنند. فرد خود را با روایت و بازگش��ت به گذشته رها می کند و 
از صنف خود انتقاد می کند. بازگش��ت به گذشته به عنوان توجه به 
حماس��ه هایی که به یک ملت هویت می دهد که س��بب می شود با 

تکیه بر این هویت ها فرد گاهی احساس رهایی  کند.
 ۵-نوس��تالژی گاهی به دلیل عدم همگامی با تحوالت روز است. 
گاهی احساس می کنیم که در این دوره نسبت به دوره های گذشته 
چیزهایی را از دست داده ایم. مثال در حوزه اقتصاد مدام به برندهای 
قدیمی چون کفش ملی، ارج و . . . توجه یا با حسرتی از تاریخ این 
صنایع سخن گفته می شود. در این یادآوری خاطرات مردم اعتراض 
می کنند که چرا نتوانس��ته ایم از گذش��ته جلو بیفتیم یا چرا عقب 
مانده ایم یا با کشورهای دیگر صنعتی همگام نشده ایم. مرگ برندها 
یک دلیل مهمی برای نوس��تالژی است. کسانی که در جست وجوی 
هویت گمگش��ته خود در دوران جدید هس��تند از گذشته صنعتی 
خود می گویند و به هویت ملی خود توجه دارند. انسان دوره جدید 
چندهویتی اس��ت؛ هویت جهانی، مل��ی و منطقه ای. تعدد هویت ها 
هم نوس��تالژی را به همراه دارد. در گذش��ته هویت چندگانه نبود. 
در ای��ن دوره با ادغ��ام اقتصادی و جهانی ش��دن، جهان به صورت 
کلی دیده ش��ده است و شرکت ها و کش��ورها بدون مرز با هم کار 
می کنند، ولی به لحاظ فرهنگی هویت های چندپاره س��بب جدایی 
ش��ده اس��ت. این نوعی بحران هویت است. گذش��ته، حماسی تر از 

حال و آینده است.
۶-برندها ظهور، اوج و مرگ دارند. مدیران شرکت ها با کارآفرینی 
نوی��ن می توانند مرگ برند خود را به مرز مرگ نزدیک کنند. وقتی 
ادام��ه رقابت نباش��د اینها می توانند با واقع بینی ی��ا با برند دیگری 
هم��کاری کنند یا تولی��د آن برند را متوقف  کنند. از س��وی دیگر 
بازگش��ت برندها یک فرصت استثنایی برای اقتصاد و صنعت کشور 
اس��ت. می توان از فرصت این برندها و از گذش��ته تاریخی محبوب 
آنه��ا برای س��اختن آینده ی��ک صنعت بهره گرف��ت. بعضی از این 
برندها امکان احیا دارند. در همه جای دنیا این وضعیت چنین است. 
یعنی از برند مرده می توان برای ساخت برندی در دوره جدید بهره 
گرفت. یکی از کارهای کارآفرین ها رفتن به سمت برندهای قدیمی 
و محبوب است. وقتی ارج هیچ تولیدی ندارد ولی در زندگی مردم 
نام نیکی داشته است، کارآفرین می تواند از نوستالژی مردم به نفع 

احیا تا ترویج برند استفاده کند.
 ۷-برخی در ش��رایط مس��ائل و مش��کالت متع��دد اجتماعی از 
مرگ نوس��تالژی ها می گویند، ولی من فکر می کنم مرگ نوستالژی 
معنادار نیس��ت. اگر بازگش��ت به تاریخ و بازگشت به اصالت را نگاه 
کنیم، می بینیم در دوره جدید امکان ترابری و گردش��گری مجازی 
افراد به تاریخ جلوی هر نوع فراموش��ی تاریخی را می گیرد. انس��ان 
احتیاج روزمره به جست وجوی اصالت ها دارد و این مراحل مختلفی 
دارد. آنتون��ی گیدنز معتقد اس��ت که مردم معموال از س��نت های 
ابداعی برای بازیابی اصالت ها اس��تفاده می کنند و این دلیلی است 
که نشان می دهد مردم و فرهنگ ها می خواهند اصالت تاریخی خود 

را در هر شرایطی حفظ کنند.
۸-ه��ر قدر ما با جامعه مدرن، پیچیده با معماری پس��ت مدرن و 
نابرابری عریان مواجه هستیم، بازگشت به گذشته و نوستالژی گرایی 
رواج می یابد. در این ش��رایط فرد ب��ه دنبال فرصتی برای رهایی از 
آلودگی است و این راه، فرار به گذشته است. روز به روز جامعه وارد 
ش��رایط پیچیده تری می شود. این شرایط فقط درباره تاریخ نیست، 
چی��زی که اصال��ت دارد تاریخ، فرهنگ و طبیعت اس��ت. مردم در 
این حوزه ها به دنبال اصالت هس��تند و احیای خویش��تن خویش با 

بازگشت به گذشته.
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بان��ک مرکزی به تازگی از تصمیم جدی��دی برای نظام بانکی خبر داده 
اس��ت که برمبنای آن، قرار اس��ت دارندگان کارت های بانکی، دس��ت از 
کارت های مغناطیسی برداشته و به کارت های هوشمند روی بیاورند. کارت 
هوشمند که با نام های کارت تراشه دار یا کارت با مدار مجتمع هم شناخته 
می شود کارتی است که روی آن مدار مجتمع نصب شده  است. از این نوع 
کارت می توان به جای کارت اعتباری و کارت پول یا در سامانه های امنیتی 
کامپیوتری، س��امانه های تشخیص هویت و بس��یاری موارد دیگر استفاده 
کرد و با اس��تفاده از چنین کارت هایی امکان تجمیع حساب های افراد به 
وجود می آید. کارت هوشمند در حال حاضر به صورت محدود به سیستم 
بانکداری کشور اضافه شده است و یکی از بانک ها کارت های مغناطیسی را 
به کارت های هوشمند تبدیل کرده و عالوه بر امور بانکی با کارت عابربانک 

امکان پرداخت هزینه های مترو و اتوبوس هم وجود دارد.
به گزارش مهر، ش��اید یکی از مهمتری��ن رویدادهایی که طی روزهای 
گذشته از سوی بانک مرکزی اعالم شده، موضوع کوچ کاربران نظام بانکی 
از کارت های مغناطیسی کنونی به کارت های هوشمند باشد. کارت هایی که 
قرار است که به لحاظ ایمنی و امنیت، گام جدیدی در راستای ارائه خدمات 
بانکی ایمن برای مشتریان نظام بانکی باشند و عالوه بر اینکه امکان تجمیع 
حس��اب های افراد را داشته باش��ند، راهکاری هم برای تشخیص هویت و 

پایان دادن به روند صدور کارت های بانکی اجاره ای باشند.
حرکت به سمت کارت های هوشمند

واقعیت آن اس��ت که حضور کارت های اجاره ای در اقتصاد ایران و نظام 
بانکی، مدت های زیادی اس��ت که دردسرساز شده و آخرین مورد آن هم، 
یکی از بانک های کش��ور بوده که اس��تفاده از این کارت ها در آن حاش��یه  
ایجاد کرده و اکنون دادگاه آن در حال برگزاری اس��ت؛ به خصوص اینکه 
استفاده از این کارت ها به نام کارتن خواب ها موج جدیدی از سوءاستفاده از 
آن را به دنبال داشته است. این تلنگری برای بانک مرکزی بود تا استفاده 
از کارت های هوشمند را که سد راهی برای این گونه سوءاستفاده ها هستند، 

هرچه سریع تر در نظام بانکی عملیاتی کند.
حال بانک مرکزی تصمیم گرفته تا سیستم جدیدی را برای کارت های 
بانکی اعمال کند و دارندگان کارت های بانکی را از کارت های مغناطیسی 
به س��مت کارت های هوش��مند کوچ بدهد. بر این اساس قرار است که با 
فرم��ان بانک مرکزی، به زودی کارت های هوش��مند در نظام بانکی فعال 
ش��ده و مشتریان این بخش از اقتصاد ایران، با نوع جدیدی از کارکردهای 

کارت های بانکی آشنا شوند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در هفته ای که گذشت، رسما 
حرکت نظام بانکی به س��مت استفاده از کارت های هوشمند را اعالم کرد 
و از تصمیم بانک مرکزی برای اجرایی شدن این گونه کارت ها خبر داد، اما 

اینکه کارت های هوش��مند، دقیقا چه مزیتی نسبت به کارت های فعلی یا 
همان کارت های مغناطیسی دارند، موضوعی است که باید از سوی شبکه 
بانکی کشور برای مشتریان شرح داده شود تا بتوان با انگیزه بیشتری مردم 
را به سمت استفاده از این کارت ها و تعویض کارت های قدیمی با آنها و نیز 

پذیرش هزینه های مترتب بر آن سوق داد.
کارت های هوشمند چه شاخصه هایی دارند؟

کارت های بانکی هوش��مند به نام های کارت تراش��ه دار یا کارت با مدار 
مجتمع هم ش��ناخته می شوند. روی این نوع کارت ها، مدار مجتمع نصب 
شده  و از آن می توان به جای کارت اعتباری و کارت پول هم استفاده کرد، 
اما نکته حائز اهمیت که بیشتر به عنوان یکی از شاخصه های مهم این نوع 
کارت ها مطرح اس��ت، استفاده از آن در س��امانه های امنیتی کامپیوتری، 
س��امانه های تشخیص هویت و بسیاری موارد مش��ابه است و در کنار آن، 
آنگونه که کارشناسان حوزه پرداخت الکترونیکی می گویند، امکان تجمیع 

حساب های افراد نیز به وجود خواهد آمد.
در همی��ن زمینه، یک کارش��ناس نظام بانکی گف��ت: کارت های بانکی 
هوش��مند شبیه به یک رایانه س��اده و کوچک است که می تواند از طریق 
دس��تگاه کارت خوان و اتص��ال طالیی خود، ارتباط برق��رار کرده و امکان 

دسترسی به اطالعات درون حافظه آن را فراهم آورد.
وی افزود: در سطح جهان بانک ها، مراکز مخابراتی، سازمان های دولتی، 
مراکز بهداش��تی، مراکز ارائه خدمات، مراکز آموزش��ی، مراکز تفریحی از 
خدمات کارت های هوشمند بهره می برند و البته ورود شرکت هایی همچون 
ویزا کارت و مسترکارت باعث گسترش هرچه بیشتر استفاده از کارت های 

هوشمند در قالب کارت های اعتباری در جهان شده است.
تفاوت کارت های مغناطیسی با هوشمند

محمد مراد بیات، مدیرعامل مرکز فرهنگ س��ازی و آموزش بانکداری 
الکترونیک نیز با بیان اینکه در کارت های هوش��مند، تراشه های حافظه 
و ریزپردازنده برای ذخیره س��ازی و پردازش داده ها قرار داده می ش��ود، 
گفت: کارت هوش��مند، حکم یک کامپیوتر کوچک را دارد که می تواند 
در جی��ب افراد جای گیرد؛ ضمن اینکه این کارت ها به دلیل بهره گیری 
از ابزار رمزنگاری، مدیریت گذرواژه، شناس��ایی کاربران و دیگر ابزارهای 
مرتب��ط از امنیت باالیی نس��بت ب��ه کارت های مغناطیس��ی برخوردار 

هستند.
وی افزود: دومین مزیت کارت های هوش��مند در مقایس��ه با کارت های 
مغناطیس��ی ذخیره سازی حجم بس��یار زیاد اطالعات بوده و البته قابلیت 
تجمیع کارت های مختلف در یک کارت نیز وجود دارد؛ پس به بیان دیگر 
می توان زمینه استقرار دولت الکترونیک را با تجمیع کارت های مختلف در 

کشور فراهم کرد.

کارت های هوشمند از سال 98 عملیاتی می شوند
در ای��ن میان، ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز 
با بیان اینکه کارت های هوش��مند، ارتقای امنی��ت تراکنش های بانکی را 
تضمی��ن می کند، اعالم کرد: پرداخت با موبایل و کارت بانکی هوش��مند، 
با امنیت بیش��تری صورت خواهد گرفت؛ این در حالی اس��ت که سیستم 
پرداخت با کارت هوشمند، از سال ۹۸ قابل استفاده بوده و اگر کارت های 
بانکی هوشمند ش��وند، پرداخت آفالین نیز میسر است و در صورت لزوم 
در انتظار ارسال قرار می گیرد. وی معتقد است که صاحب کارت هوشمند 
می توان��د مدیریت خطر و ریس��ک را در پرداخت های خود صورت دهد و 
البته تراکنش های ریز را هم می توان در مجموع با یک رمز بانکی به بانک 

ارسال کرد و کسر مبلغ از حساب اصلی را شاهد بود.
 در ماه های گذش��ته و در اولین آزمون استفاده از کارت های هوشمند، 
بانک مرکزی بانک های کش��ور را تش��ویق کرده است تا با هوشمندسازی 
کارت های بانکی، امکان اتصال آنها به کارت سوخت را هم ایجاد کنند. در 
مهلت زمانی که برای گرفتن کارت سوخت از سوی وزارت نفت اعالم شده 
بود، بسیاری از بانک ها دست به تبلیغات گسترده ای زدند تا از این طریق 

بتوانند مشتریان جدیدی را برای خود دست و پا کنند.
بان��ک مرکزی در اطالعیه خ��ود در این باره اعالم ک��رد: »طرح اتصال 
کارت های بانکی به نظام مدیریت مصرف س��وخت کشور با بهره گیری از 
زیرس��اخت های تبادل داده و ابزارهای تس��ویه و پرداخت در نظام بانکی 
اجرا شد. در این طرح به جای صدور کارت جدید سوخت، از طریق اتصال 
برخط به نظام پرداخت بانک��ی، از کارت های بانکی موجود هم میهنان به 
عنوان کارت س��وخت استفاده می شود. برای انجام این اتصال، با همکاری 
وزارت ارتباطات، رابط کاربری بس��یار س��اده و با کاربری آسان ایجاد شده 
که براس��اس کد ملی هر شخص، فهرست کارت های بانکی وی به نمایش 
درآمده و انتخاب یکی از آنها به عنوان کارت سوخت با سهولت و بدون نیاز 
ب��ه ورود اطالعات صورت می گیرد. در ادامه هم میهنان می توانند از کارت 
بانکی خود هم برای س��وخت گیری و هم پرداخت بهای سوخت از طریق 
پایانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و زحمت س��وختگیری اثرگذار 

خواهد بود.«
البته بزرگترین چالش��ی که هم اکنون برای صدور گس��ترده کارت های 
هوشمند در کش��ور وجود دارد، واردات تراشه های این کارت هاست است. 
آنگونه که گزارش اتاق بازرگانی تهران نش��ان می دهد، در ماه های گذشته 
مش��کالتی برای واردات و استفاده از آنها در کشور به وجود آمده است؛ تا 
جایی که راهنمایی و رانندگی که مدتی اس��ت گواهینامه های رانندگی را 
به صورت هوشمند صادر می کند، با مشکل مواجه شده است که نیاز است 

برای آن فکری کرد.

امکان مدیریت ریسک در تراکنش های بانکی بیشتر می شود

مهاجرت به کارت های هوشمند 

وزی��ر راه و شهرس��ازی به فع��االن اقتصادی توصیه ک��رد که با کاهش 
وابستگی خود به ارز، موجبات افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی و نیز 

پایداری اقتصاد و تولید را رقم بزنند.
محمد اس��المی در حاشیه مراسم ویژه گرامیداشت س��الروز ورود امام 
خمینی )ره( به میهن در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: توصیه و درخواستی 
که از فعاالن اقتصادی دارم این اس��ت که وابس��تگی خود را به ارز کاهش 
دهند تا با آرامش و روند مطمئن تری مسیرهای اقتصادی پیش رود و مردم 
نقش بیشتری را در این زمینه ایفا کنند و سهم بازار ایران در دنیا افزایش 

یابد و اقتصاد و تولید پایدار شود.
او در مورد س��ازوکار مالی ایران و اروپا نیز خاطرنشان کرد: این سازوکار 
به منظور ایجاد مصونیت در قبال تحریم آمریکایی هاست و نکته اصلی این 
اس��ت که ش��رکت های مختلف که قصد دارند با ایران همکاری و فعالیت 

کنند دچار آسیب نشوند.
به گزارش ایس��نا، وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اینکه همواره مردم 
باعث شدند نقشه دشمنان نقش بر آب شود، اظهار کرد: در طول ۴۰ سال 
انقالب اس��المی انواع توطئه ها چیده شد، اما دولت و ملت واحد هستند و 

در ش��رایط گوناگون مردم با ایستادگی و دولت با تالش و پشتکار موجب 
شدند خللی در امور زندگی مردم وارد نشود؛ هرچند بعضاً شاهد نوساناتی 
بودیم که به طور مثال می توان به اتفاقات چند وقت اخیر اش��اره کرد که 
اگر تمهیدات الزم اندیشیده نمی شد، آثار زیان باری به جامعه روا می کرد.

وی ادامه داد: امیدوار هس��تیم فعالیت های مختلف با یکپارچگی پیش 
برود و برنامه های س��ازندگی بتواند مسیر خود را طی کند. در حال حاضر 
به سمت اهداف توسعه برنامه ریزی شده در حرکت هستیم و تراز اقتصادی 
توان تولیدی و عدم وابستگی به ارز نسبت به سال های قبل قابل مقایسه 
نیست. همچنین وزیر راه و شهرسازی در مراسم ویژه گرامیداشت سالروز 
ورود امام خمینی )ره( به میهن با اش��اره به اینکه هر س��اله این لحظات 
را جش��ن می گیری��م و خاطرات را مرور می کنیم، گف��ت: ما در این روز با 
آرمان های امام راحل پیمان می بندیم و اعالم می کنیم که راه ایشان ادامه 
دارد. اساس جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی ایران بر تقواست و آنچه به 
تقوا بنا نهاده شده باشد ابدی خواهد بود و ما همواره باید خود را در پیشگاه 

الهی ببینیم و برای اهداف جمهوری اسالمی ایران تالش کنیم.
وی ادامه داد: دش��من از بدو پیروزی انقالب اسالمی، توطئه های ریز و 

درشتی را مدنظر قرار داده و اجماع جهانی و شبه جهانی انقالب را به وجود 
آورده است. امام خمینی )ره( با سلطه مقابله کرد و هدف انقالب اسالمی 
ایران سلطه س��تیزی بود، بنابراین اگر بنا بود س��لطه پذیر باشیم نیازی به 

انقالب احساس نمی شد و دلیلی برای تقدیم هزاران شهید نبود.
اسالمی با بیان اینکه کشور در شرایطی قرار گرفته که آخرین توطئه های 
جنگ اقتصادی را به خود می بیند، اظهار کرد: دشمنان قصد دارند از طریق 
کاهش ارزش پول ملی و نیز تهدیدات مختلف و تسلط بر جریان های مالی 
دنیا به نظام جمهوری اسالمی ایران صدمه بزنند و این در حالی است که ما 
زیرساخت ها و تراز تجاری بسیار مستحکمی داریم، چراکه کشور ما درون زا 
بوده و از ثروت های باالیی برخوردار اس��ت و مردم را به عنوان پشتوانه در 
کنار خود می بیند. وزیر راه و شهرس��ازی گفت: تمام تالش دش��منان این 
اس��ت که کشور بر تکنولوژی های پیش��رفته دست پیدا نکند، چراکه آنها 
معتقد هستند اگر ایران به عنوان کشوری دارای ذخایر طبیعی، ایدئولوژی 
و پشتوانه مردمی بتواند به تکنولوژی های پیشرفته مسلط شود کسی یارای 
مقابله با آن نخواهد بود، اما ما تاکید می کنیم کس��ی نمی تواند برای ملت 

ایران تصمیم بگیرد و همواره مردم برای خود تصمیم گیرنده بوده اند.

توصیه وزیر راه به فعاالن اقتصادی

وابستگی ارزی خود را کم کنید

دریچــــه

با افزایش سقف معافیت مالیاتی
450 هزار تومان به نفع حقوق بگیران شد

با افزایش س��قف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال آینده، 
ح��دود ۴۵۰ هزار تومان در مقایس��ه با امس��ال ب��ر معافیت حقوق 

کارکنان افزوده شده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، گرچه دولت س��قف معافی��ت مالیاتی حقوق 
کارکن��ان را ت��ا 2میلی��ون و 3۰۰ ه��زار تومان یعنی براب��ر با رقم 
س��ال جاری در الیحه بودجه پیش بین��ی کرده بود، اما مجلس رقم 
پیشنهادی دولت را نپذیرفت و ۴۵۰ هزار تومان آن را باال برده و به 

2میلیون و ۷۵۰هزار تومان افزایش داد.
این در حالی اس��ت که اگر سقف معافیت حقوق کارکنان نسبت 
به س��ال جاری افزایش پیدا نمی کرد، می توانست تعداد بیشتری از 
حقوق بگی��ران را درگیر پرداخت مالیات کند؛ چرا که در هر صورت 
ب��ا توجه به افزایش متوس��ط 2۰درصدی که برای حقوق در س��ال 
آینده پیش بینی ش��ده، مبلغی که به حقوق کارکنان اضافه می شود 
می توانست در مواردی از سقف 2میلیون و 3۰۰ هزار تومان بگذرد؛ 
از ای��ن رو با افزای��ش معافیت به 2 میلی��ون و ۷۵۰ هزار تومان، تا 

حدی امنیت کارکنان برای پرداخت مالیات را افزایش می دهد.
افزایش تورم در ماه های اخیر و به دنبال آن سخت ش��دن شرایط 
اقتصادی و معیش��تی موجب شد که حتی در سال جاری نیز بحث 
افزای��ش مجدد حقوق کارکنان مطرح باش��د که در نهایت عملیاتی 

نشده و به توزیع بسته حمایتی ختم شد.
بر این اساس، افزایش حقوق در سال آینده مورد توجه نمایندگان 
ب��ود و حتی بع��د از پیش��نهاد 2۰درصدی در الیح��ه، در مواردی 
انتقاداتی مطرح و خواس��تار افزایش بیش��تری ش��دند، اما سرانجام 
2۰درصد مصوب شد. در این شرایط جنبه دیگر حقوق مورد توجه 
قرار گرفت و س��قف معافیت مالیات��ی آن افزایش پیدا کرد. این در 
حالی اس��ت که اگر سقف معافیت افزایش پیدا نمی کرد، با توجه به 
رش��د 2۰درصدی حقوق می توانست بخش��ی از کارکنان فعلی که 
مش��مول مالیات نبودند را نیز در بر گیرد که خود موجب آسیب به 

دریافتی کارکنان می شد.
ای��ن در حالی اس��ت که کارکن��ان از جمله گروه هایی به ش��مار 
می رون��د که س��هم قابل توجه��ی در درآمد مالیاتی س��االنه دولت 
دارن��د؛ به طوری که برای امس��ال کل درآم��د مالیاتی حدود 1۴۸ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده ب��ود که از این رقم 1۹ هزار و 
۴۰۰ میلیون تومان مربوط به مالیات بر درآمد است؛ از این رقم نیز 
ح��دود 11 هزار و ۸۰۰ میلیون تومان را کارکنان پرداخت می کنند 
که ۶,1۰۰میلیارد تومان به حقوق کارکنان بخش عمومی و ۵,۷۰۰ 

میلیون تومان به حقوق کارکنان بخش خصوصی اختصاص دارد.
اما مروری بر روند تصویب سقف معافیت حقوق کارکنان در دولت 
یازده��م و دوازده��م از این حکایت دارد که تقریباً هر س��اله تغییر 
کرده اس��ت که عمدتاً نیز بعد از ارائه الیحه بودجه به مجلس ثبت 
شده است؛ بر این اساس در سال 13۹3 که اولین بودجه پیشنهادی 
دولت روحانی بود س��قف معافیت مالیاتی درآمد ساالنه 12 میلیون 

تومان و هر ماه یک میلیون تومان بود.
در س��ال 13۹۴ س��قف معافیت مالیاتی کارکن��ان به درآمد 13 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در س��ال افزایش یافت که در این حالت 

حقوق دریافتی یک میلیون و 1۵۰ هزار تومان در ماه معاف بود.
در سال 13۹۵ نیز 1۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد ساالنه ای 
ب��ود ک��ه کارکنان را از پرداخت مالیات مع��اف می کرد و در هر ماه 
حقوق یک میلیون و 3۰۰ هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار 
بود، اما در سال گذشته معافیت مالیاتی حقوق کارکنان به 2میلیون 
تومان افزایش یافت که رش��د حدود ۷۰۰ هزار تومانی داشت و در 
مجموع در س��ال تا حق��وق 2۴ میلیون توم��ان از پرداخت مالیات 
معاف شد. برای س��ال جاری 2میلیون و 3۰۰ هزار تومان دریافتی 
هر ماه برای کارکنان از مالیات معاف شد که در طول سال مجموع 

درآمد 2۷میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را در بر می گرفت.
در س��ال آینده دولت برای سقف معافیت مالیاتی کارکنان همان 
2میلیون و 3۰۰ هزار تومان سال جاری را در الیحه بودجه پیشنهاد 
کرد ولی کمس��یون تلفیق در جریان بررسی الیحه بودجه این رقم 
را ت��ا 2 میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش داد تا کلیه کارکنانی که 
دریافتی حقوق آنها در طول س��ال به 33 میلیون تومان می رسد، از 

پرداخت مالیات معاف باشند.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران پاسخ داد
 علت افزایش قیمت طال و سکه

در هفته  ای که گذشت
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر تهران اعالم 
کرد در هفته ای که گذش��ت قیمت طال و س��که روند افزایشی و رو 
به رش��دی را تجربه کردند که ناش��ی از نوس��انات نرخ ارز و اونس 

جهانی طالست.
ابراهی��م محمدولی در گفت وگو با ایس��نا، گف��ت: در هفته ای که 
گذش��ت افزایش قیمت در بازار س��که و طال مشاهده شد که باعث 
رکود در بازار مصنوعات طال و جواهر، کاهش قدرت تصمیم گیری و 
خرید در بین مردم و فعاالن بازار ش��ده است که به نفع هیچ کسی 

نیست و امیدواریم وضعیت بازار بهتر و نوسانات کنترل شود.
وی افزود: قیمت هر گرم طالی 1۸ عیار در هفته ای که گذش��ت 
از ح��دود 3۴۷ هزار تومان به ح��دود 3۸۰ هزار تومان در عصر روز 
پنجشنبه رس��ید. همچنین هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدی��د ک��ه 3 میلیون و ۹۷۰ ه��زار تومان در اوای��ل هفته معامله 

می شد، قیمتش به ۴میلیون و 2۹۰ هزار تومان افزایش یافت.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان و سازندگان طال و جواهر  ادامه داد: 
البته هر اونس طال در بازار جهانی نیز در هفته ای که گذش��ت روند 
پرنوس��انی را تجربه کرد؛ به گونه ای که با وج��ود اینکه نرخ آن در 
ابت��دای هفته حدود 1۰۹۵ دالر بود، به 12۸۵ دالر رس��ید و روند 

کاهشی نسبت به روز قبلش داشت.
براس��اس این گزارش، آخرین قیمت س��که و طال که در س��ایت 
رس��می این اتحادیه صنفی آمده بدین شرح است: هر مثقال طالی 
1۷ عیار: یک میلیون و ۶1۵ هزار تومان، هر قطعه س��که تمام بهار 
آزادی طرح قدیم: ۴میلیون و 1۶۰ هزار تومان، هر قطعه نیم سکه: 
2میلیون و 2۶۰ هزار تومان، هر قطعه ربع سکه: یک میلیون و 3۷۰ 

هزار تومان، هر قطعه سکه گرمی: ۷1۵ هزار تومان.
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رئیس کانال مالی اروپا و ایران کیست؟
منفعت اقتصادی ساز و کار اروپا برای ایران

اروپا س��ازوکار مالی ویژه موسوم به SPV را باالخره راه اندازی کرد و 
با عملیاتی ش��دن این سازوکار، منافع اقتصادی برای ایران ایجاد خواهد 
ش��د که همکاری ش��رکت های کوچک و متوسط با ایران بخش مهمی 

از آن است.
به گزارش ایسنا، اروپایی ها پس از خروج آمریکا از برجام بر پایبندی 
ب��ه مفاد این قرارداد تاکید ک��رده و بارها برجام را به عنوان تنها گزینه 

ایجاد امنیت در منطقه خواندند.
ایران از ابتدای س��ال جاری تحت تحریم آمریکا قرار گرفت و همین 
امر س��بب ش��د اقداماتی که ایران پ��س از برجام برای کار مش��ترک 
با ش��رکت های بزرگ اروپایی انج��ام داده بود، نیمه تم��ام بماند و این 
ش��رکت ها از ترس جریمه های س��نگین آمریکا بار دیگر ایران را ترک 

کنند.
این ام��ر منافع اقتصادی ایجادش��ده برای ای��ران از طریق برجام را 
تقریباً از بین برده بود که با فشارهای ایران به اروپا، تصمیم بر آن شد 
تا س��ازوکار مالی ویژه ای برای تس��هیل تجارت ایران و اروپا ایجاد شود 
که این سازوکار قرار اس��ت، شرکت هایی را که می خواهند با ایران کار 
کنند را بدون نگرانی از سرنوش��ت پول شان و مشکالت عدم کار کردن 

بانک ها با ایران نجات دهد.
اروپ��ا از همان زمان در صدد ایجاد این کانال مالی برآمد، اما در این 
میان مش��کالتی از قبی��ل چگونگی کار کردن این س��ازوکار، میزبانی، 
مدیری��ت و برخی موارد دیگر به وجود آمد تا اروپا نتواند پای قولی که 

از نظر زمانی به ایران داده بود، بماند.
با تعلل اروپا برای راه اندازی این س��ازوکار، ایران با افزایش فشارها به 
اروپا هشدار داد که در صورتی که ایران از منافع اقتصادی برجام منتفع 

نشود، ضرورتی به ماندن در ایران وجود نخواهد داشت.
در نهایت طی روزهای گذش��ته، اروپا اقدامات عملی برای راه اندازی 
این کانال مالی را اجرایی کرد و شب گذشته، وزرای خارجه سه کشور 
آلمان، فرانس��ه و انگلی��س، ثبت و راه اندازی این کان��ال مالی را اعالم 

کردند.
این کش��ورها هر کدام مسئولیتی در این س��ازوکار دارند؛ به طوری 
که فرانس��ه میزبانی، آلمان مدیریت و انگلیس وظیفه حسابرس��ی این 

سازوکار را برعهده گرفتند.
ای��ن اق��دام اروپ��ا در حالی اس��ت که پی��ش از این با جدی ش��دن 
راه اندازی SPV یک مقام ارش��د دولت آمریکا گفته بود که واش��نگتن 
به دنبال اجرای کامل تحریم ها علیه ایران اس��ت و با هر فرد یا شرکت 

تضعیف کننده تحریم ها برخورد می کند.
تام کاتن، سناتور آمریکایی نیز در این باره گفته بود که انتخاب برای 
مراودات اقتصادی، انتخاب بین ایران یا ایاالت متحده است و امیدوارم 

که متحدان اروپایی ما عاقالنه انتخاب کنند.
به این ترتیب به نظر می رس��د که اروپایی ها این بار متحد شده اند تا 
اج��ازه ندهند که آمریکا این بار ب��رای آنها تصمیم بگیرد، چنانکه وزیر 
خارج��ه آلمان در زمان رونمایی از این س��ازوکار گف��ت که این گامی 
اس��ت که روش��ن می کند که ما در اتحادیه اروپا می توانیم حتی وقتی 

که دیگران دیدگاه متفاوتی دارند، متحد با یکدیگر راه خود را برویم.
ایران نیز از این موضوع اس��تقبال ک��رده و در عین حال تاکید کرده 
اس��ت که خواهان اجرایی ش��دن کامل تمام تعه��دات اتحادیه اروپا در 

کوتاه ترین زمان ممکن است.
البته س��فارت آمری��کا در برلین اعالم کرده که ایجاد این س��ازوکار 
تأثیری بر اعمال فش��ار حداکثری آمریکا بر این سازوکار ندارد و تمامی 
کس��انی که ب��رای دورزدن تحریم ه��ای آمریکا اقدام کنند، مش��مول 

مجازات های سنگین خواهند شد.
به نظر می رسد که اروپایی ها با این اقدام عالوه بر پایبندی به برجام 
اهداف دیگری از جمله اتحاد در برابر زورگویی های آمریکا و اس��تفاده 
از مناف��ع اقتصادی ایران را نی��ز در برنامه دارند، به طوری که وزیر امور 
خارجه اتریش گفت: اینطور نیس��ت که چین بع��د از خروج اروپایی ها 
از ایران به جای توتال و ش��رکت های خودروس��ازی وارد ش��ود و ما پا 

پس بکشیم.
ام��ا مهم تر از همه ای��ن اقدامات، تأثیراتی اس��ت که این س��ازوکار 
می تواند بر اقتصاد ایران داش��ته باشد که یکی از مهم ترین آنها، ارتباط 

شرکت های کوچک و متوسط اروپایی با ایران است.
با ایجاد این س��ازوکار ممکن اس��ت ش��رکت های بزرگ اروپایی که 
س��هامداران آمریکایی بزرگی دارند یا مراودات مال��ی زیادی با آمریکا 
دارن��د، نتوانند دوباره به ایران بازگردند، اما این س��ازوکار مس��یر ورود 
ش��رکت های کوچک و متوسط اروپایی را که با آمریکا مراودات مالی یا 
س��هامی زیادی ندارند را می تواند به سوی ایران بکشاند تا بدون واهمه 
از پیدا کردن بانکی که در این مس��ائل بخواهد با آنها کار کند، فعالیت 

اقتصادی خود را با ایران انجام دهند.
از س��وی دیگر تسویه مالی کشورهای اروپایی که از تحریم های نفتی 
ایران معافیت گرفته اند، با این اقدام می تواند راحت تر انجام شود و ایران 
به منابع مالی خود راحت تر دس��ت پی��دا کرده و بتواند از همان طریق 

واردات خود از اروپا را انجام دهد.
ع��الوه بر اینها، ه��ر معامله ای که بر پایه دالر انج��ام بگیرد تا پیش 
از این از کانال س��وئیفت انجام می ش��د و آمری��کا از این معامله مطلع 
می ش��د، اما با این سازوکار ش��رکت های اروپایی می توانند بدون آنکه 

آمریکا متوجه شود، مراودات مالی خود را با ایران انجام دهند.
البته این اقدامات در ش��رایطی اتفاق می افتد ک��ه اروپا بخواهد این 
س��ازوکار را با تعهدات کامل اجرایی کرده و مش��کلی در مسیر اجرای 
آن به وجود نیاورد. البته فدریکا موگرینی، مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادی��ه اروپا اعالم ک��رده که به همکاری با کش��ورهای اروپایی برای 
راه اندازی و توس��عه این کانال مالی ادام��ه خواهند داد. به این ترتیب، 
به نظر می رس��د که اروپا زیر ب��ار تهدیدهای آمریکا نرفته و مس��تقل 
از فش��ارهای روانی آمریکا عمل کرده اس��ت؛ موضوعی که بس��یاری از 

مقامات اروپایی در ماه های اخیر روی آن تاکید کرده بودند.
همچنی��ن به گفته اش��پیگل، فردی ک��ه مس��ئولیت مکانیزم مالی 
ایران-اروپا موس��وم به INSTEX  »ابزار حمایت از تبادالت تجاری« 
را برعهده خواهد گرفت، پر فیش��ر ۶۹ س��اله و مدیر س��ابق »کامرتس  
بانک« )Commerzbank( اس��ت. وی که قرار اس��ت به مدت شش 
ماه مدیریت INSTEX را برعهده بگیرد، س��ابقه 2۹ س��ال حضور در 
مناصب مختلف این بانک را دارد. پیش��تر نیز رس��انه ها می گفتند این 
مکانیزم در فرانسه ثبت می شود و مدیر آن نیز یک بانکدار ارشد آلمانی 
خواهد بود و اینکه انتظار می رود انگلیس نیز به عنوان سهامدار به این 

سازوکار بپیوندد.

دریچــه

فرصت امروز: س��رانجام پس از کش و قوس های بس��یار، مکانیزم مالی 
اتحادی��ه اروپا برای تداوم همکاری با ایران به نام »اینس��تکس« رونمایی 
ش��د و سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس پنجشنبه شب به منظور تبادل 
مالی اروپا با ایران به صورت رس��می از ایجاد کانالی به نام INSTEX یا 
همان »ابزار پشتیبان فعالیت های تجاری« خبر دادند؛ اقدامی که به معنای 
راه اندازی سازوکار جدید اینستکس INSTEX است و مقر آن در پاریس 

خواهد بود و یک بانکدار آلمانی مدیریت آن را به عهده خواهد داشت. 
 Instrument in Support of Trade مخفف عبارت INSTEX
Exchanges و به معنای »ابزار پشتیبانی مبادالت تجاری« است. هدف 
اینستکس، ادامه همکاری تجاری اتحادیه اروپا با ایران با وجود تحریم های 
آمریکا است. در گام نخست، وظیفه این نهاد جدید تامین موادغذایی، دارو 
و تجهیزات پزش��کی برای ایران خواهد بود. پِر فیشر، مدیر ۶۹ ساله سابق 
کومرزبانک آلمان که 2۹ سال سابقه کار در امور بانکی دارد به عنوان رئیس 

اینستکس معرفی شده است.
بازتاب ایجاد کانال مالی اروپا در رسانه های جهان

در ادامه واکنش های سیاسی، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین نیز اعالم کرد: مس��کو با کشورهای اروپایی برای موفقیت سازوکار 
مالی ویژه اروپا با ایران موس��وم ب��ه INSTEX به صورت فعال همکاری 
خواهد کرد. میخاییل اولیانوف روز پنجش��نبه در گفت وگو با خبرگزاری 
ریانووس��تی تاکید کرد: در مرحله اول همکاری ها سیاسی خواهد بود. در 
آینده اگر این کانال را برای کش��ورهای ثالث بگش��ایند، به احتمال زیاد، 
بسیاری از کشورها خواهند توانست از این کانال محافظت شده برای انجام 

پرداخت های مالی استفاده کنند. 
آمریکایی ها نیز که بعد خروج از برجام، در پی ایجاد اجماع جهانی علیه 
ایران برای برهم خوردن این توافق بین المللی بودند، در نخستین واکنش 
خود با عصبانیت اعالم کردند که راه اندازی سازوکار مالی ویژه اروپا تاثیری 
بر فشار حداکثری واش��نگتن علیه ایران ندارد. یکی از سخنگویان وزارت 
خارجه آمریکا که نخواست نامش ذکر شود، گفت: انتظار نداریم که اس.پی.

وی به هیچ وجه تاثیری بر کمپین فش��ار حداکثری اقتصادی )واشنگتن 
علی��ه ایران( بگ��ذارد. این مقام وزارت خارجه آمریکا افزود که واش��نگتن 
گزارش های مربوط به سازوکار ویژه مالی اروپا موسوم به INSTEX را از 

نزدیک رصد می کند تا از جزییات این مکانیسم مطلع شود.
خبرگزاری رویترز و برخی از رسانه های خارجی گزارش راه اندازی رسمی 
سازوکار مبادله مالی با ایران را بازتاب دادند. رویترز در این باره نوشت که 
هدف از این سازوکار مالی حفظ منافع اقتصادی ایران تحت توافق هسته ای 
است. بر این اساس، اتحادیه اروپا تالش کرده است به رغم تصمیم »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا درباره خروج از توافق هسته ای، حسن نیت 

خود را به ایران نشان دهد.
رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نامش ذکر نشده است، ادامه 
داد: این یک پیام سیاس��ی مهم به ایران است که نشان می دهد ما مصمم 
به حفظ توافق جامع اقدام مشترک هستیم. همچنین این پیام را به آمریکا 
انتق��ال می دهد که ما ب��ا وجود تحریم های فرام��رزی از منافع خود دفاع 

می کنیم. 
خبرگزاری روسی اسپوتنیک همچنین گزارش داد که اعالم آمادگی سه 
کش��ور برای راه اندازی این کانال مالی به دنبال بیانیه »ماجا کوسیانچیچ« 
سخنگوی امور خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا مطرح شد. با وجود 
اق��دام یکجانبه آمری��کا در خروج از توافق دیگر طرف ه��ای توافق، چین، 
فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و اتحادیه اروپا و ایران تعهد خود را نسبت 

به برنامه جامع اقدام مشترک )توافق هسته ای( نشان داده اند.
جزییات مکانیزم مالی جدید اروپا و ایران

به گزارش اس��پوتنیک، 1۰ نکته مهم س��ازوکار اینستکس به این شرح 
است:

1- اینستکس، مخفف وسیله حمایت از مبادالت تجاری و یک مکانیزم 
پرداخت است که به شرکت ها اجازه می دهد بدون قرار گرفتن در معرض 

تحریم های آمریکا به تجارت مشروع با ایران ادامه دهند.
2- در مرحل��ه نخس��ت فقط مبادالت دارویی، پزش��کی و غذایی تحت 
پوشش قرار خواهد گرفت، اما به تدریج دامنه فعالیت این مکانیزم گسترش 

می یابد.
3- مقر اینس��تکس در پاری��س خواهد بود. یک آلمانی ریاس��ت آن را 
برعهده خواهد داشت و انگلیسی ها نظارت بر عملکرد آن را برعهده خواهند 
گرف��ت. این مکانیزم در حال حاضر قرار اس��ت مب��ادالت ایران و اعضای 
اتحادیه اروپا را پوش��ش دهد و هنوز مشخص نیست که کشورهای خارج 

اتحادیه اروپا بتوانند از آن استفاده کنند یا خیر.
۴- طبق متن رسمی منتشرشده توسط سه کشور اروپایی، این مکانیزم 
براس��اس قوانین مالی س��ازمان ملل و اتحادیه اروپا، قوانین ضد پولشویی 
AML و تأمین مالی تروریسم CFT عمل خواهد کرد. کشورهای اروپایی 
از ایران خواس��ته اند هرچه سریع تر نس��بت به اجرایی کردن برنامه اقدام 

FATF اقدام کند.
۵- ب��ه گفته خبرگ��زاری رویترز، گام بعدی ای��ن مکانیزم مالی، تأمین 
بودجه مورد نیاز توس��ط کش��ورهای اروپایی و ایجاد شعبه نمایندگی آن 

در ایران است.
۶- آمریکا فعاًل از واکنش رسمی نسبت به راه اندازی این کانال خودداری 
کرده اس��ت، اما سفارت این کشور در آلمان اعالم کرده که انتظار نمی رود 

این مکانیزم از فشار حداکثری آمریکا بر ایران بکاهد.
۷- این مکانیزم یک واسطه انتقالی بوده و قرار است واردکننده اروپایی از 
ایران، بدهی خود را به اینستکس پرداخت کند و صادرکننده کاال به ایران، 
طلب خود را از اینستکس دریافت کند، بنابراین قرار نیست پولی به ایران 

منتقل یا از آن خارج شود.
۸- ب��ه گفته وزیر خارجه آلمان، این مکانیزم تنها مبادالتی را پوش��ش 
خواهد داد که توس��ط آمریکا تحریم نشده اند و فعاًل درخصوص کاالهای 

تحریمی تغییری ایجاد نشده است.
۹- وزیر خارجه اتریش با حمایت از راه اندازی این س��از و کار، خواهان 
گس��ترش نقش یورو در مبادالت جهانی ش��ده است. وی اظهار امیدواری 
کرده که با راه اندازی این مکانیزم، مسیر برای تعامل شرکت های متوسط و 

کوچک اروپایی با ایران هموار شود.
1۰- انتظار می رود کش��ورهای غیراروپایی تمایل زیادی برای پیوستن 
به این مکانیزم داشته باشند. ژنگ مینگ، سفیر چین در اتحادیه اروپا در 
مصاحبه با فایننشیال تایمز گفته است فکر می کند شرکت های چینی برای 

استفاده از این مکانیزم مشتاق باشند.
سازو کار مالی چه می کند؟

به گزارش خبرآنالین، وقتی از برقراری کانال مالی ایران و اروپا صحبت 
می کنیم، درباره چه چیزی حرف می زنیم؟ اهمیت این اتفاق چیست؟ در 
قالب این توافق نامه صادرات کاال از اروپا به ایران انجام می شود و از ایران به 
اروپا کاال صادر خواهد شد. نقل و انتقاالت مالی نیز از طریق این سازوکار 

تعریف شده صورت خواهد گرفت.
 در مقابل باید توجه داش��ت تمرکز اولیه این س��ازوکار روی کاالهایی 
خواهد ب��ود که موردنیاز فوری مردم ایران همچون مواد غذایی، دارویی و 
مصرفی است. شرکتی که با عنوان INSTEX ثبت شده در پاریس مستقر 
خواهد بود و یک کارش��ناس بانکی آلمانی مس��ئولیت آن را برعهده دارد. 

انگلیس ریاست هیات نظارت را برعهده خواهد داشت.
براس��اس این گ��زارش، پاریس میزبان کانال مالی اس��ت و یک بانکدار 
برجس��ته آلمانی هم مس��ئولیت آن را برعه��ده دارد. انگلیس هم رئیس 
هیأت نظارت است و از هر کدام از این کشورها هم یک نفر از وزارت امور 
خارجه حضور خواهد داشت. دیگر کشورهای اروپایی هم می توانند به این 
سه کشور بپیوندند. به این ترتیب تحریم های سنگین آمریکا علیه ایران با 
مانعی جدی مواجه شد و این کانال مراودات ایران با اروپا را سامان داده و 

نقل و انتقال پول را تسهیل می کند. 
 اروپا چه می خواهد؟

م��اس، وزیر خارج��ه آلمان در این خصوص گفته اس��ت: ما تصریح 
می کنیم که درباره حفظ توافق هسته ای با ایران فقط حرف نمی زدیم، 
و اکنون امکانی برای اج��رای تراکنش های تجاری ایجاد می کنیم. در 
بیانیه اتحادیه اروپا نیز تاکید شده است: در رابطه با مقابله با پولشویی، 
مبارزه با تامین مالی تروریسم )AML/CFT( و انطباق با تحریم های 
اتحادیه اروپا و س��ازمان ملل، INSTEXT تحت باالترین معیارهای 

بین المللی عمل خواهد کرد. در این راس��تا، سه کشور اروپایی از ایران 
انتظ��ار دارند همه عناصر برنامه اقدام اف. ای. تی. اف خود را س��ریعا 

اجرا کند.
تاثیر کانال مالی ایران و اروپا بر بازار ارز

همچنین به گفته آلبرت بغزیان، اقتصاددان و اس��تاد اقتصاد دانش��گاه 
تهران، انتظار می رود قیمت ارز ایران تحت تاثیر برقراری کانال مالی ایران 
و اروپا با ریزش روبه رو ش��ود. در واق��ع، کانال مالی ایران و اروپا باید ارز را 
ارزان کند. این نتیجه گیری تنها در صحبت های آلبرت بغزیان به چش��م 
نمی خورد، بلکه بسیاری از کارشناسان معتقدند با برقراری کانال مالی ایران 
و اروپا، ابتکار عمل برای تقویت بنیان های اقتصادی برابر تحریم های شدید 

آمریکا در اختیار ایران قرار گرفت.
 بغزیان در گفت وگو با خبرآنالین، در این خصوص گفت: صفحه سیاست 
ایران در نظام بین المللی صفحه ای پویا و در حال تغییر است، اگر با خروج 
ترامپ از برجام در اردیبهش��ت ماه سال جاری ابتکار عمل در اختیار این 
کشور ناراضی از برجام قرار گرفت، امروز با برقراری کانال مالی ایران و اروپا، 

بار دیگر توپ وارد زمین ایران شد.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران درخصوص کارایی این کانال مالی گفت: 
طبیعتا این کانال مالی مراودات ایران با جهان را امکان پذیر کرده و نه تنها 
واردات کااله��ای اساس��ی چون دارو و دیگر اقالم م��ورد نیاز را در مرحله 
اول امکان پذیر می کند بلکه شرایط را برای صادرات کاال از ایران نیز مهیا 

خواهد کرد که این به معنای ورود ارز به کشور است.
شرط اروپا چیست؟

او با تاکید بر اینکه ش��رط اروپا برای برق��رار ماندن این کانال مالی باید 
مورد توجه سیاستگذار و حاکمیت قرار گیرد، گفت: اروپایی ها انتظار دارند 
ایران روند پیوستن به اف ای تی اف را طی کند، طبیعی است اگر بحث ها در 
این زمینه تداوم یابد و ایران نتواند این ش��رط را اجرایی کند نباید انتظار 

داشت این کانال برقرار باقی بماند .
وی با اشاره به اینکه ایران باید هرچه سریع تر موضع خود را در قبال این 
شروط مشخص کند، گفت: واکنش آمریکایی ها شفاف بود، آنها متناسب با 
تغییرات رخ داده در صدد تغییر شرایط خود هستند، بدان معنا  که احتماال 
از طریق اعمال تحریم های تازه اروپا، چین و روس��یه را تحت فش��ار قرار 
دهند اما نکته مهم و اساس��ی این است که ما با اقدامی اثرگذار می توانیم 

بازی را بار دیگر به نفع خودمان تغییر بدهیم .
 بغزیان گفت: پیوس��تن به اف ای تی اف نه در شرایط کنونی تحریم بلکه 
حتی پ��س از لغو تحریم ها ضرورتی انکارناپذیر برای ایران اس��ت چرا که 
م��راوده مالی ایران و جهان بدون توجه به تحریم ها، مس��تلزم رعایت این 

شروط است.
در بیانیه اتحادیه اروپا نیز تاکید شده است: در رابطه با مقابله با پولشویی، 
مب��ارزه با تامین مالی تروریس��م )AML/CFT( و انطباق با تحریم های 
اتحادیه اروپا و س��ازمان مل��ل، INSTEXT تح��ت باالترین معیارهای 
بین المللی عمل خواهد کرد. در این راس��تا، س��ه کش��ور اروپایی از ایران 
انتظار دارند همه عناصر برنامه اقدام اف ای تی اف خود را س��ریعا اجرا کند. 
وی گفت: عدم اجرای عناصر برنامه اف ای تی اف حتی پس از لغو تحریم ها 

مانعی برای مراودات ایران و جهان می شود .
 او با اشاره به اینکه ایران باید به رایزنی ها برای برقراری کانال های موازی 
ب��ا اروپا اق��دام کند، گفت: این امر اجرای همان پیش ش��رط یعنی اجرای 

عناصر برنامه اف ای تی اف را طلب می کند.
 پدیده چسبندگی قیمت

 او به چس��بندگی قیمت ها در بازار اش��اره ک��رد و گفت: انتظار معقول 
ری��زش قیمت ها در بازار ارز اس��ت، از پس خروج آمری��کا از برجام، اتفاق 
بزرگی رخ داده و ایران بار دیگر توانس��ته موقعیت خود را در بازار جهانی 
تثبیت کند، اینکه ایران بتواند پنج کش��ور بزرگ جهان را مجاب به حفظ 
برجام کند دس��تاورد کمی نیس��ت، اما باید توجه کنیم نااطمینانی ها به 
آینده، ترس از عدم تصویب پالرمو و همچنین بالتکلیف ماندن سایر لوایح 
مرتب��ط با اف ای تی اف هنوز ب��ازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد و برخی 
با موج سواری بر این مسائل می توانند بازار ارز را از واکنش منطقی به این 

اتفاق بازدارند.

مکانیزم مالی اروپا چه کارکردی برای ایران دارد؟

جزییات سازوکار مالی جدید اروپا و ایران

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
توسعه حوزه عمل بازار سرمایه در بودجه 98

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس، بازار سرمایه را از ساز وکارهای 
اثرگذار اقتصاد برش��مرد و گفت ابزارهای منتشرشده در بازار سرمایه 
ظرفیتی بزرگ برای اقتصاد کشور است که می تواند بسیاری از نیازهای 
دولت و بنگاه های اقتصادی را پوشش دهد. محمدرضا پورابراهیمی در 
گفت و گو با سنا، درباره نقش بازار سرمایه در بودجه سال آینده گفت: 
بازار سرمایه به دلیل وظیفه تامین مالی، یکی از ساز وکارهای اثرگذار 
بخش اقتصاد محسوب می شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
با بیان اینکه بازار س��رمایه در سال های اخیر در زمینه توسعه ابزارها و 
تامین مالی شرکت ها گام های رو به جلویی برداشته است، افزود: امروز 
ش��اهدیم که شرکت ها با اطمینان می توانند برای تامین مالی، توسعه 
فعالیت ها و پیشبرد اهداف تخصصی خود به بازار سرمایه مراجعه کنند. 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس افزود: دولت قصد دارد از مس��یر 
بازارپذیر کردن بدهی های خود، اقدام به تعمیق بازار کند و این مساله 

در الیحه بودجه ۹۸ به خوبی دیده شده است.
وی ادام��ه داد: در حال حاض��ر بخش قابل توجهی از منابع مالی در 
اختی��ار دولت قرار گرفته اس��ت و ایجاد بازار بده��ی می تواند یکی از 
ابزارهای مهم محسوب شود که با توسعه منابع مالی به تمام بخش ها 
و فعالیت ها کمک می کن��د.  نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه 
در بودجه سال ۹۸ حوزه عمل بازار سرمایه گسترش یافته است، اظهار 
داش��ت: دول��ت و مجلس به بازار بدهی به عن��وان یکی از مهمترین و 
اساسی ترین ظرفیت های بازار سرمایه کشور در بودجه ۹۸ نگاه ویژه ای 
دارند. پورابراهیمی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت ابزارهایی 
که از س��وی بازار سرمایه منتشر می شود، ظرفیتی برای اقتصاد کشور 
اس��ت که می تواند بس��یاری از نیازهای دولت و بنگاه های اقتصادی را 
پوشش دهد. وی مجموع رقم پیشنهادی دولت در الیحه را مبنای کار 
مجلس برای درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی و نیز 
انتشار اوراق بهادار اعالم کرد و گفت: مجموع درآمد پیشنهادی دولت 
از محل انتشار ابزارهای مالی و فروش سهام شرکت های دولتی حدود 
3۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن از محل انتشار اوراق بهادار 
تامین خواهد شد. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت 
در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده که حدود ۵ هزار میلیارد 

تومان از محل فروش سهام شرکت های دولتی درآمد کسب کند.

ضرورت تطبیق سیستم معامالتی بازار براساس پول جدید
رونق بازار سرمایه با حذف 4 صفر از پول ملی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهداف تاثیر حذف چهار صفر از 
پول ملی را سبب ایجاد رونق بر بازار سرمایه دانست. مصطفی امید 
قائمی با اش��اره به بحث اصالح پول ملی و حذف چهار صفر و تاثیر 
این امر بر بازار سرمایه گفت: هرچند وقوع این اتفاق از نظر بنیادی 
تاثیری بر بازار سرمایه ندارد، اما ممکن است از نظر روانی تاثیراتی 
را هم بر صورت های مالی شرکت ها و هم بر رویه داد و ستد بگذارد. 
وی درب��اره منفی یا مثبت بودن این اصالح با تش��ریح رویه کاری 
بورس های بین المللی خاطرنش��ان کرد: عموما سیس��تم معامالتی 
بورس ها در دنیا براس��اس آس��تانه رقابت خاصی تعریف شده است. 
به این صورت که رقابت روی س��هام شرکت ها به یک میزان نیست 
و براس��اس قیمت سهم آن ش��رکت ها متفاوت است. مصطفی امید 
قائمی با تاکید بر اینکه ش��رایط فوق در سیستم معامالتی بورس ما 
نیز وجود دارد، افزود: شاید تاکنون ضرورت تغییر سیستم معامالتی 
و تبدیل آن مطرح نبود، اما چنانچه اصالح پول ملی با حذف چهار 
صفر صورت گیرد باید این مهم نیز با نگاه جدی پیگیری ش��ود. با 
ح��ذف چهار صفر پول ملی، سیس��تم رقابتی دیگ��ر نمی توان روی 
س��هم ها به ش��کل فعلی رقابت کرد و حداکثر آن یک صدم اس��ت. 
البته باید دید تا چند رقم اعش��ار می توان قیمت را تعریف کرد که 

به نظر من حداکثر تا دو رقم خواهد بود.

نگـــــــاه

کاهش نقدینگی در فاصله کمتر از دو ماه مانده به پایان س��ال، ابهام 
در افزای��ش س��رمایه برخی از ش��رکت ها در کنار افزایش ریس��ک های 
سیس��تماتیک بازار سرمایه، زمستان کس��الت باری را برای بورس تهران 
رق��م زده اس��ت، چنانچ��ه با نزدیک ش��دن به هفته های پایانی س��ال، 
عرضه ها در بورس و فرابورس ایران مانند س��ال های گذشته بیشتر شده 
و بازار س��رمایه در کمبود نقدینگی به س��ر می برد. در این مدت تعداد 
زیادی از س��هامداران عمده اقدام به فروش می کنند و درحالی  تقاضا از 
طرف آنها نس��بتاً کاهش می یابد که این موضوع به شدت کفه عرضه را 

نسبت به تقاضا سنگین تر می کند.
به گزارش ایس��نا، در هفته ای که گذش��ت، شاهد کاهش قیمت ها در 
بیش��تر گروه های بزرگ بودیم و بازار بر پایه گروه های کوچک از جمله 
قندی ها و س��یمانی ها چرخید؛ به طوری که در روزهایی ش��اخص کل 
ه��م وزن برخ��الف نماگر اصلی بازار حرکت ک��رد. در این مدت موضوع 
افزایش س��رمایه ش��رکت ها از طریق تجدید ارزیاب��ی دارایی ها اخباری 
اس��ت که گه گاه به گوش س��هامداران می رس��د، اما همچنان به وقوع 

پیوستن این افزایش سرمایه ها با اما و اگرهایی روبه رو است.
در پنج روز کاری بورس تهران در هفته ای که گذش��ت، ش��اخص کل 
2۶۴۶ واحد کاهش یافت و از تراز 1۶2 هزار و ۹۴1 واحدی تا رقم 1۶۰ 
ه��زار و 2۹۵ واحدی افت کرد و در نتیج��ه کاهش 1.۶درصدی را رقم 
زد. این ش��اخص از ابتدای سال جاری رش��د ۶۴ هزار واحدی را نشان 
می دهد که علت این رشد به افزایش قیمت ارزهای خارجی برمی گردد.
در س��وم بهمن ماه سال جاری ش��اخص آزاد شناور در تراز 1۷۸ هزار 
و ۵2 واحدی قرار داش��ت که تا پای��ان روز معامالتی هفته 2۴۶۶ واحد 
افت کرد و رقم 1۷۵ هزار و ۵۸۶ واحدی را تجربه کرد. با این حس��اب 
ش��اخص آزاد ش��ناور در پنج روز کاری هفته گذشته، افت 1.۴درصدی 

را نشان می دهد.
ش��اخص بازار اول نیز در هفته اخیر کاهشی بود و در نهایت 2۰ هزار 

و ۴۸ واح��د کاهش یافت، همچنین ش��اخص ب��ازار دوم با افت ۴۸۰۹ 
واحدی روبه رو شد. در این مدت شاخص صنعت با 2۵2۰ واحد کاهش 
در ت��راز 1۴3 ه��زار و 13۸ واحدی قرار گرفت و ش��اخص ۵۰ش��رکت 

فعال تر 1۴۴ واحد افت کرد.
ابهام در بازگشت ارز ناشی از صادرات

ام��ا به گفته بس��یاری از کارشناس��ان، بازگش��ت مبهم ارز ناش��ی از 
صادرات، مش��کل اصلی بازار سهام است، به طوری که فردین آقابزرگی، 
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به صورت های مالی ۹ ماهه شرکت های 
بورس��ی، معتقد است: سودهایی که در صورت های مالی شناسایی شده 
در دوره مالی مشابه سال آینده اصالح خواهد شد، اما مشکل اصلی بازار 

سهام در این روزها ابهام درباره بازگشت ارز ناشی از صادرات است.
آقابزرگی در گفت وگو با ایس��نا، درباره تأثیر اخبار مربوط به سیستم 
اروپای جایگزین س��وئیفت ) SPV( در بازار س��رمایه نی��ز اظهار کرد: 
س��امانه ای که ما نمی دانیم جزییاتش چیس��ت و خبری درباره مراودات 
مالی از طریق آن وجود ندارد، نمی تواند س��بب ش��ود که بازار س��رمایه 

نسبت به وجودش واکنش مثبت نشان دهد.
وی تاکید کرد: ابهامات در مورد مراودات مالی و بازگش��ت درآمدهای 
ناش��ی از صادرات نفت و فرآورده ه��ای نفتی، این روزها موضوعی اصلی 
در اقتصاد و در نتیجه در بازار س��رمایه است. از طرفی ارز صرف واردات 
می ش��ود و از طرف دیگر ارز ناش��ی از صادرات کاهش می یابد و شکاف 
بین این دو بیش��تر می ش��ود. این موضوع نمی تواند برای بازار س��رمایه 

حامل اخبار مثبت باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگر برای صادرات مان، از کشورهای 
دیگر ارز خودش��ان را بگیریم مثاًل از هند روپیه دریافت کنیم، آن ارز را 
فقط در آن کش��ور می توان خرج کرد. راه حل دیگر این اس��ت که باید 
کاالهای مورد نظرمان را از آن کشور وارد کنیم که این موضوع برای ما 

یک محدودیت جدی است.

آقابزرگ��ی درب��اره وضعی��ت صنای��ع مختل��ف در بورس نی��ز گفت: 
ش��رکت های معدنی، فوالدی و شرکت هایی که از یارانه نرخ حامل های 
انرژی استفاده می کنند هم نمی توانند آن گونه که باید به کار خود ادامه 
دهند، چراکه در بخش مسکن و ساخت و ساز نیز با رکود نسبی مواجه 
هستیم و این رکود می تواند به شرکت های معدنی و فوالدی نیز تسری 
پیدا کند. در عین حال وضعیت درآمدی خودروسازها نیز مناسب نیست 
و این صنایع در کنار پاالیش��ی ها و پتروشیمی ها ۴۰درصد کل ارز بازار 
را دارند که اگر ش��رایط خوبی نداشته باشند سهم های دیگر نیز از آنها 
تبعیت می کنند. وی یادآور ش��د: ش��رکت هایی که طی 1۰ ماه س��ال 
13۹۷ با افزایش قیمت سهام ش��ان روبه رو ش��دند، عمدتاً شرکت هایی 
بودند که مش��مول مانده 1۴1 می شدند یا با زیان عملکرد مواجه بودند. 
مانند شرکت های بانکی. اما سهم هایی که به صورت بنیادی قابل تحلیل 
بودند مثل س��هم های فوالد، پتروشیمی و پاالیش��ی نسبت به متوسط 

بازده بازار حداقل بازده را عاید سهامداران کردند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در پاس��خ به اینکه صورت های مالی ۹ 
ماهه ش��رکت ها را چطور برآورد می کنید؟ گفت: افزایش سود ناخالص 
در دوره مال��ی منته��ی ب��ه آذر 13۹۷ در دوره مش��ابه بع��دی خود را 
اصالح خواهد کرد. یعنی افزایش س��ود در صورت های مالی امسال، در 
س��ال آینده در قالب افزایش قیمت تمام ش��ده خود را نشان می دهد و 
در نتیجه س��ودهایی که امس��ال شناسایی شدند در س��ال بعد اصالح 
می شوند، چراکه این سودها ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز بودند یا ناشی 

از یارانه هایی که پرداخت می شد.
گفتن��ی اس��ت در نیمه اول س��ال ج��اری با افزایش قیم��ت ارزهای 
خارجی، قیمت س��هم ها در بورس تهران با رش��د مواجه شد و شاخص 
کل بازار س��رمایه تا نزدیکی کانال 2۰۰ هزار واحدی رفت. این شاخص 
تا امروز که 11 ماه از س��ال 13۹۷ می گذرد، رشد ۷۰درصدی را نشان 

می دهد.

بازگشت مبهم ارز ناشی از صادرات، مشکل اصلی بازار سهام است

سایه سرد زمستان بر بورس تهران
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اتحادیه قنادان: مردم توان خرید شیرینی ندارند
 40درصد از فروش قنادان تهران کاسته شده

رئیس اتحادیه قنادان تهران با بیان اینکه همزمان با افزایش قیمت 
کارتن و مقوا، قیمت شیرینی با احتساب وزن کارتن محاسبه می شود، 
گفت براساس آمار فعلی ما، به واسطه کاهش توان خرید مردم میزان 

فروش قنادان در تهران بیش از ۴۰درصد کاهش داشته است.
علی بهره مند در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، با اعالم خبر تغییر رویه 
در عرضه شیرینی به مشتریان و احتساب وزن جعبه و کارتن شیرینی 
بر قیمت های مصوب قنادی ها و شیرینی فروشی ها، اظهار کرد: پیش از 
اتفاقات اخیر و افزایش باالی قیمت مقوا و کارتن، همکاران ما موظف 
بودند هنگام عرضه شیرینی، وزن جعبه را کسر کنند تا خالص فروشی 
رعایت شود ولی با گران شدن قیمت کاغذ و کارتن، امروز در شرایطی 

قرار داریم که قیمت جعبه شیرینی، از خوِد شیرینی گران تر است.
وی ادامه داد: بر همین اساس و برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، 
از چند ماه گذش��ته که قیمت جعبه به تناس��ب نرخ کاغذ با افزایش 
3۰۰ تا ۴۰۰درصدی همراه شد، تصمیم به احتساب وزن جعبه با نرخ 

شیرینی گرفتیم.
رئیس اتحادیه قنادان تهران با بیان اینکه تا پایان س��ال به هیچ وجه 
افزایش قیمت در توزیع ش��یرینی نخواهیم داش��ت، گفت: متاسفانه 
همکاران ما با افزایش قیمت مواد اولیه و حتی برخی کمبودها در این 
بخش مواجه هستند، به طوری که هر کیسه آردی که تا پیش از این در 
بازار آزاد با قیمت حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان خریداری می شد، امروز 
با قیمت 11۰ هزار تومان عرضه می شود و همکاران ما در تامین روغن 
مایع هم که قیمت آن از ۶۰ هزار تومان به 12۰ هزار تومان رس��یده، 

با مشکل مواجهند.
بهره من��د خاطرنش��ان کرد: علی رغ��م افزایش قیمت م��واد اولیه و 
مشکالت همکاران مان در تهیه این اقالم، امکان افزایش قیمت شیرینی 
به دلیل عدم توان خرید مردم وجود ندارد و در همین مدت نیز شاهد 
بسته ش��دن تعداد قابل توجهی از قنادی ها به دلیل مشکالت موجود 

هستیم.
رئی��س اتحادیه قنادان تهران تاکید کرد: براس��اس آمار فعلی ما، به 
واسطه کاهش توان خرید مردم میزان فروش قنادان در تهران بیش از 

۴۰درصد کاهش داشته است.

موافقت با ورود کاال، مجوز ترخیص نیز تلقی 
می شود

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران بر اجرای مصوبات صورتجلسه 
مش��ترک فی مابین گمرک جمهوری اس��المی ایران، وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و بانک مرکزی تأکید کرد.
مه��رداد جم��ال ارونقی در گفت وگو با ایس��نا، خط��اب به ناظرین 
حوزه های نظارت در گمرکات اس��تان، مدیران کل و مدیران گمرکات 
اجرای��ی، اظهار کرد: با عنایت به مفاد ماده ۸ قانون مقررات صادرات و 
واردات مبنی ب��ر اینکه واردکنندگان کاالهای مختلف اعم از دولتی و 
غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند و تبصره 1 ذیل آنکه تاکید کرده 

موافقت با ورود کاال، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز 
جداگانه نیست، همچنین مستند به مفاد تبصره 2 ذیل ماده ۵ آئین نامه 
اجرایی قانون صدراالش��اره و بند ۵ مصوبات صورتجلسه مشترک فی 
مابین گمرک جمهوری اسالمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و بانک مرکزی، چنانچه در زمان اظهار کاالهای تجاری به گمرک )در 
هنگام انجام تشریفات گمرکی یا ترخیص کاال( منقضی شود، گمرکات 
کش��ور نس��بت به پذیرش مجوز ثبت س��فارش مذکور اقدام مقتضی 
معمول و از هدایت مراجعین به وزارت صمت جهت تمدید مجوز ثبت 

سفارش خودداری کنند.
وی در پایان اظهار کرد: مس��ئولیت حسن اجرای بخشنامه برعهده 

باالترین مقام آن گمرک است.

واردات 7 میلیارد دالری ترکیه از ایران در 
سال 20۱8

واردات ترکیه از ایران در س��ال میالدی گذش��ته ۷.۵درصد کاهش 
یافت و به حدود ۷ میلیارد دالر رسید.

به گزارش خبرنگار تس��نیم، آمارهای منتشرش��ده توسط اداره آمار 
ترکیه نش��ان می دهد واردات ترکیه از ایران در س��ال میالدی گذشته 
۷.۵درصد کاهش داشته و به ۶.۹31 میلیارد دالر رسیده است. ترکیه 

در سال 2۰1۷ بالغ بر ۷.۴۹2میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده بود.
سهم ایران از کل واردات ترکیه در سال 2۰1۸، 3.1درصد اعالم شده 
و ایران به عنوان دهمین منبع تامین کاالهای مورد نیاز ترکیه در این 
سال شناخته شده است. سه کشور روسیه، آلمان و چین به ترتیب در 

رتبه های اول تا سوم از این نظر قرار داشته اند.
واردات ترکیه از روسیه در سال میالدی گذشته 21.۹ میلیارد دالر، 

آلمان 2۰.۴ میلیارد دالر و چین 2۰.۷ میلیارد دالر بوده است.
براساس این گزارش در آخرین ماه سال 2۰1۸ واردات ترکیه از ایران 
2۰.۵درصد افت داش��ته و به 3۷۷ میلیون دالر رس��یده است. ترکیه 
در دس��امبر س��ال 2۰1۷ بالغ بر ۴۷۴ میلی��ون دالر کاال از ایران وارد 

کرده بود.

اخبـــار

بس��یاری از مس��ئوالن قیمت های فعلی گوش��ت در بازار را غیرمنطقی 
می دانند، از این رو امیدوارند با واردات دام زنده بازار به تعادل برسد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، با توجه به آنکه کمتر از دو ماه به 
ایام پایانی سال زمان باقی است، تالطم بازار گوشت قرمز و مرغ به عنوان 
دو پروتئین اصلی سبد خانوار نگرانی هایی ایجاد کرده است و این در حالی 
اس��ت که مسئوالن تنظیم بازار در ماه های اخیر با افزایش واردات گوشت 
قرمز و توزیع مرغ منجمد و گرم با نرخ مصوب به طور مرتب وعده کاهش 
و رسیدن قیمت محصوالت پروتئینی به نرخ متعادل در بازار را می دهند.

علی رغم وعده مسئوالن تنظیم بازار مبنی بر کاهش قیمت گوشت قرمز 
و مرغ شاهد نوسان روزمره قیمت ها هستیم به طوری که در روز های اخیر، 
قیمت گوش��ت با جهش چش��مگیری به باالترین حد خود رسیده است 
به طوری که کمتر کسی توان خرید هر کیلو گوشت با نرخ باالی 1۰۰ هزار 
تومان در بازار را دارد. گزارش های میدانی نشان می دهد که قیمت هر کیلو 
ش��قه گوسفندی ۹۷ تا 1۰۰ هزار، سردست گوسفندی 13۰ هزار، راسته 
گوس��فندی 1۴۵ هزار، شقه گوس��اله ۸۵ تا ۹۵ هزار، راسته گوساله 11۰ 
هزار، سردست گوساله 1۰۰ هزار، مرغ 13 هزار و ۵۰۰ تا 1۷ هزار و ۵۰۰ 

تومان است و نسبت به ماه های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
بس��یاری از فروش��ندگان می گویند: قاچاق دام در ماه های اخیر موجب 
ش��ده تا دام چندانی برای عرضه به بازار وجود نداش��ته باشد و این امر بر 

آشفتگی بازار بیش از پیش دامن خواهد زد.
اکبری یکی از صاحبان سوپر پروتئینی، با اشاره به اینکه توزیع گوشت 

وارداتی سر از بازار آزاد در آورده است، اظهار کرد: اگرچه مسئوالن پشتیبانی 
امور دام با توزیع گوش��ت های وارداتی قصد دارند که کمبود گوشت ناشی 
از قاچاق دام در ماه های اخیر را جبران کنند، اما متاسفانه در برخی موارد 
به س��بب سودجویی و رانت شاهد توزیع گوشت های گرم وارداتی در بازار 
آزاد هس��تیم، به همین دلیل تاکنون واردات و عرضه گوشت های وارداتی 
نتوانس��ته بازار را به آرامش برس��اند. وی افزود: با توجه به شرایط کنونی 
عرضه، پیش بینی می شود که اگر میزان واردات گوشت قرمز افزایش نیابد، 
روند افزایش قیمت گوشت قرمز در ایام پایانی سال همچنان ادامه خواهد 
داش��ت. اکبری با اشاره به دالیل نوسان قیمت مرغ در بازار گفت: افزایش 
چش��مگیر قیمت گوشت در بازار موجب شده تا بسیاری از افراد به سبب 
کاهش قدرت خرید به س��مت و سوی بازار مرغ سوق داده شوند و همین 

امر بر نوسان قیمت مرغ تأثیرگذار بوده است.
با توجه به آنکه بسیاری از مسئوالن بر این باورند که قیمت فعلی گوشت 
در بازار غیرواقعی است، از این رو امیدوارند که با واردات دام زنده و تشدید 
جلوگیری از قاچاق دام از مرز های کشور بازار گوشت داخل به تعادل برسد.
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین دالیل نوسان قیمت 
مرغ و گوش��ت قرمز و راهکار ها برای تعادل و کنترل قیمت در ایام پایانی 

سال باخبر شویم:
واردات  ۱50 هزار تن گوشت قرمز از ابتدای سال تاکنون

رضا سالمی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران از ورود نخستین 
پارت دام های وارداتی تا پایان هفته به کش��ور خبر داد و گفت: با توجه به 

فراهم شدن مقدمات اولیه تا پایان هفته 1۸۰۰ رأس دام زنده وارد کشور 
می شود.

وی گنجای��ش واردات دام زن��ده در هر پ��رواز را 1۸۰۰ رأس اعالم کرد 
و افزود: با واردات محموله های دام زنده، قیمت گوش��ت به سبب افزایش 

عرضه در بازار کاهش خواهد یافت.
س��المی از انعقاد دو قرارداد 2۰۰ هزار رأس��ی واردات دام زنده به کشور 
خب��ر داد و گفت: بر این اس��اس هفته ای ۵۰ هزار رأس دام وارد کش��ور 
می ش��ود که پس از تأمین نیاز بازار تهران به سایر استان ها ارسال خواهد 

شد.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران قیمت هر کیلو الشه گوسفندی 
وارداتی را ۴۰ تا ۴3 هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمت 
آالیش دام در ماه های اخیر، واردات دام زنده تأثیر بسزایی در کاهش قیمت 

گوشت و آالیش دام خواهد داشت.
وی با تکذیب کاهش واردات گوش��ت قرمز به کش��ور بیان کرد: واردات 
گوشت قرمز نه تنها کاهش نیافته بلکه به منظور تعادل بازار در ایام پایانی 

سال، میزان آن افزایش یافته است.
س��المی از واردات 1۴۰ تا 1۵۰ هزار تن گوش��ت قرمز از ابتدای س��ال 
تاکنون در بازار خبر داد و گفت: با توجه به میزان ثبت سفارش گوشت های 
وارداتی از اس��ترالیا و آس��یای میانه و همچنین می��زان واردات دام زنده 
پیش بینی می شود که به سبب تامین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات، 

بازار گوشت داخل به آرامش برسد.

قیمت واقعی گوشت چقدر است؟

با واردات دام زنده بازار به تعادل می رسد؟

رئیس س��ازمان توس��عه تجارت گفت در ش��رایط تحریم باید رویکرد 
متفاوتی نس��بت به قدیم داشته باشیم. اصاًل شرایط ما شرایط یک سال 
گذش��ته نیست و ناگزیر هستیم سیاس��ت های ویژه ای در شرایط فعلی 

اتخاذ کرده و رویکرد را در تولید و صادرات تغییر بدهیم.
 به گزارش ایس��نا، »محمدرضا مودودی« یازدهم بهمن ماه در همایش 
بزرگداش��ت روز صادرات و تجلیل از صادرکنندگان برتر اس��تان کرمان 
اظهار کرد: کرمان استان خاص و ویژه ای است و تجربه سال های گذشته 
این استان نشان داد وقتی همگرایی بین دولت و بخش خصوصی صورت 
بگیرد، اتفاقات بزرگی رقم می خورد که برای همه مردم اس��تان و کشور 
مفید اس��ت. وی افزود: امیدواریم الگوهای اجراشده در استان کرمان در 
اس��تان های دیگر فراگیر شود و ش��اهد همگرایی بیشتری بین دولت و 

بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در سیاست گذاری ها باشیم.
مودودی تصریح کرد: در این چهار دهه عمر انقالب اس��المی اتفاقات 
بزرگی را رقم زده ایم علی رغم مش��کالتی که در عرصه اقتصادی شاهد 

هستیم و اگر کشور دیگری با مشکالتی که ما مواجه هستیم، روبه رو بود 
امکان نداشت جایگاهی که ما کسب کرده ایم را به دست آورد.

معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: جهش��ی بین اقتصاد 
کش��اورزی تا مسائل جهش داش��تیم و البته ضعف در اقتصاد تولیدی را 
می پذیریم، اما در منطقه نفت خیز دنیا تقریباً تنها کش��وری هستیم که 

وابستگی به نفت ما کمتر از سایر همتایان است.
وی اف��زود: بعد از چهار دهه، تراز تجاری در بخش غیرنفتی نیز مثبت 
و واردات نزدیک به ۷۰۰ میلیون دالر کمتر است و نشان می دهد تالش 
فعاالن اقتصادی به بار نشس��ته و این موارد در ش��رایط جنگ، تهدید و 

تحریم دستاورد بزرگی است.
وی با اش��اره به اینکه ما چهار دهه از عهده ش��رایط سخت برآمدیم و 
امروز می توانیم از عهده این ش��رایط بربیایی��م، تصریح کرد: آمریکا دارد 
آزمون جدیدی تجربه می کند ک��ه اگر در مورد ایران مصداق پیدا کند، 
شاهد جنگ های جدیدی در عرصه بین المللی با مبنای اقتصاد خواهیم 

بود و در دنیا زیرس��اخت های جدیدی برای جنگ اقتصادی شکل گرفته 
اس��ت. رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: اروپا در این زمینه نمره 

قبولی نگرفت و نشان داد امضای اروپا در تعهدات اعتبار ندارد.
وی اف��زود: م��ا از تعهدات خ��ود تخل��ف نکردیم ام��ا نامالیماتی که 
صورت گرفت نش��ان داد که اروپا و حتی چین و روسیه سهم زیادی در 

تصمیم گیری ندارند و اکنون با چالش های جدی مواجه هستیم.
م��ودودی گف��ت: ایران انتخاب بس��یار بدی برای آمریکا ب��ود زیرا در 
همس��ایگی ما 1۵ کش��ور قرار دارد که ثروتمند بوده و یک هزار میلیارد 
دالر واردات دارن��د و اگ��ر همت و تالش و اقتصاد فعل��ی را عمومی تر و 

مردمی تر بکنیم، می توانیم تجربه بهتری نسبت به قبل داشته باشیم.
وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت نماینده فعاالن اقتصاد در دولت 
است و مش��کالت را پیگیری می کنیم و درخواست این است که فعاالن 
اقتص��ادی خود را روی صادرات متمرکز کنند زی��را اگر فرآیند صادرات 

متوقف شود، کل کشور آسیب می بیند.

نظرس��نجی رویترز نش��ان داد قیمت مس و سایر فلزات پایه امسال 
به دلیل کندی رشد اقتصادی در چین رشد چندانی نخواهند داشت.

به گزارش ایس��نا، ش��اخص فلزات صنعتی بازار فلزات لندن در سال 
2۰1۸ تحت تأثیر نگرانی های اقتصاد کالن مانند جنگ تجاری آمریکا 

و چین، 1۷درصد سقوط کرد.
طبق پیش بینی 3۰ تحلیلگر، قیمت مس برای تحویل فوری در بازار 
فلزات لندن امسال ۶3۰۷ دالر در هر تن خواهد بود. این قیمت حدود 
۵درصد باالتر از قیمت اواسط هفته جاری است، اما ۶درصد در مقایسه 

با قیمت پیش بینی شده در نظرسنجی اکتبر رویترز کمتر است.
کارستن منکه، تحلیلگر شرکت »جولیوس بائر« اظهار کرد: ما بر این 
باوری��م که عوامل بنیادین برای باال بردن قیمت فلزات صنعتی به حد 
کافی قوی نیستند. تقاضا ضعیف تر از آن است که کمبود عرضه ایجاد 
کند، اما به حد کافی وجود دارد تا از مازاد عرضه اجتناب شود. از سوی 
دیگر میزان عرضه همه فلزات از جمله مس، رشد قوی خواهد داشت.

تحلیلگ��ران انتظ��ار دارند بازار مس در س��ال 2۰1۹ دچار ۶۴ هزار 
تن کمبود ش��ود که باالتر از ۴۴ هزار تن کمبود پیش بینی ش��ده در 

نظرسنجی قبلی رویترز است.
صادرات آلومینیوم

آلومینی��وم در ماه ه��ای اخیر به دلیل رفع تحریم ه��ای آمریکا علیه 

ش��رکت روسال روس��یه که بزرگترین تولیدکننده خارج از چین است 
و به عرضه باالتر در بازار منجر می ش��ود، تحت فشارهای کاهشی قرار 

گرفته است.
انتظار می رود یک عامل مهم در سال 2۰1۹، صادرات چین باشد که 
21درصد در س��ال میالدی گذشته رشد کرد و به رکورد ۵.۸ میلیون 

تن آلومینیوم خام و محصوالت آلومینیوم رسید.
ب��ه گفته تحلیلگران، تحت چنین ش��رایطی ص��ادرات چین باید به 
می��زان قابل مالحظ��ه ای کاهش پیدا کند از تا رون��د صعودی قیمت 

آلومینیوم حمایت کند.
در نظرس��نجی رویترز قیمت آلومینیوم برای تحویل فوری در سال 
می��الدی ج��اری 1۹۷۸دالر برآورد ش��د که ۹درصد کمت��ر از قیمت 
برآوردش��ده در نظرس��نجی اکتبر ب��ود. برآورد تحلیلگ��ران از کمبود 
جهانی آلومینیوم در سال 2۰1۹ از ۵2۷ هزار تن در نظرسنجی اکتبر 

به ۴۹۰ هزار تن در نظرسنجی اخیر کاهش داده شد.
سیاه ترین کارنامه متعلق به نیکل است

تحلیلگ��ران قیم��ت مورد پیش بین��ی برای نیکل را ب��ه میزان قابل 
توجه��ی کاهش دادن��د. این فلز بدتری��ن عملک��رد را در میان فلزات 

مبادله شده در بازار فلزات لندن در شش ماه گذشته داشته است.
نگرانی ها نسبت به موج تولید از سوی اندونزی قیمت نیکل را تحت 

فش��ار کاهش��ی قرار داده است و از س��وی دیگر نگرانی هایی پیرامون 
ب��ازار فوالد ضدزنگ وج��ود دارد که عمده تقاضا برای نیکل را به خود 

اختصاص می دهد.
تحلیلگران قیمت پیش بینی شده برای نیکل در بازار فلزات لندن را 
12۵۰۰ دالر در هر تن برآورد کردند که 12درصد کمتر از نظرسنجی 

اکتبر بود.
افزایش تولید معدنی روی

انتظار می رود بهبود عرضه معدنی روی، بر قیمت این فلز که س��ال 
گذشته بدترین عملکرد را داشت و حدود 2۰درصد سقوط کرد، تأثیر 

منفی بگذارد.
»گ��روه مطالعات بین المللی س��رب و روی« پیش بینی کرده اس��ت 
تولید معدنی جهانی روی امسال به میزان ۶.۴درصد رشد خواهد کرد 

که باالتر از حدود 2درصد در سال 2۰1۸ است.
انتظ��ار می رود قیمت روی که عمدتاً در تولید فوالد گالوانیزه به کار 
می رود، امس��ال 2۵3۵ دالر باش��د که حدود ۵درصد کمتر از قیمتش 

در هفته جاری است.
تحلیلگران برآوردش��ان از کمب��ود جهانی روی در س��ال 2۰1۹ را 
از 31۰۰۰ ت��ن در نظرس��نجی اکتبر به ۵۰۰۰۰ ت��ن در جدیدترین 

نظرسنجی رویترز افزایش دادند.

ناگزیر به تغییر رویکردها در تولید و صادرات هستیم

فلزات صنعتی امسال مجال گرانی ندارند

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

رانندگان تاکسی، کارت اعتباری معیشت 
می گیرند

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی شهری کش��ور گفت در راستای 
اقدامات حمایتی از راننده های تاکس��ی و حف��ظ کرامت آنها بعد 
از توزیع الس��تیک و برخی اقالم خودرو، رانندگان تاکس��ی کارت 

اعتباری معیشتی می گیرند.
  به گزارش ایرنا، مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی ش��هری کشور 
گفت: در راس��تای اقدامات حمایتی از راننده های تاکسی و حفظ 
کرامت آنها بعد از توزیع الس��تیک و برخی اقالم خودرو، رانندگان 
تاکس��ی کارت اعتباری معیشتی می گیرند. مرتضی ضامنی افزود: 
در مرحله اول اجرای این طرح، تامین مایحتاج معیشتی مورد نیاز 
خانواده رانندگان تاکس��ی تا سقف 2 میلیون تومان در نظر گرفته 
شده است که شامل پرداخت در اقساط شش تا هفت ماهه خواهد 
ب��ود. وی با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار، این طرح در آینده 
نزدیک اجرا خواهد شد، اعالم کرد: با توجه به استقبال رانندگان از 
این طرح در مراحل بعدی س��عی خواهد شد که اعتبار خرید برای 

رانندگان تاکسی افزایش یابد.

ضرر و زیان هنگفت قطعه سازان به دلیل 
بالتکلیفی در تعیین قیمت

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ضمن 
اشاره به مشکالت قطعه سازان بر لزوم هرچه سریع تر تعیین کردن 
قیم��ت خ��ودرو تاکید ک��رد و اظه��ار داش��ت اگر آم��ار کاهش 
۷۰درصدی تولید خودرو صحت داش��ته باشد مسلما قطعه سازان 
نیز دچار بحران ش��دید مالی ش��ده و در نهای��ت تولیدات آنها نیز 
کاهش یافته است علی الخصوص اینکه هنوز تکلیف قیمت خودرو 
مش��خص نش��ده و این بالتکلیفی تعیین قیمت ها قطعه س��ازان و 

خودروسازان را با چالش مواجه کرده است.
حمیدگرماب��ی در گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو، تصریح کرد: 
ضرر و زیان هنگفتی که قطعه سازان با آن روبه رو شدند، ناشی از 
بالتکلیفی در تعیین قیمت تولیدات آنها اس��ت که این واحدهای 
ب��زرگ تولی��دی را با مش��کالت عدیده ای مواجه س��اخت، لذا در 
ای��ن برهه از زمان، قطعا دوام و بقای ش��رکت های قطعه س��از در 
گ��رو حمایت های دولت و مجلس قرار دارد که در این راس��تا باید 
قطعه س��ازانی که با دانش روز و سرمایه های اندک در حال فعالیت 
هس��تند مورد حمایت قرار گیرند. نماینده مردم نیشابور و فیروزه 
در مجلس ش��ورای اس��المی خاطرنش��ان کرد: فرصت های باالی 
شغلی که قطعه س��ازان ایجاد کرده اند می طلبد از تعطیلی خطوط 
تولیدش��ان جلوگیری شود زیرا تعطیلی این واحدها یعنی بیکاری 
تع��داد زی��ادی از جوانان و بروز مش��کالت اجتماعی ل��ذا باید به 
منظور حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی شرکت های قطعه ساز 
وضعیت قیمت خودرو مش��خص ش��ود . وی در ادامه افزود: عالوه 
ب��ر تعیین قیمت خودرو باید بس��ته های حمایتی به منظور کمک 
به قطعه س��ازان برای گذر از بحران کنونی در نظر گرفته ش��ود تا 
این ش��رایط را سپری کنیم و از آنجا که صنعت خودرو و قطعه به 
یکدیگر وابسته هستند قطعا تعطیلی شرکت های قطعه ساز چالش 
جدی برای خودروس��ازان به همراه خواهد داش��ت که جبران آن 
تقریب��ا غیرممکن خواهد ب��ود. عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی اذعان داش��ت: با توجه به ظرفیت های 
باالی خودروس��ازان و دانش فنی آنها چنانچه مش��کالت و موانع 
تولید را مرتفع س��ازیم قادر به تولید خودرو با اس��تانداردهای روز 
دنیا خواهند بود و خواهند توانس��ت در بازارهای جهانی نیز حضور 
یابن��د، ام��ا اگر روند کنونی ادامه داش��ته باش��د نمی توان به حل 

مشکالت صنعت بزرگ خودروسازی کشور امید داشت.

تخصیص تنها یک جفت الستیک دولتی به 
رانندگان کامیون ۱8 چرخ !

از آنجا که مس��ائل حوزه حمل و نقل ب��ار بر حوزه های مختلف 
تاثیرات قاب��ل مالحظه ای دارد لذا فراهم آوردن ش��رایط مطلوب 
برای این فرآیند اقتصادی قابل بررس��ی اس��ت بر این اساس طی 
گفت وگو با رئیس اتحادیه کامیونداران استان خوزستان به بررسی 

وضعیت صنف کامیونداران پرداخته شد.
ناجی س��المی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
بی��ش از نیمی از مش��کالت کامیون��داران در ح��وزه وزارت راه و 
س��ازمان حم��ل و نقل مرتفع ش��ده که از این بابت از مس��ئولین 

سپاسگزاریم.
وی در ادامه تصریح کرد: خوش��بختانه محاس��به براساس تن_

کیلومتر که خواس��ته کامیونداران بود در هر اس��تان یکی پس از 
دیگ��ری در ح��ال اجرا اس��ت و از این بابت از مدی��ران این حوزه 

سپاسگزاری می کنیم.
وی در ادامه افزود: متاس��فانه وعده های عملی نش��ده مسئولین 
در ح��وزه صنع��ت و معدن باعث ش��ده مایحتاج ض��روری صنف 
زحمتکش کامیونداران به س��ختی تامین ش��ود. مواردی از قبیل 
الس��تیک و لوازم یدکی که با وجود قیمت های باال مجبور به تهیه 

و تامین این اقالم هستیم.
رئیس اتحادیه کامیونداران اس��تان خوزس��تان خاطرنشان کرد: 
با وجود اعالم مس��ئولین به توزیع الس��تیک بین کامیونداران، اما 
در برخی از اس��تان ها که تعداد کامیون ها باال اس��ت آمارها حاکی 
از توزی��ع تنها یک جفت الس��تیک بین آنها اس��ت که این تعداد 

پاسخگوی نیاز کامیون 1۸ چرخ نیست.
ناجی سالمی اذعان داش��ت: میزان واردات تایر نسبت به تعداد 
کامیون ها خیلی کم است و اگر هم تایری وجود دارد با قیمت های 
خیل��ی ب��اال در اختیار صنف قرار می گیرد، ل��ذا باید در این حوزه 
تصمیمات قاطع تر اتخاذ ش��ود و مسئولین با کنار گذاشتن شعار، 
بیشتر به فکر رفع نیاز باالی کامیونداران در حوزه الستیک و لوازم 

یدکی باشند.
وی گفت: مس��یر وی��ژه ای برای تردد کامیون ه��ا در جاده ها در 
نظر گرفته نش��ده اما با این وج��ود، کاهش آمار تصادفات جاده ای 
نشان از ایمنی تردد در جاده ها دارد و وضعیت ترافیک جاده ها نیز 

نسبت به گذشته بهبود یافته است.

یک مجموعه بزرگ خودروس��از باید زنجی��ره تامین داخلی را نیز در 
اختیار داشته باشد، بنابراین حضور سرمایه داران توانمند در شرکت های 

بزرگ با هدف ایجاد زنجیره های پایین دستی مورد حمایت ماست.
ب��ه گزارش پدال نیوز، تثبیت دس��توری قیمت خ��ودرو در 1۰ماه از 
س��ال جاری آن هم در حالی که هزینه های تولید از همان ابتدای سال 
با جه��ش نرخ ارز حدود 2,۵برابر افزایش یافت��ه بود، لطمات زیادی به 

تولیدکنندگان این کاالی داخلی زد.
 فری��دون احمدی، نایب رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در این خصوص می گوید: »مسیر حمایت از قطعه سازان 
و خودروس��ازان با سه راهکار هموار می ش��ود که نخستین آن اصالح یا 
آزادس��ازی قیمت خودرو اس��ت. باید این واقعیت را پذیرفت که قیمت 
محصول نهایی خودروس��ازان و قطعه س��ازان متاثر از نوسانات نرخ ارز و 
قیمت تمام ش��ده این کاال اس��ت، بنابراین باتوجه  به افزایش هزینه های 
تولید باید قیمت خودرو اصالح ش��ود تا قطعه س��ازان نیز قادر به تغییر 

قیمت تولیدات خود باشند.« 
وی می افزاید: »بنابراین باید مسیر را برای اصالح قیمت دو خودروساز 
بزرگ کش��ور هموار کنیم، زیرا محصوالت نهایی شرکت های قطعه ساز 

داخلی بیشتر در این دو خودروساز استفاده می شود.« 
 احمدی درخصوص راهکار دوم می افزاید: »گش��ودن مسیر نقدینگی 

و تامین نیاز ارزی و ریالی قطعه س��ازان راهکار دوم اس��ت. بدین منظور 
سیس��تم بانکی کش��ور باید با ارائه ش��یوه های جدید ب��رای حمایت از 

خودروسازان همت گمارد.« 
 وی راهکار س��وم را این طور شرح می دهد: »باید به منظور تسریع در 
امر واردات مواداولیه و قطعات نیم ساخته نیز تدابیری راهگشا اندیشیده 
ش��ود تا تولیدکنندگانی که نیاز به ثبت س��فارش، تخصیص ارز و انجام 
مراحل گمرکی دارند، به راحتی به این مراحل اداری دسترس��ی داش��ته 

باشند.« 
به گفته نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، باید در رفع 
موانع تولید قطعه س��ازان همت گماشت و به قطعه ساز که در فرآیندی 
پیچیده محصول نهایی موردنیاز خودروس��ازان را تامین می کند، اجازه 

فروش با قیمت واقعی داد. 
وی درخصوص ایجاد ش��رایط ام��ن برای س��رمایه گذاری در صنعت 
خ��ودرو می گوی��د: »وظیفه نمایندگان مجلس این اس��ت که ش��رایط 
را به گون��ه ای برای س��رمایه گذاری فراهم کنند تا ب��ا ایجاد فضای امن 
اقتص��ادی در حوزه خودرو که ذیل امنیت اقتصادی در کش��ور اس��ت، 

نگرانی های موجود در این زمینه را مرتفع سازند.« 
احم��دی می افزاید: »در ح��ال  حاضر باتوجه  ب��ه ظرفیت های خوبی 
ک��ه قطعه س��ازان داخلی دارند، باید ب��ا ایجاد فضای ام��ن اقتصادی از 

سرمایه گذاری، تولید و فعالیت موثر اقتصادی حمایت کنیم.« 
وی ادامه داد: »مستقل از چگونگی مدیریت بنگاه های بزرگ اقتصادی 
باید این موضوع را مدنظر قرار داد که نیروی کار ایرانی و مهارت ایرانی 
نه تنها وبال صنایع قطعه س��از و خودروس��از نیس��ت بلک��ه با وجود این 
س��رمایه ها می توان به استمرار و حرکت رو به جلو صنایع تولیدی امید 

داشت.« 
 خصوصی سازی واقعی همراه با تحریم ستیزی 

 نماین��ده مردم زنجان و ط��ارم در مجلس، عالج صنعت خودرو را در 
خصوصی سازی واقعی می داند و می گوید: »چنانچه بنگاه داری از حالت 
دولتی خارج ش��ود، نجات پیدا خواهد کرد. البته مالحظات کالنی مانند 
تحریم و عدم جابه جایی پول و . . . همچنان پابرجاس��ت که دولت باید 
با آماده کردن زیرساخت های الزم این موانع را از سر راه تولید بردارد.« 
 وی ب��ا بی��ان اینکه موفق تری��ن بنگاه های اقتصادی ش��رکت هایی با 
مدیریت ه��ای غیردولت��ی هس��تند، می افزای��د: »ی��ک مجموعه بزرگ 
خودروس��از باید زنجیره تامین داخلی را نیز در اختیار داش��ته باش��د، 
بنابراین حضور سرمایه داران توانمند در شرکت های بزرگ با هدف ایجاد 
زنجیره های پایین دس��تی موردحمایت ما است. البته شورای رقابت نیز 
باید بر روند س��پردن اداره بنگاه های بزرگ اقتصادی به بخش خصوصی 

نظارت داشته باشد.« 

3 راهکار اصلی حمایت از صنعت خودرو  

س��خنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت با توجه به تورم و عدم 
توانایی اقشار جامعه، دولت هیچ تصمیمی درخصوص افزایش قیمت 

بنزین نگرفته و نرخ آن در سال آینده نیز تغییری نخواهد کرد.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری »عصر خ��ودرو«، اس��داهلل قره خانی، 
س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس شورای اس��المی در پاسخ به 
این س��وال که آیا موضوع س��همیه بندی بنزی��ن و افزایش نرخ آن 
در بودجه ۹۸ پیش بینی ش��ده است؟ گفت: در مجموع روند الیحه 
بودجه بدین ترتیب اس��ت که چنین الیحه ای از سوی دولت تقدیم 
مجلس ش��ده و سپس مجلس براس��اس کمیسیون های تخصصی و 
تبصره هایی که مربوط به کمیس��یون های خاص است تصمیم گیری 

خواهد کرد لذا بحث انرژی به کمیسیون انرژی مربوط است.
وی اف��زود: واقعیت این اس��ت ک��ه الیحه بودج��ه دولت، چیزی 
درخصوص افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن ارائه نداده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 

کرد: کمیسیون انرژی این اختیار را دارد که طرحی در این خصوص 
ارائه داده و یا طّی تبصره هایی نظر خاص خود را منتشر کند، اما تا 
این لحظه در مورد افزایش نرخ حامل های انرژی و نیز سهمیه بندی 

آنها هیچ گونه تصمیمی اتخاذ نکرده است.
وی اظه��ار داش��ت: کمیس��یون ان��رژی دارای س��ه نماینده در 
کمیس��یون تلفیق است لذا به کمیس��یون تلفیق هم چیزی در این 
رابطه پیش��نهاد نش��ده اس��ت، اما در این باره کماکان شاهد اظهار 
نظرهایی در فضای مجازی و یا از س��وی برخ��ی همکاران نماینده 
هس��تیم لکن اینگونه اظه��ار نظرات نیز باید در کمیس��یون تلفیق 

مورد بررسی قرار بگیرد.
قره خانی با بیان اینکه هیچ کدام از اظهارات منتشرشده در فضای 
مجازی مبنی بر افزایش نرخ بنزین از س��وی متخصصین و اعضای 
کمیس��یون انرژی نبوده اس��ت، تصریح کرد: آنچه بن��ده به عنوان 
س��خنگوی کمیس��یون انرژی از آن مطلع هستم این است که تا به 

امروز نه در الیحه دولت و نه در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق هیچ 
دستوری مبنی بر افزایش نرخ بنزین ارائه نشده است.

سخنگوی کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی در خصوص 
نتیجه رای گیری کمیس��یون تلفیق خاطرنشان کرد: تصمیم جلسه 
کمیس��یون تلفیق این اس��ت ک��ه قیمت بنزین و نح��وه عرضه آن 
در س��ال 13۹۸، همچون س��ال جاری باش��د لذا تصمیم و مصوبه 

کمیسیون تلفیق چنین بوده است.
وی با اش��اره به اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق باید در مرحله بعد 
به صحن علنی مجلس آمده و نیازمند رای گیری مجدد است، اذعان 
کرد: درخصوص افزایش نرخ بنزین یا طرح س��همیه بندی آن خیال 
مردم آسوده باشد چراکه ما می دانیم جامعه امروز ایران دیگر تحمل 
افزایش نرخ ها را در هر زمینه ای اعم از بنزین ندارد اما اگر ایران در 
شرایط اقتصادی خوب و کامال عادی به سر می برد قطعا اصالحاتی 

در مقوله بنزین اعمال می کردیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت بیش از ۵۰درصد نسبت 
به سال گذشته با کمبود تولید خودرو مواجه هستیم.

»حمی��د گرمابی«، عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا، درخصوص مش��کالتی 
که در صنعت خودروس��ازی داریم با بی��ان اینکه امروزه خودرو به کاالی 
ض��روری زندگی تبدیل ش��ده اس��ت، گفت: مش��کالت بازار خ��ودرو از 
تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ما ش��روع شد و بر صنعت خودروسازی 
اثر گذاشت و تولید ما را کم کرد. وی ادامه داد: برای خودروسازی قطعات 
متعددی الزم اس��ت و اگر خودروس��از در تامین قطعات مش��کل داشته 

باشد، نمی تواند خودرو را تولید و به موقع تحویل دهد.
گرمابی تاکید کرد: بیش از ۵۰درصد نس��بت به سال گذشته با کمبود 

تولید خودرو مواجه هس��تیم. مهمترین موضوع این است که عرضه کمتر 
از تقاضاس��ت. در ش��رایط فعلی مدی��ران خودروس��ازی ها باید مدیریت 
بحران داش��ته باش��ند. وی افزود: به رغم کمک هایی که دولت به صنعت 
خودروس��ازی می کند، این صنعت با کمبود نقدینگی، سرمایه در گردش 
و... مواجه اس��ت ک��ه منجر به بروز بی نظمی و رعای��ت نکردن قراردادها 

شده است.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی افزود: طی 
جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم بحث واردات خودرو 
را مطرح کردیم. طرح س��اماندهی بازار خودرو در مجلس مطرح است که 
بند سوم آن  ذکر می کند تعرفه ها باید کاهش پیدا کرده و در مدت پنج 
س��اله به 2۰درصد برس��د که این بند حذف ش��د و مجددا به کمیسیون 

برگشته تا کارهای نهایی روی آن انجام شود.
وی تصریح کرد: دلیل ما از ذکر این بند، این بود که در ش��رایط فعلی 
امکان واردات خودرو بدون انتقال ارز وجود داش��ته باش��د که با مخالفت 

مجلس روبه رو شد.
نماینده مردم نیش��ابور در مجلس ش��ورای اس��المی تاکی��د کرد: در 
کمیس��یون صنایع و معادن اعضا بر این نظر هس��تند که واردات خودرو 
باید با شرایط آزاد شود. خودروسازان باید به زمانی که در قرارداد منعقد 
ش��ده پایبند باش��ند و چنانچه خودرو را در تاریخی ک��ه معین کرده اند، 
تحویل ندهند عالوه بر آن 1۸درصد س��ود س��پرده مشتریان، 12درصد 
جریم��ه  هم پرداخت کنند. در کل خودروس��ازان 3۰درصد باید جریمه 

پرداخت کرده و پول مشتری را پرداخت کنند.

افزایش قیمت بنزین در سال آینده منتفی است

بیش از 50درصد نسبت به گذشته با کمبود تولید خودرو مواجه هستیم

 خودروساز در زمان تعیین شده خودرو تحویل ندهد 30درصد جریمه می شود
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کسب و کارامـروز8

 دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی معاونت علمی  بر ضرورت ایجاد شهرهای 
انرژی  در جهت حرکت به سمت توسعه اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی، کامبیز مهدی زاده 
فرس��اد دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی معاونت 
علمی در نشست تخصصی شبکه توسعه فناوری 
نفت و گاز اس��تان آذربایجان شرقی اظهار کرد: 
ام��روز برخی از کش��ورهای همس��ایه توس��عه 
شهرهای انرژی را در دستور کار خود قرار داده اند 
و ما نیز باید در برنامه های خود از اقتصاد نفتی به 

سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم.
 وی در ادام��ه گف��ت: ام��روز دیگ��ر م��الک 
توس��عه یافتگی کش��ورها تع��داد دودکش های 
کارخانجات نیست بلکه توس��عه فناوری مالک 
اس��ت و باید بتوانیم با تکی��ه بر فناوری های روز 
دنیا در راس��تای ایجاد اکوسیس��تم فناوری در 
کش��ور قدم برداریم. مهدی زاده  از تشکیل چهار 

معاونت تخصصی در زیرمجموعه ستاد توسعه فناوری های انرژی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و گفت: با تشکیل این چهار معاونت تالش 
کرده ایم تا با برنامه ریزی دقیق زمان رس��یدگی و بررسی طرح های فناورانه را 

به 1۰ روز کاهش دهیم. وی با اش��اره به ایجاد مراکز فناوری در سطح کشور، 
فعالیت این مراکز را از برنامه  های شاخص فناوری دولت دانست و افزود: امروز 

باید بپذیریم که در بحث استارتاپ ها چهره کشور تغییر یافته است.
دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به حمایت های 
ای��ن س��تاد از طرح ه��ای نوآورانه در راس��تای 
هدف گذاری های کلی این مجموعه گفت: اعطای 
کمک های بالعوض، وام های کم بهره و معرفی به 
صندوق های مرتبط در کنار دیگر اقداماتی است 
که این س��تاد در راس��تای حمایت از فعاالن این 
عرصه عملیاتی کرده است. مهدی زاده ادامه داد: 
در برنامه ه��ای جدید با شناس��ایی کارخانه های 
متروکه تالش کردیم تا با بازسازی نسبی امکانات 
موجود کارخانه ه��ای نوآوری را ایجاد کنیم و در 
همین راستا چند نمونه از این اقدامات عملیاتی 
شده است. مش��اور معاون علمی فناوری ریاست 
جمهوری اس��تفاده از توان جوانان و متخصصین دانشگاهی در بدنه های اجرایی 
کشور را ضروری دانست و گفت: امروز برای فائق آمدن بر مشکالت باید به سمت 

جانشین پروری حرکت و از پتانسیل جوانان به نحو شایسته ای استفاده کنیم.

مرک��ز راهب��ردی فناوری های همگ��را معاونت علمی فرصت��ی عالی برای 
استارتاپ های این حوزه با انتشار دومین فراخوان خود ایجاد کرده است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، مرکز راهب��ردی فناوری های همگرا 
معاونت علمی فرصتی عالی برای استارتاپ های 
این حوزه فراهم کرده است. این فرصت با انتشار 
نخستین فراخوان نوپاهای همگرا در اردیبهشت 
ماه س��ال جاری ایجاد شد. پس از استقبال این 
فراخ��وان مرکز همگ��را دومین فراخ��وان را نیز 
منتشر کرد. اس��تارتاپ های نوپا در حوزه همگرا 
تا پایان بهمن ماه ب��رای ثبت نام در این فراخوان 

فرصت دارند.
به هر حال مرکز همگرا با انتشار این فراخوان 
ایجاد بس��تری مناس��ب ب��رای تجاری س��ازی 
دستاوردهای تحقیقاتی محققان و جامعه علمی 
کش��ور را دنبال می کند. همچنین شناس��ایی و 

توانمندس��ازی گروه های فناور و آشنا کردن آنها با  فرآیند توسعه محصول و 
دنیای کسب و کار و تجاری سازی از اهداف انتشار این فراخوان است. البته در 
کنار این موارد باید به معرفی فرصت های کسب و کار مبتنی بر نیازهای فعلی 

کشور و مراکز توسعه دهنده کسب و کار به جامعه محققان و فناوران نیز اشاره 
کرد. همچنین به هم رسانی فناوران، سرمایه گذاران و توسعه دهندگان کسب و 

کار برای تجاری سازی محصوالت نوآورانه در این فراخوان مد نظر است.
طرح های ارسالی استارتاپ ها پس از داوری 
و ارزیابی توسط داوران برای مصاحبه حضوری 
دع��وت می ش��وند. همچنین اس��تارتاپ های 
دوره  وارد  داوری  فرآین��د  در  منتخ��ب 
پیش شتابدهی می شوند. در دوره پیش شتابدهی 
استارتاپ ها می توانند محصول کسب و کار خود 
را اعتبارسنجی کنند. همچنین استارتاپ هایی 
که دوره پیش ش��تابدهی را با موفقیت سپری 
کنند به مراکز حامی توسعه کسب و کار معرفی 

می شوند.
حوزه های س��المت و درمان، کاربرد آب در 
صنع��ت، مواد آرایش��ی و بهداش��تی، انرژی و 
تجهیزات و ملزومات پزش��کی محورهای این 
فراخوان هس��تند. البته برخی محورهای ویژه همچون رابط های مغز و رایانه، 
چاپگرهای زیستی سه بعدی و دستگاه های نسل جدید توالی یابی نیز در نظر 

گرفته شده است.

محصوالت نوآورانه حوزه همگرا وارد بازار می شودایجاد »شهرهای انرژی« حرکتی در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان است

ایده ای که به نظر خودمان عالی و بدون نقص است، شاید به نظر دیگران هیچ 
شانسی برای موفقیت در بازار نداشته باشد، بنابراین پیش از اجرا باید ارزیابی 
ش��ود. قضاوت کردن یک ایده معموال اولین کاری است که بعد از مطرح شدن 
آن انجام می دهیم. با اینکه ش��اید تخصصی در آن زمینه نداش��ته باشیم، اما 
بالفاصله بعد از شنیدن یک ایده، درست یا اشتباه بودن آن را ارزیابی می کنیم؛ 
درحالی که اگر نوبت به ارزیابی ایده های خودمان برسد، نمی توانیم آنها را دقیق 
بسنجیم. ایده ای که به نظر ما عالی و بدون نقص می رسد، ممکن است به نظر 
دیگران هیچ ارزش��ی نداشته باشد. این مشتری ها هستند که موفقیت یا عدم 

موفقیت محصولی را در بازار تضمین می کنند؛ پس نظرشان اهمیت دارد.
همه  ایده ها ارزش پیاده سازی ندارند، زیرا ممکن است از سوی دیگران مورد 

استقبال قرار نگیرند. ارزیابی یک 
ایده باید با اشتیاق و نظم وانضباط 
همراه بوده و ت��ا جای ممکن به 
س��ؤال های مانند: آیا پیاده سازی 
آن جواب می ده��د؟ دیگران چه 
واکنشی نش��ان می دهند؟ تجربه 
پاسخ  شخصی خودم چیس��ت؟ 
ده��د. برای ارزیابی و س��نجیدن 
ایده ه��ا، راه ه��ای مختلفی وجود 
دارد که در ادامه به بررسی بیشتر 

آنها می پردازیم.
۱- ایده خود را با افراد 

قابل اطمینان و راستگو به 
اشتراک بگذارید

راه های  از س��ریع ترین  یک��ی 
ارزیاب��ی ایده، مط��رح کردن آن 
با دیگران اس��ت اما هر شخصی 
را برای مش��ورت انتخاب نکنید. 
زمانی ک��ه صحب��ت از بازخ��ورد 
گرفتن می ش��ود، همه  ما افرادی 
را می شناسیم که در هر شرایطی 
حامی م��ا هس��تند و از افکار ما 
طرفداری می کنند؛ از طرف دیگر 
کسانی را می شناسیم که به طور 

کلی با هر چیزی مخالفت می کنند. مهم ترین نکته در اشتراک گذاشتن ایده ها 
این است که فرد صادقی را پیدا کنید.

هم��ه  ما به این نی��از داریم که با فردی قابل اعتماد مش��ورت کنیم، فردی 
که اطالعات و چش��م انداز خوبی نس��بت به موضوع مورد نظر ما داشته باشد. 
چنین افراد ارزشمندی، بازخوردهای صادقانه می دهند و با انتقاد سازنده کمک 

می کنند ایده ها در مسیر موفقیت اجرا شوند.
2- از دوستان دور خود مشورت بگیرید

یکی دیگر از راه های ارزیابی ایده این است که با دوستان دور خود مشورت 
کنید. این افراد ترس��ی بابت کم شدن روابط دوستی با شما ندارند و نظرشان 
را صادقان��ه بیان می کنند. ایده  خود را ب��ا اعتمادبه نفس مطرح کنید و از آنها 
بخواهید ایده تان را با ذکر دلیل رد کنند. اگر فکر می کنید ایده تان واقعا باارزش 
است، باید بتوانید در برابر انتقاد دیگران دلیل منطقی بیاورید و از آن دفاع کنید.

3- نظر مشتریان فعلی را جویا شوید

یکی از راه های اطمینان از بد بودن یک ایده این است که بعد از ارائه آن هیچ 
بازخوردی دریافت نکنید. ایده ای که از نظر یک کارآفرین عالی به نظر می رسد، 
شاید به نظر مشتری هدف هیچ ارزشی نداشته باشد. محصولی که نتواند تعریف 

و تمجید مشتریان را برانگیزد، مطمئنا ایده  خوبی ندارد.
4- از روانشناسی اجتماعی استفاده کنید

منظور از روانشناسی اجتماعی این است که دیگران ایده  شما را تبلیغ کنند. 
س��عی کنید سه دلیل پیدا کنید که چرا مش��تری ها باید برای محصول شما 
هزینه کنند. اگر نتوانستید حداقل سه دلیل پیدا کنید، یعنی ایده تان به اندازه 

کافی خوب نیست.
اگر ش��خصی گفت ایده  ش��ما را تبلیغ خواهد کرد، در مورد روش انجام کار 
سؤال بپرسید. پاسخ این سؤال به 
تعیین استراتژی تبلیغ و اطمینان 
از درس��ت ب��ودن ای��ده کم��ک 

می کند.
5- از دوستی بخواهید 

ایده تان را با زبان خودش 
بیان کند

اگر ایده تان به اندازه ای پیچیده 
اس��ت که دیگران نمی توانند آن 
را بازگو کنن��د، یعنی ایده  خوبی 
نیس��ت. برای انجام این کار، ایده 
خود را برای دوستی تعریف کنید 
و س��پس از او بخواهید این ایده 
را ب��رای دوس��ت دیگری توضیح 
ده��د؛ اگر قادر ب��ه انجام این کار 
نبود، یعنی یک جای کار مشکل 
دارد و بای��د در مفهوم ایده  خود 

تجدیدنظر کنید.
۶- از تکراری نبودن 
ایده تان مطمئن شوید

اگ��ر ای��ده ای را قب��ال ارزیابی 
کرده اید و نتیجه آن مثبت نبوده، 
دو حال��ت پیش می آی��د. اگر از 
آن زم��ان هنوز چی��زی را تغییر 
نداده اید، یعنی ایده تان همچنان مناس��ب نیس��ت؛ ای��ن یعنی در یک چرخه  
تکراری گرفتار شده اید و ایده تان هنوز به اندازه  کافی خوب نیست. حالت دوم 
این است که بخش هایی از آن را تغییر داده اید و باید مجددا آن را ارزیابی کنید. 
اگر بعد از س��ه یا چهار بار تغییر و ارزیابی به نتیجه دلخواه نرس��یده اید یا باید 

تغییرات اساسی تری اعمال کنید یا این ایده را فراموش کنید.
7- خوب یا بد بودن ایده را به بازار بسپارید

بازار تنها جایی است که ارزش ایده یا محصولی را به درستی ارزیابی می کند. 
مش��تری های هدفی را پیدا کنید که پول دارند و حاضر هس��تند برای خرید 
محصول ش��ما خرج کنند. یاد بگیرید چگونه باید ارزش های خاص را در بازار 
بفروشید. از دیگران نخواهید محصول شما را به فروش برسانند، بلکه خودتان 
دست به کار شوید. انجام این کار یا موفقیت آمیز خواهد بود یا شکست خواهد 
خورد که در هر صورت نکات ارزشمندی را برای تجارب آینده خواهید آموخت.
FASTCOMPANY/zoomit :منبع 

تیم کوک در گفت وگویی با رویترز با اشـاره به افزایش ارزش دالر در برابر سـایر ارزها به این نکته اشاره 
کرده که اپل در حال بازنگری قیمت آیفون در بازارهای جهانی است.

بـه گـزارش زومیت، تیم کـوک ابتدای ماه ژانویه با اشـاره به کاهش اسـتقبال از آیفـون در بازار چین، 
پیش بینـی مالی اپل از درآمد کسب شـده طی پاییـز 20۱8 را 9 میلیارد دالر کاهش داد. روز گذشـته اپل 
اقدام به انتشـار گزارش مالی مربوط  به سه ماهه  چهارم سال 20۱8 کرد که براساس آن درآمد اپل از فروش 

آیفون هایش طی پاییز 20۱8 بیش از ۱5 میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است.
تیم کوک در گفت وگو با رویترز به این نکته اشاره کرده که اپل در حال بازنگری در رابطه با قیمت گذاری 
آیفون هایش در خارج از بازار آمریکا اسـت. اپل معموال قیمت گذاری گوشـی های هوشـمندش را مبتنی بر 

دالر انجام می دهد، از این رو قیمت نسخه های جهانی در بازار های مختلف گران به نظر می رسد.
تیم کوک در این خصوص چنین اظهارنظر کرده است:

اگر نگاهی به بازار های دیگر و مخصوصا بازار کشـور هایی داشـته باشیم که ارزش پول ملی آنها در برابر 
دالر کاهش یافته، افزایش قیمت آیفون کامال روشـن اسـت. ما در ماه ژانویه بـا نگاهی به اقتصاد کالن در 
کشـور های مختلف به این نتیجه رسـیدیم که بهتر اسـت قیمت  محصوالت خود را با تکیه بر قیمت محلی 

گوشی های هوشمند آیفون طی سال گذشته هماهنگ تر کنیم تا بتوانیم فروش بهتری را تجربه کنیم.
البته باید به این نکته اشاره کنیم که فاکتور های متعددی منجر به کاهش فروش گوشی های هوشمند در 
بازار جهانی شـده است. برای مثال باید به پیشرفت سخت افزاری باالی گوشی های هوشمند اشاره کرد که 

باعث شده تا نیاز برای تعویض و به روزرسانی گوشی در بازه  دو تا سه ساله کاهش یابد.
همچنین باید به فاکتور های اقتصادی نیز اشاره کرد. برای مثال در کشور چین کاهش رشد اقتصادی این 
کشـور نقشـی پررنگ در کاهش تقاضا برای خرید آیفون ها بازی کرده است. در کنار کاهش رشد اقتصادی 

چین باید به جنگ تجاری بین آمریکا و چین نیز اشاره کرد که مزید بر علت شده است.

راهکارهایی کاربردی برای ارزیابی ایده
 تیم کوک: اپل با توجه

  به وضعیت اقتصاد جهانی
در قیمت آیفون بازنگری می کند

دریچــه

هرچند ال جی در مجموع عملکرد مالی بسیار خوبی در سال 2۰1۸ داشته است، 
اما بخش موبایل این شرکت همچنان به ضرردهی ادامه می دهد. به گزارش زومیت، 
ال جی از نظر مالی روزهای خوشی را سپری می کند. براساس اعالم این شرکت، در 
س��ال مالی 2۰1۸، درآمد ۵۴.۴ میلیارد دالری نصیب کره ای ها شده و حاصل این 
درآمد دستیابی به سود 2.۴ میلیارد دالری بوده است. هرچند سود به دست آمده در 
س��ال 2۰1۸ به میزان 1۰درصد بیشتر از سود کسب شده در سال 2۰1۷ به حساب 
می آی��د، اما بخش موبایل LG همچنان ب��ه ضرردهی ادامه می دهد. بخش موبایل 
ال ج��ی با درآم��د ۷.۰۸ میلیارد دالری خود، ضرر ۷۰۰ میلی��ون دالری را رقم زده 
است. در عین حال، کره ای ها ادعا می کنند که به لطف کنترل هزینه ها و حذف موارد 

ناکارآمد، شاهد نشانه هایی از بهبود در این بخش بوده اند.

رکوردشکنی ال جی در سال مالی 20۱8 با 
وجود زیان دهی بخش موبایل

شنبه
13 بهمن 1397

شماره 1254
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رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت باید تعریف مرس��وم از رشد و توسعه 
تح��ول یابد. مهم تری��ن گام در این تح��ول، تغییر نگرش نس��بت به 
دارایی های اصلی مان یعنی نیروی انس��انی است. باید فضای فرهنگی 

و رویکردی جامعه به گونه ای متحول ش��ود 
موفقیتش  بخش خصوصی،  سرمایه گذار  که 
را س��رمایه گذاری روی خالقی��ت و نوآوری 

ببیند.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، س��ورنا س��تاری معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمه��وری ب��ا اش��اره به 
در  دانش بنیان  ش��رکت های  قدرت نمای��ی 
س��پهر اقتصاد کش��ور گفت: نس��ل جدید 
کارآفرین��ان ج��وان ش��رکت هایی را بنیان 
نهاده اند که س��اختار اقتصاد س��نتی کشور 
را دس��تخوش تح��ول ک��رده اس��ت. ای��ن 
شرکت ها که توانایی باالی خود را در کسب 

درآمدهای هزار میلیاردی نمایان کرده اند، به زودی گوی س��بقت را از 
بزرگ ترین صنایع می ربایند و به قدرت نخست اقتصاد تکیه می زنند.

رشد فزاینده

س��تاری این رش��د فزاینده را ب��ه توانمندی نیروی انس��انی جوان، 
خالق و دانش  آموخته وابس��ته دانس��ت و گفت: باید تعریف مرسوم از 
رش��د و توس��عه تحول یابد. مهم ترین گام در این تحول، تغییر نگرش 
نس��بت به دارایی ه��ای اصلی م��ان یعنی 
نیروی انسانی اس��ت. باید فضای فرهنگی 
و رویکردی جامعه به گونه ای متحول شود 
که سرمایه گذار بخش خصوصی، موفقیتش 
را س��رمایه گذاری روی خالقیت و نوآوری 

ببیند.
رئی��س س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد 
دانش بنیان، تمرک��ز اقتصاد دانش بنیان را 
جلو گی��ری از خام فروش��ی و رونق صنایع 
تبدیلی برای ایجاد ارزش افزوده دانس��ت 
و گفت: دانش��ی که روی ماده خام س��وار 
ش��ود، ارزش افزوده خلق می کند. مصداق 
این موض��وع را در تولیدات ش��رکت های 
دانش بنیان زیس��ت فناوری که موفق ش��ده اند یک وی��ال چند گرمی 
داروی نوترکی��ب را ب��ا ارزش افزوده ای فراتر از چند بش��که نفت خام 

صادر کنند می توان مشاهده کرد.

بنابر گزارش یک ش��رکت آمریکایی در زمینه امنیت س��ایبری، میزان ارز 
دیجیتال کالهبرداری ش��ده در س��ال 2۰1۸ با بیش از ۴۰۰درصد افزایش به 
1.۷میلیارد دالر رس��ید. طبق گزارش ش��رکت امنیت سایبری سایفرتریس 

رویت��رز،  از  نق��ل  ب��ه  و   )CipherTrace(
ارزه��ای دیجیت��ال دزدیده ش��ده از صرافی ها و 
کالهبرداری ش��ده از س��رمایه گذاران، در س��ال 
2۰1۸ بی��ش از ۴۰۰درص��د افزای��ش یاف��ت 
و ب��ه ح��دود 1.۷ میلی��ارد دالر رس��ید. بناب��ر 
گزارش ه��ا، از این 1.۷ میلیون دالر ارز دیجیتال 
کالهبرداری شده، ۹۵۰ میلیون دالر آن مربوط به 
و  دیجیت��ال  ارزه��ای  صرافی  ه��ای  از  دزدی 
سرویس های زیرساختی همچون کیف های پول 
است که این رقم حدود 2۶۰درصد بیشتر از سال 
2۰1۷ است. گفتنی است که بیشتر دزدی های 
صورت گرفت��ه از صرافی ها )بالغ بر ۵۸درصد( در 
س��ال 2۰1۸ در کش��ورهای کره و ژاپن صورت 

گرفته اس��ت. دزدی ها در زمینه ی ارزهای دیجیتال با در نظر گرفتن کاهش 
قیمت ها در س��ال 2۰1۸ بسیاری را ش��گفت زده کرد. ارزش کل بازار ارزهای 
دیجیتال با وجود بیش از 1۶۰۰ ارز، در ژانویه سال 2۰1۹ حدود 112 میلیارد 

دالر بود که این رقم تقریبا ۸۰درصد پایین تر از نقطه اوج خود در سال پیش 
است.

ع��الوه  ب��ر ای��ن دزدی ه��ا، س��رمایه گذاران و کارب��ران صرافی ه��ا در اثر 
کالهبرداری هایی همچون عرضه اولیه س��که 
)ICO( جعلی، هک های مربوط به صرافی های 
قالبی و همچنین طرح پانزی، در سال 2۰1۸ 

نزدیک به ۷2۵ میلیون دالر از دست دادند.
طبق گزارش سایفرتریس، کالهبرداری های 
مربوط  به خروج س��رمایه در سال 2۰1۷ تنها 
۵۶ میلیون دالر بود. سایفرتریس در ادامه بیان 

می کند:
این اعداد و ارقام مربوط  به کالهبرداری، تنها 
بخشی از جرائم صورت گرفته در زمینه ارزهای 
دیجیتال اس��ت که ما می توانی��م تأیید کنیم، 
این در حالی اس��ت که ما شکی نداریم ارزهای 
دیجیتال ازدست رفته بسیار بیشتر از این اعداد 
و ارقام است. درحالی که در ۹ ماهه سال 2۰1۸، دزدی های صورت گرفته توسط 
هکرها بیش��تر جرائم ارزهای دیجیتال را تش��کیل می دادند، اما در س��ه ماهه  

چهارم، بیشتر جرائم مربوط  به کالهبرداری های داخلی بودند.

کالهبرداری های ارزهای دیجیتال در سال 20۱8 به ۱.7 میلیارد دالر رسیدتحول فرهنگ کسب وکار یعنی موفقیت را روی خالقیت و نوآوری ببینند

مدیران از نوآوری به عنوان ابزاری برای پیشبرد کسب و کار خود بهره می برند، ولی 
با این حال بسیاری از آنها اهداف غیرواقع بینانه دارند و نمی توانند بازده موردانتظار 
را تولید کنند. مالکان کس��ب و کار برای اینکه موثر عمل کنند باید رویکردهای 
متفاوتی را برای نوآوری اتخاذ کنند، از اش��تباه های گذش��ته  خود درس بگیرند و 

اهداف معقوالنه تعیین کنند.
با اینکه ۶3درصد از شرکت ها مدیران ارشد نوآوری را استخدام کرده و بیش از 
۹۰درصد از آنها برای پشتیبانی از فرآیند نوآوری از تکنولوژی های جدید استفاده 
می کنند، ولی هنوز هم بسیاری از آنها در تالشند تا یک فرهنگ نوآورانه  واقعی را 

در کل سازمان ایجاد و افراد را به آن تشویق کنند.
راه های متعددی وجود دارد تا کس��ب و کارتان بتواند نوآوری بیش��تری داشته 
باش��د و ش��یوه  کار کردن کارکنان با یکدیگر را تغییر دهد، این امر گاهی ممکن 
اس��ت با مشارکت کل سازمان، گاهی با جش��ن گرفتن برای شکست ها، گاهی با 

الهام گرفتن از صنایع دیگر و ... اتفاق بیفتد.
با این 12 گام می توانید خون تازه ای را وارد رگ های کسب وکارتان کنید:

۱-یک فرهنگ نوآورانه ایجاد کنید:
این روزها نوآوری کلمه  نامفهومی به حساب می آید. آنچه که واقعا باعث ایجاد 
فرهنگ نوآورانه می شود، ایجاد فضای باز برای ایده های جدید، شکست و یادگیری 
از فرآیندهاست. افراد می توانند طرز فکر ثابت )طرز فکری که بسته است و در برابر 
تغییر مقاومت می کند( یا طرز فکر رشد داشته باشند. طرز فکر رشد را به کارمندان 

خود آموزش دهید و فضا را برای پرورش نوآوری فراهم کنید.
2-شکست ها را جشن بگیرید:

برای نوآور بودن باید خالق باش��ید. هیچ چیز مثل ترس از اشتباه کردن، قاتل 
خالقیت نیست. محیط هایی ایجاد کنید که در آنها هنگام شکست و اشتباه کردن، 
جش��ن گرفته شود. با جش��ن گرفتن برای شکست ها و اش��تباه ها به افراد اجازه 

می دهید خالق تر و در نتیجه نوآورتر باشند.
3-افراد فعلی تیم تان را تعدیل کنید:

اگر تیم تان در جایی که نوآوری هنجار محسوب نمی شود، تصمیم بگیرد موانع 
را برطرف کند و نوآوری داشته باشد، زمان آن رسیده که تحولی ایجاد کنید )نه با 
استخدام فردی جدید، بلکه با تعدیل موقعیت افراد فعلی تان(. به آنها پروژه بدهید 

که خارج از شرح شغل معمول شان باشند.
در این  صورت آنها مجبور می شوند، آنچه را که می دانند، فراموش و چیز جدیدی 

خلق کنند.
4-تمرکز روی محصوالت و خدمات را متوقف کنید:

هر ش��رکتی هنگام تعریف خود برحس��ب محصوالت و خدماتش، می تواند از 
نوآوری جلوگیری کند. شما خودتان را برحسب دارایی ها و مهارت های استراتژیک 
خ��ود تعریف کنید، در این صورت به کارمندان خود این آزادی را می دهید که از 

مهارت های خودشان برای ارائه  راه حل استفاده کنند.
5-بیرون بروید:

انجام کارها به ش��یوه  رایج و معمول، کار سختی نیست. از پشت میز خود بلند 
ش��ده و محیط معمول��ی فعلی را ترک کنید تا این چرخه تکراری را شکس��ته و 
ش��یوه ای نو ابداع کنید. یک نشس��ت نوآوری تدارک ببینید، ولی این نشست را 
در پ��ارک یا فضای ب��از برگزار و افراد را به تفکر آزاد تش��ویق کنید. وقتی به دفتر 
کار برگش��تید، تمرین گروهی به افراد بدهید که به گام های عملی و س��ودبخش 

منجر شود.

۶-به سایر حوزه های بازار هم نگاهی داشته باشید:
سازمان ها مکررا برای توفان مغزی یا تقلید، به شرکت های دیگری که در حوزه  
صنعت خودشان هستند، مراجعه می کنند. به جای این کار، در جاهایی که خیلی 
کم احتمال دارد به آنجا بروید به دنبال ایده و بینش باش��ید. سعی کنید بفهمید 
آنها با چه روش های نوآورانه ای کارمندان خود را به کار می گیرند، مش��تریان آنها 
از چه برنامه های جدیدی استفاده می کنند و چه فرآیندهای متفاوتی برای ایجاد 

اثربخشی وجود دارد.
7-محیط کار را برای ریسک و شکست آماده کنید: 

نوآوری، زاده  خالقیت و آسیب پذیری است. افراد باید در برابر شکست احساس 
امنیت داشته باشند تا بتوانند هم خالق و هم آسیب پذیر باشند، بنابراین مطمئن 
ش��وید که تمام تیم رهبری )از جمله مدیر ارشد(، توجه به این مسئله را در راس 
کاره��ای خود قرار می دهند. عمدا اعتماد ایجاد کنید، یادگیری را در اولویت قرار 
دهید، فضایی جامع برای توس��عه ایجاد و رفتاری را مدلسازی کنید که افرادتان 

بدون هیچ ترسی بتوانند ریسک و شکست را تجربه کنند.
8-پرسونای کارمندان را ایجاد کنید:

با الهام از بازاریابی که از پرس��ونای خریداران اس��تفاده می کند، به پرس��ونای 
کارمندان فکر کنید. ایجاد پرس��ونای کارمندان، باعث می شود شرکت ها بتوانند 
نیازه��ای منحص��ر به فرد بخش های مختل��ف کارمن��دان را درک کنند تا عمال 

تشخیص دهند کارمندان باید در مورد چه چیزهایی نوآوری به خرج دهند.
9-در مدیریت دانش سرمایه گذاری کنید:

معموال آنچه که چالش برانگیز است، ایده ها یا افراد نوآور نیستند، بلکه شناسایی 
این افراد و اید ه ها چالش محسوب می شود. بسیاری از بهترین نوآوری ها از صافی 
س��ازمان ها رد می ش��وند. از این رو سازمان ها با داشتن فرهنگ به اشتراک گذاری 
دانش، بهتر می توانند به پرورش نوآوری بپردازند. سرمایه گذاری در زیرساخت قوی 

مدیریت دانش، مکانیزم های الزم برای این  کار را فراهم می کند.
۱0-بازخورد بگیرید:

کارمندان را تشویق کنید تا اعتراض های خود در مورد فرآیندها و سیاست ها را 
بیان کنند. سپس از آنها بخواهید پیشنهادهای شان را بگویند. سپس تحقیق کنید 
تا بفهمید آنها با کدام  روش های میان بر سعی می کنند فرآیندهای بوروکراتیک و 
طاقت فرس��ای اداری را دور بزنند. احتماال آنه��ا از ایده های خیلی خوب )هرچند 
غیرمجاز( اس��تفاده می کنند. نوآوری آنها را مورد تحسین قرار دهید و ببینید آن 

ایده ها چطور می توانند مورد پذیرش شرکت یا تیم قرار بگیرند.
۱۱-همه افراد را از قید اما و اگرها خالص کنید:

ای��ن تغییر معنایی س��اده از »اوه، اما ... « به »بل��ه، و ...« ، باعث ایجاد فرهنگ 
ن��وآوری می ش��ود، نرخ جریان ایده ها را افزایش می ده��د و موجب تفکر خارج از 
چارچوب کارمندان می ش��ود. به صورت یک بازی سازمانی، افراد را تشویق کنید، 
قاطعانه از عبارت »بله، و ...« استفاده کنند و بدین وسیله به تمام ایده ها پاسخ و به 

آنها پاداش دهند و اظهار نظر کنند.
۱2-در آموزش، سرمایه گذاری کنید و مشوق ها را مجددا 

تعریف کنید:
ابزاره��ا، تکنول��وژی و زمان الزم را در اختیار کارمن��دان فعلی تان قرار دهید تا 
بتوانند همکاری و نوآوری داش��ته باش��ند. این زمان را زمان بندی و در آموزش و 
کارگاه های نوآوری س��رمایه گذاری کنی��د. در مورد نوآوری فقط صحبت نکنید و 
ش��عار ندهید و بار فرهنگ نوآوری را فقط به دوش یک نفر نیندازید. بلکه س��عی 
کنید با معیارها، مشوق ها و پاداش های مرتبط، از این فرهنگ حمایت کنید. اگر 

به دنبال ایده ای عالی هستید روی افرادتان سرمایه گذاری کنید.
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کارهایی که می توان برای نوآوری بیشتر انجام داد

یادداشـت

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت توس��عه واحده��ای تولیدی در 
چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش مهر، اقبال عباس��ی ش��امگاه چهارش��نبه در ستاد تسهیل و رفع 
موان��ع تولید با اش��اره به اینکه توس��عه واحدهای تولی��دی در چهارمحال و 
بختیاری مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: توسعه واحدهای تولیدی و انجام 
حمایت های الزم جدا از حفظ اشتغال موجود موجب افزایش اشتغال می شود.
وی تاکی��د کرد: بهره گیری از ظرفیت ه��ای واحدهای تولیدی برای افزایش 
تولید و ایجاد اشتغال یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری به شمار می رود.
استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: حل مشکالت واحدهای تولیدی 
در این اس��تان ضروری اس��ت و باید تالش شود از تمام ظرفیت ها برای حفظ 

اشتغال موجود واحدهای تولیدی بهره گیری کرد.

جذب سرمایه گذار اولویتی برای توسعه

مترجم: طاهره منیری شریف
MBA کارشناس ارشد 



 
همان ق��دری که بازاریابی برای فروش محصوالت یا خدمات برای ش��ما 
اهمیت دارد، به همان اندازه هم ایجاد برند و تبلیغات برند ، برای موفقیت 
ش��ما مهم  هستند. نام برندتان به مشتریان ش��ما میگوید که شرکت تان 
کیس��ت و چه هویتی دارد؟ ش��ما چقدر برای آنها قابل اطمینان هستید؟ 
چقدر میتوانند به ش��ما اعتماد کنند؟ س��اخت یک برند، یکش��به اتفاق 
نمیافت��د. برای تبلیغات برند، باید زمان بگذارید، باید پول خرج کنید. این 
یعنی اینکه باید یک استراتژی بازاریابی بلندمدت انتخاب کنید تا شما را 
در ذهن آنهایی که به دنبال محصوالت و یا خدمات مش��ابه محصوالت و 

خدمات شما میگردند، در ردههای باال بنشاند. 
 تبلیغات برند چیست؟

همه شرکتها محکوم به بازاریابی هستند، اما آن چیزی که میتواند شما 
را از رقبای تان متمایز کرده و جلو بیندازد چیس��ت؟ برندسازی، برخالف 
بازاریابی ای که افراد را ترغیب میکند تا از ش��ما خرید کنند، سعی دارد تا 
یک پایه درازمدت برای وفاداری مشتریان به شما ایجاد کند. برندسازی و 
تبلیغات برند، اگر درست انجام شود، باعث میشود تا همه در درازمدت به 

سوی یک محصول خاص بیایند. 
ببینید... برند کلینکس را تجسم کنید. وقتی میخواهید دستمال کاغذی 
بخرید، نمیگویید دستمال کاغذی میخواهم، میگویید یک کلینکس بدهید 
لطفاً. اما کلینکس فقط یک برند اس��ت نه دستمال کاغذی! کلینکس چه 
کار کرده که به نماد و یک اسم برای کل یک محصول تبدیل شده است؟ 
کلینکس با تبلیغات برند، کاری کرده که مردم، اس��م آن را در ذهن خود 
نگ��ه دارند. ای��ن برند این کار را با تجارت، تبلیغات برند، یا اس��تراتژیهای 
بازاریابی مشابه انجام داده است و خود را به عنوان یک اسم که همیشه در 
ذهن باقی خواهد ماند، تبدیل کرده است. باز هم با اینکه خیلی از شرکتها 
به این میزان از شناخت برند دست پیدا نکردهاند، اما به هر حال تبلیغات 

برند برای شما حیاتی است. 
تبلیغات برن��د را میتوان از طریق بازاریابی ب��رای یک لوگو، یک بیانیه 
مأموریت، وبس��ایت و رسانه اجتماعی، یا حتی خدمات مشتری انجام داد. 
جا انداختن یک برند، مستلزم آن است که شما روی پیام خودتان، پشتکار 
داش��ته باشید. تعامالت همیشگی با مشتریان خودتان داشته باشید. برای 
ارائه خدمات و محصوالت تان، همواره حاضر باش��ید. مش��تریان شما باید 
به اندازه خود ش��ما به شرکت تان اعتماد داش��ته باشند و وقتی به دنبال 

محصوالت مشابه محصوالت شما هستند، یکراست به سراغ شما بیایند. 
چرا کسب و کارها به تبلیغات برند نیاز دارند؟

فرقی نمیکند که کسب و کار کوچکی دارید یا یک شرکت بزرگ هستید. 
تفاوتی ندارد که تازه کار خود را تأس��یس کردهاید یا قدیمی هستید. باید 
به تبلیغات برند خود بپردازید تا رش��د کنید و مش��تریان همیشگی خود 
را داش��ته باشید. برندسازی به شما کمک میکند تا از رقبای خود سبقت 
گرفته و جلو بزنید. ببینید چه چیزی هس��ت که کس��ب و کار شما را به 
بهترین گزینه برای مش��تری تبدیل میکند. ببینید چه چیزی هست که 
به مش��تریان ش��ما میگوید که دقیقاً همان چیزی را به آنها میدهید که 
به دنبال آن هس��تند. تبلیغات برند، شما را با مخاطبین هدف تان، همسو 
میکند و باعث میشود آنها درگیر شما شوند. دالیل زیر را مرور کنید. این 
موارد همان دالیلی هس��تند که به شما میگویند چرا کسب و کارتان نیاز 

به تبلیغات برند خود دارد:
  • برند ش��ما، به همه اعالم میکند که کس��ب و کاری چه نوع کسب و 
کاری است: با تبلیغات برند، به مردم میگویید که یک شرکت قابل اعتماد 
و جذاب هستید که سرگرمی را به آنها هدیه میدهید، یا نه... یک کسب و 
کار جدی و رسمی هستید. در تبلیغات برند خود، همه آن چیزهایی که به 

مردم ارائه میدهید – مثل لوگو، رسانههای اجتماعی، پیامها، مواد تبلیغاتی 
و آن روشی که با مردم صحبت میکنید- همه و همه به افراد میگوید که 

دقیقاً چه انتظاری میتوانند از شما داشته باشند. 
• برندسازی، آشنایی و نزدیکی ایجاد میکند. مردم اکثراً ترجیح میدهند 
تا محصوالت و خدمات مورد نظر خود را از آنجایی بخرند که با آن آش��نا 

هستند. 
• برندس��ازی س��عی بر آن دارد تا همواره یک پیام همیشگی را در 
اذهان نگه دارد. شما تبلیغات برند را آمپولی در ذهنها وارد نمیکنید. 
باید وق��ت بگذارید. ببینید که مخاطبین هدف ش��ما و خواس��ته ها 
و اولویته��ای آنها چیس��ت. بعد میتوانید تص��ور کنید که در صنعت 
خودت��ان و در بین رقبای خودتان چه کارهایی باید انجام دهید. بعد 
از اینکه اس��تراتژی خودتان را انتخ��اب کردید، یک طرح تهیه کنید 
ت��ا به تبلیغات برند خود بپردازید. این طرح را اجرا و کاری کنید که 
محصوالت و خدمات ش��ما همواره حامل یک پیام همیش��گی برای 
افراد باش��ند. این کار هم به مش��تریان ش��ما کمک میکند تا بدانند 
که وقتی از ش��ما خرید میکنند، دقیقاً چه انتظاری میتوانند از خرید 

خود داشته باشند.  
• برندس��ازی باعث میشود تا مراجعه داشته باش��ید. تبلیغات دهان به 
دهان، بهترین ش��کل بازاریابی اس��ت. وقتی که افراد ی��ک برند خاص را 
دوست داش��ته باشند و همواره آن را در ذهن داشته باشند، دوست دارند 
که آن را به دوس��تان و آشنایان خود هم پیش��نهاد کنند. در این صورت 
دوست دارند تا این برند را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند و در 
وبالگهای شان هم از آن اسم ببرند. این باعث میشود تا به مشتریانی دست 
یابید که هیچ وقت انتظارشان را هم ندارید. این یعنی تبلیغات برند، آن هم 

به شیوهای جذاب و دوستداشتنی!
• برندس��ازی باعث ارتباطات میشود. برخی از بهترین برندها، هیجانات 
و احساس��ات را برمی انگیزانند و باعث میشوند تا اتصال با مشتریان برقرار 
ش��ود. اگر میخواهید احس��اس راحتی داشته باش��ند، آنها را هیجانزده یا 
خوشحالشان کنید. همه اینها یعنی راههایی که میتوانید به تبلیغات برند 
خود بپردازید. احساس آنها را درگیر کنید و مشتریان وفاداری برای خود 

به دست آورید. 
وقتی یک استراتژی شفاف برای برندسازی داشته باشید، وقتی یک طرح 
برای تبلیغات برند خود داش��ته باشید، در این صورت میتوانید کارمندانی 

هم داشته باشید که جزو شبکه برندسازی شما خواهند بود. 
استراتژیهای تبلیغات برند

تبلیغات برند میتواند سخت باشد، به خصوص برای آن کسب و کارهای 
کوچکی که زیاد برای افراد شناختهش��ده نیس��تند. تبلیغات برند میتواند 
چالشبرانگیز باشد، اما در هر صورت الزم است قبل از اینکه تبلیغات برند 
انجام شود، هویت و شناسه برند تعریف شود. برندها در خیلی از بخشها با 
رقابتهای س��نگین در بازار روبه رو هستند. در بازار برندهای زیادی هستند 
که میخواهند توجه مشتریان را به سمت خودشان جلب کنند. باید راهی 

پیدا کنید که در باالترین رتبه قرار بگیرید.
 اس��تراتژیهای خوب برای تبلیغات برند میتواند ش��ما را به یک رهبر یا 
پیشرو در صنعتتان تبدیل کند. ترفند این کار، این است که یک مخلوط 
خوب و درس��ت برای کس��ب و کار خاص خودتان پیدا کنید و مشتریان 
ایده آل را برای خودتان هدف بگیرید. بعضی از استراتژیهای تبلیغات برند 

به شرح زیر هستند:
• تبلیغات چاپی: مثاًل در مجالت و روزنامهها.

• رسانههای اجتماعی: بازاریابی در فیس بوک، اینستاگرام و پلتفرمهای 
مشابه را به یاد بیاورید.

 • ویدئوها
• تبلیغات آنالین، مثل گوگل ادز، بنر و لینکهای وبسایتی

• محصوالت تبلیغاتی، مثل خودکار، تیشرت، جای کارت ویزیت، کیف 
و مشابه آنها

• اس��تراتژیهای تمرکز بر مش��تری مانند تخفیفات و مش��وقهایی برای 
وفاداری مشتری

 هر کدام از اس��تراتژیها را که انتخاب کردید، روی همه موارد تبلیغاتی 
خود، از یک لوگو، یک رنگ، یک فونت مشخص و ... استفاده کنید. مطمئن 
باش��ید که اگر یک مش��تری تبلیغات ش��ما را در روزنامه یا رسانه ها دید، 
خیلی راحت بتواند در فروش��گاهها محصول شما که مورد نظرش هست 

را پیدا کند. 
اینکه چقدر برای تبلیغات برند خود باید پول خرج کنید، بستگی به این 
دارد که تالش��های خود را کجا میخواهی��د صرف کنید. در تبلیغات برند، 
تبلیغات چاپی و ویدئویی هزینههای بیشتری دارند. پس ببینید که چقدر 

میخواهید برای تبلیغات برند خود هزینه کنید.
مثالهایی برای تبلیغات برند

راههای بی ش��ماری برای تبلیغات برند وجود دارد. باید ببینید که کدام 
یک��ی از آنها بهترین کارایی را برای کس��ب و کار، ش��خصیت ش��رکت و 
مشتریان شما دارند. فرض کنید میخواهید تفریحات ساحلی و قایقسواری 
به مشتریان ارائه دهید. مسلم است که باید از تصویرها و رنگها و زبانهای 
مختل��ف و گوناگونی اس��تفاده کنید. اگر فقط لوازم دفتری میفروش��ید، 
وضعیت چگونه خواهد بود؟ در بعضی موارد مشتریان شما بیشتر اتفاقی و 
کمتر رسمی هستند و در برخی موارد دیگر، موضوع کاماًل برعکس است. 
مشخص است که تبلیغات برند در این موارد باید متفاوت باشد. بعضی از 

تبلیغات برند، به شرح زیر است:
• رس��انههای اجتماعی: این یک روش خوب اس��ت که شما میتوانید از 
آن استفاده کنید تا به چشم بیایید. مثاًل اگر شرکت شما، دکور و مبل و ... 
میفروشد، یک ویدئوی جذاب بسازید و در رسانههای اجتماعی به نمایش 
بگذارید. میتوانید به صورتی این کار را بکنید که مشتریان جذب وبسایت 
ش��ما بشوند و آنجا شکارش��ان کنید. آجا موزیک بگذارید، فیلم بگذارید، 

داستان بنویسید و ... .
• شراکت: یک راه دیگر هم برای تبلیغات برند این است که با شرکتهای 
محلّی شراکت تشکیل بدهید. مثاًل اگر میخواهید یک مدرسه فوتبال برای 
بچهها درس��ت کنید، میتوانید با یک مجمع بهداشتی شراکت کنید. این 
ش��کلی، نام و لوگوی شما به چش��م عموم میآید و میبینید که به سمت 

شما خواهند آمد. 
• محصوالت تبلیغاتی: این هم یک روش عالی اس��ت برای تبلیغات برند 
شما. با این کار شما لوگو و برند خودتان را در معرض دید همه قرار میدهید. 
اگر دارید در زمینه یوگا کار میکنید، چند تا ش��مع با یک رنگ مش��خص 
روی برند خ��ود قرار دهید. یکی از مزیتهای این محصوالت تبلیغاتی این 
است که تا مدتها در خانهها و محلهای کار پابرجا باقی میمانند. این بدان 
معنا اس��ت که برند شما همیشه جلوی چش��م افراد است و در ذهن آنها 

قرار میگیرد. 
• مس��ابقه: آدمها دوس��ت دارند تا برنده باشند. مهم نیست این جایزه از 
چه جنس��ی باشد، مسابقهها باعث میش��ود تا مردم در این گونه مسابقات 
نام نویسی کنند و منتظر بمانند تا از فرصتهای حاصل از آن استفاده کنند. 

این هم روش خوبی برای تبلیغات برند است و به چشم خواهید آمد.
 نوع تبلیغات برندی که انتخاب میکنید، بستگی به منابع شما دارد، چه 
منابع مالی و چه منابع انسانی. اگر افرادی را دارید که مسلط به رسانههای 
اجتماعی اس��ت، ورود به این حوزه می تواند گزینه بسیار خوبی برای شما 
باشد. اگر افرادی را دارید که عالقه به تبلیغ با محصوالت تبلیغاتی دارند، 
آن را امتحان کنید! بعضی وقت ها هم الزم اس��ت تا از یک شرکت بیرونی 
کمک بگیرید تا تبلیغات برند را برای شما انجام دهند. فرقی نمیکند، آنچه 

مهم است تبلیغات برند است. فراموشش نکنید!

5 نکته در رابطه با مدیریت و انتخاب رنگ در 
برندینگ

بدون شک وجود و انتخاب درست رنگ برای هر برندی، یک امر کامال 
حیاتی تلقی می شود. درواقع با نگاهی به برندهای جهانی نیز به این نکته 
پی خواهید برد که برند آنها از یک یا چند رنگ ترکیب شده است. با توجه 
به اهمیت این موضوع، نمی توان بدون اطالع و برنامه ریزی درست، انتخابی 
حرفه ای را صورت داد. در همین راستا و در ادامه به بررسی پنج نکته مهم 
در رابطه با مدیریت و انتخاب رنگ در زمینه برندینگ، خواهیم پرداخت.

رنگ مورد اس��تفاده در برند شما می تواند مسیر موفقیت شما را هموار 
سازد. با این حال عکس این قضیه نیز می تواند با یک انتخاب نادرست رخ 
دهد. بدون شک در این زمینه توجه به برندهای جهانی می تواند راهنمای 
عمل بسیار خوبی محسوب شود. علت این امر نیز به این خاطر است که 
آنه��ا تمامی قواعد کار را به خوبی رعایت کرده اند و می توان تاثیر انتخاب 
درست آنها را در روند موفقیت آنها مشاهده کرد. به طور کلی وقاعد مهم 

در این رابطه شامل موارد زیر است. 
۱-کنتراست رنگ

به طور کلی کنتراس��ت رنگ را می توان تضاد میان رنگ های روشن و 
تیره تعریف کرد. این امر در زمینه رنگ در میزان کیفیت و درخشندگی 
تاثیر بس��زایی دارد. درواقع بدون اعمال کنتراستی درست، حتی ممکن 
اس��ت خوانا بودن متن و یا واضح بودن تصویر ش��ما با مش��کالتی جدی 

مواجه شود. 
توصیه در این زمینه:

ب��ا توجه ب��ه این امر که رنگ ها درجه تیرگی و روش��نی خاص خود را 
دارند، الزم اس��ت تا در ابتدا از خود نسبت به میزان کنتراست رنگ مورد 
نظر، سوال کنید. در صورتی که میزان این امر مطابق انتظار شما نیست، 
الزم است تا در انتخاب آن تجدید نظر کنید. در آخر این نکته را فراموش 
نکنید که حروف تیره روی پس زمینه روشن نسبت به حروف روشن روی 

پس زمینه تیره وضوح و خوانایی بیشتری را خواهد داشت. 
2-حس و حالت رنگ 

بس��یار مهم اس��ت که رنگی را انتخاب کنید که با پیام مدنظر شما در 
ارتباط باش��د. بدون ش��ک هر رنگی یک فضا و حالت را در افراد تحریک 
خواه��د کرد. ب��رای مثال رنگ فیروزه ای حاوی ح��س اعتماد، آرامش  و 
استحکام را منتقل می کند. این امر در حالی است که  اطمینان، نزدیکی و 

سرزندگی از جمله خصوصیات رنگ نارنجی محسوب می شود. 
توصیه در این زمینه:

الزم است تا نسبت به حسی که قصد انتقال آن به مخاطب را دارید، فکر 
کرده و برای آن نزدیک ترین رنگ را انتخاب کنید. در این زمینه فراموش 
نکنید که آرم تجاری شما حاوی یک لگو و نام برند خواهد بود. به همین 
خاطر تنها انتخاب یک رنگ ابدا کافی نیس��ت. در این رابطه نتایج آمارها 
حاکی از آن است که انتخاب غیرحرفه ای رنگ می تواند شانس فروش شما 

را حتی تا ۵۰درصد کاهش دهد. 
3-روانشناسی رنگ

با توجه به این امر که ش��ما قصد تاثیرگ��ذاری روی مخاطب را دارید، 
علم روان شناس��ی می تواند بیشترین کمک را در این زمینه به شما کند. 

در این زمینه روان شناس ها مقوله روان شناسی رنگ را مطرح کرده اند که 
الزم است تا نسبت به موارد معرفی شده در آن اطالعات کافی را به دست 
آورید. براس مثال روان شناسی رنگ به خوبی تبیین می کند که چرا برخی 
از رنگ ها در برخی از کس��ب-وکارها و صنای��ع کامال پرکاربرد بوده و در 
برخی دیگر هیچ نشانه ای از آن به چشم نمی خورد. مثال بارز این امر عدم 
وجود رنگ بنفش در صنعت خودروس��ازی و حضور پررنگ آن در عرصه 

مد است که همه آنها علت روان شناسی دقیقی دارد. 
توصیه در این زمینه:

حتما مقاالت و اصول روان شناس��ی رنگ را مورد مطالعه قرار داده و از 
یک متخصص در این زمینه استفاده کنید. همچنین فراموش نکنید که 
هر رنگ حاوی چندین پیام است. به همین خاطر نباید تنها براساس یک 

ویژگی آن را قضاوت کرد. 
4-فرهنگ رنگ 

به مانن��د مورد قبل، هر رنگ در ملت ها و فرهنگ های مختلف، حاوی 
پیام های متفاوتی خواهد بود. برای مثال رنگ س��فید در کش��ور ژاپن در 
زمان عزاداری مورد اس��تفاده قرار می گیرد. این امر در حالی است که در 
بیشتر کش��ورها این رنگ در جشن ها و عروسی ها کاربرد دارد. به همین 
خاطر الزم است تا در انتخاب رنگ خود، به این بعد بسیار مهم نیز توجه 

کافی را داشته باشید. 
توصیه در این زمینه:

حتما نس��بت به فرهنگ رنگ های مختلف در رابطه با موقعیت مکانی 
خ��ود، اطالعات کافی را کس��ب کرده و مالحظ��ات الزم را در این زمینه 

رعایت کنید. 
5-ترند رنگ 

منظ��ور از ترند در بخش درواقع  فراگیر ش��دن و محبوبیت رنگ ها در 
هر دوره است. این امر یک واقعیت است که یکسری رنگ ها به مانند هر 
چیز دیگر در هر دوره ای محبوبیت خاصی پیدا کرده و در دوره های دیگر 
ج��ای خود را به م��وارد دیگری می دهند. برای مث��ال در دهه ۹۰ بزرگ 
بودن متن در لگو امری بس��یار مهم تلقی می شد. این در حالی است که 
در دهه 2۰۰۰ سه بعدی بودن متن بسیار محبوب شد. در حال حاضر نیز 
مسئله رنگ بر تمامی موارد معرفی شده ارجحیت داشته و توجه به مفهوم 
و معن��ای آن مهم-ترین بعد حتی در رابطه با متن به کار رفته در لگوی 

شرکت، محسوب می شود. 
توصیه در این زمینه:

ب��رای اینکه همواره بتوانید خود را به روز نگه دارید، الزم اس��ت تا ترند 
رنگ را مورد بررس��ی قرار داده و از روند تغییرات آگاهی کافی را داش��ته 
باشید. بدون شک انتخاب رنگ بدون توجه به این نکته، شانس موفقیت 
ش��ما را کاهش داده و ش��رکت نوپای شما را به برندی فرسوده و قدیمی 

تبدیل خواهد کرد. 
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تکنیک های کاهش معایب خریدهای اینترنتی 
با هدف باالبردن اعتماد مشتریان

ای��ن روزها مردم بیش��تر اوقات خود را در اینترنت به س��ر می برند و 
بسیاری از خریدهای خود را نیز از این طریق انجام می دهند.

آنها بدون اینکه نیاز به رفت و آمد، هزینه های جا به جایی و گشت و 
گذار در بازار را داشته باشند می توانند پای کامپیوتر یا موبایل خود باشند 
و به راحتی خریدی را انجام دهند. همین ویژگی منحصر به فرد اینترنت 
و خریدهای اینترنتی موجب ش��ده است که افراد زیادی تمایل به خرید 
اینترنتی داشته باش��ند. به همین نسبت، فروشندگان و تولیدکنندگان 
بیش��تری نیز هر روز به دایره فروش اینترنتی وارد می شوند، اما در کنار 
جنبه ه��ای مثبت و مزیت هایی که خرید و فروش ه��ای اینترنتی دارد، 
برخی ویژگی های منفی آن موجب ش��ده است برخی از افراد نسبت به 

این خریدها بدبین باشند.
از نظر مشاوره بازاریابی اینترنتی، اگر شما نیز فروشگاه اینترنتی دارید 
باید به این نکته توجه داش��ته باشید که مشتریان ممکن است به دلیل 
برخی از ویژگی های خرید اینترنتی به آن اعتماد نداشته باشند و از این 
خرید منصرف ش��وند. اولین راه حل این اس��ت که ش��ما این معایب یا 
جنبه های منفی فروش اینترنتی را بشناسید و به این نکته پی ببرید که 
چه مشکالت و معایبی آنها را از این خریدها منصرف می کند و در درجه 
دوم، برای حل کردن این مشکالت راه حلی پیدا کنید. در این مقاله سعی 
شده است این مشکالت را معرفی کرده و راه حل هایی برای آنها ارائه شود.

1- عدم امکان تست محصول
یکی از محدودیت ها و جنبه ه��ای منفی که خرید اینترنتی دارد این 
است که مشتریان نمی توانند مانند خرید حضوری، محصول را از نزدیک 
ببینند یا آن را تس��ت کنند. بسیاری از افراد هم که به این تست کردن 
یا مشاهده محصول به صورت حضوری اهمیت می دهند معموالً از خرید 
اینترنتی منصرف می شوند یا اصاًل اقدامی برای خرید اینترنتی نمی کنند. 
این اتفاق ممکن اس��ت ب��رای هر نوع محصولی اتف��اق بیفتد، بنابراین 
نمی توانی��د امیدوار باش��ید که این اتفاق برای محصول ش��ما نمی افتد. 
بهترین راه حل برای این مشکل این است که زمانی که محصول خود را 
در سایت برای فروش معرفی می کنید، تمامی مشخصاتی که یک خریدار 
نیاز دارد از آن مطلع باشد باید در کنار محصول خود بنویسید تا مشتریان 

راحت تر بتوانند تصمیم بگیرند.
2- عدم امکان مکالمه و ارتباط چهره به چهره

یکی دیگ��ر از محدودیت های ب��زرگ خرید اینترنتی این اس��ت که 
مشتریان نمی توانند ارتباط رو در رو با فروشنده داشته باشند و سواالت 
خ��ود را از آنها بپرس��ند، ب��ه همین دلیل ترجی��ح می دهند یک خرید 
حضوری داش��ته باش��ند تا نگرانی بابت محصولی که خریداری می شود 
نداش��ته باشند و هر س��وال یا ابهامی دارند به صورت مستقیم در همان 

لحظه از فروشندگان سوال کنند. این مورد می تواند بزرگترین مانع برای 
خریدهای اینترنتی باشد و میزان مشتریان را به طور چشمگیری کاهش 
دهد. بهترین راه برای غلبه بر این مشکل این است که امکان چت فوری 
در سایت خود یا هر شبکه اجتماعی که استفاده می کنید طراحی کنید. 
اگر این امکان وجود داش��ته باش��د تا حدود زیادی می تواند از نگرانی و 
بی اعتمادی خریداران اینترنتی کم کرده و بر تعداد مشتریان شما بیفزاید.

3- نگرانی بابت اطالعات حساب بانکی
از نظر مش��اور بازاریابی، از آنجایی که هنگام خرید اینترنتی، معموالً 
هزین��ه محصول خریداری ش��ده از طریق اینترنت به صورت مس��تقیم 
پرداخت می ش��ود و تمامی مشخصات حس��اب بانکی افراد باید در این 
سایت ها که به حساب های عضو شتاب وصل هستند وارد شود تا خرید 
اینترنتی انجام دهند. بس��یاری از افراد از اینکه تمام مشخصات حساب 
بانکی خ��ود را وارد این صفحات اینترنتی کنند نگرانی دارند. به همین 
دلیل اگر هم خریدهای کوچک انجام دهند، ممکن است هرگز دست به 
خریدهای اینترنتی چند صد هزار تومانی یا چند میلیونی نزنند. به همین 
دلیل اگر ش��ما می خواهید هر محصولی را با ه��ر قیمتی به راحتی در 
اینترنت بفروشید و مشتریان به شما اعتماد کنند باید اقدامات احتیاطی 
را انجام دهید. حتماً به مشتریان خود یادآوری کنید که قبل از پرداخت 
هزینه به نشانه الکترونیکی ENAMD در سایت فروش دقت کنند تا 

امنیت تراکنش خود را باال ببرند.
qmpmarketing :منبع

آیا ش��بکه های اجتماعی در خدمت کسب وکار شما هستند؟ بسیاری از 
ما فقط به این دلیل که فعالیت بازاریابی در شبکه های اجتماعی از سوی 
بس��یاری از برندهای بزرگ دنبال می ش��ود، به این حوزه وارد شده ایم. به 
این ترتیب در پایان روز تردیدهای بس��یار زیادی در مورد ارزش بازاریابی 
مبتنی بر شبکه های اجتماعی و هزینه های آن داریم. براساس گزارشی از 
سوی سایت تحلیلی LSA Insider شمار باالیی از صاحبان کسب وکارها 
در عین حال که به اهمیت شبکه های اجتماعی واقف هستند، نگرانی های 
اساس��ی در مورد بازگشت س��رمایه گذاری  )ROI( برندشان در این حوزه 

دارند. 
در این گزارش ۵۷درصد از صاحبان کس��ب وکارهای کوچک و متوسط 
ش��بکه های اجتماع��ی را به عنوان یک��ی از مهم ترین ابزاره��ای بازاریابی 
برندش��ان قلم��داد کرده اند. به عب��ارت دیگر، در این مطالع��ه نزدیک به 
3۰درصد از شرکت کنندگان شبکه های اجتماعی را مهم ترین ابزار بازاریابی 
شرکت خود عنوان کرده اند. نکته جالب اینکه ۶۶درصد از شرکت کنندگان 
در مطالعه پژوهش��ی LSA Insider علی رغم تایید اهمیت ش��بکه های 
اجتماعی در فرآیند بازاریابی به بیان عدم اعتمادش��ان به الگوی بازاریابی  

خود در شبکه های اجتماعی پرداخته اند. 
در این مقاله من قصد بررس��ی نحوه ارتقای تاثیرگذاری بازاریابی برندها 
در ش��بکه های اجتماعی را دارم. در ادامه عالوه بر بررسی آماری و کیفی 
دالیل عالقه مندی کاربران به ش��بکه های اجتماعی، هفت گام موثر برای 

بهبود الگوهای بازاریابی برندها را مطالعه خواهیم کرد. 
کاربران در شبکه های اجتماعی چه چیزی را دوست ندارند؟

م��ا در س��ایت All Business مطالع��ه کوچک��ی را در م��ورد دالیل 
عالقه مندی و نفرت مردم به شبکه های اجتماعی انجام داده ایم. نتایج این 
بررسی نوع نگاه بس��یاری از صاحبان کسب وکارها را به مقوله شبکه های 

اجتماعی و بازاریابی در آنها تغییر خواهد داد. به نکات ذیل توجه کنید:
• 3۹درصد از مردم نس��بت ب��ه کاربردهای ش��بکه های اجتماعی ابراز 
امیدواری کرده اند. با این حال نگرانی اصلی آنها وجود پلتفرم های گوناگون 
اس��ت. به این ترتیب ش��مار باالیی از مردم در انتخاب پلتفرم اصلی برای 

فعالیت دچار تردید هستند. 
• 3۶درصد از کاربران اعالم کرده اند از تغییر مداوم الگوریتم ش��بکه های 
اجتماعی خس��ته شده اند. به همین دلیل دیگر توجه چندانی به محتوای 
تبلیغات��ی و بازاریابی در این پلتفرم ه��ا ندارند. در نتیجه الگوهای قدیمی 

بازاریابی دیگر تاثیری روی این دسته از کاربران نخواهد داشت. 
• 31درصد از مردم عنوان کرده اند که به طور کلی شبکه های اجتماعی 
را درک نمی کنند. در اغلب موارد این افراد شبکه های اجتماعی را بیش از 

اندازه پیچیده قلمداد کرده اند. 
• 1۹درصد از مردم معتقدند که در شبکه های اجتماعی محتوای خالف 
سلیقه شان دریافت می کنند، اما از دلیل اصلی نمایش چنین محتواهایی 

مطلع نیستند. 
چگونه از هدر دادن وقت در شبکه های اجتماعی جلوگیری کنیم؟

ب��دون تردی��د بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی برای هر کس��ب وکار 
ضروری است. با این حال فرآیند بازاریابی نیازی به اذیت کاربران و دلسرد 
ساختن ش��ان ندارد. در ادامه این مقاله من به بررس��ی هفت گام موثر در 
راستای بازاریابی موفق و تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی خواهم پرداخت. 

۱. تعریف اهداف مشخص برای فعالیت مان در شبکه های 
اجتماعی

بس��یاری از اف��راد در ش��بکه های اجتماعی به دنب��ال افزایش الیک و 
کامنت پست های خود هستند. با این حال برندها به دلیل ماهیت تجاری 
فعالیت شان باید به سراغ اهدافی وسیع تر از مقدار مشخصی الیک و کامنت 
باشند. اهداف هر برند باید با توجه به ماهیت کسب وکار و نوع محصوالتش 
تعریف ش��ود. آیا ش��ما به دنبال افزایش آگاهی دامنه مش��خصی از افراد 
پیرامون برندتان هستید؟ شاید هدف شما افزایش بازدید افراد عالقه مند به 
کس��ب وکارتان از سایت رسمی شرکت تان است؟ آیا قصد دارید کاربران با 
مشاهده محتوای شما در شبکه های اجتماعی نسبت به ماهیت محصوالت 
و خدمات تان کنجکاو ش��وند؟ آیا به دنبال بهبود وضعیت رابطه برندتان با 

مشتریان هستید؟ 

خوشبختانه تمام اهدافی که در سطر قبل بیان شد، از طریق شبکه های 
اجتماعی قابل دسترسی است. نکته مهم در این میان خلق تعریفی دقیق 
از اهداف مان است. به این ترتیب در تمام طول مدت بازاریابی مسیر کلی 

را گم نخواهیم کرد. 
2. اندکی بررسی را در دستور کار قرار دهید

بدون تردید در دنیای بازاریابی الگوهای بس��یار متنوعی برای بازاریابی 
در ش��بکه های اجتماعی وجود دارد. با ای��ن حال برند ما نیازی به پیروی 
از تمام الگوها ندارد. اگر به دنبال تاثیرگذاری روی نس��ل جوان هس��تیم، 
بی ش��ک اسنپ چت و محتوای دارای طیف رنگ شاد بهترین شیوه برای 
ما خواهد بود. در عین حال اگر در زمینه IT فعالیت داش��ته باشیم، دیگر 
اس��نپ چت به ما کمکی نمی کند. یکی از بهترین شیوه ها برای شناخت 
پلتفرم مناسب برای برندمان بررسی نحوه عملکرد رقبای مان است. سپس 
به سراغ بررسی نوع مخاطب حاضر در هر کدام از پلتفرم های مد نظرمان 
خواهی��م رفت. این کار تصویری واضح از نحوه فعالیت دیگر رقبای مان در 
شبکه های اجتماعی به ما خواهد داد. یکی از منابع مناسب برای دسترسی 
 Pew به اطالع��ات در زمینه بازاریابی در ش��بکه های اجتماع��ی آژانس
Research اس��ت. این موسس��ه در زمینه گردآوری اطالعات اینترنتی و 
آنالین مناسب برای برندهای مختلف فعالیت دارد. عالوه بر این با نگاهی 
 Social Media و Social Media Examiner به مطال��ب س��ایت
Explorer ب��ه مقاله های کاربردی و مناس��بی در زمینه ترس��یم الگوی 
بازاریابی برای کس��ب وکارهای مختلف برخواهیم خورد. اگر به دنبال فهم 
اینکه مخاطب هدف تان در کدام پلتفرم بیشتر فعالیت دارد، هستید، حتما 

به این سایت ها مراجعه کنید. 
بدون تردید ما فرصت کافی برای حضور در همه شبکه های اجتماعی را 
نداریم. به همین دلیل باید به سراغ نمونه هایی برویم که مخاطب هدف مان 

بیشترین فعالیت را در آنها دارد. 
3. جلب توجه با تصاویر

در ش��بکه های اجتماعی عکس ه��ا، تصاویر گرافیک��ی و ویدئوها توجه 
بیشتری را به خود جلب می کند. فرقی ندارد که موضوع اصلی کسب وکار 
ش��ما چیست، تالش تیم بازاریابی شما باید در راستای افزودن شمار قابل 
توجهی تصویر به اکانت برندتان در شبکه های اجتماعی باشد. بدون تردید 
در این میان تولید یا یافتن تصویر برای برخی از کسب وکارها ساده تر است. 
ب��ه عنوان مثال یک برند فعال در زمینه پرورش و فروش حیوانات خانگی 
به طبع ایده های بصری بس��یار بهتری در مقایس��ه با ش��رکت تولید شیر 
خواهد داش��ت. یافتن ایده برای به اش��تراک گذاری در قالب تصویر ساده 
اس��ت. به عنوان مثال اگر در زمینه IT فعالی��ت دارید، تصاویر جذابی از 
پشت صحنه کسب وکارتان به همراه اینفوگرافی های حاوی اطالعات مهم 
پیرامون موضوعات مهم دنیای IT طراحی کنید. یک ایده مناس��ب برای 
شرکت های IT راه اندازی آرشیو تصاویر استاک رایگان است. به این ترتیب 
ش��مار باالیی از کاربران برای یافتن تصاویر مورد نظرشان به سراغ آرشیو 
ش��ما خواهند آمد. به عالوه در بسیاری از پست های کاربران تصاویر شما 

به نمایش در می آید. 
4. ایجاد جامعه ای پیرامون برندمان

ش��بکه های اجتماعی فقط در مورد راه اندازی و بهبود وضعیت برندمان 
نیست. در حقیقت، پیگیری صرف اهداف تجاری بسیاری از مخاطب های 
م��ا را ناامید خواهد کرد. به جای اس��تفاده از چنی��ن الگوهای قدیمی و 
ناکارآمدی باید به س��راغ اس��تراتژی های نوین باش��یم. یک ایده مناسب 
در ای��ن میان تالش برای ترغیب کاربران برای صحبت هرچه بیش��تر در 
مورد برندمان است. وقتی گفت وگو پیرامون برندمان شکل بگیرد، کاربران 
عالقه مند یکدیگر را پیدا خواهند کرد. این امر زمینه اصلی برای ایجاد یک 
جامعه کوچک پیرامون برندمان را فراهم می کند. در این مرحله برند ما نیز 
باید وارد عمل شود. این کار از طریق برقراری ارتباط با کاربران، پاسخگویی 
سریع به پرسش های آنها و از همه مهم تر مشارکت در گفت وگوهای آنها در 

قالب گروه ها و صفحات اختصاصی صورت می گیرد. 
اگر به دنبال جذاب سازی هرچه بیشتر جامعه کوچک برندتان هستید، 
مس��ابقه های جذاب را نیز در دس��تور کار قرار دهید. به طور معمول برای 
ترغیب کاربران به ش��رکت در این مسابقه ها باید جایزه ای ارزشمند برای 
افراد برنده تعیین کنید. پیش��نهاد من در اینجا تعیین محصوالت برندتان 
به عنوان جایزه افراد برنده است. به این ترتیب هم توجه مخاطب را جلب 

خواهید کرد و هم محصوالت تان را به آنها معرفی می کنید. 

5. سرمایه گذاری روی تبلیغات در شبکه های اجتماعی
اگر شما نیز گمان می کنید جلب توجه کاربران در شبکه های اجتماعی 
بس��یار دش��وار شده  اس��ت، در این زمینه تنها نیس��تید. براساس تجربه 
بس��یاری از برندها امروزه کاربران بسیار س��خت تر از هر زمان دیگری به 
محتوای برندها توجه می کنند. به این ترتیب عرصه برای فعالیت ارگانیک 
برندها به منظور دریافت توجه بیشتر تنگ شده است. در چنین شرایطی 
س��رمایه گذاری روی تبلیغات در شبکه های اجتماعی ایده چندان بدی به 
نظر نمی رس��د. خبر خوب در این میان عدم نیاز به اختصاص هزینه های 
باال برای تبلیغ برندمان در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. درست به همین 
دلی��ل بس��یاری از برندها توجه ویژه ای به این بخ��ش دارند. همچنین به 
لطف الگوریتم تازه بسیاری از شبکه های اجتماعی دیگر نیازی به تبلیغات 
توده ای با هزینه باال نیست. در عوض با تعیین ویژگی های مخاطب هدف 
به راحت ترین شیوه ممکن محتوای مورد نظرمان را به دست آنها خواهیم 
رس��اند. این الگو عالوه بر اینکه هزینه بسیار کمی برای برندها در بر دارد، 
میزان تاثیرگذاری به مراتب بیش��تری را نیز ارائه می کند. به عنوان مثال، 
شما می توانید تبلیغات فیس بوکی را انتخاب کنید. در این میان یک گزینه 
جالب تعیین طیف کاربران مورد نظر برای نمایش محتوای مان اس��ت. با 
این کار محتوای تبلیغاتی شما فقط برای کاربران دارای پسندها، عالیق و 

مطالب همسو با مشتریان ایده  آل تان به نمایش در خواهد آمد. 
یکی از نکات مهم درخصوص تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی تالش 
برای نمایش آن به مخاطب هدف است. این کار از آن روی اهمیت دارد که 
نمایش محتوا به کاربران غیر عالقه مند به کسب وکار ما موجب شکل گیری 
ذهنی��ت منفی از برندمان پیش آنها خواهد ش��د. با اس��تفاده از امکانات 
شبکه های اجتماعی به منظور شخصی س��ازی تبلیغات مان برای کاربران 

دیگر چنین مشکالتی پیش نخواهد آمد. 
۶.  در صورت نیاز از دیگران کمک بگیرید

خوشبختانه امروزه نرم افزارهای کمکی بسیار زیادی برای مدیریت بهینه 
 Hootsuite، Buffer ش��بکه های اجتماعی وجود دارد. ابزارهایی نظیر
و Sprout Social توانای��ی انجام کارهای بس��یار زیادی برای برندها را 
دارند. با استفاده از این ابزارها تیم های بازاریابی اطالعات مورد نیاز خود را 
در قالبی کاربردی و یکجا دریافت خواهند کرد. مش��کل مشاهده آمارهای 
کاربردی در شبکه های اجتماعی همیش��ه یکی از دغدغه های بازاریاب ها 
بوده اس��ت. دلیل اصلی آن نیز ضرورت مراجعه به صفحات مختلف برای 
دریافت ای��ن اطالعات بود. اکنون با توجه به عرضه ابزارهای کمکی دیگر 

چنین نگرانی هایی وجود نخواهد داشت. 
بدون تردید فعالیت در شبکه های اجتماعی در یک پلتفرم خاص خالصه 
نمی شود. بر این اساس تیم های بازاریابی معموال در چند شبکه اجتماعی 
متفاوت فعالیت دارند. مشکل اصلی فعالیت در شبکه های اجتماعی مختلف 
دشواری های مدیریت همه آنها به صورت واحد است. خوشبختانه در اینجا 
نیز ابزارهای کمکی به برندها یاری می رسانند. بر این اساس با استفاده از 
ابزاری نظیر Hootsuite بازاریاب ها داشبوردی واحد برای مدیریت تمام 
اکانت های برندشان در شبکه های اجتماعی مختلف دریافت خواهند کرد. 

7. دسترسی به نتایج کار
وقتی ما مشغول فعالیت بازاریابی در شبکه های اجتماعی هستیم، حجم 
وس��یع کارها به راحتی ما را از بررس��ی نتیجه کارمان باز خواهد داش��ت. 
اش��تباه بس��یاری از برندها درس��ت در همین نقطه رقم می خورد. بر این 
اس��اس آنها به جای توجه به نتیجه کارش��ان دائما در تالش برای تولید 
محتوا بازاریابی هستند. اگر ما نسبت به میزان تاثیرگذاری و موفقیت محتوا 
و کمپین مان روی مخاطب آگاهی نداشته باشیم، چگونه می توان روند رو 

به رشدی را برای برندمان ترسیم کنیم؟ 
امروزه اغلب ش��بکه های اجتماعی آمارهای مناس��بی را در مورد میزان 
تاثیرگذاری محتوای ما روی کاربران و پس��ند آنها ارائه می کند. بررس��ی 
مداوم این آمارها به برندها در راستای فهم میزان موفقیت شان در دستیابی 

به اهداف از پیش تعیین شده کمک خواهد کرد. 
اگرچه در برخی موارد به نظر می رس��د ش��بکه های اجتماعی به تس��خیر 
برندهای بزرگ در آمده، اما کسب وکارهای متوسط و کوچک نیز میدان فعالیت 
خود را دارند. بر این اساس ۸۶درصد از کسب کارهای کوچک در سال 2۰1۹ به 
دنبال پیگیری برنامه مشابه سال گذشته شان هستند. این به معنای توجه هرچه 

بیشتر برندها به اهمیت بازاریابی در شبکه های اجتماعی است. 
allbusiness :منبع

ایستگاهبازاریابی چگونه برندمان را در شبکه های اجتماعی توسعه دهیم؟

7 گام برای بازاریابی تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی
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درونگراها چطور می توانند کارآفرینان موفقی 
شوند

برخالف باور عمومی ک��ه برونگراها می توانند کارآفرینان 
موفقی باش��ند،  نمونه های مطرحی نظیر مارک زاکربرگ و 
بیل گیت��س به عنوان افراد درونگرا، خ��الف این موضوع را 

ثابت کرده اند.
اعتقاد بر این اس��ت ک��ه برونگراها می توانن��د در دنیای 
کس��ب و کار موفق ش��وند، ام��ا موفقیت در ه��ر تجارتی به 
توانای��ی ح��ل مش��کالت و تصمیم گیری بس��تگی دارد و 
برای هیچ یک از این ویژگی ها،  اف��راد لزوماً نباید برونگرا یا 
اجتماعی باش��ند. تصورمان درباره  انس��ان های درونگرا این 
اس��ت که افرادی خجالتی، آرام و کم حرف هستند و به نظر 
نمی رسد که چنین شخصیتی بتواند به عنوان یک کارآفرین 
به موفقیت برسد. نکته اینجا است که درونگرایی به درستی 
درک نشده است و به جای اینکه دست  و پاگیر باشد، می توان 
با اتخاذ استراتژی های مناسب،  از آن نهایت استفاده را برد.

از درونگرایی بیشتر بدانید
برخی پژوهش ها نش��ان می دهد که نزدیک به ۵۰درصد 
از جمعیت ایاالت متحده، درونگرا هس��تند. کارل یونگ که 
تئ��وری مربوط  به انواع ش��خصیت های درونگرا و برونگرا را 
توس��عه داده  است، اش��اره می کند که هیچ یک از ما به طور 
کام��ل برونگرا ی��ا درونگرا نیس��تیم و ترکی��ب متفاوتی از 
برونگرای��ی ی��ا درونگرای��ی را در خود داری��م. درحالی که 
درونگراها را افرادی خجالتی و کم رو به حساب می آورند، اما 
باید بدانید برونگرایی و درونگرایی به منبع انرژی انس��ان ها 
ارتب��اط دارد. به عبارت��ی، درونگراه��ا از گذران��دن وقت با 
خودشان و برونگراها از معاشرت با دیگران انرژی می گیرند.

درونگراها می توانند رهبران بزرگی باشند
اینکه فق��ط برونگراه��ا می توانند مالک یک کس��ب و کار 
موفق ش��وند، اساس��اً تصور غلطی اس��ت. درواقع، برخی از 
معروف ترین کارآفرینان دنیا، درونگرا بوده اند. به عنوان مثال 
بیل گیتس، مارک زاکربرگ، جی کی رولینگ، وارن بافِت و 
حتی ایالن ماسک جزو افراد درونگرا به شمار می روند. ایالن 

ماسک می گوید:
م��ن مثل یک مهن��دس درونگرا هس��تم، به همین دلیل 
تمرین و تالش زیادی الزم بود تا بتوانم روی صحنه بروم و  

به عنوان مدیرعامل بدون لکنت زبان صحبت کنم.
واقعی��ت این اس��ت که درونگراه��ا می توانن��د رهبران و 
کارآفرین��ان بزرگی باش��ند. ش��ما می توانی��د نه تنها فردی 
درونگ��را، بلک��ه تصمیم گیرنده ا ی مصم��م و برطرف کننده  

مشکالت نیز باشید.
طی یک پژوهش جدید، تحلیلگران در مدت 1۰ س��ال به 
بررسی ش��خصیت 2۰۰۰ مدیرعامل پرداختند و دریافتند 
اکث��ر افراد موف��ق،  درونگرا هس��تند. مهم تری��ن یافته  این 
پژوهش،  پروژه  CEO Genome نام داش��ت که نش��ان 
می داد مدیران موف��ق، چهار ویژگی خاص دارند که مکمل 
عملکرد آنها است. درواقع آنها استاد برقراری رابطه هستند، 
روی قابل اعتماد بودن خود تمرین می کنند، با عزم راس��خ 
و سریع تصمیم می گیرند و خود را با شرایط در حال تغییر 

تطبیق می دهند.
این رفتارها فقط مختص افراد برونگرا نیست. درحقیقت، 
درونگراها توانایی بیش��تری برای ایجاد رابطه دارند چراکه 
ش��نونده ها و ناظران خوبی هس��تند. پس اگر به کارآفرینی 
عالقه دارید، اما به دلیل درونگرا بودن نسبت به این موضوع 

تردید دارید، سه پیشنهاد به شما می کنیم:
روی نق��اط ق��وت خ��ود تمرکز کنی��د: زمانی ک��ه به نوع 
کس��ب وکار م��ورد نظرتان فک��ر می کنید،  حتم��اً به نقاط 
قوت خود توجه داش��ته باش��ید،  به خص��وص ویژگی هایی 
که از آنها لذت می برید. به عنوان  مثال اگر به نویس��ندگی، 
تحقیق یا مش��اوره عالقه دارید،  می توانید از نقاط قوت تان 
در چندین موقعیت کس��ب و کار بهره بگیرید. درصورتی که 
از رویدادهای نتورکینگ متنفر هس��تید، اصاًل به سمت آن 
نروی��د. صدها راه برای ش��روع یک تجارت وجود دارد، پس 
بر فعالیت هایی تمرکز کنید که بیشترین لذت را برای شما 
به همراه دارد. در ضمن  درونگرایی، به جای آنکه نقطه  ضعف 

باشد، می تواند یک دارایی بزرگ برای شما محسوب شود.
نقاط ضعف خود را پوشش دهید: اگر یک درونگرا هستید، 
ترجیح��اً در بخش هایی ک��ه ضعف دارید، کم��ک بگیرید. 
به عنوان مثال اگر فروشندگی جزو مهارت های شاخص شما 
به حس��اب نمی آید، می توانید ش��ریکی برای کسب و کارتان 
پی��دا کنید که فروش��نده  فوق العاده ای باش��د و ویژگی ها و 
مهارت های شما را تکمیل کند. درضمن می توانید تعدادی 
از پروژه های��ی که با آنها احس��اس راحت��ی نمی کنید را به 
فریلنسرها یا آژانس های مرتبط بسپارید تا آن را برای شما 
انج��ام دهند. درباره  اموری که در آنها خوب نیس��تید نظیر 
صحبت کردن برای دیگران، باید یک مربی بگیرید و ش��روع 
به تمرین کنید. شخصیتی مثل وارن بافت نیز از صحبت در 
جمع می ترسید، اما موفق شد بر این ترس غلبه کند. اجازه 

ندهید ضعف های تان مانعی برای تحقق اهداف تان شوند.
ب��رای احیای توانمندی خ��ود وقت بگذاری��د: درونگراها 
برای تبلور ایده ه��ای خالقانه و احیای توانایی های خود، به 
مقدار زمان مشخصی برای تنها بودن نیاز دارند. شاید شما 
جزو آن  دس��ته از افرادی باش��ید که از معاشرت با دیگران 
لذت می برید،  اما معاش��رت بیش ازحد نیز باعث کالفگی و 
خستگی می شود، به همین دلیل ترجیحاً زمانی را به تنهایی 
س��پری کنید. اگر مالک کسب وکار خود هستید، می توانید 

برنامه ای به دلخواه خودتان تنظیم کنید.
درنهایت باید گف��ت که اجازه ندهی��د درونگرایی مانعی 
برای ش��روع تجارت تان باش��د. با درک نقاط قوت و ضعف 
خود می توانید به عنوان یک کارآفرین به موفقیت برس��ید. 
درونگراها اس��تعدادهای ش��اخصی دارند که بای��د آن را با 
مردم دنیا به اشتراک بگذارند، پس این موقعیت را از دست 

ندهید!
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ایجاد طرح مدیریت ریس��ک پروژه موث��ر و کارآمد می تواند کمک کند 
جلوی مشکالت کوچک را بگیریم و از تبدیل شدن آنها به معضالت بزرگ 
جلوگی��ری کنیم. انواع مختلف طرح مدیریت ریس��ک پروژه می توانند به 
محاسبه  احتمال وقوع یک رویداد بپردازند و اینکه آن رویداد چگونه ممکن 
است بر شما اثر بگذارد، ریسک مخاطره های به خصوص را تعریف کنند و 
مش��کالت مربوط به آن ریسک ها را تجزیه و تحلیل کنند. داشتن چنین 
طرحی ممکن است به مواجهه با اوضاع بد کمک کند یا اینکه اساسا قبل 

از وقوع جلوی آنها را بگیرد.
ایجاد طرح مدیریت ریسک پروژه

۱- درک کنید مدیریت ریسک چگونه عمل می کند
ریسک، اثر )مثبت یا منفی( یک پیشامد یا یک سری از پیشامدها است 
ک��ه در مکان یا مکان های��ی اتفاق می افتند. این عام��ل از طریق احتمال 
تبدیل ش��دن یک پیشامد به مش��کل و اثری که خواهد داشت محاسبه 
می ش��ود. )ریسک = احتمال × تاثیر(. برای تحلیل ریسک عوامل مختلفی 

باید مشخص شوند از جمله:
– پیشامد: چه چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؟
– احتمال: چقدر محتمل است که اتفاق بیفتد؟

– اثر: اگر اتفاق بیفتد چقدر بد خواهد بود؟
– تخفیف: چگونه می توانید احتمال را تخفیف دهید )و تا چه مقدار؟(
– احتمال وقوع: چگونه می توانید اثر را کاهش دهید )و تا چه مقدار؟(

– کاهش: تخفیف × احتمال وقوع
– افشا: ریسک – کاهش

2-طرح مدیریت ریسک پروژه: پروژه را تعریف کنید
در این مقاله، بگذارید تظاهر کنیم ش��ما مس��ئول سیستم کامپیوتری 
هس��تید که به گروه بزرگی از م��ردم اطالعات مهم )اما نه حیاتی( را ارائه 
می کند. کامپیوتر مرکزی که این سیستم روی آن نصب شده قدیمی است 
و نیاز به تعویض دارد. کار شما آن است که برای این جابه جایی یک طرح 
مدیریت ریس��ک ایجاد کنید. این مدلی ساده شده خواهد بود و اثر آن به 
صورت باال، متوس��ط، یا پایین فهرس��ت بندی خواهد شد )که خیلی رایج 

است به خصوص در مدیریت پروژه(.
3- از دیگران داده های ورودی بگیرید

درباره  ریس��ک ّها از ش��گرد بارش فکری )برین استورم( استفاده کنید. 
چندین نفر را که با پروژه آشنا هستند دور هم جمع کنید و از آنها بخواهید 
درباره  آنچه ممکن اس��ت اتفاق بیفتد و همین طور درباره  چگونگی کمک 
به پیشگیری از آن و اینکه در صورت وقوع چه باید کرد داده هایی به شما 
بدهند. یادداش��ت های بسیاری بردارید! ش��ما از داده های این جلسه  مهم 
چندین بار طی انجام مراحل زیر استفاده خواهید کرد. سعی کنید درباره 
ایده های ارائه شده فکرتان باز باشد. »خارج از چارچوب« فکر کردن خوب 
است، اما کنترل جلسه را از دست ندهید. باید متمرکز و معطوف به هدف 

باقی بماند.
4- پیامدهای هر ریسک را شناسایی کنید

از جلس��ه  توف��ان فکری، اطالعات��ی درباره  اینکه اگر ریس��ک ها تحقق 
پی��دا کنند چه اتفاقی خواهد افتاد جمع آوری کرده اید. هر ریس��ک را به 
پیامدهایی که در طول آن جلسه به آنها دست یافتید ربط بدهید. »تاخیر 

پروژه« به اندازه  »پروژه تا 13 روز به تاخیر خواهد افتاد« مطلوب نیس��ت. 
اگر ارزش ریالی وجود دارد آن را فهرست کنید؛ فقط اینکه بگوییم »بیش 

از بودجه« خیلی کلی است!
5- مسائل بی ربط را حذف کنید

اگر در حال نقل مکان هستید، به عنوان مثال، سیستم کامپیوتری یک 
نمایندگی خودرو، هس��تید، پس تهدیداتی مانند جنگ هسته ای، طاعون 
همه گیر یا س��یارک های قاتل چیزهایی هس��تند که اغلب پروژه را بر هم 
خواهند زد. چیزی وجود ندارد که بتوانید برای برنامه ریزی آنها انجام دهید 
یا اثرشان را کمتر کنید. ممکن است آنها را در ذهن بسپارید، اما این نوع 

چیزها را در طرح مدیریت ریسک پروژه تان نگنجانید.
۶- تمام عناصر ریسک تعریف شده را فهرست کنید

نیازی نیست آنها را به ترتیب خاصی پشت سر هم بچینید. فقط کافی  
است یک به یک آنها را فهرست کنید.

7- احتمال وقوع را تعیین کنید
برای هر عنصر ریس��ک در فهرس��ت تان، معین کنید که آیا احتمال به 
وقوع پیوستن آن باال، متوسط یا پایین است. اگر مجبور هستید از اعداد و 
ارقام استفاده کنید پس احتمال را روی مقیاسی از ۰.۰۰ تا 1.۰۰ ، ۰.۰1 تا 
۰.33= پایین، ۰.3۴ تا ۰.۶۶ = متوسط، ۰.۶۷ تا 1.۰۰ = باال در نظر بگیرید.
– نکته: اگر احتمال رخداد پیش��امدی صفر ب��ود، در آن صورت آن را از 
فهرس��ت مالحظات حذف خواهیم کرد. دلیلی ندارد چیزهایی را در نظر 

بگیریم که نمی توانند اتفاق بیفتند.
8- طرح مدیریت ریسک پروژه: میزان اثر را تعیین کنید

در کل، می��زان اثر را بر مبنای چند رهنمود از پیش تعیین ش��ده باال، 
متوسط، یا پایین معین کنید. اگر واقعا مجبور به استفاده از اعداد و ارقام 
هسیتد مقیاسی از ۰.۰۰ تا 1.۰۰ را در نظر بگیرید به این منوال که ۰.۰1 

تا ۰.33= پایین، ۰.3۴ – ۰.۶۶= متوسط، ۰.۶۷ – 1.۰۰ باال.
– نکته: اگر اثر یک پیشامد صفر است نباید در فهرست بیاید. دلیلی ندارد 
چیزهایی را که بی ربط و نامربوط به احتمال هستند )سگ من شام خورد( 

را مورد توجه قرار دهیم و به حساب بیاوریم.
9- ریسک مربوط به عنصر را تعیین کنید

اغلب، برای این کار از یک جدول استفاده می شود. اگر از مقادیر پایین، 
متوسط و باال برای احتمال و اثر استفاده کرده اید، پس همان جدول فوق 
در اینج��ا هم ب��ه کار می آید. اگر از مقادیر عددی اس��تفاده کرده اید، باید 
یک سیس��تم درجه  بندی کمی پیچیده تر مشابه جدول دوم که در اینجا 
ذکر ش��د را در نظر بگیرید. ش��ایان ذکر است هیچ فرمول کلی و جامعی 
برای ترکیب احتمال و اثر وجود ندارد؛ این بین آدم ها و پروژه های مختلف 
متفاوت خواهد بود. این فقط یک مثال است )به رغم اینکه از زندگی واقعی 

گرفته شده است(
– در تحلیل انعطاف پذیر باش��ید: گاهی ممکن است عقب و جلو کردن 
بین عنوان های باال-متوسط-پایین و عنوان های عددی کار درستی باشد. 
ممکن است از جدولی مشابه جدولی که در تصویر زیر آمده است استفاده 

کنید.
۱0-ریسک ها را رتبه بندی کنید

تمام عناصری را که از باالترین ریس��ک تا پایین ترین ریسک شناسایی 

کرده اید فهرست کنید.
۱۱- ریسک کل را محاسبه کنید

این همان جایی اس��ت که اعداد به کمک شما می آیند. در جدول ۶، ۷ 
ریس��ک تعیین شده به صورت باال، باال، متوسط، متوسط، متوسط، پایین و 
پایی��ن را دارید. این را می توان به صورت ۰.۸، ۰.۸، ۰.۵، ۰.۵، ۰.۵، ۰.2 و 
۰.2 از جدول پنج نیز تعبیر کرد. متوس��ط ریسک کل در آن صورت ۰.۵ 

است که به سطح متوسط تعبیر می شود.
۱2. استراتژی های تخفیف را ایجاد کنید

تخفیف برای کاهش احتمال تحقق یافتن ریسک تعیین می شود. معموال 
فقط این کار را برای عناصر باال و متوسط انجام خواهید داد. ممکن است 
بخواهی��د اقالم کم ریس��ک را تخفیف دهید، اما قطعا ان��واع دیگر را ابتدا 
مورد بررسی قرار خواهید داد. به عنوان مثال، اگر یکی از عناصر خطر آن 
باشد که در تحویل بخش های حیاتی تاخیر وجود خواهد داشت، شما این 

ریسک را می توانید با سفارش زودتر در پروژه تخفیف دهید.
۱3. طرح های احتمال وقوع درست کنید

احتم��ال وق��وع برای کاهش اث��ر در صورت تحقق یافتن یک ریس��ک، 
طراحی می ش��ود. باز هم، معموال فقط احتماالت وقوع را برای عناصر باال 
و متوس��ط درس��ت خواهید کرد. به عنوان مثال، اگر قطعاتی حیاتی که 
نیاز دارید به موقع وارد نش��وند، ممکن است در آنجایی که منتظر رسیدن 
قطعات جدید هستید مجبور به استفاده از قطعات قدیمی و فعلی بشوید.

۱4. اثربخشی استراتژی ها را تحلیل کنید
احتمال و اثر را چه میزان کاهش داده اید؟ استراتژی های احتمال وقوع 
و تخفیف را ارزیابی کنید و درجه بندی های موثر را مجددا به ریسک های 

خود تخصیص بدهید.
۱5. ریسک موثرتان را محاسبه کنید

حاال هفت ریسک شما »متوسط، متوسط، متوسط، پایین، پایین، پایین 
و پایین« هس��تند، که ب��ه »۰.۵، ۰.۵، ۰.۵، ۰.2، ۰.2، ۰.2، و ۰.2« تعبیر 
می شوند. این مجموعه ریسک متوسط ۰.32۹ را به دست می دهد. با نگاه 
کردن به جدول ۵، می بینیم که ریس��ک کل اکنون »پایین« طبقه بندی 
می ش��ود. در اصل، این ریس��ک متوس��ط )۰.۵( بود. بعد از اضافه ش��دن 
اس��تراتژی های مدیریت، ارائه )افشا( شما پایین است )۰.32۹(. این یعنی 
شما به یک کاهش 3۴.2درصد در ریسک از طریق تخفیف و احتمال وقوع 

دست پیدا خواهید کرد. چندان بد نیست!
۱۶. ریسک های تان را تحت نظارت بگیرید

حاال که می دانید ریس��ک های تان چه هستند، باید تعیین کنید از کجا 
می دانید محقق خواهند ش��د در نتیجه خواهید دانست که چه وقت و آیا 
باید احتماالت وقوع تان را لحاظ کنید. این کار با مشخص کردن سرنخ های 
ریسک انجام می شود. برای هر یک از عناصر ریسک باال و متوسط این کار 
را انجام بدهید. بعد، با پیش��رفت پروژه تان، قادر خواهید بود تعیین کنید 
آیا یک عنصر ریس��ک به مشکل )مسئله( تبدیل شده است یا نه. اگر این 
س��رنخ ها را نشناس��ید، احتمال اینکه یک ریسک در خفا تحقق بپذیرد و 
ب��ر پروژه تاثیر بگذارد – حت��ی اگر احتماالت وقوع خوبی را به کار گرفته 

باشید – بسیار زیاد خواهد بود.
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 در کارآفرینی لحظاتی هس��ت مثل زمانی که کار س��خت در نهایت 
جواب می دهد، زمانی که یک فرصت طالیی نمایان می شود و کارآفرین 
باید تصمیم بگیرد که چگونه واکنش نش��ان دهد و... . درست است که 
این لحظات استرس زاس��ت، اما از س��ویی هم برای کسب و کارها نقطه 
عطفی محس��وب می شود. هشت بنیان گذار در این مقاله از نقاط عطفی 

می گویند که کسب و کار آنها را تغییر داده و متحول کرده است. 
به جایی که خریداران هستند بروید

 ،TULA روشینی راج، کارشناسی ارشد، یکی از بنیان گذاران
شهر نیویورک

TULA می توانس��ت مانن��د هر ش��رکت مراقبت از پوس��ت دیگری 
راه اندازی ش��ود؛ با وب س��ایت خود، حضور در دنیای غول های تجارت 
الکترونیک مانند آمازون و خرج بس��یار زی��ادی برای بازاریابی، اما یکی 
از س��ه موسس این ش��رکت، دن ریش، یک ایده داشت: او قباًل با تیمی 
که سایت تجارت الکترونیک QVC را راه اندازی کرده بود، کار کرده و 
می دانس��ت که شبکه می خواهد یک نام تجاری را از ابتدا آنالین بسازد. 

شاید TULA می توانست آن نام تجاری باشد.
TULA پیش��نهاد داد و QVC هم قبول کرد. برای یک سال کامل، 
این ش��رکت تنها می توانست از طریق QVC.com  محصوالتش را به 
فروش برس��اند.TULA حتی س��ایت خود را نمی توانست داشته باشد. 
این یک ریسک بود، اما مؤسسین معتقد بودند که ارزش آن را دارد. آنها 
به طور مس��تقیم به مخاطبان وفادار QVC متصل می ش��وند، به جای 

اینکه مخاطبان خود را بسازند.
تست شروع شد و استارتاپ شروع به کار کرد. روشینی راج، متخصص 
گوارش که به طور مرتب در برنامه دکتر آز و دیگر برنامه های تلویزیونی 
فعالی��ت می کند، ق��راردادی برای ب��ه دس��ت آوردن موقعیتی تنظیم 
کرد. مدیرعامل ش��رکت TULA، جولیا استراوس، با وبالگ نویسان و 
تاثیرگذاران تماس گرفت. در عرض چند ماه فروش به رش��د خود ادامه 
داد QVC کاربران سایت خود را مورد نظرسنجی قرار داد تا ببینند که 
کدام نام تجاری، س��زاوار برنامه خود است TULA برنده شد و برنامه 

تلویزیونی خود را به دست آورد.
نقش من آموزش و توضیح دادن بود

 ،TULA روشینی راج، کارشناسی ارشد، یکی از بنیان گذاران
شهر نیویورک

راج می گوی��د: »قب��ل از آن، من هرگز چی��زی در زندگی ام نفروخته 
بودم، اما به س��رعت متوجه ش��دم که نقش من آموزش و توضیح دادن 
اس��ت و فروش از قدرت محص��والت می آید نه من.« این کرم در عرض 

کمتر از نه دقیقه به طور کامل فروش رفت.
مؤسس��ان TULA اکنون می دانستند که آنها یک ایده برنده دارند و 
برای پیشبرد کسب و کار پس از QVC آماده می شدند. به زودی پس 
از انقضای قرارداد س��االنه یک وب سایت ایجاد کردند، از چهار محصول 
به 11 محصول گسترش دادند و برای افزایش تأمین مالی تالش کردند.
اس��ترواس یک دیدگاه برای افزای��ش محبوبیت ارائه داد. او می گوید: 
»اگر توانس��تید محصول خود را ب��رای مخاطبان تلویزی��ون به فروش 
برسانید، همین اصول روی مخاطبان دیجیتال نیز جواب می دهد و اگر 
می خواهید یاد بگیرید که چگونه این کار انجام می شود، فقط QVC را 

برای چند ساعت تماشا کنید.«
با تاثیرگذاران قوی ارتباط برقرار کنید

بن جیکوبسن، صاحب Jacobsen Salt Co. شهر پورتلند
بن جیکوبس��ن پس از بسته ش��دن ش��رکت برنامه تلفن همراهش به 
دنبال یک س��رمایه گذاری جدید بود. او از فرهنگ غذای اورگان که به 
ش��دت غذاهای محلی را ارزشمند می دانس��ت الهام گرفت و فرصتی را 
شناس��ایی کرد: هیچ کس نمک  محلی نساخته است، بنابراین او دو سال 
و نیم را به یادگیری منابع و بس��ته بندی نمک پرداخت، س��پس فروش 

محصوالت خود را به مبلغ ۵,۵۰ دالر برای هر پوند آغاز کرد.
او می دانست که مصرف کننده معمولی مبلغ 11 دالر برای یک کیسه 
دو پوندی از نمک ناش��ناخته را پرداخت نخواه��د کرد - حداقل نه در 
ابتدا - بنابراین نمکش را به سرآشپزان بزرگ معرفی کرد. یکی از اولین 
نفرات، گرگوری گوردت سرآش��پز معروف پورتلند بود که جیکوبسن از 

طریق یک دوس��ت مشترک با او ارتباط برقرار کرد. درست همان زمان 
که پورتلند تبدیل به ش��هر مش��هور ملی برای مواد غذایی اش شد دیگر 

سرآشپزان با نمک جیکوبسن آشنا شدند.
این امر منجر به موفقیت بزرگ جیکوبس��ن شد. در ماه جوالی سال 
2۰13، سرآشپز مشهور آپریل بلوفیلد در برنامه جیمی فالون حاضر شد 
و جیمی فالون از او خواس��ت نمک م��ورد عالقه خود را معرفی کند. او 
نمک جیکوبسن را معرفی کرد؛ روز بعد، وب سایت تولیدکننده نمک به 

علت تقاضای زیاد از دسترس خارج شد.
جیکوبس��ن از این پیش��رفت برای گس��ترش کس��ب و کار در هر دو 
جهت اس��تفاده کرد - با سرآشپزها )او اکنون دارای حساب های تأمین 
مس��تقیم با ۵۰۰ سرآش��پز در سراسر کشور است( و با مصرف کنندگان 
) نمک جیکوبس��ن در ویلیامز سونوما قرار دارد.  محصوالت ارزان قیمت 
مانند کارامل های شور و عسل تند را به محصوالتش اضافه کرده است.( 
تقاضای او باال اس��ت: جیکوبس��ن ماهانه 1۸ هزار پوند نمک برداش��ت 

می کند.
داستان خود را بفروشید

تارا رید، مدیرعامل Kollecto، شهر دیتوریت
بسیاری از بنیان گذاران برای شان سؤال است که آیا شرکت من موفق 
خواهد ش��د یا منجر به موفقیت من در جایی دیگر می شود؟ همان طور 
که تارا رید می داند، پاس��خ به این س��ؤال می تواند گزینه های سختی را 
ایجاد کند؛ مثاًل اینکه آیا محصولی را که دوست دارید برای فرصت های 
جدید فدا می کنید. مس��یر رید زمانی آغاز ش��د که او یک برنامه تلفن 
همراه ب��ه نام Kollecto را س��اخت که به کارب��ران کمک می کرد تا 
محصوالت هنری خریداری کنند، اما به جای آنکه برنامه اش دنیای هنر 
را زیر و رو کند، برای چیز دیگری به رس��میت شناخته شد: رید چیزی 
از کدنویس��ی نمی دانس��ت، اما با این حال برنامه را  ایجاد کرد. ساخت 
ای��ن برنامه یک س��خنرانی در TEDx را در زمین��ه کمک به دیگران 
برای ساختن برنامه بدون کد، برایش به ارمغان آورد که سبب به دست 

آوردن کاری در مشاوره و یک اردوگاه برنامه شد.
رید تصمیم گرفت تا از این فرصت استفاده کند: مجموعه مهارت هایش 

به نظر می رسید پتانسیل بیشتری نسبت به Kollecto داشته باشد.
او می گوید: »وقتی مردم از من مش��اوره می خواهند به آنها می گویم، 
»شروع کنید« احتماالً، ش��ما اشتباهاتی مرتکب می شوید، اما تا زمانی 
ک��ه فرضیه خ��ود را با اقدام��ات آزمایش نکنید متوجه اش��تباهات تان 

نخواهید شد.«
در رسانه های اجتماعی معروف شوید

 Michel et استاین پالل-مارمونت، یکی از بنیان گذاران
Augustin، شهر بروکلین و پاریس

 Michel et فرانس��وی،  کلوچ��ه  محبوبی��ت   ،2۰1۵ ژانوی��ه  در 
Augustin  ب��ه ایاالت متحده هم رس��ید. با محصوالت ذخیره ش��ده 
در چند فروش��گاه در نیوی��ورک امور به آرامی پی��ش می رفت تا اینکه 
بهار همان س��ال، یک کارمند اس��تارباکس یک بسته کوچک از کلوچه 
ش��رکت را از یک فروشگاه پنیر در منهتن خریداری کرد و ظاهراً پیش 
رئیس اش از آن تعریف کرد. مدت کوتاهی پس از آن، دستیار مدیرعامل 
»اس��تارباکس«، هوارد اش��ولتز، ب��ا Michel et Augustin  تماس 
تلفن��ی برقرار کرد: آنها می خواس��تند نمونه های��ی از طعم های خاصی 
را برای دوشنبه تس��ت کنند. کلوچه های درخواستی در آمریکا ذخیره 
نش��ده بودند و اگر از فرانسه ارس��ال می شدند، رسیدن قطعی شان یا به 
موقع شان تضمین نشده بود، بنابراین دو نفر از کارکنان پاریس به سمت 
آمریکا پرواز کردند و نمونه ها را ش��خصاً تحویل دادند. پالئول مارمونت، 
مدیرعامل شرکت، یک روند در رسانه های اجتماعی را برنامه ریزی کرد. 
در ایالت متحده، Michel et Augustin  اسم شناخته شده ای نبود، 
اما در فرانس��ه، بسیار معروف شد و مخاطبان زیادی داشت. این شرکت 
از پیروان توییتر و اینس��تاگرام خود خواست تا عکسی از نوشیدن قهوه 
اس��تارباکس به همراه کلوچه  Michel et Augustin با اس��تفاده از 
هش��تگ  #allezhowarduncafe  به معنای: »هوارد، بریم یه قهوه 
بنوشیم« را به اشتراک بگذارند. صدها نفر این کار را انجام دادند. همسر 
ش��ولتز به نوعی از این کمپین باخبر ش��د و آن را به ش��وهرش منتقل 

ک��رد. یک هفته بعد، کلوچه ها در 2۶ ایس��تگاه اس��تارباکس در منهتن 
اولین حضور خود را آغاز کردند. ظرف ش��ش ماه آنها در سراس��ر کشور 

معروف شدند.
کاری که الزم است را انجام دهید

الیزابت استاین، بنیان گذار  Purely Elizabeth، شهر بولدر
در سال 2۰۰۹، الیزابت استاین مشاور تغذیه در نیویورک بود، اما یک 
ش��رکت جانبی به نام Purely Elizabeth داش��ت که کارش فروش 
پودر پخت طبیعی بدون گلوتن بود، توجهاتی به این ش��رکت می ش��د 
اما چیزی نبود که اس��تاین بخواهد به خاطرش تغییر شغل دهد. همان 
پاییز، به عنوان مثال، او ۴۰ کیسه از پودرش را برای فروش در نمایشگاه 

برد و تقریباً بالفاصله به فروش رفت!
یک هفته پس از نمایش��گاه، هرچند، مسائل جدی شد. یک خبرنگار 
در  DailyCandy، خبرنام��ه محب��وب، به اس��تاین ایمیل فرس��تاد. 
نویس��نده یک پس��ت فیس بوک درباره پودر پخت اس��تاین دیده بود 
و می خواس��ت یک داس��تان در مورد آن بنویس��د. مقاله ای در روزنامه 
روز آینده پودر اس��تاین را به عنوان یک جایگزین س��الم و خوشمزه به 
جای پودر ش��کر و کربوهیدرات بسته بندی شده معرفی کرد و طی سه 
س��اعت، استاین بیش از 12۰۰ سفارش داشت. استاین و دوستانش دو 

هفته و نیم را صرف مخلوط کردن و فرستادن سفارشات کردند.
الیزابت اس��تاین معتقد اس��ت: »اگر محصول ما منحصر به فرد نبود، 

هرگز  به رسمیت شناخته نمی شد.«
پس از آن، اس��تاین خود را به رشد Purely Elizabeth اختصاص 
داد. او محصوالت جدیدی را توسعه داد و در نهایت به بولدر نقل مکان 
کرد. در اولین س��ال فعالیتش،  درآمد تقریباً 2۵۰،۰۰۰ دالری داشت و 
این درآمد در س��ال 2۰1۶، نزدیک به 12 میلیون دالر رسید.  او اذعان 
می کند که اولین بار معروفیتش با DailyCandy  خوش شانسی بود. 
اما، می گوید: »اگر محصول ما نوآورانه و کاماًل منحصر به فرد نسبت به 
هر چیز دیگری در بازار در آن زمان نبود، ما هرگز نمی توانستیم در وهله  

اول شناخته شویم.«
خود را تطبیق دهید

 ،Renoun  کوروش شنک، مدیرعامل و یکی از بنیان گذاران
برلینگتون

در سال 2۰11، کوروش شنک به همراه دوستانش از یک سفر اسکی 
آخر هفته در ورمونت بازمی گش��تند. آنها همه دانش��جویان مهندس��ی 
بودند و به عنوان دانش��جویان مهندسی شروع به تفکر درباره چگونگی 
بهبود همه چیز در اطراف خود کردند. یکی گفت که چوب اس��کی باید 

براساس اصول مهندسی ساخته شود. بقیه موافقت کردند.
به زودی پس از آن، در کالس علوم مواد، شنک در مورد نوعی نادر از 
مواد نرم که هنگام اعمال زور سفت می شد، آموخت. او شروع به فکر در 
مورد گفت وگو ماش��ین کرد: آیا این مواد می تواند یک چوب اسکی که 
در پودر نرم اس��ت، اما در شرایط یخ زده سخت است بسازد؟ بچه ها یک 
نمونه س��اختند و چند آزمایش انجام دادند و با دیدن نتایج شگفت زده 
ش��دند. با توانایی برای انطباق با ان��واع مختلف برف در کوه، این چوب 

اسکی 3۰۰درصد بهتر از هر چیز دیگر موجود در بازار بود.
شنک تصمیم به ساخت یک شرکت اسکی به نام Renoun گرفت.

فصل اس��کی 2۰1۶-2۰1۵ اولین حض��ور واقعی Renoun در بازار 
ب��ود. ش��نک کاری را انجام داد که فکر می کرد بای��د انجام دهد، چوب 
اس��کی خود را در چندین فروشگاه اسکی برای فروش گذاشت، اما پس 
از بازدید از یک فروشگاه به صورت مخفی، متوجه شد که استراتژی اش 
با مشکالتی روبه رو اس��ت. او می گوید: »نمایندگان فروش هیچ ایده ای 
برای توضیح تکنولوژی ما نداشتند«، بنابراین تصمیم گرفت که به طور 
انحصاری از طریق س��ایت خود آنها را به فروش برس��اند. »این به طور 
کامل اقتص��اد را تغییر خواهد داد: با خرده فروش��ی، من نیاز به فروش 
2۰،۰۰۰ واحد فقط برای ضرر نکردن داش��تم. اکنون فروش من خیلی 

باالتر خواهد بود.«
در پایان س��ال Renoun ،2۰1۶  اولین سال سودآور خود را داشت. 
او می گوی��د: »زمانی که مردم می گوین��د از طریق مغازه ها محصولت را 
به فروش برس��ان بدون شک می گویم: »نه«. او یک راه بهتر را طراحی 

کرده است.
درخواست کمک کنید

نکا پاسکوئل، بنیان گذار Urban Remedy، ریچماند
در س��ال 2۰1۰، نکا پاسکوئل، متخصص طب سوزنی، شیک شیا که 
از ش��یر گندم و آبمیوه های پاک کننده کم گلیس��می از سبزیجات سبز 
درس��ت می کرد را به مشتریان خود در منطقه خلیج می فروخت. پیش 
از اینک��ه بدان��د، 2۵۰ هزار دالر مایعات اورگانی��ک را تحت نام تجاری 
خود یعنی  Urban Remedy  به فروش می رساند، اما همان طور که 
کارش رش��د کرد، متوجه ش��د که نیازهایش فراتر از گزینه های موجود 

در آشپزخانه های محلی تجاری است.
یک مشکل:  پاسکوئل حدود ۵۰،۰۰۰ دالر برای اجاره یک آشپزخانه 
و ش��روع تولی��د در مقیاس بزرگ نیاز داش��ت، اما بدون داش��تن هیچ 
تجرب��ه در امور مالی یا کس��ب و کار، برای نوش��تن یک طرح کس��ب 
و کار احس��اس ضعف می ک��رد، بنابراین از هنری وونگ، یک دوس��ت 
خانوادگی درخواس��ت کمک ک��رد. وانگ، یک وکیل صنعت فناوری که 
تجربه کمک به استارتاپ داشت، خوشحال می شد به او کمک کند. یک 
 VC Science  ماه پس از اولین مالقات با پاس��کوئل، او برای شرکت
ب��ا لس آنجلس مصاحبه می کرد و چندین ایده  پاس��کوئل را به برخی از 
شرکای آن معرفی کرد. آنها آنقدر عالقه مند شدند که یک ماه بعد یک 

میلیون دالر در Urban Remedy سرمایه گذاری کرده اند.
این س��رمایه گذاری به پاسکوئل اجازه داد تا در یک آشپزخانه 1،۶۰۰ 
متر مربع در س��ان رافائل، کالیفرنیا آش��پزخانه اش را راه اندازی کند. در 
سال 2۰12، یک دوست مشترک پاسکوئل را به مدل سیندی کرافورد، 
ک��ه طرفدار Urban Remedy بود، معرفی کرد. پاس��کوئل فکر کرد 
کرافورد یک سفیر نام تجاری کامل برای او خواهد بود، بنابراین در ازای 
کمک کرافورد، مقدار کمی از سهام خود را در این شرکت به او پیشنهاد 
داد. کراف��ورد قبول کرد. از آن زمان، این ش��رکت دو دور دیگر بودجه 
ب��ا مبلغ ۵ میلیون دالر دریافت ک��رده و در حال حاضر 11۰ هزار عدد 

قوطی در آشپزخانه جدید 22 هزار فوت مربع تولید می کند.
پاس��کوئل می گوید: »این به شما نشان می دهد که دانستن افراد مهم 
بااهمیت اس��ت. ش��ما هرگز نمی دانید تماس با چه کس��ی همه چیز را 

تغییر می دهد.«
به صحنه  بزرگ بروید

 Maty’s  کارولین و باب هرینگتون، یکی از بنیان گذاران
Healthy Products، پیتسفورد

زوج موس��س Maty’s Healthy Products کارولی��ن و ب��اب 
هرینگتون، ش��ربت سرفه غیردارویی برای بچه ها را توسعه می دادند. در 
سال 2۰۰۹، آنها تصمیم گرفتند که محصول را برای بازار آماده کنند و 
می خواس��تند کارشان را با فروش در نمایشگاه محصوالت طبیعی غرب 
گس��ترش دهند. نمایشگاه ساالنه کالیفرنیا به عنوان یکی از بزرگ ترین 
نمایش��گاه های م��واد غذایی طبیعی در کش��ور، به راه اندازی کس��ب و 
کارهای��ی مانن��د Lärabar،Sueja   وKIND   کمک کرده اس��ت. 
کارولی��ن می گوید: »ما می خواس��تیم ببینیم که آیا این ایده قابل قبول 

بود یا خیر و مکانی بهتر از این نمایشگاه وجود نداشت.«
هرینگتون ها مبلغ بیش از 3۰۰۰ دالر را برای خرید یک س��وم غرفه 
در نمای��ش پرداخ��ت کردند. زمان بندی آنها بهتر از این نمی ش��د. یک 
س��ال قبل، اداره غ��ذا و داروی ایاالت متحده هش��دار داد که داروهای 
س��رماخوردگی و س��رفه نباید به کودکان زیر دو س��اله داده شود. این 
  Maty اخبار درب هایی بیش��تر را برای محصوالتی مانند شربت سرفه

به عنوان یک جایگزین امن به بازار باز کرد.
با پایان نمایشگاه سه روزه، زن و شوهر متعهد به فروش شربت سرفه  
Maty  در بیش از 3۰۰۰ فروشگاه در سراسر کشور شدند. این تعهدات 
در نهایت منتهی به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ دالر س��رمایه گذاری برای استارتاپ 
شرکت در سال اول شد. امروزه محصوالت Maty در 2۰،۰۰۰ فروشگاه 
 Walmart و  CVS، Target، Kroger  در سراسر کشور، از جمله
فروخته می ش��وند. ب��اب می گوید: »اگر ما  نمایش��گاه متفاوتی را برای 
فروش انتخاب می کردیم من مطمئن نیستم که ما امروز کجا می بودیم.«
Success/ucan :منبع

نقاط عطفی که کسب و کار 8 کارآفرین را متحول کرد
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اخبار

کرمانشـاه - منیر دشـتی - رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان کرمانشاه از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 1۶۸ طرح و پروژه 
کش��اورزی استان در دهه فجر امس��ال خبر داد. خسرو شهبازی در 
نشست خبری تشریح برنامه های دهه فجر در بخش کشاورزی استان 
کرمانشاه اضافه کرد: این پروژه ها با اعتبار بالغ بر 1۶3 میلیارد تومان 
و اش��تغال زای��ی 1۷۷1 نفر افتتاح و یا عملی��ات اجرایی آن ها آغاز 
خواهد شد. شهبازی اضافه کرد: از مجموع  این پروژه ها، 1۶۰ پروژه 
شامل ۹2 پروژه عمرانی و ۶۸ پروژه تسهیالتی با اعتبار بالغ بر 1۵3 
میلیارد تومان افتتاح می شود که زمینه اشتغالزایی 1322 نفر را فراهم 
خواهند کرد. رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه پروژه 
های افتتاحی دهه فجر امسال را شامل ۸3 پروژه در حوزه آب و خاک،  

۴۴ پروژه تولیدات دامی،  هش��ت پروژه تولیدات گیاهی، پنج پروژه 
شیالتی و پروژه های دیگری در بخش های مختلف منابع طبیعی و 

آبخیزداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی و... اعالم کرد. شهبازی همچنین 
با اشاره به آغاز عملیات اجرایی هشت پروژه بخش کشاورزی در دهه 
فجر امس��ال افزود:  عملیات اجرایی این پروژه ها با اعتبار ی بالغ بر 
۹ میلیارد و ۸3۹ میلیون تومان و اشتغال زایی ۴۴۹ نفر آغاز خواهد 
شد. وی گفت: این پروژه ها شامل سه پروژه در حوزه آب و خاک، دو 
پ��روژه تولیدات دامی،  دو پروژه تولیدات گیاهی و یک پروژه صنایع 
تبدیلی است. وی ادامه داد: در دهه فجر امسال همچنین 1۴ هزار و 
۴3۸ پروژه تکمیل شده با اعتبار 1۶۶ میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومان 
و اش��تغالزایی 12 و 22۴ نفر در مناطق زلزله زده اس��تان کرمانشاه 
ش��امل پروژه های دامی، گلخانه ای،صنایع تبدیلی و...  رسما افتتاح 

خواهد شد.

سـاری - دهقان - وزیر ارتباطات و فنآوری ارتباطات گفت: 
سازمان تأمین اجتماعی بسیاری از خدمات را الکترونیکی کرده 
است. از پذیرش تا نسخه پیچی و تا تحویل دارو و سطوح مختلف 
استحقاق درمان این کار را انجام داده است و با این کار خدمات را 
ارتقاء و هزینه ها را کنترل کرده است.خدمات الکترونیکی سازمان 
تأمی��ن اجتماعی منجر به کاهش هزینه ه��ا و افزایش کیفیت 
خدمات شده است  محمدجواد آذری جهرمی در همایش معرفی 
سامانه الکترونیک سالمت که امروز در استان مازندران برگزار شد، 
اظهار داش��ت: مدیریت هزینه در حوزه درمان کار بزرگی اس��ت 

و بای��د برای این کار در ابتدا س��رمایه گ��ذاری صورت گیرد. وی 
ادام��ه داد: در این زمینه هماهنگی بین بخش های مختلف نیز 
اهمیت باالیی دارد. ارائه دهندگان خدمات سالمت متنوع هستند 
و شامل بخش خصوصی، دولتی عمومی و نیروهای مسلح هستند 
و این مجموعه ها اس��تقالل در عملک��رد دارند. آذری جهرمی با 
بیان اینکه هماهنگی بین بخشی و تبادل اطالعات بین دستگاه 
های مختلف اهمیت زیادی دارد، گفت: موفقیت پرونده الکترونیک 
سالمت  مستلزم توجه بیشتر به تبادل اطالعات و همکاری های 

بین بخشی است.

قم- خبرنگار فرصت امروز- جلسات هماهنگي نمایشگاه شکوه 
چهل ساله انقالب اسالمي به ریاست معاونین استاندار قم برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، جلسات جداگانه هماهنگي 
نمایش��گاه شکوه چهل س��اله انقالب اس��المي به ریاست معاونین 
هماهنگ��ي امور عمراني، هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع و 
سیاسي امنیتي و اجتماعي استاندار قم با مدیران ادارات زیرمجموعه 
ي این معاونت ها برگزار ش��د. محس��ن بهشتي معاون امور عمراني 
استاندار قم در این جلسه با بیان اینکه دشمنان به دنبال ضربه زدن 
به پشتوانه ي مردمي انقالب اسالمي هستند اظهار داشت: طي چهل 
سال گذشته مردم با حمایت از نظام اسالمي این توطئه ي دشمن را 
خنثي کرده اند. وي با اشاره به برگزاري نمایشگاه چهل ساله انقالب 
اس��المي در قم و نمایش دستاوردهاي دستگاه هاي دولتي افزود: در 
این نمایش��گاه با ارائه ي دستاوردهاي انقالب در صدد افزایش امید 

به آینده در جامعه هستیم. مهرداد غضنفري معاون امور اقتصادي و 
توسعه منابع استاندار قم نیز تالش جدي مدیران دستگاه هاي اجرایي 
براي برگزاري با ش��کوه نمایشگاه دس��تاوردهاي ۴۰ ساله ي انقالب 
اس��المي گفت: این نمایشگاه گزارش عملکرد نظام بوده و فرادولتي 

محس��وب مي شود. وي با اشاره به مصوبات جلسات کارشناسي این 
نمایشگاه افزود: این مصوبات بایستي به صورت کامل در این نمایشگاه 
اجرایي ش��وند. همچنین سید محمدرضا هاش��مي معاون سیاسي 
امنیتي و اجتماعي استاندار قم، مردم را صاحبان اصلي انقالب اسالمي 
دانست و با اش��اره به شرایط حساس کشور در مقطع کنوني گفت: 
 نشاط آفریني در جامعه از اهمیت ویژه اي در شرایط حاضر برخوردار 
است. هاشمي با اشاره به پیشرفت هاي کشور در زمینه هاي مختلف 
خاطرنشان کرد: بایستي با برگزاري باشکوه این نمایشگاه و بیان دقیق 
دستاوردهاي نظام روحیه ي امید مردم به نظام اسالمي تقویت شود. 
در این جلس��ات مدیران دستگاه هاي اجرایي گزارشي از برنامه هاي 
خود براي برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي انقالب اسالمي ارائه دادند. 
نمایشگاه دستاوردهاي چهل ساله انقالب اسالمي از 1۴ الي 1۸ بهمن 

ماه از ساعت الي در مصالي قدس قم برگزار مي شود.

اصفهان - قاسـم اسد- معاون شهرسازي و معماري شهرداري 
اصفهان در همایش "مدیر شایسته ملی" در وزارت کشور مورد تقدیر 
و تجلیل قرار گرفت.  به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري 
اصفهان، کنگره تجلیل از مدیر شایسته ملی پس از انجام ممیزی و 
احراز صالحیت با حضور مسئوالن عالی رتبه کشوری، مدیران مجمع 
متخصصین ایران، بنیاد چهره های ماندگار ایران، اتحادیه شرکت های 
دانش بنیان و تعدادی از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی برگزار 
شد. در این همایش معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان به 
عنوان یکي از مدیران شایسته ملي انتخاب شد. شاخص های انتخاب 
مدیر شایسته، کارآفرینی، توسعه، ابتکار، خالقیت و سابقه عملکرد 

اس��ت. در این کنگره به منتخبان عالوه بر نشان، گواهینامه "مدیر 
شایسته ملی" نیز اهدا شد.  سیداحمد حسیني نیا، معاون شهرسازي 

و معماري ش��هرداري اصفهان در این خصوص، اظهار کرد: الزم بود 
به جاي انتخاب ش��خص در این همایش تیم معاونت شهرس��ازي و 
معماري اصفهان انتخاب ش��ود زیرا کارهایي ک��ه در حوزه معاونت 
شهرسازي و معماري اصفهان انجام شده نتیجه کار گروهي است.  وي 
تصریح کرد: انتخاب ش��خص من به عنوان "مدیر شایسته ملي" به 
دلیل مجموعه اقدامات گروهي انجام شده است.  معاون شهرسازي و 
معماري شهرداري اصفهان ادامه داد: 1۴1 اقدام طي ۵ ماه گذشته در 
حوزه مطالعات،  معماري،  نظارت بر ضوابط شهرسازي و توسعه شهري 
یا طرح هاي تفصیلي و مجموعه اقدامات علمي در حوزه دانش��گاه، 

چاپ کتاب در خصوص هنر اداره شهر، و ... باعث این انتخاب شد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- نشست مشترک مدیرعامل 
ش��رکت عمران شهر جدید عالیشهر و مدیرکل بنیاد مسکن استان 
جه��ت برنام��ه ریزی در خصوص س��اخت واحدهای مس��کونی در 
شهرهای عالیشهر و سیراف برگزار شد. به گزارش “روابط عمومی اداره 
کل بنیاد مسکن استان بوشهر مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
عالیشهر در این نشست افزود: عملیات اجرایی این برنامه از سال ۹۸ 
ش��روع می ش��ود و طبق برنامه ریزی صورت گرفته 2 هزار واحد در 
شهر جدید عالی شهر )شهرستان بوشهر( و چهار هزار و ۵۰۰ واحد در 
شهر جدید سیراف)شهرستان کنگان( ظرف مدت سه سال عملیاتی 
و ساخته خواهد شد. مقاتلی ادامه داد: طبق این برنامه از ابتدای سال 
آینده عملیات اجرایی ۵31 واحد مسکونی در شهر جدید عالی شهر 
آغاز می ش��ود. وی افزود: برای شهر جدید سیراف نیز کارهای آماده 

س��ازی محل احداث واحدهای مسکونی در دست اجراست و پیش 
بینی می ش��ود در سال 13۹۸ شماری از واحدهای آن احداث شود. 
مقاتلی ادامه داد: احداث این واحدها به سه روش مشارکت در ساخت، 
آماده سازی و محله سازی ) ساخت همه خدمات روبنایی و زیربنایی 

به صورت کلی ( با استفاده از ظرفیت شرکت عمران و سرمایه گذاران 
بخش خصوصی اس��ت. مقاتلی یادآور شد: هدف اصلی از اجرای این 
طرح احداث مسکن برای اقشار مختلف جامعه است. وی گفت: توجه 
به زیرساخت و آماده سازی قبل از شروع عملیات اجرایی واحد های 
مسکونی، بهینه کردن قیمت تمام شده برای اقشار مختلف جامعه، 
اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تامین منابع مالی مورد نیاز از 
طریق مش��ارکت با بخش خصوصی، ارائه تسهیالت رفاهی ساکنان 
به فراخور س��اخت واحد های مسکونی و توجه به کیفیت ساخت از 
بارزترین مزیت های س��اخت این واحد ها به شمار می رود. در پایان 
نشست مدیرکل بنیاد مس��کن و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
مسکن منطقه جنوب و مدیرعامل انجمن انبوه سازان استان بوشهر 
آمادگی خود را پس از بررسی بیشتر موضوع برای ساخت اعالم کردند.

اهواز- شـبنم قجاوند- معاون برنامه ری��زی و امور اقتصادی 
ش��رکت توانیر در سفر یک روزه خود به اهواز از پروژه های اولویت 
ماموریت ویژه تابستان ۹۸ شرکت برق منطقه ای خوزستان بازدید 
و روند تسریع در این پروژه ها را در نشستی با مدیران شرکت مورد 
بررسی قرار دادند. مصطفی رجبی مشهدی در این بازدید از پست 
های 132 کیلو ولت کیانپارس، کیانش��هر، کارون و غدیر و پس��ت 
23۰ کیلو ولت صنایع و پست های ۴۰۰ کیلو ولت بقایی و پیروزان 
بازدید کرد. پست های پیروزان و صنایع از جمله پروژه های اولویت 

ماموریت ویژه برای تابس��تان ۹۸ شرکت برق منطقه ای خوزستان 
می باشند و سایر پروژه ها نیز در پایداری شبکه برق اهواز و تامین 
بار شبکه نقش بسزایی خواهند داشت. هدف از این بازدید ها بررسی 
میزان پیش��رفت فیزیکی پروژها و بحث تامین اعتبار آنها از سوی 
شرکت توانیر برای تسریع در روند بهره برداری از پروژه ها و آمادگی 
ش��بکه قبل از شروع پیک تابس��تان ۹۸ بود. در این سفر یک روزه 
ساعد راعی مدیرکل دفتر برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال شرکت 

توانیر نیز حضور داشتند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون سیاسی فرماندار 
بندرعباس گفت: باید به مشکالت بخش سالمت توجه بیشتري شود 
و در قس��متهایي که مشاهده میگردد نقص هایي وجود دارد نواقص 
را به س��رعت برطرف کنیم. ب��ه گزارش روابط عموم��ی فرمانداری 
شهرس��تان بندرعباس،جلس��ه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت 
غذایی شهرستان به ریاست فرزاد ابراهیمی معاونت سیاسی،امنیتی 
و اجتماعی فرمانداری در محل سالن کنفرانس این فرمانداری تشکیل 
گردید. معاونت فرمانداری بندرعباس در شروع جلسه ضمن تسلیت 
ایام دهه اول ش��هادت حضرت فاطمه زهرا )س ( و عرض تبریک در 
پیش بودن ایام دهه مبارک فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 

شکوهمند  اسالمی ایران  اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی باید 
وظای��ف خود را به نحوا مطلوب  درخصوص بهداش��ت محیط انجام 

دهند . وی در ادامه افزود:  اگر قراراس��ت تحولی در حوزه بهداشت و 
سالمت انجام شود باید به یک هم اندیشی برسیم  و روشهای جدیدی 
را برای مهار بیماری ها و فرهنگ س��ازی در خصوص رعایت مسائل 
بهداش��تی بکار بگیریم. که الزم اس��ت  همه دستگاه ها با تعامل  و 
همکاری در یک اقدام جهادی در جهت  ارتقاء سطح سالمت جامعه 
بکوشند. فرزاد ابراهیمی در پایان گفت: کارگروه تخصصي سالمت و 
امنیت غذایي یکي از مهمترین کارگروههاي شهرستان میباشد و به 
این دلیل که مستقیم با سالمت مردم در ارتباط است باید با حساسیت 
ویژه اي دنبال گردد و پیگیري شود تا درسالمت جامعه تاثیر بیشتري 
داشته باشد.                                                                                     

با حضور وزیر جهاد کشاورزی انجام می شود؛

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۶8 پروژه کشاورزی استان کرمانشاه در دهه فجر

وزیر ارتباطات و فنآوری ارتباطات در مازندران :
خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی منجر به کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات شده است

برگزاري جلسات هماهنگي نمایشگاه شکوه چهل ساله انقالب اسالمي به ریاست معاونین استاندار قم

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان »مدیر شایسته ملي« شد 

۶500 واحد مسکونی در عالیشهر و سیراف بوشهر احداث می شود

با حضور معاون شرکت توانیر؛

پروژه های ویژه تابستان 98 برق منطقه ای خوزستان بررسی شد 

معاون سیاسی فرماندار بندرعباس: همه دستگاهها وظایف خود را درخصوص بهداشت محیط انجام دهند

شهردار گرگان :
بهره برداری از »اپلیکیشن« شهریار گرگان در راستای اجرای شهر هوشمند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- شهردار گرگان از بهره برداری از »اپلیکیشن« شهریار گرگان در راستای اجرای شهر هوشمند 
خب��ر داد.به گزارش مرکز اطالع رس��انی روابط عمومی ش��هرداری گرگان، عبدالرضا دادبود امروز در مراس��م بهره ب��رداری از پروژه 
»اپلیکیشن« موبایلی شهر یار شهرداری گرگان اظهار کرد: شهرداری گرگان در راستای چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی ۴۰ 
پروژه را به بهره برداری خواهد رساند و یا کلنگ زنی خواهد کرد.وی اضافه کرد: یکی از این پروژه ها رونمایی »اپلیکیشن« موبایلی 
شهریار، نرم افزار ارتباطی مردم و مدیران شهرداری است که از بخش های مختلفی برخوردار است.شهردار گرگان تصریح کرد: ارسال 
مشکل در شهر یکی از قابلیت های مهم این نرم افزار محسوب می شود که شهروندان می توانند با عکسبرداری یا تهیه فیلم از محل 
وجود مشکل در شهر موضوع را به شهرداری گزارش کنند که بالفاصله پس از رفع مشکل، از طریق پیامک به شهروند گزارش داده 
خواهد شد.دادبود گفت: در واحد بازرسی و رسیدگی به امور شکایات شهرداری گرگان یک بخش با امکانات مربوطه و مانیتورینگ 
الزم تعبیه شده تا به صورت ویژه مباحث گزارش شده از سوی مردم در این نرم افزار موبایلی رصد و تا حصول نتیجه پیگیری شود.وی 
تاکید کرد: بخش مخصوص پارکینگ یاب یکی دیگر از بخش های این نرم افزار است که شهروندان در هر نقطه ای از شهر که باشند با 
استفاده از این بخش می توانند آدرس پارکینگ های موجود اطراف را بدست آورند.شهردار گرگان متذکر شد: با این بخش شهروندان 
می توانند مکان پارک خودروی خود را ثبت کرده تا در صورت فراموش کردن نقطه پارک شده ماشین خود با یک کلیک ساده مکان 
پارک خودروی خود را پیدا کنند.دادبود بیان کرد: در بخش شهروند الکترونیک امکان پرداخت غیرحضوری عوارض خودرو، عوارض 

نوسازی، بهره مندی از خدمت های معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان را خواهند داشت.

برگزاری نشست هم اندیشی مدیر منطقه گلستان با جایگاهداران استان
گـرگان- خبرنگار فرصت امروز- به منظور هماهنگی و هم افزایی جهت ارتقا کیفیت خدمات به مصرف کنندگان و 
بررسی و کارسازی چالشها و مشکالت پیش رو، نشست مشترکی با مالکین مجاری عرضه استان در سالن اجتماعات شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت گلستان، در این نشست عیسی افتخاری، 
مدیر منطقه ضمن قدردانی از تالش و مساعی مالکین و مدیران مجاری عرضه سوخت و کارکنان خدوم جایگاهها، مجاری عرضه 
سوخت را پیشخوان خدمات سوخترسانی مستقیم به عموم مردم دانست و رضایتمندی مصرف کنندگان و مراجعین را برآیند تعامالت 
سازنده شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و مدیران مجاری عرضه برشمرد.وی سپس باتوجه به ورود به فصل سرما و احتمال 
برودت دمای هوا و افت فشار گاز و احتمال تعطیلی جایگاههای CNG، افزود: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
با تدابیر اتخاذ شده آمادگی کامل برای عرضه و توزیع سوخت در فصل سرما و شرایط اضطراری را دارد و کلیه امکانات در اختیار را 
بکار می گیرد تا بهترین شرایط جهت سوخترسانی روان و جلب رضایتمندی مردم شریف استان را فراهم کند.ایشان از مالکین و 
متصدیان مجاری عرضه خواست با خرید بموقع و مدیریت صحیح، میزان موجودی فراوردههای نفتی در جایگاهها را در حد مطلوب 
حفظ کرده تا در شرایط اضطرار قادر به پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان باشند.افتخاری خاطر نشان کرد : به منظور جلوگیری از 
تخلف در جایگاه های عرضه سوخت، تیم های نظارتی منطقه به طور مستمر در حال گشت زنی و کنترل مجاری عرضه هستند و در 
صورت مشاهده تخلف، با متخلفین برابر مقررات برخورد می شود.مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان در خاتمه 
بر رعایت کلیه استانداردهای کمی و کیفی، دستورالعملها، نکات ایمنی، نظم و آراستگی و تکریم مراجعین در جایگاهها تاکید نمود.
در ادامه این نشست طرفین وضع موجود و مطلوب مجاری عرضه را مورد بحث قرار داده و خواستار استمرار چنین نشستهایی شدند.

در ۱0 ماهه سال جاری تحقق یافت ؛
تولید  8 میلیون و 8۱4 هزار و 223 مگاوات ساعت انرژی برق در نیروگاه رامین اهواز

اهواز- شبنم قجاوند- به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : این نیروگاه 
با ۹31 هزار و 2۴۴ مگاوات س��اعت در دی ماه س��ال جاری توانست میزان  تولید 1۰ 
ماهه سال ۹۷ خود را به ۸ میلیون و ۸1۴ هزار و 223 مگاوات ساعت برساند. مهندس 
ناصرمحمدی مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز با اشاره به اجراي پروژه تعمیرات اساسی 
واح��د 3۰۵ مگاواتی ش��ماره ۴ این نیروگاه که هم اکنون در حال اجرا می باش��د  ، 
مهمترین اقدامات بمنظور تحقق این میزان تولید توسط تالشگران نیروگاه را ،  برنامه 
ریزي  و تعمیرات میاندوره اي بموقع واحدها  ، انجام سرویسها ، مراقبتها و تعمیرات پیشگیرانه و همچنین اجراي اصولي دستورالعمل 
هاي بهره برداري از واحدهاي نیروگاهي عنوان نمود.  وی همچنین از متوسط تولید لحظه ای 2۷۶مگاواتی این نیروگاه و افزایش 2 
مگاواتی آن نسبت به سال گذشته خبر داد.  الزم بذکر است نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدي بزرگترین نیروگاه بخاري کشور است 

و نقش مهمي در توسعه زیرساختها ، تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و پایداري شبکه سراسري برق کشور دارد .

برگزاری نشست مشترک مدیر کل صدا و سیمای مرکز مازندران با رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سـاری - دهقان - مدیرکل صدا و س��یمای مرکز مازن��دران به همراه جمعی از 
معاونین و مدیران این سازمان با حضور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با رئیس و 
هیأت رئیسه این دانشگاه دیدار کردند. دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران  در این دیدار ضمن خیر مقدم ، با اشاره به اهمیت حوزه سالمت و 
الگوی صحیح ارائه خدمات در این حوزه اظهار کرد : طرح تحول سالمت که مورد تایید 
مقام معظم رهبری و از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید است نیازمند مشارکت و 
همکاري کلیه سازمان هاي مرتبط باالخص سازمان صدا و سیماست. دکتر موسوی با مرور اجمالی حوزه های مختلف دانشگاه و 
تشریح شاخص های سالمت استان به  توفیقاتی که در حوزه سالمت حاصل شد اشاره کرد و افزود : پس از پیروزی انقالب اسالمی 
در مازندران، گام های بزرگی برای توسعه و ارتقاء شاخص های مهم در حوزه سالمت برداشته شد. دکتر هادی ابراهیمی مدیرکل صدا 
و سیمای مازندران  نیز در این نشست با تبریک فرارسیدن چهلمین سالگرد انقالب اسالمی گفت : عملکرد مناسب حوزه سالمت 
که از برکت انقالب حاصل شده است مایه امید بخشی به مردم شریف و شایسته تقدیر است  مدیرکل مرکز صدا و سیمای مازندران 
ضمن اعالم آمادگی در خصوص شناساندن خدمات حوزه سالمت به مردم اظهار داشت : این سازمان آمادگی دارد با حرکت گام به 
گام و دوشادوش با دانشگاه علوم پزشکی مازندران اطلس سالمت استان ، برنامه سالمت الکترونیک و اجتماعی شدن سالمت را که 
توسط این دانشگاه به اجرا درآمده است معرفی نماید.  دکتر ابراهیمی با اظهار خرسندی از کسب رتبه های برتر دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در جشنواره های مختلف از جمله جشنواره تحقیقاتی رازی و جشنواره خوارزمی ، ورود به باشگاه دانشگاه های یک درصد 
جهان  و قرار گرفتن در جمع ۹ دانشگاه برتر جهان اسالم  و ۷ دانشگاه برتر کشور در حوزه پزشکی این موفقیتها را مایه مباهات 

و افتخار دانست و اظهار کرد : سطح و کیفیت خدماتی که در حوزه سالمت ارائه می گردد مصداق کار جهادی و انقالبی است . 

شناسایی و معرفی 59 کارگاه غیرمجاز خرید و فروش ضایعات بازیافتی در سطح شهر رشت
رشت- زینب قلیپور- مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری از شناسایی کارگاههای غیرمجاز خرید و فروش ضایعات 
بازیافتی در محدوده و حریم شهر رشت خبر داد و اظهار داشت: طبق بند 2۰ ماده ۵۵، شهرداری ها می بایست از ایجاد و تاسیس 
کلیه اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها می باشند، جلوگیری و در صورت 
نیاز نسبت به پلمب یا تخریب این واحدها اقدام نمایند که در همین خصوص ۵۹ کارگاه غیرمجاز خرید و فروش ضایعات بازیافتی 
در سطح مناطق پنج گانه و حریم شهر رشت شناسایی شده اند. بشردانش با اشاره به فعالیت های غیر مجاز این کارگاهها در سطح و 
حریم شهررشت تصریح کرد: بررسی فعالیت این واحدها در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد که اکثر این واحدها اقالم ضایعاتی 
را جمع آوری و خرید و فروش می کنند و بازیافت به معنای واقعی وجود ندارد.وی افزود: شمار زیادی از این واحدهای جمع آوری و 
بازیافت اقدام به دپوی این ضایعات در حریم راه می کنند که این اقدام عالوه بر زشت کردن چهره شهر و آلودگی بصری باعث افزایش 
حیوانات موذی و شیوع بیماریهای واگیردار در سطح شهر می شود. مدیر هماهنگی و نظارت خدمات شهر شهرداری با اشاره به صدور 
اخطاریه های متعدد به این واحد ها تصریح کرد: در طول سال چندین بار اخطاریه های متعددی برای این کارگاهها ارسال و در نهایت 
چند واحد به دلیل رعایت نکردن موارد بهداشتی، ایجاد آلودگی صوتی و زیست محیطی و به تبع آن سالمتی شهروندان پلمب شدند.

چهل سال خدمت صنعت برق غرب؛)۱(
انرژی مصرفی مشترکین برق غرب به 7 میلیون و 700 هزار مگاوات ساعت رسید

کرمانشاه – منیر دشتی - انرژی مصرفی مشترکین شرکت برق منطقه ای غرب در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی 2۸ برابر نسبت به ابتدای انقالب افزایش یافته و به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار مگاوات ساعت رسید. مهندس علی اسدی 
گفت: در سال 13۵۷ میزان انرژی مصرفی مشترکین این شرکت، 2۷2 هزار و هشتاد و دو مگاوات ساعت بوده که این رقم هم اکنون به 
۷ میلیون و ۷۰۰ هزار مگاوات ساعت رسیده است. وی افزود: میزان انرژی مصرفی مشترکین در سال 13۵۷ در استان کرمانشاه 21۴ 
هزار و ۸۷۶ مگاوات ساعت بوده و در سال 13۹۷ به 3 میلیون و ۶۵۰ هزار مگاوات ساعت افزایش پیدا کرده که رشد 1۷ برابری را نشان 
می دهد. مهندس اسدی با اشاره به ۵۵ برابر شدن میزان انرژی مصرفی مشترکین در استان کردستان گفت: انرژی مصرفی مشترکین 
در سال 13۵۷ در این استان ۴۵ هزار و ۶3۶ مگاوات ساعت بوده که در سال 13۹۷ به 2 میلیون و ۵۰۰ هزار مگاوات ساعت افزایش 
پیدا کرده است. وی در ادامه از 13۴ برابر شدن میزان انرژی مصرفی مشترکین استان ایالم در سال 13۹۷ نسبت به سال 13۵۷ خبر 
داد و افزود: میزان انرژی مصرفی مشترکین در استان ایالم از 11 هزار و ۵۷۰ مگاوات ساعت به 1 میلیون و ۵۵۰ هزار مگاوات ساعت 
رسیده است.  مدیرعامل برق غرب در پایان گفت: انرژی مصرفی مشترکین این شرکت در سه استان حوزه استحفاظی و در آستانه 

چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، در مجموع به 2۸ برابر میزان مشابه خود در سال 13۵۷ افزایش یافته است.

شنبه
13 بهمن 1397

شماره 1254



»گوشی تو بزار کنار« به یک جمله  معمول در زندگی ما 
تبدیل شده اس��ت. به رغم اینکه می خواهیم در زمان حال 
حاضر باش��یم اما در واقع هر کاری انجام می دهیم تا از آن 
اجتن��اب کنیم. ما در هنگام غذا خ��وردن در یک مهمانی 
خانوادگی گوشی خود را در می آوریم تا عکس بگیریم و یا 
در هنگام تماشای یک فیلم و یا سر یک قرار  پیام می دهیم 
و یا در شبکه های اجتماعی خود پست می گذاریم. در عین 
ح��ال به طور معمول با نوتیفیکیش��ن های ایمیل و یا زنگ 
تماس حواس مان پرت می ش��ود. به طور واضح اس��تفاده از 
گوش��ی هوش��مندمان در تجربیات مان اثر می گذارد اما آیا 
زمان��ی که از آنها اس��تفاده نمی کنیم و فقط در نزدیکی ما 

هستند نیز تأثیرگذارند؟ 
در تحقیقات اخیر، این موضوع مورد بررس��ی قرار گرفت 
که آیا داش��تن گوشی هوشمند در نزدیکی خود در توانایی 
شناختی ما اثر می گذارد یا خیر. در دو آزمون آزمایشگاهی 
۸۰۰ نف��ر، وظایفی را تکمیل کردند که ظرفیت ش��ناختی 
آنه��ا را اندازه گی��ری می ک��رد. در یک��ی از ای��ن وظایف، 
شرکت کنندگان به طور هم زمان می بایست مسائل ریاضی 
را ح��ل می کردند و ح��روف تصادفی را حف��ظ می کردند. 
این کار میزان اینکه چق��در می توانند اطالعات مربوطه را 
در حین مش��ارکت در یک فعالیت ش��ناختی دنبال کنند 
را ارزیاب��ی می کرد. در وظیفه دوم، ش��رکت کنندگان یک 
مجموعه از تصاویر را مش��اهده کردند که الگوی ناقصی را 
تش��کیل می دادند و تصویری را که بهترین الگو را به پایان 
رسانده بود انتخاب می کردند. این وظیفه »هوش سیال« یا 
توانایی افراد برای تفکر و حل مس��ائل جدید را می سنجد. 
عملک��رد هر دو این وظایف تحت تأثی��ر منابع ذهنی افراد 

است.
مداخله س��اده ب��ود: قب��ل از تکمی��ل ای��ن وظایف، از 
ش��رکت کنندگان خواس��ته ش��د که تلفن های خود را در 
مقابل ش��ان ق��رار دهند )روی میز، با صفح��ه رو به پایین( 
ی��ا آنه��ا را در جیب یا کیف قرار دهند ی��ا در اتاق دیگری 
بگذارند. مهم تر از همه، تمام گوشی ها روی سایلنت بودند، 
بنابراین ش��رکت کنندگان  با نوتیفیکیش��ن ها حواس شان 

پرت نمی شد.
نتایج قابل توج��ه بود: افرادی که این وظایف را به پایان 
رس��اندند در حالی که گوشی های شان در اتاق دیگری بود 
بهتری��ن عملکرد را داش��تند و به دنبال آن کس��انی بودند 
ک��ه گوش��ی های خود را در جی��ب  خود گذاش��ته بودند. 
در آخرین جایگاه کس��انی بودند که گوشی های شان روی 
میز قرار داش��تند. هنگامی که تلفن های ش��رکت کنندگان 
خاموش بودند، نتایج مش��ابهی  مش��اهده شد: افراد زمانی 
که گوشی های ش��ان نزدیک ش��ان بودند بدترین عملکرد را 
داشتند و زمانی که در اتاق جداگانه و دورتر بودند بهترین 
عملکرد را داش��تند. بنابراین، صرفاً داش��تن گوش��ی های 
هوش��مند روی میز منجر به نقص کوچ��ک اما قابل توجه 
آم��اری در ظرفیت ش��ناختی افراد - مانند اث��رات فقدان 

خواب می شد.
 ظرفیت ش��ناختی برای کمک به یادگیری، تفکر و ایجاد 
ایده های خالق حیاتی اس��ت. به این ترتیب، حتی یک اثر 

کوچک بر ظرفیت ش��ناختی می تواند تأثیر بزرگی داش��ته 
باش��د، با توجه به میلیاردها صاحبان تلفن های هوش��مند 
که دس��تگاه های خود را در لحظات بی ش��ماری از زندگی 
نزدیک ش��ان نگه می دارند. این بدان معنا است که در این 
لحظات، تنها حضور گوش��ی های هوش��مند ما می تواند بر 
توانایی ما در تفکر و حل مش��کل - حتی زمانی که از آنها 
اس��تفاده نمی کنند تأثیر بگذارند. حت��ی وقتی به آنها نگاه 
نمی کنی��م، حتی زمانی که صفحه آن رو به پایین اس��ت و 

حتی زمانی که آنها کاماًل خاموش هستند.
چ��را تلفن های هوش��مند به ط��رز حیرت انگیزی، حتی 
زمانی ک��ه کار نمی کنند حواس پرت کن هس��تند؟ معایب 
گوش��ی های هوش��مند به طور منحصر به فرد ب��ا مزایای 
آنها ارتباط دارند. س��ودهایی که گوش��ی های هوشمند به 
ما ارائ��ه می دهند ما را به یکدیگر متصل می کنند و تقریباً 
تم��ام دانش جمعی جهان را در اختیار ما می گذارند، لزوماً 
گوش��ی های هوش��مند را به عنوان جنبه منحصر به فردی 
در زندگی روزمره ما قرار می دهد. تحقیق در روانشناس��ی 
شناختی نش��ان می دهد که انس��ان ها به طور خودکار یاد 
می گیرند که به چیزهایی که به طور معمول با آنها مرتبط 
هس��تند توجه کنند، حتی زمانی که روی یک کار متفاوت 
تمرک��ز کرده اند. ب��رای مثال، حتی اگر  ب��ه یک گفت وگو 
مش��غول باش��یم، وقتی کس��ی نام ما را در آن طرف اتاق 
می برد س��رمان را می چرخانیم. به طور مش��ابه، والدین به 

طور خودکار به صدای گریه نوزاد توجه می کنند.
تحقیقات نش��ان می دهن��د که به طریق��ی، تنها حضور 
گوش��ی های هوشمند مانند صدا کردن اسم ما است - آنها 
به طور مداوم ما را صدا می زنند و مانند یک کشش گرانشی 
نس��بت به توجه ما عمل می کنند. تالش برای جلوگیری از 
این کش��ش یا مقاومت در براب��ر آن موجب کاهش توانایی 
شناختی ما می شود. در این صورت، وقتی ما در مقاومت در 
برابر گوشی های هوشمندمان موفقیت آمیز هستیم، در واقع 

عملکرد شناختی خود را تضعیف می کنیم.
آیا شما تحت تأثیر هستید؟ به احتمال زیاد. جدیدترین 
مالقات یا س��خنرانی که در آن حضور داش��تید را در نظر 
بگیرید: آیا کسی گوشی هوشمند خود را روی میز گذاشته 
بود؟ در مورد آخرین باری که به سینما رفتید یا با دوستان 
بی��رون رفتید، یک کتاب خواندید یا یک بازی انجام دادید 
فکر کنید: تلفن هوشمند شما نزدیک تان بود؟ در همه این 
موارد، فقط داشتن گوش��ی هوشمند ممکن است عملکرد 

شناختی شما را مختل کرده باشد.
داده ه��ا همچنی��ن نش��ان می دهن��د ک��ه تأثی��ر منفی 
گوش��ی های هوش��مند برای اف��رادی که ارتب��اط قوی ای 
با تلفن های ش��ان دارند، عمیق تر اس��ت؛ یعنی کس��انی با 
این گونه اظهارات موافق هس��تند »در یک روز عادی بدون 
تلفن همراه به مش��کل بر خواهم خورد« و»نداشتن  تلفن 
هم��راه حتی برای یک روز برایم عذاب آور خواهد بود.« در 
جهانی که مردم به طور فزاینده ای بر تلفن های ش��ان تکیه 
می کنند، تنها منطقی اس��ت که قبول کنیم این اثر روز به 

روز قوی تر و جهانی تر خواهد شد.
ما  اولین کسانی نیستیم که هزینه های بالقوه گوشی های 

هوش��مند را در نظ��ر  می گیری��م. در مورد تع��داد تلفات 
رانندگ��ی در هنگام صحبت کردن با تلف��ن همراه یا پیام 
دادن و ی��ا پیام دادن در حین راه رفت��ن فکر کنید. حتی 
شنیدن زنگ تلفن شما را در حالی که مشغول به انجام کار 
دیگری هس��تید مضطرب می کند. دانستن اینکه یک پیام 
یا تماس تلفنی را از دس��ت داده ایم، ذهن ما را س��رگردان 
می کن��د و عملکرد را روی وظایفی که نیازمند توجه پایدار 
و تضمی��ن ل��ذت ما دارن��د، از کار می اندازد. گوش��ی های 
هوشمند ممکن است از عواقب شناختی و عواقب مربوط به 
س��المت به عملکرد اجتماعی به ما آسیب برسانند: داشتن 
گوشی هوشمند می تواند در طول تجربه های اجتماعی شما 

را منحرف کند و لذت این تجربیات را از بین ببرد.
ب��ا این هم��ه مضراتی ک��ه در ذهن داری��م، باید ارزش 
عظیمی که گوش��ی های هوش��مند ارائه می دهن��د را نیز 
در نظر بگیریم. طی یک روز، ش��ما ممکن اس��ت از گوشی 
هوش��مند خود برای برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و 
همکاران اس��تفاده کنید؛ محصوالت آنالین سفارش دهید؛ 
آب و هوا را بررس��ی کنید؛ س��هام تجاری خریداری کنید؛ 
مقاالتی بخوانید؛ مس��یر خود را در یک آدرس جدید پیدا 
کنید و . . .. بدیهی است که گوشی های هوشمند بهره وری 
م��ا را افزایش می دهن��د، به ما اجازه می ده��د تا در زمان 
و پ��ول صرفه جویی کنیم، با دیگران ارتب��اط برقرار کنیم، 

تولیدی بیشتری داشته باشیم و لذت ببریم.
پس چگونه این تنش بین معایب و مزایای گوش��ی های 

هوشمند حل و فصل می شود؟
گوش��ی های هوش��مند دارای اس��تفاده مجزا هس��تند. 
موقعیت هایی وجود دارد که گوش��ی های هوش��مند به ما 
ی��ک ارزش کلیدی را ارائه می دهن��د، مثاًل زمانی که به ما 
در ارتب��اط با کس��ی که می خواهیم مالق��ات کنیم، کمک 
می کنن��د یا زمانی که از آنها برای جس��ت وجوی اطالعات 
اس��تفاده می کنیم که می تواند به ما در تصمیم گیری بهتر 
کمک کند. این لحظات عالی برای داش��تن گوشی مان در 
نزدیکی خود هست، اما به جای اینکه گوشی های هوشمند 
زندگی مان را اداره کنند، ما باید کنترل را در دست بگیریم: 
زمانی که گوش��ی های هوشمند به طور مستقیم مورد نیاز 
نیستند و زمانی که به طور کامل تمرکز داشتن مهم است 

بهتر است آن را کنار بگذاریم.
ب��ا توجه ب��ه ای��ن یافته ه��ا، دانش آم��وزان، کارکنان و 
مدی��ران اجرایی به طور یکس��ان می توانند با اس��تفاده از 
زمان��ی برنامه ریزی ش��ده از تلفن های ش��ان جدا ش��وند، 
حداکثر بهره وری خ��ود را به کار بگیرند و در هنگام انجام 
وظایف تفکر عمیق تری داش��ته باشند. عالوه بر این، فقط 
درخواس��ت از کارکنان برای استفاده نکردن از گوشی های 
خود در جلسات کافی نیست. تحقیقات نشان می دهند که 
داشتن جلس��ات بدون تلفن همراه می تواند مؤثرتر باشد و 
تمرکز، عملکرد و توانایی ارائه راه حل های خالقانه را به طور 
گس��ترده ای تقویت کند. همه  ما می توانیم با کنار گذاشتن 
گوشی همراه در زندگی روزمره خود  تمرکز خود را افزایش 

دهیم و مهارت های شناختی خود را به حداکثر برسانیم.
Hbr/ucan :منبع 

نزدیک نگه  داشتن گوشی هوشمند در تفکر شما تأثیر منفی می گذارد

گوگل پالس از ۱3 فروردین داده های کاربران را به صورت رسمی حذف 
خواهد کرد

گوگل رس��ما اعالم کرده  قصد دارد از 13فروردین، روند پاک س��ازی اطالعات کاربران گوگل پالس را با 
هدف تعطیلی این شبکه   اجتماعی شروع کند.

 Google( در مهر امس��ال، گوگل به دنبال بُروز نقص های امنیتی اعالم کرد در صدد است گوگل پالس
Plus( را تعطی��ل کن��د. اندکی بعد، به دلی��ل بُروز دوباره  نقص امنیتی دیگر گوگل تصمیم گرفت نس��خه  
مصرفی شبکه  اجتماعی اش را چهار ماه زودتر، یعنی در فروردین  تعطیل کند. اکنون، گوگل به طور رسمی 

برنامه   زمانی خود را برای تعطیلی گوگل پالس منتشر کرده است.
بنابر اعالم منابع رس��می، از 1۵بهمن  امکان ایجاد حس��اب  کاربری، صفحه ه��ا، انجمن ها و رویدادهای 
جدید در گوگل پالس وجود نخواهد داشت. به عالوه، کامنت های ایجاد شده  گوگل پالس در وب سایت های 
خارجی، همچون بالگر )Blogger(، از همین تاریخ و در سایر وب سایت ها از 13فروردین حذف می شوند.
از 13فروردین، تمام محتوای کاربران گوگل پالس حذف خواهند  ش��د؛ البته به اس��تثنای یادداشت های 
گوگل و س��ایر محتواهایی که به دالیل قانونی باید حفظ ش��وند. محتواهایی که حذف می شوند، عکس ها 
و ویدئوهای موجود در آرش��یو آلبوم گوگل پالس کاربران و نیز صفحات گوگل پالس را ش��امل می ش��وند. 

عکس ها و ویدئوهای آپلود شده  گوگل فوتوز )Google Photos( از خطر حذف شدن در امان هستند.
اگر برای ورود به برخی از وب سایت ها و اپلیکیشن ها از گوگل پالس استفاده می کردید، بدانید دکمه های 
ورود به وس��یله  گوگل پالس دیگ��ر کار نخواهند کرد، اما در برخی مواقع، دکمه  »ورود به وس��یله  گوگل« 
جایگزین این دکمه ها می ش��وند. در این  صورت، خواهید توانس��ت به جای حساب گوگل پالس، با حساب 

گوگل خود وارد وب سایت یا اپلیکیشن مدنظرتان شوید.
طبق گفته گوگل، مدتی طول می کش��د تمام داده های گوگل پالس پاک ش��وند، بنابراین ممکن اس��ت 
قس��مت هایی از حس��اب کاربری شما در چند ماه آتی هنوز مش��اهده کردنی باشند. گفتنی است تعطیلی 
گوگل پ��الس س��ایر خدمات مبتنی بر گوگل را تحت تأثیر قرار نمی ده��د. ذکر این نکته الزم می نماید که 
گوگل پالِس حساب کاربرِی G Suite دست نخورده باقی  می ماند، اما باید انتظار ظاهری نو و اضافه شدن 

ویژگی های جدید را داشت.
درپای��ان، باید به این نکته اش��اره کنیم که تاریخ اجرای روند پاک س��ازی گوگل پالس نزدیک اس��ت؛ 
ازای��ن رو، اگر می خواهی��د اطالعات گوگل پالس تان را حف��ظ کنید، هرچه زودتر از این اطالعات نس��خه  

پشتیبان بگیرید.
zoomit :منبع

 رشد 7۶درصدی آژور در درآمد 32 میلیارد دالری مایکروسافت
طی پاییز 20۱8

مایکروس��افت با انتشار گزارش مالی مربوط  به س��ه ماهه  چهارم سال 2۰1۸ میالدی از رشد ۷درصدی 
درآمد آژور خبر داد.

مایکروس��افت گزارش مالی مربوط  به س��ه ماهه چهارم سال 2۰1۸ میالدی را منتشر کرده که براساس 
آن ردموندی ه��ا موفق ش��ده اند ت��ا درآمدی 32.۵میلیارد دالری را کس��ب کنند. گزارش مایکروس��افت 
تقریبا منطبق بر یپش بینی های کارشناس��ان وال اس��تریت اس��ت. باتوجه به اینکه مایکروسافت در حوزه  
س��رویس های ابری فعالیت گس��ترده ای دارد، درآمد بخش آژور طی پاییز 2۰1۸ افزایشی ۷۶درصدی را 
نش��ان داده اس��ت. البته باید به این نکته اشاره کرد که رش��د درآمد آژور در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته تغییر چندانی نداشته است.
همان طور که اش��اره کردیم، درآمد مایکروس��افت به 32.۵ میلیارد دالر رس��یده که در مقایسه با مدت 
مش��ابه سال گذش��ته شاهد افزایش 12درصدی درآمد بوده است. س��ود عملیاتی مایکروسافت با افزایش 
1۸درصدی به 1۰.3 میلیارد دالر رسیده و سود خالص شرکت نیز با یک افزایش 1۴درصد به ۸.۴میلیارد 

دالری رسیده است.
ساتیا نادال در این خصوص چنین اظهارنظر کرده است:

نتایج مالی قدرتمند سرویس آژور نشان از همکاری گسترده و عمیق ما با شرکت هایی در تمام حوزه ها 
نظیر س��رویس های مالی، فروش و س��المتی دارد. م��ا ارزش افزوده  متفاوتی را از طریق س��رویس ابری 

پیشرفته در اختیار کاربران قرار می دهیم و اعتماد مشتریان خود را هر روز بیش ازپیش جلب می کنیم.
آژور جزو دس��ته بندی Intelligent Cloud مایکروس��افت قرار دارد که ش��امل س��ایر سرویس های 
اینترپرای��ز و س��رور این ش��رکت می ش��ود. در مجموع این بخش درآم��دی ۹.۴ میلی��ارد دالری را عاید 
 Commercial مایکروسافت کرده که بیش از 2۰درصد درآمد ردموندی ها را شامل می شود. همچنین
Cloud نیز ش��اهد افزایش ۴۸درصدی میزان درآمد خود در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و دست 

یافتن به رقم ۹ میلیارد دالر بوده است.
یکی از نکات جالب در گزارش مالی مایکروس��افت، افزایش درآمد س��رفیس های مایکروس��افت اس��ت. 
براس��اس آمارهای ارائه شده توسط مایکروسافت، درآمد بخش سرفیس با افزایشی 3۹درصدی به بیش از 
1.۸۶ میلیارد دالر رسیده؛ این در حالی است که درآمد این بخش طی مدت مشابه سال گذشته بیش از 
1.3۴ میلیارد دالر گزارش شده بود. اسپنسر با ارائه  آماری در رابطه با عملکرد سرفیس های مایکروسافت 
به این نکته اشاره کرد که ردموندی ها طی پاییز 2۰1۸محصوالتی نظیر سرفیس گو، سرفیس لپ تاپ 2 و 
سرفیس پرو ۶ را در کنار سرفیس هدفون راهی بازار کرده اند که به افزایش درآمد این بخش کمک کرده 
است. هرچند سرفیس بخش کوچکی از درآمد این شرکت را تشکیل می دهد، اما باید به این نکته اشاره 

کنیم که این بخش از جمله  بخش هایی است که رشد زیادی را تجربه کرده است.
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مسیرموفقیـت
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