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با مصوبه تازه مجلس، تورم دست کم 5  درصد افزایش می یابد

 تورم قانونی
در کمین اقتصاد ایران

مجلس ش��ورای اس��امی در حالی روز یکش��نبه ای��ن هفته در مصوب��ه ای جنجالی، بانک مرک��زی را ملزم به 
پرداخت۵0درصد س��ود س��هام و مالیات علی الحساب خود تا ۱۵ بهمن ماه امس��ال کرده است که این موضوع با 

واکنش شدید عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و همینطور اقتصاددانان روبه رو شده است.
نماین��دگان مجل��س این مصوبه را در ش��رایطی تصویب کردند که همتی هفته گذش��ته ب��ا حضور در صحن 
بهارس��تان، مخالفت دولت و بانک مرکزی را با این مصوبه مجلس اعام کرد و هش��دار داد که اجرای این طرح 
حداقل به رشد 9 هزار میلیارد تومانی پایه پولی خواهد انجامید. به گفته همتی، اجبار بانک مرکزی در پرداخت...

خبر خوش رئیس کل بیمه مرکزی

 جرایم بیمه شخص ثالث
بخشیده می شود
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وضعیت بازارهای مهم در روزهای باقیمانده سال

مسکن راکد می شود، سکه و بورس رونق می گیرد

۱3گام برای خلق یک طرح سرمایه گذاری موفق و پربازده
چرا جوانان وانمود به عشق ورزیدن به کار می کنند؟

۱3 کسب و کار با برترین استراتژی های بازاریابی جهانی
گیمیفیکیشن )بازی پردازی( چیست؟

بازاریابی به سبک خالق ترین شهر جهان
چگونه یک داستان برند خوب بگوییم؟

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

اپل، فیس بوک را از استفاده از 
برنامه های iOS منع کرد

علی اصغر سعیدی
 جامعه شناس اقتصادی
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صبـح روز گذشـته رئیس کل گمرک اعالم کـرد که تا زمان 
مختومه نشـدن پرونده های قضایی خودروهای دپوشده در 

گمرک، مصداق مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص 
نخواهد بود اما عصر دیروز، دستورالعمل اجرایی...

 خودروهای وارداتی
ترخیص می شوند؟

یادداشت
پیامد تعریف متفاوت از 

وابستگی

تعریف متفاوت از وابس��تگی 
یا ارتباط با دربار و امپریالیسم 
ب��ه ب��روز رخداده��ای بزرگی 
در جامع��ه کارآفرینی کش��ور 
زندگ��ی  بررس��ی  انجامی��د. 
صاحب��ان  و  کارآفرین��ان 
کسب وکارها نشان دهنده سطح 
متف��اوت ارتباط ای��ن بخش از 
جامع��ه ب��ا دربار اس��ت. برای 
مث��ال خانواده ف��والدی بعضی 
از ش��خصیت های درباری را در 
سهام شرکت ها ش��ریک کرده 
البته  بودند که چنین ارتباطی 
بسیار کم گزارش شده و چنین 
کارآفرینان��ی در اقلیت بوده اند. 
در م��ورد دیگ��ر می بینیم که 
احم��د اخ��وان ب��رای مقابله با 
برنام��ه علی نقی عالیخانی وزیر 
اقتص��اد وق��ت ک��ه ب��ه دنبال 
کنار گذاش��تن مونتاژ اتومبیل 
بود، ارتب��اط با درب��ار را برای 
جل��ب حمای��ت بیش��تر کرده 
می کند  دریاف��ت  سوبس��ید  و 
درحالی ک��ه او در ی��ک فضای 
800 مت��ری  قطع��ات جی��پ 
را ب��ه هم می چس��باند. غیر از 
چند م��ورد خاص، ارتباط باقی 
کارآفرینان با حاکمیت وقت به 
اقتصادی  فعالیت ه��ای  فراخور 

و ضرورت ه��ا تنظی��م 
3می شد...
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فرصت امروز: وزارت بهداش��ت روز گذشته س��یزدهمین وزیر خود را شناخت و 
س��عید نمکی ب��ا ۲۲9 رای موافق در روزی که روحان��ی برای معرفی او به مجلس 
رفت، وزیر بهداشت شد. نمایندگان مجلس شورای اسامی پس از اظهارات موافقان 
و مخالفان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مجموع ۲۵9 رأی 
اخذشده، با ۲۲9 رای موافق، ۲۵ مخالف و ۴ ممتنع به »سعید نمکی« برای تصدی 
وزارت بهداشت رأی اعتماد دادند. همچنین حسن روحانی در جلسه علنی مجلس 
برای دفاع از وزیر پیش��نهادی بهداشت و درمان حضور یافت و گفت: کشور قبل از 
انقاب ۱۴ هزار و ۷00 پزش��ک داش��ت که ۶ هزار نفر آنها  بودند. در تخصص های 
مختلف، هشت رش��ته تخصصی پزشکی در دانشگاه های ایران تدریس می شد، در 
بقیه تخصص ها وابسته به دانشگاه های خارج کشور بودیم. امروز این استقال بزرگ 
را انقاب اسامی برای ما به ارمغان آورده است که به جای ۱۴ هزار پزشک، ۱۴0 
هزار پزشک در ایران خدمت می کنند و ۶۱00 نفر ورودی دانشجوی پزشکی داریم.
به گفته رئیس جمهور، جمعیت کش��ور نسبت به سال ۵۷ کمی بیش از دو برابر 
ش��ده است، اما خدمات در بخش بهداش��ت و درمان ۱0تا ۱۵ برابر شده که نشان 
می دهد حرکت ما درس��ت بود و مسیر انقاب اسامی ما را به هدف رسانده است. 
البته به این معنا نیست که ما در بخش سامت هیچ مشکلی نداریم، اما در مقایسه 

با سایر کشورها پیشرفت کشور قابل ماحظه است.
روحانی یادآور ش��د: س��ال 9۳ طرح تحول س��امت اجرا و عملیاتی شد. برادر 
عزیزمان آقای دکتر قاضی زاده هاشمی نقش بسیار ارزشمندی در اجرای این طرح 
داشت، امیدوارم در کشور ما همیشه در کنار طرح تحول سامت نام دکتر هاشمی 
هم ماندگار باشد. یکی از تأسف های من در دولت این است که نتوانستیم تا پایان 
دولت در کنار دوس��ت پرتاش مان آقای هاش��می باشیم. آش��نایی من با این مرد 

پرتاش و جهادی به دوران دفاع مقدس بر می گردد.
به گزارش خبرآناین، مهمترین سخنان رئیس جمهور به این شرح است:

*من از اول دولت یازدهم به فکر طرح تحول س��امت بودم و در سال 9۳ طرح 
تحول س��امت اجرایی ش��د و در اجرای این طرح برادر عزیزمان آقای قاضی زاده 
هاش��می نقش بسیار ارزشمندی در این طرح داشت. امیدوارم در کشور ما در کنار 
طرح سامت همواره نام ایشان ماندگار باشد و تاسف من این است که این دوست و 
همکار ما نتوانست تا پایان کار کنار هم باشیم. هرجا هست فردی خدوم و جهادی 
است و آشنایی من با او به ایام جنگ بر می گردد. در طرح تحول سامت کار بزرگی 
صورت گرفت و دولت و مجلس دست به دست هم دادند و شاید دولت بدون کمک 
شما نمایندگان نتواند کاری کند. خوشحالم در کمیسیون تلفیق بودجه را بررسی 

کردید و ادامه این بررسی هم در مجلس انجام می شود.
* از مجلس شورای اسامی و هیات رئیسه و نمایندگان محترم به خاطر تصویب 
چهار الیحه مربوط به پولش��ویی را تصویب کرد و این به عنوان یک کار مهم ثبت 
می شود چون ما همواره پیشتاز مبارزه با تروریسم بودیم و نباید بگذاریم کشورهایی 
که دست شان به خون ملت ها آلوده است، ادعای مبارزه با تروریسم داشته باشند. دو 
الیحه نهایی  شده و امیدواریم دو تای دیگر هم نهایی شود تا بتوانیم برای روان سازی 

روابط خارجی و مالی را داشته باشیم.
* در طرح تحول س��امت قدم های بس��یار خوبی در این پنج، شش سال اخیر 
برداشته شده است. تخت بیمارستانی ما در آغاز انقاب حدود ۵۵ هزار بود و امروز 
۱۲9 هزار و ۶00  تخت بیمارس��تانی در کش��ور موجود اس��ت. رقم بسیار بزرگ و 
تحول بس��یار بزرگی اس��ت. کار عظیم و بزرگی انجام گرفت برای ساخت ۲۴ هزار 
تخت جدید و بازسازی ۴۴ هزار تخت و مجموعا در کنار تجهیزات قدم های خوبی 
در این چند سال برداشته شد. همچنین مخارج پزشکی برای بیماران بستری به زیر 

۱0درصد در شهرها و در روستاها به زیر ۵درصد رسیده است.
*ما سامت را به منزل مردم و مسکن مردم نزدیک و نزدیک تر کرده ایم. اگر در 

آغاز انقاب ۱۵00 خانه بهداش��ت در کشور بود امروز ۱۲ برابر یعنی ۱8 هزار خانه 
بهداشت در این کشور فعالیت می کند. اگر پزشکان متخصص ما در شهرهای بزرگ 
بودند امروز تا مناطق مرزی ما هم نزدیک شده اند. بسیاری از شهرهای کوچک ما با 
فاصله کمی به پزشک و متخصص دسترسی دارند. بسیاری از سران کشورهای دنیا 
در ماقات با من نس��بت به طرح تحول سامت دچار شگفتی هستند و می گویند 

چطور طرح با این عظمت را در ایران اسامی پیاده کرده اید.
* خیلی از کش��ورهای صنعتی و ب��زرگ در اجرای چنین طرحی موفق نبودند. 
این یکی از افتخارات نظام جمهوری اسامی است. قبل انقاب نیازمند بودیم بیمار 
به خارج از کش��ور برود؛ امروز این نیاز تقریبا مرتفع ش��ده است. ما امروز در کشور 
گردش��گر سامت داریم. مردم کشورهای همس��ایه و حتی ایرانیانی که در اروپا و 
آمریکا س��اکن هستند برای عمل جراحی به ایران می آیند. این مساله به این دلیل 
نیست که ایران ارزان تر است؛ آدم که جانش را با قیمت معامله نمی کند. این اعتماد 
و دقت پزش��کان ایرانی اس��ت. همه می دانیم برای نجات بیمار همه بخش ها باید 
دس��ت در دست هم بدهند. اگر بهترین جراح را داشته باشیم اما مراقبت های بعد 
جراحی مناسب نباشد، تبدیل به عفونت و بیماری جدید می شود. همه مهم هستند 
حتی آنکه بیمارستان را نظافت می کند به همان اندازه آن که برای بیمار غذا تهیه 
می کند. در بیمارستان تمام بخش ها باید دست در دست هم بدهند تا بیمار زندگی 
عادی خود را شروع کند. در سال 9۲ یکی از مشکاتی که مردم با آن مواجه بودند، 
مساله دارو بود. بسیاری از داروها نبود، نایاب بود و یا گران بود. مشکل دارو حل شد.

*افتخ��ار می کنیم اگر در آغاز پیروزی انق��اب ۲۵درصد داروها در داخل تولید 
می ش��د، امروز 9۵درصد دارو در داخل تولید می ش��ود و تنها ۵درصد از خارج وارد 
می کنیم. می توانیم تس��هیات بیش��تری هم فراهم کنیم که صادرکننده دارو در 
منطقه باشیم، االن هم نسبت به کشورهای همسایه و اروپا صادرکننده دارو هستیم.

* وزارت بهداش��ت وزارتخانه ای است که به بسیاری از وزارتخانه ها متصل است. 
اگر می خواهیم بهداشت را حفظ کنیم، قاعدتا از مواد غذایی باید شروع کنیم. یعنی 
وزارت کش��اورزی و صنعت،  معدن و تجارت باید همراه باش��ند. امیدواریم مجلس 
تجارت را از صنعت و معدن جدا کند و می دانید کشور بدون وزیر بازرگانی مستقل 

مسائل صادرات و وارداتش و تنظیم بازارش حل نمی شود.
* الیحه دو فوریتی فرستادم و از شما خواهش کردم وزارت بازرگانی را جدا کنید. 
امروز بخش��ی از بازرگانی زیرمجموعه صنایع و معاون و بخشی زیرمجموعه جهاد 
کش��اورزی است و ما نمی دانیم با چه کس��ی درگیر هستیم. اگر می خواهیم مردم 
کمتر معطل ش��وند، من به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می کنم وزارت 

بازرگانی جدا شود و وزارت مستقل شود.
* مش��کات این بخش برای ش��خص من نیست بلکه برای همه ملت است و از 
ش��ما نمایندگان می خواهم کمک کنید تا یک وزیر بازرگانی این کار را انجام دهد. 
وزیر بهداشت با وزارتخانه های دیگر کار دارد، اگر ویژگی های الزم را نداشته باشد، 
خود این مواد غذایی می تواند افراد را بیمار کند. به آقای هاشمی وزیر بهداشت گفتم 
در این آب معدنی که مردم می خورند بررسی کنید و دقت کنید اما بعد از بررسی 
یکی از آب  معدنی های معروف کیفیتش از آب لوله کشی تهران کمتر بود که دوباره 

آغاز به کار کرده است.
* ما باید رده آب ها را مشخص کنیم. در روغن و سایر مواد غذایی هم همین طور، 
وزارت بهداش��ت مس��ئولیت بزرگی دارد. وزارت بهداش��ت باید بررسی کند که در 
بخش صنعت چرا بذر کاش��ته ش��ود؟ در آن ریزمغذی ها باید آهن و روی به اندازه 
کافی وجود داشته باشد، بهداشت از کشاورزی و ورزش شروع می شود. پس آغاز از 
بهداشت است و این وزارتخانه باید با وزارتخانه های دیگر در ارتباط باشد، باید اطاع 
تازه بخش های دیگر هم داش��ته باشد. وزارت بهداشت یک بخش وسیع است باید 
از داروسازی هم بداند باید از انواع بیماری ها و راه حل آن مطلع باشد، همانطور که 

از مواد غذایی کشاورزی که تامین می شود باید مراقبت کند. وزارت بهداشت باید با 
بخش های دیگر در ارتباط باشد.

*یکی دیگر از کارهای آقای هاشمی که مسئولیت انجام آن به آقای نمکی واگذار 
می ش��ود بحث س��امت الکترونیکی برای سامت است که ابتدا تشخیص را آسان 
می کند و از هزینه هایی که نیازی نیس��ت جلوگیری می کند و از  فسادی که امروز 
در مراکز تشخیص وجود دارد، جلوگیری می کند، البته زیاد نیست ولی وجود دارد. 
با سامت الکترونیک شفاف می شود که این فرد امسال چندبار به پزشک مراجعه 
کرده و چقدر دارو مصرف کرده و ما هم می توانیم پزش��ک را رصد کنیم که چقدر 
دارو تجویز کرده است و بدانیم که چقدر از این داروها زینت النسخه بوده است. ما 
دارو می خواهیم برای بیمار و برای این کار تعداد زیادی از پزشکان ما متعهد هستند 

و برخی هم ممکن است، دقت نکنند.
* اگر پزش��ک دارو ننویس��د یا کم دارو را بنویسند، مردم فکر می کنند پزشک 
کاری نکرده پس فرهنگ ما باید اصاح ش��ود و این نیاز به رس��انه ها و صدا و سیما 
و فض��ای مجازی اس��ت. ما باید فرهنگی درس��ت کنیم، بنابراین بخش س��امت 
الکترونیک ضرورت ما اس��ت و قول آقای جهرمی و نمکی این است که اوایل سال 
آینده می خواهیم از چند استان شروع کنیم، اما بحث های مربوط به ارجاع و کارهای 

دیگر دارند که بحث دوم است اما سامت الکترونیک ضروری است.
* آقای نمکی هم برای این وزارتخانه فکر کند. ما بیمار را جراحی می کنیم و بعد 
مرخص می کنیم این مرخص شدن بیمار تا آغاز مراحل عادی بدن زمان می برد ما به 
نوعی تراپی ها نیاز داریم و این نیست که بیمار با جراحی به کار عادی خود بپردازد، 
ش��اید به اقدامات پسادرمانی نیاز باشد، باید در کنار بیمارستان و درمانگاه بخشی 
برای پس��ادرمان درست شود تا افراد بتوانند توانمند شوند و این کار در بسیاری از 

کشورها وجود دارد و ما در ایران هنوز به این نقطه نرسیدیم.
* من در میان همه دوستانی که در ذهنم بود و با دوستان مختلف مشورت کردم 
آقای نمکی را بهترین یافتم و آقای هاش��می ه��م وقتی تصمیم گرفته بود فاصله 
بگیرد پیشنهادش آقای نمکی بود و دوستان دیگر ما هم مشورت کردیم همین را 
گفتند و من و آقای نمکی چندس��اعتی صحبت کردم و دیدم تجربه خوبی دارد و 
به موارد مختلف توجه دارد. از حضور در فرهنگستان تا زمانی که معاون وزیر بودند 
دیدم، فعالیت داشتند. این وزارتخانه هر نیرویی که خودش تربیت می کند را عمدتا 
به کار می گیرد و بقیه هم همین کار را می کنند، اما اینجا دانشجو در همین مکان 
تربیت می شود خیلی مهم است که این کار انجام شود. روند پزشکی را از روز اول که 

دانشجوی پزشکی وارد می شود تا تخصص و فوق تخصص ادامه دارد.
* پزش��ک تزریق را خاف شأن خود می داند، ما اصا فکر می کنیم پزشک یک 
تافته جدا بافته است، این نگاه باید در دانشگاه پزشکی درست شود، دانشگاه پزشکی 
باید متحول شود. این یکی از وظایف وزیر بهداشت است ما در داروسازی می توانیم 
به خودکفایی برسیم این وزارتخانه با بخش علمی و فناوری خیلی نزدیکی دارد و 

پردیس ها باید به کمک فناوری پزشکی بیایند.
* طب س��نتی ما که یک روز ضد ارزش بود اما امروز باید به آن توجه ش��ود در 
چین بیمارستان هایی فراوانی وجود دارد که کار طب سوزنی انجام می دهند. ما در 
اینجا طب سنتی داریم نمی خواهم بگویم برای هر بیماری طب سنتی کافی است، 
اما نباید فراموش ش��ود و ضد ارزش شود باید در جایگاه خود قرار بگیرد ما یکی از 
صادرکنندگان مهم داروهای گیاهی هس��تیم. در کشور ما همه چیز آماده است از 
مواد اولیه از گیاهانی که باید از آنها استفاده شود تا کار داروسازی و بسته بندی همه 

اینها در کشور ما وجود دارد.
* ما در زمینه بیمه کار بس��یار بزرگی را انجام داده ایم. این اولین بار اس��ت که 
در تاریخ ایران همه زیر پوش��ش بیمه قرار گرفته اند، اینکه دولت یازدهم توانس��ت 
۱0میلیون نفر را زیر پوش��ش بیمه قرار دهد کار آس��انی نبوده است این به معنای 

این نیس��ت که همه کار تمام ش��ده اما قدم بس��یار ارزش��مندی بوده. رابطه بیمه 
تامین اجتماعی وزارت کار بیمه ای  که در اختیار این وزارتخانه اس��ت با پزشکان و 
داروخانه ها و داروسازی ها باید تامین شود. ما یک دور در این باره بحث کردیم همه 
موارد جمع بندی را اباغ کردم برای ما مهم اس��ت بین وزارت بهداش��ت و درمان و 
وزارت کار و تعاون و رفاه و نیروهای مسلح باید رابطه بسیار نزدیکی ایجاد شود در 
کنار همه بخش های خصوصی که در این زمینه فعال هستند این رابطه می تواند ما 

را به مقصد نهایی برساند.
تاکید نمکی بر ادامه طرح تحول نظام سالمت

همچنین سعید نمکی، وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در دفاع از خود گفت: اولین سوالی که در ذهن نمایندگان مطرح 
است درباره عاقبت طرح نظام سامت است. باید تشکر کنم از افرادی که سال های 
پس از انقاب برای توس��عه بهداش��ت تاش کردند به خصوص آق��ای قاضی زاده 
هاشمی، طرح تحول نظام سامت توانست مشکات خاصی را از دوش مردم بردارد 
و بنده به عنوان کسی که در سازمان برنامه و بودجه بودم به عنوان یک معتقد به 

این طرح یقینا نقاط قوت طرح را بیش از پیش ادامه می دهم.
نمکی ادامه داد: طرح دارای نقض هایی بود که باید به جنبه های اقتصادی طرح 
با نگاهی کارشناس��ی بپردازیم. تاش می کنیم طرح را به گونه ای پیش ببریم که 

کارشناسان اقتصادی هم نگاه شان به آن مثبت باشد.
وی ادام��ه داد: درباره پرونده الکترونیک س��امت و نظ��ام پرداخت نوین، فاصله 
طبقانی پرداخت بین پزشک و پرستار باید درست شود. آنچه در زمان آقای هاشمی 
به عنوان مصوبات بود، چک های تضمینی معتبری است که در تمام شعب ما قابل 

پرداخت است و هیچ مصوبه ای از گذشته ناقض نمی ماند.
وی اظهار کرد: بچه ها را در برابر ش��ش بیماری مس��ری واکسینه کردیم و هفت 
سال پیش که معاونت وزارت بهداشت بودم رتبه خوبی در این زمینه داشتیم، درباره 

بیماری های غیرواگیر و ... تنها در وزارت بهداشت نمی توان به آن پرداخت.
نمکی همچنین بیان کرد: درباره حاشیه شهرها، بهداشت جسمی و روانی مردم 
و بحث هایی از این قبیل مش��ارکت جمعی را می خواهد که باید همه با هم در این 
زمینه هم��کاری کنیم. ضمن اینکه در رابطه با بیماری ه��ای واگیردار مثل ایدز و 

ویروس هایی که می توانند تهدیدکننده باشند، باید خودمان را قوی کنیم.

از چالش های وزیر جدید تا ادامه طرح تحول سالمت

سعید نمکی سیزدهمین وزیر بهداشت شد



مجلس ش��ورای اسامی در حالی روز یکش��نبه این هفته در مصوبه ای 
جنجالی، بانک مرکزی را ملزم به پرداخت۵0درصد س��ود سهام و مالیات 
علی الحس��اب خود تا ۱۵ بهمن ماه امس��ال کرده اس��ت که این موضوع با 
واکنش ش��دید عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرک��زی و همینطور 

اقتصاددانان روبه رو شده است.
نمایندگان مجلس این مصوبه را در ش��رایطی تصویب کردند که همتی 
هفته گذشته با حضور در صحن بهارستان، مخالفت دولت و بانک مرکزی 
را با این مصوبه مجلس اعام کرد و هشدار داد که اجرای این طرح حداقل 
به رش��د 9 هزار میلیارد تومانی پایه پولی خواهد انجامید. به گفته همتی، 
اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق نیافته خریدوفروش ارز تنها به 

معنای چاپ پول است و موجب افزایش تورم می شود.
اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی هم با نظر رئیس کل بانک مرکزی 
موافق هس��تند و معتقدن��د با مصوبه مجلس و با توج��ه به تحقق نیافتن 
درآمدهای یادش��ده از محل فروش ارز و همچنی��ن بدهکار بودن خالص 
نرخ خرید و فروش ارز در سطح قابل توجه ۲9.۵هزار میلیارد ریال، اصرار 
بر پرداخت مالیات و س��ود س��هام دولت از این محل، در حکم استقراض 
مستقیم دولت از بانک مرکزی است و بنابراین با آثار پولی نامطلوبی همراه 

خواهد بود.
هرچن��د هدف مجل��س از این مصوبه در جریان اص��اح بخش هایی از 
قانون بودجه امس��ال، جبران بخشی از کس��ری بودجه دولت بوده است، 
اما همانطور که همتی و دیگر منتقدان اشاره کرده اند، این مصوبه مجلس 
تبعات و پیامدهای تورمی وحش��تناکی خواهد داشت و براساس برآوردها، 
پایه پولی را به میزان ۱8۱ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد. در نتیجه، 
رشد پایه پولی و نقدینگی از این محل به میزان ۶.۴ واحد درصد و به دنبال 
آن، نرخ تورم هم به اندازه ۵.۱درصد افزایش خواهد یافت که به نوبه خود، 

آثار منفی بسیاری بر معیشت جامعه ایرانی خواهد گذاشت.
این در حالی اس��ت که اقتصاد ایران در سال 9۷ تورم افسارگسیخته ای 
را تحمل کرده و با این مصوبه بار دیگر تش��دید تورم و همینطور افزایش 
نقدینگی در انتظار اقتصاد ایران��ی خواهد بود، بنابراین انتظار می رود این 
مصوبه مجلس به دلیل تبعات و آثار تورمی آن، بیش از پیش مورد تامل و 
مداقه قرار گیرد. اگرچه این مصوبه مجلس هنوز به تایید ش��ورای نگهبان 
نرس��یده است، اما با این حال، باید به انتظار نشست و دید این کشمکش 
مجل��س و بانک مرکزی به کجا خواهد رس��ید و اقتص��اد ایران را به کدام 

سرمنزل مقصود خواهد رساند.
دود قانون جدید به چشم مردم می رود

در حالی که مجلس شورای اسامی بانک مرکزی را به پرداخت حداقل 
۵0درصد سود سهام و مالیات علی الحساب این بانک تا ۱۵بهمن ماه مکلف 
کرده اس��ت، رئیس کل بانک مرکزی اصرار مجلس بر این موضوع را سبب 

افزایش پول پرقدرت و رشد بیش از پنج درصدی تورم عنوان کرده است.
به گزارش ایس��نا، براس��اس ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت )۲(، تمامی شرکت های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت 
خدمات کش��وری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آن ها سود ویژه 
پیش بینی می ش��ود، موظف به واریز مالیات علی الحس��اب و س��ود سهام 
علی الحس��اب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند که 

بانک مرکزی نیز مشمول این قانون می شود.
بر اساس این تکلیف قانونی، در مقطع زمانی تنظیم الیحه بودجه سنواتی، 
نمایندگان بانک مرکزی به همراه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سود 
ویژه س��االنه بانک مرکزی را پیش بینی کرده و پس از اباغ قانون بودجه 
مصوب، بانک مرکزی به صورت ماهانه نسبت به واریز علی الحساب مالیات 

و سود سهام دولت به حساب خزانه اقدام می کند.
پیگیری ها حاکی از آن است که بانک مرکزی همچون سال های گذشته 
ای��ن موضوع را در س��ال 9۷ نیز رعایت کرده و حس��ب الزامات قانونی و 
هماهنگی های به عمل آمده با س��ازمان برنامه و بودجه، نس��بت به واریز 

منظم مبالغ یادشده تا پایان دی ماه امسال اقدام کرده است.
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ام��ا اختاف میان مجلس و بان��ک مرکزی در مورد دیگری اس��ت که 
نمایندگان مجلس شورای اسامی برای اولین بار در قانون بودجه سال 9۷ 
ف��ارغ از توجه به درجه تحقق پذیری، مبلغ ۱8۱ هزار و ۶00 میلیارد ریال 
بابت خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز را به عنوان درآمدهای بانک 

مرکزی در سال 9۷ در نظر گرفته اند.
نکته اینجاس��ت که این جزو درآمدی در قوانین بودجه پیش��ین، جزو 
س��ایر درآمدهای دولت منظور می ش��د که در عین حال نسبت به تحقق 
آن اطمینان قطعی وجود نداشت و با سازوکار جدید، بانک مرکزی مکلف 
به واریز ماهیانه مبلغ تعیین ش��ده به صورت یک دوازدهم در کنار س��ایر 
درآمدهای خود بوده است، در حالی که پیش از این و با درج ردیف مزبور 
در طبقه سایر درآمدهای دولت، بانک مرکزی پس از مشخص شدن میزان 
دقیق عملکرد درآمد از محل مابه التفاوت نرخ ارز، در پایان دوره نسبت به 

واریز مبالغ یادشده اقدام می کرد.
ابالغیه سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی

اما ماجرا از آنجایی جالب تر می ش��ود که س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
پنجم خردادماه امس��ال و پس از پیگیری ه��ای مکرر بانک مرکزی مبنی 
بر ع��دم امکان تحقق درآمدهای مذکور در س��ال جاری به بانک مرکزی 
اباغ می کند که براساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس و بند سه بخش 
تغییرات متفرقه قانون بودجه س��ال جاری، مبالغ اضافه ش��ده به مالیات و 
س��ود سهام بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در بخش سوم تغییرات 
الیحه بودجه س��ال 9۷، مشمول حکم براس��اس ماده چهار قانون تنظیم 
بخش��ی از مقررات مالی دولت )۲( نیس��ت که براساس این حکم قانونی، 
مبلغ اضافه شده به سود ویژه بانک مرکزی مشمول پرداخت مالیات و سود 

علی الحساب در چارچوب این ماده نمی شود.

مجلس تغییر نظر داد
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی در روزهای گذش��ته و در جریان 
اص��اح بخش هایی از قانون بودجه امس��ال، بن��دی را تصویب کردند که 
براساس بند )ق( الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال 9۷، بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران موظف است حداقل ۵0درصد سود سهام و مالیات 
علی الحس��اب پیش بینی شده در پیوست شماره س��ه این قانون را تا ۱۵ 

بهمن ماه امسال یعنی همین دیروز پرداخت کند.
این در حالی است که با تکلیف جدید مجلس برای بانک مرکزی، با توجه 
به اینکه این بانک پیشتر نیز مشمول این قانون می شده و بر همین اساس، 
مالیات و س��ود س��هم مربوطه را به صورت ماهانه به خزانه واریز می کرده 
اس��ت، به نظر می رسد هدف اصلی مجلس شورای اسامی از اضافه کردن 
بند )ق( به تبصره )۶( ماده واحده قانون بودجه سال 9۷، ملغی کردن بند 
س��ه بخش ش��انزدهم تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 9۷ است که در 

واقع تغییر نظر از همان اباغیه خردادماه است.
بانک مرکزی وارد می شود

در پی ای��ن اتفاق، عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بان��ک مرکزی هفتم 
بهمن ماه امسال در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کرد و با ارائه اطاعات 
آماری، مدعی ش��د که نه تنه��ا امکان تحقق چنین درآم��دی برای بانک 
مرک��زی از محل خالص نرخ خرید و ف��روش ارز دولت وجود ندارد، بلکه 
آخرین اطاعات در این زمینه که مربوط به چهار بهمن ماه اس��ت، نش��ان 
می ده��د که تراز درآمدهای بانک مرک��زی از این بخش منفی ۲9 هزار و 

۵00 میلیارد ریال است.
رئیس کل بانک مرکزی، این تراز منفی را ناشی از تصمیمات اتخاذشده 
در ابتدای امس��ال مبنی بر یکسان س��ازی نرخ ارز در نرخ ۴,۲00تومان به 
ازای هر دالر و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه سال جاری، اختصاص 
بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کاالهای اساس��ی 
ب��ه همین نرخ و مداخات بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع 

ضرورت دانسته است.
قانونی که پایه پولی را افزایش می دهد

همتی در خال توضیحاتش هش��دار داد که ط��رح یک فوریتی که در 
بهارس��تان مطرح شده، در صورت تصویب مجلس حداقل موجب افزایش 
90 ه��زار میلیارد ریال پول پرقدرت می ش��ود و اجب��ار بانک مرکزی در 
پرداخت س��ود تحقق نیافت��ه خرید و فروش ارز، صرفاً چاپ پول اس��ت و 

موجب افزایش تورم خواهد شد.
با توجه به سخنان رئیس کل بانک مرکزی، با تصویب این قانون و اصرار 
بر اجرای آن، بانک مرکزی قادر نخواهد بود این مبلغ را از محل درآمدهای 
خود تامین کند و سرانجام این موضوع به چاپ پول به مبلغ 9 هزار میلیارد 
تومان خواهد انجامید و افزایش نرخ تورم را موجب خواهد ش��د. با توجه 
به شرایط فعلی اقتصاد ایران، این کشمکش میان بانک مرکزی و مجلس 
شورای اسامی در نهایت به افزایش نرخ تورم و تاثیر مستقیم آن بر شرایط 

اقتصادی مردم خواهد انجامید.

با مصوبه تازه مجلس، تورم دست کم 5  درصد افزایش می یابد

تورم قانونی در کمین اقتصاد ایران

در پی تصویب طرح یک فوریتی الزام بانک مرکزی نسبت به پرداخت 
۵0درصد سود سهام و مالیات علی الحساب که روز یکشنبه در مجلس 
صورت گرفت، یک اقتصاددان تصریح کرد که خطا در محاس��به درآمد 

ارزی بانک مرکزی، محرک افزایش قیمت هاست.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با ایسنا، 
درباره اینکه نمایندگان مجلس با مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف کردند 
که ۵0درصد س��ود سهام و مالیات علی الحساب خود را تا ۱۵ بهمن ماه 
یعنی امروز به حساب خزانه واریز کند، گفت: اگر محاسبه میزان درآمد 
بانک مرکزی از خرید و فروش ارز توسط مجلس صحیح نباشد، پرداخت 
این مبلغ در حکم استقراض دولت از بانک مرکزی بوده و موجب افزایش 
تورم می ش��ود. وی ادامه داد: پرداخت مالیات بر درآمد ناش��ی از خرید 
و ف��روش ارز قب��ًا نیز در قانون بودجه می آمد و توس��ط بانک مرکزی 
پرداخت ش��ده است. این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع آنچه امروز 
موجب اختاف میان مجلس شورای اسامی و بانک مرکزی شده، نحوه 
محاسبه میزان این درآمد است که باید توسط کارشناسان امر بررسی و 

توافقی میان طرفین حاصل شود.
بغزیان تصریح کرد: اگر میزان درآمد حاصله به درس��تی محاس��به و 

مالیات مربوطه پرداخت ش��ود، مشکل ساز نیست، اما اگر بنا به ادعای 
بانک مرکزی چنین درآمدی حاصل نشده باشد پرداخت چنین مبلغی 
فقط از طریق چاپ پول توس��ط بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود، لذا 
بدیهی است این اقدام باعث رشد نقدینگی و پایه پولی می شود و نهایتاً 

محرکی برای تورم و افزایش قیمت ها خواهد بود.
گفتنی اس��ت مجلس شورای اسامی در جریان بررسی طرح اصاح 
قانون بودجه سال 9۷ اعاده شده از شورای نگهبان با الحاق یک بند به 
تبصره ۶ این قانون با ۱۵9 رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و 9 رأی ممتنع 

از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براس��اس بند )ق( الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه س��ال 9۷؛ بانک 
مرکزی جمهوری اس��امی ایران موظف اس��ت حداقل ۵0درصد سود 
س��هام و مالیات علی الحساب پیش بینی ش��ده در پیوست شماره ۳ این 
قانون را تا ۱۵ بهمن ماه س��ال جاری پرداخت کند و براس��اس عملکرد 
مطابق مفاد حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲ تسویه 

کند.
براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲؛ ماده ۴ کلیه 
ش��رکت های دولتی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری و 

بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود 
موظف به واریز مالیات علی الحس��اب و سود سهام علی الحساب بودجه 

مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه است.
ب��ه خزانه داری کل کش��ور اجازه داده می ش��ود در صورت عدم واریز 
مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض 
و مالیات بر ارزش افزوده )براس��اس اعام سازمان امور مالیاتی کشور( 
توسط هر یک از شرکت های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها 
نزد خزانه داری کل کش��ور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب 
درآمدهای عمومی کش��ور و عوارض را به حس��اب های شهرداری ها و 

حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند.
تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت های مالی حسابرسی شده 
و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد ش��د. شرکت های دولتی موضوع 
ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق 
به بخش غیردولتی اس��ت، به تناسب میزان س��هام بخش غیردولتی، 

مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نیست.
وصول مبالغ یادش��ده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های 

مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصاحات بعدی آن است.

هشدار کارشناسی در پی مصوبه جدید مجلس

محاسبه اشتباه درآمد ارزی بانک مرکزی باعث تورم می شود

دریچه

اطالعیه بانک مرکزی در پی مصوبه مجلس:
هرگونه پرداخت به دولت، مشروط به تحقق 

سود است
به دنبال تصویب طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود 
و مالیات خرید و فروش ارز در مجلس ش��ورای اس��امی، بانک 
مرک��زی اعام کرد هرگونه پرداخت در این زمینه، زمانی انجام 

می شود که سودی از محل فروش ارز محقق شود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان این هفته برای تامین نظر شورای 
نگهب��ان م��وادی از طرح اص��اح قانون بودجه س��ال 9۷ کل 
کش��ور را اصاح کردند که در یکی از بندهای آن بانک مرکزی 
موظف ش��د حداقل ۵0درصد سود سهام و مالیات علی الحساب 
پیش بینی ش��ده ای��ن قانون را تا ۱۵ بهمن ماه امس��ال پرداخت 

کند.
بررس��ی ها نشان می دهد که براس��اس ماده )۴( قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت )۲( 
همه شرکت های دولتی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات 
کش��وری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه 
پیش بینی می ش��ود، موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود 
س��هام علی الحس��اب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در 

هر ماه هستند.
براس��اس این تکلیف قانونی، در مقط��ع زمانی تنظیم الیحه 
بودجه س��نواتی، نمایندگان بانک مرکزی به همراه کارشناسان 
س��ازمان برنامه و بودجه، س��ود ویژه س��االنه بان��ک مرکزی را 
پیش بین��ی کرده و پس از اب��اغ قانون بودج��ه مصوب، بانک 
مرکزی به صورت ماهانه نس��بت به واریز علی الحس��اب مالیات 

و سود سهام دولت به حساب خزانه اقدام می کند.
این موضوع در س��ال 9۷ نی��ز رعایت ش��ده و بانک مرکزی 
تاکنون نس��بت به واریز منظم مبالغ یادش��ده تا پایان دی ماه 

امسال اقدام کرده است.
ب��ا این حال، نمایندگان مجلس برای نخس��تین بار در قانون 
بودجه س��ال 9۷ بدون توج��ه به درجه تحقق پذیری، نس��بت 
به اضافه ک��ردن مبلغ ۱8۱,۶ هزار میلی��ارد ریال بابت خالص 
مابه التف��اوت نرخ خرید و فروش ارز به درآمدهای بانک مرکزی 
در س��ال 9۷ اقدام کرده اند؛ این جزء درآمدی در قوانین بودجه 
پیش��ین، جزء سایر درآمدهای دولت منظور می شد که در عین 

حال نسبت به تحقق آن اطمینان باالیی وجود نداشت.
با این وجود، جابه جایی ردیف درآمدی مزبور از سرفصل سایر 
درآمدهای دولت به درآم��د بانک مرکزی صرفاً یک جابه جایی 
س��اده نبوده و تغییراتی اساس��ی در زمینه چگونگی واریز سود 
س��هم دولت و مالیات توس��ط بانک مرکزی را به همراه داشت، 
چراکه با توجه به مکانیزم تعبیه ش��ده در ماده )۴( قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت )۲(، 
پ��س از جابه جایی ردی��ف مزبور بانک مرک��زی مکلف به واریز 
ماهیانه مبلغ تعیین ش��ده به صورت یک دوازدهم بود در حالی 
که پیش از این و با درج ردیف یادشده در طبقه سایر درآمدهای 
دولت، بانک مرکزی پس از مشخص شدن میزان دقیق عملکرد 
درآمد از مح��ل مابه التفاوت نرخ ارز، در پایان دوره نس��بت به 
واریز مبالغ یادش��ده اقدام می کرد و بنابراین نیازی به پرداخت 

یک دوازدهم در هر ماه نبود.
بانک مرکزی چه می گوید؟

بر همین مبنا مجلس روز یکشنبه در مصوبه ای بانک مرکزی 
را ملزم به پرداخت۵0درصد س��ود سهام و مالیات علی الحساب 
پیش بینی ش��ده به خزانه ک��رد؛ این کار به تعبیر کارشناس��ان 
اقتص��ادی و بانک مرکزی نه فقط س��بب رش��د پایه پولی و به 
دنبال آن افزایش تورم می شود بلکه با توجه به تراز منفی ارزی 
در سال جاری، به نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی است.

به دنب��ال تصویب طرح یک فوریتی پرداخت علی الحس��اب 
س��ود و مالیات خرید و فروش ارز، بانک مرکزی روز دوش��نبه 
در اطاعیه ای اعام کرد: بانک مرکزی به علت حساس��یتی که 
نسبت به تاثیر انتش��ار پول پرقدرت در نقدینگی دارد، هرگونه 
پرداخت را موکول به تحقق س��ود خواه��د کرد. بنابراین، بانک 
مرکزی تاش می کند با تامین میزان بیش��تری از ارز مورد نیاز 
متقاضیان در هفته های پیش رو و در حد میزان تحقق، نس��بت 

به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام کند.
تورم و رشد پایه پولی در کمین است

این مصوبه در حالی به تصویب رس��ید که عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بان��ک مرکزی در هفته ای که گذش��ت، با حضور در 
جلس��ه علنی مجل��س مخالفت این بانک را ب��ا این کار اعام و 
تاکید کرد که اجرای این طرح حداقل به رش��د 9 هزار میلیارد 
تومانی پایه پولی می انجامد. همتی گفت: اجبار بانک مرکزی در 
پرداخت س��ود تحقق نیافته خرید و فروش ارز مندرج در بودجه 
امس��ال ای��ن بانک، فقط ب��ه معنای چاپ پول اس��ت و موجب 

افزایش تورم خواهد شد.
در حقیقت نمایندگان مجلس با اصاح قانون بودجه امس��ال 
ب��دون توج��ه به درج��ه تحقق پذیری، در این طرح نس��بت به 
اضاف��ه کردن مبلغ ۱8۱ هزار و ۶00 میلیارد ریال بابت خالص 
مابه التف��اوت نرخ خرید و فروش ارز به درآمدهای بانک مرکزی 
در سال 9۷ اقدام کرده اند تا از نظر آنان بخشی از کسری بودجه 

ایجادشده برای دولت برطرف شود.
با این حال بررس��ی ها نشان می دهد با وجود مصوبه مجلس، 
نه تنه��ا امکان تحقق چنین درآمدی برای بانک مرکزی از محل 
خالص نرخ خری��د و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلکه آخرین 
اطاع��ات در این زمینه که چهارم بهمن ماه جاری تهیه ش��ده، 
نش��ان  دهنده ت��راز منفی در این بخش اس��ت زیرا ب��ا توجه به 
تصمیم های اخذش��ده در ابتدای امسال برای یکسان سازی نرخ 
ارز در ۴۲00 تومان به ازای هر دالر آمریکا و تداوم این سیاست 
تا نیمه مردادماه امس��ال و در ادامه نی��ز اختصاص بخش قابل 
توجه��ی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کاالهای اساس��ی 
ب��ه همین نرخ، از محل فروش ارز دولت عمًا مابه التفاوت قابل 
توجهی حاصل نشده است. ضمن اینکه مداخات بانک مرکزی 
با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع لزوم، موجب ش��د تا در عمل 
حس��اب مابه التفاوت نرخ ارز با بدهی ۲9,۵ هزار میلیارد ریالی 

مواجه شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo.com

سه شنبه
16 بهمن 1397

شماره 1257



ح��اال کمتر از دو ماه به پایان س��ال باقی مانده اس��ت و از پس موج 
تورمی س��ال 9۷، این س��وال بیش از پیش در ذهن مطرح می شود که 
بازارهای مهم به کدامین سو حرکت خواهند کرد؟ در حالی که بازارهای 
مهم کش��ور در س��ال جاری روزهای پرتاطم و پرنوس��انی را پشت سر 

گذاشتند، به نظر می رسد دوره ای تازه پیش رو قرار گرفته است .
 به گزارش خبرآناین، بررس��ی ها نش��ان می دهد بازار مسکن پس از 
رش��دی نزدیک به ۱00درصد ح��اال به کنج عزلت خزی��ده و اتفاقا بار 
دیگر رکود را میهمان کرده اس��ت .بازار مس��کن ای��ن روزها با کاهش 
ش��دید معامات روبه روست و به دلیل رشد باالی قیمت و عدم افزایش 
توان خرید، واحدهای کوچک در جای جای ش��هری چون تهران خریدار 
دارد. اتفاقا افزایش تقاضا برای این دس��ت واحدها س��بب ش��ده اس��ت 
آپارتمان هایی که در محدوده ۵0 متری قرار دارند، به ازای هر متر مربع 

قیمتی باالتر از واحدهای بزرگتر همپای خود داشته باشند.
با این حال پیش بینی اعضای اتحادیه مش��اوران اماک که خود فعال 
این حوزه صنفی محس��وب می ش��وند نش��ان می دهد قیمت واحدهای 
لوک��س در مرحله ابتدایی و قیمت دیگر واحدهای مس��کونی در مرحله 
دوم کاهش یابد. برخی کاهش قیمت مس��کن ت��ا ۲۵درصد را محتمل 

می دانند.
طال و سکه

 ط��ا و س��که از بازارهای مهمی اس��ت ک��ه به دلیل نقدش��وندگی 
باالی ش��ان با توجه ویژه مردم روبه رو هس��تند. بازار طا و س��که اما در 
روزه��ای پایانی س��ال به س��نت موقعیت فصلی به نظر می رس��د رونق 
مناس��بی را همراه داشته باش��ند. قیمت طا و سکه که پس از افزایش 
نرخ دالر در دو هفته پیش��ین با افزایش روبه رو بود، در هفته جاری به 
کاهش رضایت داده اس��ت اما تحلیل این بازار نش��ان می دهد همچنان 
سکه درگیر حبابی قابل توجه است و تقاضا بر این بازار فشاری مضاعف 

نسبت به دیگر بازارها وارد می کند.
قیمت جهانی طا نیز طبق سیگنال های ارائه شده از سوی تحلیلگران 
بین المللی در حال افزایش اس��ت از این رو به نظر می رس��د بازار طا و 
س��که روزهایی متفاوت از بازار مس��کن را در روزهای باقیمانده از سال 
تورم زده 9۷ در پیش داش��ته باش��د. محدودیت های اعمالی بر بازار ارز 
البته تاثیر خود را در بازار سکه نشان داده و سبب شده است بخشی از 
تقاضایی که پیش تر وارد بازار ارز می شد، به این بازار متمایل شود. طا 
اما به دلیل رشد قیمت و مزد ساخت همچنان در گزینه سرمایه گذاران 

خرد نیست و سکه و طای آب شده برای خرید ارجحیت دارند.
بازار مبهم ارز

 ب��ازار ارز هرچن��د م��ورد توج��ه وی��ژه اف��کار عمومی اس��ت، اما 
وضعیتی متفاوت از دیگر بازارها دارد. خرید و فروش ارز دس��تخوش 
محدودیت هایی جدی ش��ده اس��ت و به لحاظ قانونی، امکان خرید و 
فروش ارزهای رایج فراهم نیس��ت. از این رو، ریس��ک این بازار باالتر 
از سایر بازارهاس��ت. دالالنی که اقدامات غیرقانونی را در حوزه خرید 
و ف��روش ارز انجام می دهند نیز چندان قابل اعتماد نیس��تند، چراکه 
ممک��ن اس��ت دالرهای تقلبی را ب��ا ریال های واقعی تاخ��ت بزنند تا 
حس��رت از دست رفتن س��رمایه در کام س��رمایه گذاران در این بازار 

باقی بماند.
در عی��ن حال، برق��راری کانال مالی اروپا برای ای��ران اگر با مقدمات 
اعام ش��ده درخصوص »اف ای تی اف« همراه شود، می تواند تاثیری بسزا 
ب��ر این بازار به جای بگذارد چراکه امکان ورود ارز به کش��ور تس��هیل 
می ش��ود .فعاالن بازار معتقدند با این وجود ب��ازار ارز به دلیل نظارت و 
دخالت بانک مرکزی چندان قابل پیش بینی نیست، هرچند در سال های 
گذش��ته قیم��ت ارز در این مقط��ع زمانی به دلیل آغاز مس��افرت های 

نوروزی از نیمه اسفند، افزایشی را تجربه می کرد.

 و اما بورس
 بورس آینه اقتصاد کشورهاس��ت. مش��کات اقتصادی خود را در قامت 
بورس به نمایش می گذارد. این روزها اما چند اتفاق مهم بورس را مستعد 
رشد کرده است. اولین اتفاق، محدود شدن سود بانکی به ماه شمار به جای 
روزشمار بوده است و اتفاق دیگر، تاکید بر ثبات نرخ سود بانکی در محدوده 
۱۵درصد برای سپرده های بلندمدت و این دو اتفاق، بورس را مستعد رشد 
کرده اس��ت. بی  تردید بخشی از سرمایه هایی که پیش تر در سبد سپرده ها 
بود، حاال به سمت بازار سهام حرکت خواهد کرد .البته بازار سهام در مرحله 
پایانی سوددهی بازارهای در سال جاری است، اما رونق آن بی تردید سود و 

صرفه اقتصاد را به همراه خواهد داشت.

وضعیت بازارهای مهم در روزهای باقیمانده سال

مسکن راکد می شود، سکه و بورس رونق می گیرد

اروپایی ها چهار ماه پس از اعام تصمیم ش��ان برای مقابله با تحریم های 
ثانوی��ه آمریکا، س��ازوکار ویژه مالی خود برای تجارت با ایران موس��وم به 
»اینس��تکس« را راه اندازی کردند. در همین زمینه، محمدقلی یوس��فی، 
اس��تاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق 
ایران درباره اینس��تکس می گوید: س��ازوکار ویژه مال��ی اروپا برای تجارت 
ب��ا ایران، حامل پیام��ی برای بخش خصوصی ای��ران و طرف های اروپایی 
است؛ اگر آنها برای همکاری با همدیگر راغب باشند، دولت ها برای بخش 
خصوصی مانع تراش��ی نک��رده یا به آنها کمک می کن��د؛ اما این  یک وجه 

قضیه است.
او ادام��ه می دهد: بخش خصوصی ایران تمای��ل دارد با همتای اروپایی 
خود کار کند، ولی ریس��ک این همکاری برای اروپایی ها باالس��ت. بخش 
خصوصی افراد ناآگاهی نیستند. ممکن است بخش خصوصی ایران خیلی 
با س��رمایه جهانی عجین نشده باش��د، ولی خیلی از شرکت های اروپایی، 
س��هامدار آمریکایی دارند. آنها در حوزه بازار، مبادالت پولی و س��رمایه ای 
همکاری دارند و از مزایایی اقتصاد جهانی بهره می برند و در تقس��یم  کار 
جهانی س��هیم هستند. ش��رکت های اروپایی با تجارت با ایران خود را در 
معرض تحریم یا ریس��ک تحریم قرار نمی دهند، مگ��ر اینکه از همه چیز 
مطمئن باش��ند. اینکه فکر کنیم بخش خصوصی اروپایی به دستور دولت 

عمل می کند، تصور غلطی است.
یوسفی ادامه می دهد: اینستکس شرایطی را برای بخش خصوصی ایران 
فراهم می کند تا آنجا که ممکن است از این فرصت استفاده کنند، اما اینکه 
آیا واقعاً موفق می شوند که سرمایه خارجی و شرکت های کوچک و متوسط 
اروپایی را به داخل آورند یا با آنها کار کنند، در عمل با مش��کات جدی 
مواجه است و نمی تواند از این راهکار به عنوان راه حل اصولی استفاده کند.
یوسفی گفته خود را چنین تبیین می کند: مسئوالن ما همواره به دنبال 
راه حل های موقت و گذرا هستند، شما نمی توانید توسعه کشور را منوط به 
تصمیمات گذرا کنید. توسعه کشور نیاز به استراتژی بلندمدت دارد. هنر 
سیاستمدار این است که بتواند اختافات سیاسی خود را با کشورها از بین 
ببرد. باید شرایطی فراهم شود تا اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی ایفای نقش 

کند و از امکانات بین المللی برای توسعه کشور بهره گیرد. باید به جای فکر 
کردن به منافع کوتاه مدت به فکر آبادانی بلندمدت بود.

به گفته یوسفی، دلیل اینکه اروپایی ها به دنبال ایجاد سازوکار مالی برای 
هم��کاری با ایران بودن��د، دور زدن تحریم یا مقابله با آمریکا، آنطوری که 
برخی ها می گویند، نیست. اول اینکه آنها به دنبال این هستند که بگویند 
اروپا می تواند مس��تقل از هر قدرتی، تصمیم همکاری با کشوری را بگیرد. 
از سوی دیگر آنها از یکسری امتیازات در تجارت با ایران بهره می برند که 
نمی خواهند آن را از دست دهند. برای همین سعی می کنند آمریکا را قانع 

کنند تا بتوانند با ایران تجارت کنند.
به گفته یوس��فی، اینستکس راه حل نهایی مشکات ایران نیست؛ ایران 
نیاز به نقل وانتقال پول و ارتباط با نظام بانکی دنیا دارد. آن طور که برخی 
می گویند این سازوکار نمی تواند سیستم بانکی آمریکا و دالر را به چالش 
کشد. هر کس��ی این را می گوید درک نادرستی از اقتصاد بین الملل دارد. 
واقعیت این است که یورو بسیار شکننده است. ثبات یورو وابسته به دالر 
اس��ت. ما نباید خیلی فکر کنیم اتحادیه اروپا در مقابل آمریکاست و به ما 
کم��ک خواهد کرد. ما باید با همه کش��ورهای اروپایی همکاری اقتصادی 

داشته باشیم.
الزامات موفقیت اینس��تکس چیست؟ یوس��فی در پاسخ می گوید: اگر 
اتحادیه اروپا هدفش کمک به ایران بود بافاصله می توانست وام و اعتباری 
برای ایران در نظر بگیرد تا نقل وانتقال پول ایران را تضمین کند. مس��ئله 
ما نقل وانتقال پول اس��ت. اینکه پول نفت را ب��ه داخل برگردانیم. ما باید 
اختیار این را داش��ته باش��یم که هر کاالیی را از هر کش��وری که دوست 
داریم خریداری کنیم، اما این س��ازوکار ما را محدود می کند. این سازوکار 
اختیار تصمیم گیری را از ایران می گیرد و این را در اختیار نهاد اروپایی قرار 

می دهد تا وقتی کاالیی صادر یا وارد می کنیم باید به آنها متوسل شویم.
به گفته یوس��فی، اینس��تکس س��ازوکار کنترل تجارت خارجی است. 
درحالی ک��ه ما باید مالک درآمد صادراتی خود باش��یم. آنچه برای ما مهم 
اس��ت زنده ماندن نیست. ما می خواهیم پیش��رفت کنیم و تکنولوژی وارد 

کشور کنیم، بتوانیم سرمایه جذب کنیم تا در کشور اشتغال ایجاد شود.

اینستکس، پیام دولت ها به بخش خصوصی ایران و اروپا است

الزامات موفقیت اینستکس چیست؟

یادداشت

پیامد تعریف متفاوت از وابستگی

تعریف متفاوت از وابستگی یا ارتباط با دربار و امپریالیسم به بروز رخدادهای بزرگی 
در جامعه کارآفرینی کشور انجامید. بررسی زندگی کارآفرینان و صاحبان کسب وکارها 
نشان دهنده سطح متفاوت ارتباط این بخش از جامعه با دربار است. برای مثال خانواده 
فوالدی بعضی از ش��خصیت های درباری را در س��هام شرکت ها شریک کرده بودند که 
چنین ارتباطی البته بس��یار کم گزارش ش��ده و چنین کارآفرینانی در اقلیت بوده اند. 
در م��ورد دیگر می بینیم ک��ه احمد اخوان برای مقابله با برنامه علی نقی عالیخانی وزیر 
اقتصاد وقت که به دنبال کنار گذاشتن مونتاژ اتومبیل بود، ارتباط با دربار را برای جلب 
حمایت بیشتر کرده و سوبسید دریافت می کند درحالی که او در یک فضای 800 متری  
قطعات جیپ را به هم می چسباند. غیر از چند مورد خاص، ارتباط باقی کارآفرینان با 
حاکمیت وقت به فراخور فعالیت های اقتصادی و ضرورت ها تنظیم می شد. در مواردی 
بعضی کارآفرینان به بنیاد خیریه ای که متعلق به اعضای خانواده س��لطنتی بود کمک 
مالی می کردند که این س��طح از ارتباط هم در طبقه مسئولیت اجتماعی و به اقتضای 
زمان خود تعریف می شد و گویای رابطه یا وابستگی ارگانیک کسب وکارها با دربار نیست. 
پژوهش های پس از پیروزی انقاب نش��ان دهنده عدم وابس��تگی و ارتباط 90درصد از 
کارآفرینان و صاحبان کس��ب وکارهایی است که اموال شان به دلیل ارتباط با پهلوی ها 
مصادره شده است. بنیان گذاران ارج، آزمایش، گروه توسعه صنعتی بهشهر، کفش ملی 
و پارس الکتریک هیچ رابطه نظام مندی با خاندان پهلوی نداشتند. بررسی های تاریخی 
گویای این اس��ت که آنها از بس��یاری از تصمیماتی که ش��اه می گرفت ناراضی بودند. 
مهم ترین این تصمیمات فروش سهام کارخانه ها بود که از اصول انقاب سفید به شمار 
می آمد یا اقدامات حاکمیتی در ارتباط با تنظیم قیمت بود که بخش خصوصی همیشه 
به آن معترض بوده و حاال هم به دلیل عدم کارایی دخالت مس��تقیم دولت در بازار با 
آن مخالفت می کند.از سال ۵۳ به بعد تزریق درآمدهای نفتی به تورم در اقتصاد ایران 
انجامید، اما ش��اه همیش��ه بخش خصوصی را عامل اصلی گران فروشی و فساد معرفی 
می کرد تا جایی که یکی از وظایف مهم بازرس��ان شاهنش��اهی بررسی دفاتر شرکت ها 
و دریافتی آنها بود. این کنش ش��اه نش��ان می دهد بخش خصوصی وابستگی به دربار 
نداشت. این بخش در آن سال ها هیچ کمکی به شاه و مؤسسات وابسته برای جلوگیری 
از س��قوط نظام پهلوی نکرد چراکه فعاالن اقتص��ادی فکر می کردند با پیروزی انقاب 
اس��امی و دگرگونی نظام وضع آنها بهتر می ش��ود. فعال اقتصادی در آن زمان خود را 
کسی می دانست که مورد ظلم نظام شاهنشاهی قرار گرفته است، اما درنهایت به دلیل 
فهم متفاوت وابس��تگی به دربار با مصادره اموال روبه رو ش��د. یک نمونه از این فعاالن 
مهندس ارجمند صاحب کارخانه ارج بود. در حکم ایش��ان آمده بود به دلیل ش��رکت 
در مراسم افطاری در دربار مجازات می شود درحالی که می گفتند ارجمند بهایی است. 
ایشان در اعتراض می گفت باالخره من کدام هستم؟ بهایی یا مسلمانی که به افطار رفته 
است؟ علی خسروشاهی صاحب کارخانه مینو به دلیل باالبردن سطح فروش پفک نمکی 
طی پنج سال مجازات شد و اموال و کارخانه اش را از دست داد، چراکه باال بردن فروش 
هم نوعی وابستگی تلقی می شد. دیگر اتهامی که به مصادره اموال صنعتگران انجامید، باز 
کردن پای امپریالیسم به ایران بود. صنعتگران برای تولید ماشین آالت وارد کرده بودند، 
اما این اقدام آنان وابستگی به نظام امپریالیستی قلمداد شد و غلبه این تفکر که هر اثری 

از نظام استثماری باید از بین برود، به مصادره اموال آنان انجامید.
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بررسی پیش نویس قانون بانک مرکزی در حوزه رمزارزها
آشفته بازار رمزارزها سامان می گیرد؟

بانک مرکزی با انتشار پیش نویس قانونی در زمینه رمزارزها، سه رمزارز 
جه��ان روا، منطق��ه ای و ملی را تعریف ک��رده که اس��تفاده از رمزارزهای 

جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور مجاز نیست.
به گزارش ایرنا، همچنین از پنج نوع توکن براساس نوع پشتوانه نام برده 
ش��ده که تنها توکن با پشتوانه ریال، امکان استفاده به عنوان ابزار پرداخت 
را دارد و توکن های با پشتوانه طا، فلزات گرانبها، ارز، دارایی های مشهود 
و غیرمشهود و نیز توکن بدون پشتوانه، در گروه ممنوعه های ابزار پرداخت 
قرار دارند. بانک مرکزی قانونگذاری در زمینه استخراج رمزارزهای جهان روا 
و توکن ه��ای بدون پش��توانه را به ترتیب به بخش صنعت و بورس محول 
ک��رده و این فعالیت را خ��ارج از محدوده وظایف و مس��ئولیت های خود 

می داند.
رمزارزها عموماً بر بستر فناوری تمرکززدای باک چین شکل می گیرند 
و ش��اید در نگاه اول، انتشار پیش نویس سیاس��ت نامه بانک مرکزی برای 
قانونگذاری در تضاد با اصل تمرکززدایی به نظر برسد. در این زمینه، محمد 
محرابیون، کارشناس کسب وکارهای الکترونیکی گفت: این قضاوت بستگی 

به تعریف ما از کارکرد بانک مرکزی دارد.
به گفته محرابیون، مس��ئولیت بانک مرکزی، فقط در موضوعاتی مثل 
کارکرد پول نیس��ت. هدف بانک های مرکزی در یک کش��ور، سوق دادن 
دارایی های رسوب شده یا راکد به سمت دارایی های قابل معامله است، یعنی 
جریانی که باعث فعال شدن اقتصاد کشور می شود. به همین علت است که 
بانک مرکزی باید به دو زمینه که رسالت های اصلی آن محسوب می شود، 

وارد شود.
بالک چین کنار بانک مرکزی یا مقابل بانک مرکزی؟

او زمینه اول را مدیریت کارکردهای پولی از طریق بازارهای پولی و مالی 
و زمینه دوم را به حرکت انداختن چرخ فعالیت کسب وکارها با قانونگذاری 
می داند. با این حال این س��ؤال همچنان مطرح اس��ت که آیا ورود فناوری 
باک چی��ن به عنوان فناوری تمرکززدا، آثار س��وئی ب��ر فعالیت بانک های 

مرکزی خواهد داشت؟
محرابیون گفت: نحوه اثرگذاری، وابسته به تعریف کارکرد بانک مرکزی 
اس��ت. اگر بان��ک مرکزی صرفاً نهادی برای حفظ ارزش پول ملی باش��د، 
پاسخ مثبت است، اما اگر بانک مرکزی مسئول قانونگذاری در قبال تبدیل 
دارایی های رسوب ش��ده به دارایی های قابل معامله از طریق کسب وکارها 
باشد، باک چین به عنوان ابزاری مکمل و کمک رسان به نفع بانک مرکزی 

عمل می کند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه نمی توان تأثی��ر باک چین بر قدرت و حاکمیت 
بان��ک مرکزی را نادی��ده گرفت، ادامه می دهد: با ای��ن فناوری، مدل های 
کسب وکار تغییر می کنند، ولی منطق کسب وکار تغییر نمی کند چون این 
منطق براس��اس یک ساختار، فلسفه و نگاه ش��کل گرفته و به نظرم، باید 
حرکت بانک مرکزی به سمت توسعه کسب وکارها از طریق بستر فناوری 

باک چین باشد.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: رئیس کل بیمه مرکزی از بخش��ودگی ۱00درصدی جرایم 
بیمه ای شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه موتوری خبر داد که در دهه فجر 

انقاب اسامی نسبت به تهیه بیمه نامه اقدام کنند.
غامرضا سلیمانی روز دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت چهلمین سال 
پیروزی انقاب اسامی از بخشودگی ۱00درصدی جریمه دیرکرد بیمه نامه های 
شخص ثالث موتورسیکلت ها خبر داد و گفت: این بخشودگی برای ماشین آالت 
کشاورزی ۳0درصد است و شهروندان می توانند تا ۳0 بهمن ماه امسال نسبت 

به پرداخت آن اقدام کنند.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، دارندگان وسایل نقلیه ای که فاقد بیمه نامه 
هستند، می توانند تا ۳0 بهمن ماه با خرید بیمه نامه از بخشودگی مربوط به تاخیر 
در تهیه بیمه نامه برخوردار شوند. این بخشودگی برای دارندگان موتورسیکلت ها 

و ادوات کشاورزی به مدت شش ماه ادامه دارد.
سلیمانی همچنین گفت: به مناسبت دهه فجر بیمه گذاران می توانند از طریق 
سامانه گویای تلفنی ۱۲۳۴۲ از نرخ حق بیمه نامه شخص ثالث خودروی خود 

باخبر شوند.
نرخ بیمه شخص ثالث باید واقعی شود

رئیس کل بیمه مرکزی درباره تغییر نرخ های بیمه شخص ثالث برای سال 
آینده با توجه به افزایش قیمت خودرو نیز گفت: نرخ های بیمه شخص ثالث 
اسفندماه امسال در شورای عالی بیمه بررسی می شود و با توجه به شرایط پیش 

آمده، نرخ ها را تصویب خواهیم کرد.
س��لیمانی با اعام اینکه ضریب خس��ارت در رش��ته ش��خص ثالث باالی 
۱00درصد اس��ت که باید رفع ش��ود، گفت: این رش��ته باید کنترل شود تا 
شرکت ها در پرداخت خسارت با مشکل مواجه نشوند. برای اصاح این رشته، 
نرخ های بیمه شخص ثالث هم باید واقعی شود که این موضوع در شورای عالی 

بیمه بررسی خواهد شد.
او در پاس��خ به س��والی درباره اینکه گفته ش��ده ۲ هزار میلیارد تومان از 
خس��ارت های بیمه شخص ثالث واقعی نیس��ت، توضیح داد: با بررسی اولیه 
بیمه مرکزی حدود ۲0درصد از خس��ارت هایی که پرداخت می شود براساس 

مستندات کافی نیست.
وی با تاکید بر راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث گفت: این یکی از 

روش هایی است که خسارت ها را کم می کند.
س��لیمانی با بیان اینکه بازرسی از شرکت های بیمه طبق قانون جزو روال 
عادی س��ازمان های نظارتی و س��ازمان بازرسی اس��ت، گفت: بر این اساس 
گروه های س��ازمان بازرسی وارد شرکت بیمه ایران شدند و بررسی ها را انجام 
دادند که گزارش آنها منتشر خواهد شد. در این زمینه جلسات خوبی با بیمه 
ایران داشته ایم و بیمه مرکزی هم رابطه خوبی با سازمان های نظارتی دارد و 
هر اطاعاتی که بخواهند در اختیار آنها قرار می دهیم و این حق آنهاست که 

بازرسی داشته باشند.
او با اشاره به اینکه بیمه مرکزی هیچ فرقی بین بیمه ایران با دیگر شرکت های 
بیم��ه ای نمی گذارد، گفت: بیمه ایران حدود ۳۳درصد از کل پرتفوی صنعت 
بیمه را در اختیار دارد. این شرکت دولتی است و از خصوصی سازی مستثنی 
ش��ده است. هیأت مدیره هم برای برون رفت از مسائلی از جمله زیان انباشته 

جلساتی تشکیل داده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره میزان محدودیت 
استفاده از یک بیمه نامه صادر شده و اینکه برای مثال چهار نفر از یک بیمه نامه 
اس��تفاده کنند یا ۱۴ نفر، اظهار کرد: هیچ محدودیتی برای تعداد افرادی که 
می توانند از بیمه نامه های صادرشده برای یک راننده استفاده کنند، وجود ندارد.

او درباره نحوه نظارت بر فعالیت باجه های فروش بیمه نامه در اماکن عمومی 
هم گفت: دوران اینکه بیمه نامه صرفاً از مبدأ صدور به فروش برسد، گذشته 
است و باید برای مردم جزییات بیمه نامه ها را توضیح داد که این وظیفه بازاریابان 
است، اما بیمه مرکزی نظارت کامل دارد تا در این بین پیشنهادات غیرواقعی یا 

غیرقانونی صورت نگیرد.
سلیمانی همچنین با بیان اینکه منتظر اعام نرخ دیه توسط قوه قضاییه 
تا پایان س��ال هس��تیم، درباره نحوه پرداخت ارزی برخی از خسارت های 
ارزی نی��ز توضی��ح داد: با بانک مرک��زی تبادل نظر داش��تیم تا وقتی که 
خسارتی ارزی حادث می شود، پرداخت آن را به صورت ارزی داشته باشیم. 

در این باره اگر کسری هم داشته باشیم از طریق ارز نیمایی می توانیم آن 
را پرداخت کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین درباره مش��کات مربوط به پرداخت 
خس��ارت به بیماران در حوزه بیمه های تکمیلی هم گفت: شرایط باید به 
گونه ای باشد که زمانی که مردم برای درمان به کلینیک ها مراجعه می کنند 
همه هزینه های ش��ان پرداخت شود که متاسفانه برخی شرکت ها نرخ های 
پایینی در این باره ارائه می دهند. در این زمینه می خواهیم بسته ای را تهیه 
کنیم که برای ش��رکت های بیمه حداقل و حداکثرها را مشخص کنیم که 

امیدواریم بتوانیم تا قبل از سال ۱۳98 این کار را عملی کنیم.
همکاری ۱3 شرکت بیمه بین المللی با ایران

سلیمانی درباره وضعیت بیمه های اتکایی نیز گفت: پس از خروج آمریکا از 
برجام برخی شرکت های بیمه ای قراردادهای خود را لغو کردند که این موارد 

توسط شرکت های داخلی پوشش داده شد.
وی ب��ا اعام اینکه مش��کلی در ارائه پوش��ش های اتکای��ی نداریم، گفت: 
ش��رکت های خارجی که با دولت آمریکا همکاری نداشتند همچنان با ایران 
همکاری دارند که اکنون به ۱۳ شرکت رسیده است و اینها مربوط به یک کشور 

نیست و از کشورهای مختلف است.
سلیمانی با اعام اینکه بازار ایران بازار جذابی برای بیمه های اتکایی به شمار 
می رود، گفت: در این زمینه، افزایش اعتبار مورد نیاز پوشش های اتکایی را به 
ستاد مبارزه با تحریم ارائه کرده ایم که هنوز به تصویب نرسیده است. پیش از 
این، اعتباری یک میلیارد دالری در ستاد مبارزه با تحریم مصوب شده بود که 

اکنون درخواست کرده ایم ۲00 میلیون دالر به آن افزوده شود.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره بیمه بدنه خودرو نیز گفت: مصوبه ش��ورای 
عالی بیمه تاکید دارد که میزان خسارت هایی که برای خودروها ایجاد می شود، 
باید به نسبت نرخ رسمی محاسبه ش��ود نه براساس قیمت هایی که در بازار 

مطرح است.
گفتنی است در پایان این نشست خبری و با حضور هیات عامل بیمه مرکزی 

از تمبر یادبود چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی رونمایی شد.

دکتر ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار در هش��تمین همایش ساالنه بانکداری 
الکترونی��ک و نظام های پرداخت حضور یاف��ت و از غرفه بانک که در آن، آخرین 
محصوالت الکترونیک و دستاوردهای تکنولوژیک بانک انصار توسط شرکت های 
فناوران اطاعات انصار، مرکز فین تک انصار و سامانه الکترونیک انصار به نمایش 
گذاش��ته شده بود، بازدیدکرد. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات، این همایش با 
شعار انقاب باک چین و هدف بحث درخصوص آخرین تحوالت صنعت بانکداری 
الکترونیک با حضور محمدجواد آذری  جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، 

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، مدیران ارشد بانکی و اقتصادی کشور و جمعی 
از معاونان، مدیران کل، مدیران و کارشناس��ان بانک انصار در مرکز همایش های 
برج میاد تهران برگزار ش��د. براساس این گزارش، در نمایشگاه یادشده، بانک ها، 
موسسات مالی و اعتباری و شرکت های خدمات بانکی، محصوالت وتوانمندی های 
خود را به نمایش گذاشتند و دکتر ابراهیمی ضمن بازدید از غرفه بانک انصار در 
نمایشگاه مذکور و دیدار با مدیران عامل و مدیران شرکت ها و موسسات کارآفرین 
بازدیدکننده، با مدیران و کارشناس��ان مس��ئول غرفه گفت وگو کرد. این گزارش 

می  افزاید: »سامانه های پرداخت جایگزین«، »فناوری های مالی، پرداخت و بانکداری 
باز«، »فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع ش��ده«، »رمزارزها«، »تقلب، پولشویی، 
کاهبرداری و روش های مقابله با آن« و» تحول دیجیتال« محورهای اصلی این 
همایش و نمایشگاه بود. هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 
در سالن همایش های برج میاد برگزار شد و در آن سخنرانانی از کشورهای مختلف 
حضور داشتند و حاضرین را با آخرین دستاوردهای بانکداری الکترونیک، فین تک ها، 

استارتاپ ها و کارآفرینان این عرصه آشنا کردند.

با حمایت و حضور بانک انصار هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد

خبر خوش رئیس کل بیمه مرکزی

جرایم بیمه شخص ثالث بخشیده می شود

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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ورود بورس به کانال ۱58 هزار واحدی
بورس سبزپوش شد

روز دوش��نبه فعاالن بورس تهران روز متفاوتی را تجربه کردند و 
نماگر اصلی بازار سهام بیش از ۶00 واحد رشد کرد، حال آنکه این 
شاخص روز یکش��نبه با افت فزاینده ای مواجه شده بود. به گزارش 
ایسنا، برخاف روز یکشنبه که قیمت ها در بورس به صورت جمعی 
ریزشی بود، روز دوش��نبه اکثر سهم ها با رشد قیمت مواجه شدند. 
این رشد سبب شد نماگر اصلی بازار ۶88 واحد باال رود، اما بسیاری 
از کارشناس��ان معتقدن��د که نوس��انات این روزهای ب��ازار به دلیل 
نداش��تن اطمینان معامله گران از آینده بازار سرمایه و اقتصاد است. 
این موضوع باعث می ش��ود ریسک های سیستماتیک بورس افزایش 
یابد و به دلیل نبود اطمینان، تصمیم گیری در مورد داد و س��تدها 
تا حدودی س��خت تر شود. در عین حال بس��یاری معتقدند کاهش 
ح��د اعتب��اری کارگزاری ها هرچن��د که می تواند ریس��ک اعتباری 
کارگزاری ه��ا را کاهش دهد، اما این موض��وع به نقدینگی کم بازار 

بیشتر دامن زده است.
روز دوش��نبه با رشد قیمت ها ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران ۶88 واحد رشد کرد و در تراز ۱۵8 هزار و 
۴۳ واحدی ایستاد. عاوه بر این، شاخص کل هم وزن با ۱۳۲ واحد 
رش��د رقم ۲9 هزار و ۴۳۷ را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور نیز با 
9۵0 واح��د افزایش تا عدد ۱۷۲ هزار و 980 باال رفت و ش��اخص 
بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۵۲0 و ۱۳09 واحد رشد کردند.
نمادهای گروه فلزی، پاالیشی، پتروشیمی و معدنی در کنار برخی 
از نماده��ای بانکی از تاثیرگذارترین نمادها روی ش��اخص های بازار 
بودن��د. فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس و گس��ترش 
نفت و گاز پارس��یان هر یک به ترتیب ۱0۲، ۱0۲ و ۶0 واحد تأثیر 
افزاینده روی شاخص ها داش��تند. در طرف مقابل چادرملو، صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس و س��رمایه گذاری غدیر به ترتیب ۳۷، ۳۶ 

و ۱۳ واحد تأثیر کاهنده روی شاخص های بازار سرمایه داشتند.
در گ��روه بانک و مؤسس��ات اعتباری چهار نم��اد تجارت، ملت، 
ص��ادرات و اقتص��اد نوین با رش��د قیمت مواجه ش��دند، اما مابقی 
س��هم ها افت قیمت را تجرب��ه کردند. چهار نمادی ک��ه از آنها نام 
برده ش��د در نوسانات ش��اخص نیز تأثیر بسزایی داشتند. همچنین 
در گروه فلزات اساس��ی با رشد قیمت ها همراه بودیم و اکثر نمادها 
از یک تا ۱۴درصد رش��د را تجربه کردند. در این گروه 8۴ میلیون 
س��هم به ارزش ۳۱ میلیارد و ۶00 میلیون تومان مورد داد و س��تد 

قرار گرفت.
همچنین در گروه محصوالت ش��یمیایی بیشتر سهم ها رشد آرام 
قیمت داش��تند و تعدادی نیز توانس��تند بیش از ۱۴درصد رشد را 
تجربه کنند، اما در گروه خودرو و ساخت قطعات نیمی از سهم ها با 
کاهش قیمت روبه رو بودند ولی نمادهای تأثیرگذاری همچون سایپا 

در رشد شاخص تأثیر گذاشتند.
ارزش معامات بورس تهران به رقم ۵۵8 میلیارد تومان رسید که 
این رقم ناشی از دست به دست شدن ۲.۳ میلیارد سهم اوراق مالی 
طی ۱9۲ هزار و ۱۱۲ نوبت داد و س��تد بود. همچنین شاخص کل 
فرابورس ایران با ۱۴ واحد رش��د به رق��م ۱9۲۳.۶۳ را تجربه کرد. 
ارزش معام��ات فرابورس ایران رقم ۱,۳۱۳ میلیارد تومان را تجربه 
کرد که این رقم ناش��ی از دست به دست شدن ۶۴8 میلیون سهم 

و اوراق مالی بود.

نماگربازارسهام

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار مهمترین چال��ش جدی این 
س��ازمان در ۳0 ماهه گذش��ته را قیمت گذاری دس��توری عنوان کرد و 
گف��ت دولت حمایت های قابل توجهی از بازار س��رمایه داش��ت و یکی 
از بهترین پش��تیبانی ها از س��وی سران سه قوه و در س��تاد هماهنگی 
اقتصادی انجام ش��د که براساس آن، مالیات نقل و انتقال سهام و »حق 

تقدم« از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یافت.
ش��اپور محمدی در گفت وگو با س��نا، مهمترین چالش جدی سازمان 
ب��ورس طی ۳0 ماهه گذش��ته را قیمت گذاری دس��توری عنوان کرد و 
گفت: با توجه به اینکه رس��الت نهاد ناظر حمایت از حقوق س��هامداران 
و ایجاد بازاری ش��فاف برای سرمایه گذاری است، سازمان بورس و اوراق 
بهادار اعتراض خود را نس��بت به این تصمیم منعکس کرد. خوشبختانه 
با تدبیر مناسب از سوی رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیر 
اقتصاد، سقف قیمت ها در بورس کاال برداشته و مشکات در این زمینه 

تا حد زیادی حل و فصل شد.
به گفته رئیس س��ازمان بورس طی ۳0 ماهه اخیر چالش های دیگری 
حول و حوش بازار س��رمایه وجود داشت که با همکاری دولت و فعاالن 
ب��ازار آثار آن به حداقل کاهش یافت. یکی از این موارد، پیروزی دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که تنها یک روز بر روند 
بورس تهران اثر منفی به جای گذاشت. با توجه به بنیان های بسیار قوی 
بورس تهران و بازار س��رمایه تاثیر این موضوع به س��رعت از بین رفت و 

شاهد روند عادی طی روزهای بعد بودیم.
عضو ش��ورای عالی بورس دومین مورد را انتخابات ریاست جمهوری 
در کش��ورمان بیان کرد و افزود: تحوالت سیاس��ی همزمان با انتخابات 

ریاست جمهوری در کشورمان از دیگر رخدادهای مهم این دوره بود.
محمدی به خروج آمریکا از برجام در اردیبهش��ت امسال اشاره کرد و 
گفت: با توجه به اقدامات ارزنده صندوق تثبیت بازار س��رمایه و س��طح 
باالی هوشیاری سهامداران، آثار این تحول بسیار محدود بود. همچنین 
ط��ی ماه های بعد، اعمال تحریم های یک جانبه از س��وی آمریکا نیز آثار 
کمرنگی بر روند بازار سرمایه داشت و نتوانست مسیر کلی بازار سرمایه 

را منحرف کند.
رئیس س��ازمان بورس ادامه داد: یکی از مش��کاتی که پیش تر از این 
۳0 ماه در بازار وجود داشت، بحث توقف طوالنی مدت نمادهای بورسی 
بود که این موضوع نیز با اصاح دس��تورالعمل توقف و بازگشایی نمادها 
حل و فصل ش��د. همچنین موضوع میزان اعتبار کارگزاری ها از مواردی 
بود که طی س��ال های گذشته نسبت به آن غفلت شده بود که با تاش 
ح��وزه نظارت بر نهادهای مال��ی، حوزه بازار و ح��وزه مدیریت فناوری 

اطاعات سازمان بورس و کانون کارگزاران این مورد نیز حل شد.
برداشت دوم: تحقق اهداف سازمان بورس

دبیر ش��ورای عالی بورس سپس به برنامه های آتی اشاره کرد و گفت: 
یکی از برنامه هایی که س��ازمان در تاش است آن را اجرایی کند، بحث 
معامات فروش اس��تقراضی )Short selling( اس��ت. سازمان در نظر 
دارد تا انتهای س��ال 9۷ این معامات را عملیاتی کند. از س��وی دیگر 
بحث الیحه ارتقای نظام بازار س��رمایه کش��ور مطرح اس��ت که به وزیر 
اقتصاد و دارایی ارس��ال شده است. در نهایت و در صورت موافقت وزیر 

محترم این الیحه به مجلس فرستاده می شود.
رئیس س��ازمان بورس، توسعه سامانه معامات را برنامه بعدی عنوان 
ک��رد و گفت: س��ازمان بورس در تاش اس��ت با هم��کاری و همیاری 
دانشگاه ها و شرکت های فعال در حوزه IT و ICT یک سامانه معامات 
سهام و مشتقه عمومی را در کشور به وجود آورد. اجرای چنین طرحی 
یک تجربه جدید به ش��مار می رود و شاید الزم باشد تمهیداتی در نظر 

گرفته شود تا به صورت عملیاتی ارائه شود.
عضو ش��ورای عال��ی بورس هدف بعدی را اصاح س��اختار هیات های 
پذیرش عنوان کرد و گفت: موضوع نظارت جامع بر فعالیت کارگزاری ها 
از اهداف مهم سازمان بورس به شمار می رود که این موضوع نیز در حال 
پیگیری است. تمام فعالیت های کارگزاری ها درخصوص خرید و فروشی 
که در سامانه معامات انجام می دهند، روزانه توسط ناظران و به صورت 
لحظه ای رصد می شود. با این وجود درخصوص ثبت و ضبط حسابداری، 
فعالیت اداری کارگزاری ها، ش��رکت های سرمایه گذاری و صندوق ها نیاز 

به نظارت قوی داریم تا پایش دقیق تری صورت بگیرد.
دولت، حامی بازار سرمایه

محمدی به حمایت های دولت از بازار س��رمایه طی این مدت اش��اره 
کرد و گفت: دولت حمایت های قابل توجهی از بازار س��رمایه داش��ت و 
یکی از بهترین پشتیبانی ها از سوی سران سه قوه و در ستاد هماهنگی 
اقتصادی انجام ش��د. مقرر شد مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم از 

نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یابد.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن س��تاد هماهنگ��ی اقتص��ادی مصوب کرد 
افزایش س��رمایه ای که از محل سود تقسیم نش��ده شرکت های بورسی 
انجام می گیرد، معاف از مالیات می شود که این موضوع نیز اقدام بسیار 

مهمی بود.
او در پای��ان گفت: موضوعاتی از قبیل عمق بخش��ی به بازار س��رمایه، 
تشکیل ETF های س��هام عدالت و سهام باقی مانده دولت در شرکت ها 
براساس اصل ۴۴، از مواردی است که از سوی سازمان بورس به وزارت 
اقتصاد و دارایی پیشنهاد شد. امید می رود بعد از تصویب ستاد هماهنگی 
اقتصادی و در صورت لزوم تعیین قانون توس��ط مجلس شورای اسامی 
)که قول مس��اعد آن پیش تر گرفته شده است(، شاهد اجرایی شدن این 

طرح ها نیز باشیم.

مهمترین چالش ها و تحوالت 30 ماهه بازار سرمایه از نگاه شاپور محمدی

حمایت دولت از بورس با کاهش مالیات نقل و انتقال سهام

فروش کامل ۱0 هزار میلیارد ریال »اوراق منفعت« طرح های نفتی

چهارمین عرضه نفت در بورس بدون مشتری
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سازمان بورس و اوراق بهادار از فروش کامل ۱0 هزار میلیارد ریال اوراق 
منفعت برای تامین مالی پروژه های توس��عه میدان های نفتی در معامات 

روز دوشنبه بازار سرمایه خبر داد.
وزارت نفت برای تامین مالی طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت 
در میادین نفتی در حال بهره برداری در نظر دارد تا پایان امسال، ۳0 هزار 
میلیارد ریال اوراق »منفعت« منتش��ر کند. بر این اساس، در گام نخست 
۱0 هزار میلیارد ریال از این اوراق در بازار سرمایه منتشر شد که هدف آن 
خرید منافع حاصل از توسعه ۱۱ حلقه چاه نفت بود. مدت این اوراق سه 
ساله و تعداد کل اوراق نیز ۱0 میلیون ورقه به ارزش ۱0 هزار میلیارد ریال 

بود که سررسید آن در بهمن  سال ۱۴00 است.
نرخ سود سالیانه اوراق شرکت ملی نفت با عنوان اوراق منفعت »شرکت 
توس��عه نفت و گاز صبا اروند« ۱9درصد تا سررس��ید است که هر شش 
ماه یک بار به حساب دارندگان آن واریز می شود. شرکت ملی نفت ایران 
ضمانت اصل اوراق را برعهده گرفته و صندوق های بازنشستگی پس انداز 
و رفاه کارکنان صنعت نفت نیز به عنوان ضامن س��ود اوراق معرفی شده 

است.
گفتنی اس��ت چندی پیش معاون امور توس��عه و مهندس��ی ش��رکت 
ملی نفت ایران اعام کرد: اجرای ۳۳ طرح در س��ه س��ال برای طرح های 
نگهداشت و تولید نفت تعریف شده است که ۲9 طرح در خشکی قرار دارد.

ب��ه گفته رضا دهقان، میزان س��رمایه گذاری مصوب ب��رای اجرای این 
طرح ها ۶ میلیارد و ۲00 میلیون دالر اس��ت که پس از اجرای کامل آنها، 

تولید نفت به طور میانگین ۲80 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.
وی ادامه داد: 80درصد تامین مالی این طرح ها از طریق شرکت واسطه 

و بقیه توسط پیمانکاران تامین می شود.
وزارت نف��ت اوایل بهمن ماه، 9 قرارداد نگهداش��ت و افزایش توان تولید 
میدان های نفتی به ارزش یک میلیارد دالر را با ش��رکت های داخلی امضا 

کرد.

برای دومین بار نفت در بورس مشتری پیدا نکرد
اما نفت خام س��بک ایران برای چهارمین بار در رینگ بین الملل بورس 
انرژی عرضه ش��د، اما برخاف عرضه های اول و دوم مش��تری برای خرید 
نداش��ت و به گفته مدیرعامل بورس انرژی، برخی افراد روی شرایط خرید 
و تضامین، پیشنهادهایی دارند که فعًا با این شرایط اطاعیه عرضه، قابل 
انجام نیست. به گزارش ایسنا، روز پانزدهم بهمن یک میلیون بشکه نفت 
خام سبک شرکت ملی نفت ایران در بازار فیزیکی رینگ بین الملل بورس 
انرژی عرضه شد، اما در نهایت در کفه تقاضا هیچ سفارشی ننشست و نفت 
خام س��بک ایران برای دومین بار پیاپی در رینگ بین الملل بورس انرژی 
بدون مش��تری باقی ماند که در این زمینه سیدعلی حسینی در گفت وگو 
با ایس��نا، اظهار کرد: به رغم اینکه چند خری��دار به کارگزاری ها مراجعه و 

پیشنهادهای خود را اعام کردند، این عرضه منجر به معامله نشد.
وی افزود: برخی افراد روی شرایط خرید و تضامین، پیشنهادهایی دارند 
که فعًا با شرایط اطاعیه عرضه، قابل انجام نیست. ما آن پیشنهادها را به 
مسئوالن شرکت ملی نفت منتقل می کنیم. برخی از این پیشنهادها درباره 
اخذ ضمانت نامه و شرایط بانکی است و برخی نیز شرایطی برای پرداخت 

دارند که متفاوت با شرایطی است که ما در اطاعیه عرضه آورده ایم.
مدیرعامل بورس انرژی در پاس��خ به اینکه آیا ش��رایطی که آنها اعام 
می کنند، منطقی است؟ گفت: ش��اید فروشنده )شرکت ملی نفت ایران( 
بتوان��د با برخی از آنها موافقت کند و ش��اید برخی نیز اصًا قابل پذیرش 
نباش��د. سیستم بورس یک سیستم اس��تاندارد است و نمی شود برحسب 

تمایل یک خریدار خاص عمل کرد.
حس��ینی در پاس��خ به اینکه آیا در مورد قیمت پایه هم مشکلی وجود 
دارد؟ گفت: خیر؛ قیمت پایه براساس قیمت های جهانی و شرایط بازار در 

نتیجه مناسب است.
وی در پاس��خ به اینکه چه کسانی برای خرید پیشنهاد متفاوتی دارند؟ 

بیان کرد: آنها عمدتاً خارجی هستند که ملیت آنها اعام نمی شود.
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صادرات و سیل گوجه فرنگی را گران کرد
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان با اشاره به اینکه آزادشدن صادرات 
گوجه فرنگی و سیل جنوب کشور باعث افزایش قیمت گوجه در بازار 
ش��ده، گفت قیمت واقعی هر کیلو گوجه فرنگی بی��ن ۲ تا ۲.۵ هزار 
تومان اس��ت ولی امروز ش��اهد حباب ۱.۵ تا ۲ هزار تومانی در بازار 

گوجه هستیم.
حس��ن صاب��ری در گفت وگو با تس��نیم ، با تایی��د افزایش قیمت 
گوجه فرنگی در بازار اظهار کرد: در حال حاضر از یک طرف به دلیل 
وقوع سیل در جنوب کشور و از طرف دیگر به دلیل آزادشدن صادرات 
گوجه فرنگی و صادرات این محصول به خارج از کشور، شاهد افزایش 
قیمت گوجه فرنگی در بازار هس��تیم و امروز گوجه فرنگی در میدان 

مرکزی میوه و تره بار، به ۴000 تومان رسید.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار تهران 
ادامه داد: متاسفانه علی رغم نامه نگاری ما با مسئوالن ذی ربط، مبنی 
بر اینکه مجوز صادرات گوجه فرنگی تنها برای سرریز مصرف داخلی 
صادر شود، ولی آزادشدن صادرات گوجه فرنگی باعث افزایش قیمت 

آن در بازار داخلی شد.
صاب��ری گفت: این اتف��اق برای چغندر نیز افت��اده و چغندری که 
سال قبل به قیمت هر کیلو ۵00 تومان به فروش می رسید به دلیل 

صادرات آن به کشور عراق، امروز به ۴000 تومان رسیده است.
وی اضافه کرد: ما امس��ال نیز یک بار دیگر تاثیر آزادشدن صادرات 
گوجه فرنگ��ی را تجربه کرده بودیم و زمانی ک��ه جلوی صادرات این 
محصول گرفته شد، ظرف ۲۴ ساعت، قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در 
حدود ۱۵00 تومان کم شد و حتی قیمت رب هم از ۱8000 تومان 

به حدود ۱۲000 تومان کاهش یافت.
صابری خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر قیمت واقعی هر کیلوگرم 
گوجه فرنگی بین ۲000 تا ۲۵00 تومان اس��ت و متاس��فانه اتفاقات 
اخیر باعث ش��د تا قیمت گوجه فرنگ��ی دارای حبابی ۱۵00 تومانی 

تا ۲000 شود.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار تهران با 
انتقاد از عدم هماهنگی مسئوالن دولتی با بخش خصوصی برای اعمال 
سیاست گذاری ها گفت: به گفته مسئوالن، قرار بود ذخیره سازی برخی 
محصوالت کشاورزی انجام نشود و آن زمان پرتقال در میدان مرکزی 
به قیمت ۱۵00 تا ۲000 تومان به فروش می رس��ید، ولی متاسفانه 
با خبر ش��دیم که مس��ئوالن امر به یکباره اقدام به خریداری بیش از 
۳000 تن پرتقال از قرار هر کیلو ۳۱00 تومان کرده اند که این ماجرا 
باعث شد تا قیمت پرتقال در بازار از ۱۵00 تومان به بیش از ۴000 

تومان برسد.
به گفت��ه وی، برخی اقدامات انجام ش��ده در ح��وزه خرید میوه و 
محصوالت کشاورزی باعث ش��ده تا قیمت این محصوالت به شدت 

افزایش یابد.

درخواست نقدینگی تولید 4 برابر شد
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه مشکل 
نقدینگی واحدهای تولیدی در س��ه ماهه پایانی امسال تشدید شد، 
گفت درخواست نقدینگی واحدهای تولیدی در سه ماهه امسال ۳ تا 
۴برابر شده است. ابوالفضل روغنی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با 
اشاره به اینکه همیشه مشکل نقدینگی مسئله اول واحدهای تولیدی 
است، اظهار داشت: در طول چند سال اخیر دولت برای رفع مشکات 
پیش روی تولیدکنندگان دو طرح تسهیات ۱۶ هزار میلیاردی و ۳0 
ه��زار میلیاردی را برای کمک به واحدهای تولیدی در نظر گرفت اما 
متاس��فانه اجرایی ش��دن آن آثار مثبتی در سطح واحدهای تولیدی 
نداشت. وی با بیان اینکه از یک طرف بانک مرکزی می گوید تسهیات 
را به واحدهای تولیدی متقاضی پرداخت کرده اس��ت، افزود: از طرف 
دیگر این پرداخت ها تغییری را در وضعیت واحدهای تولیدی به وجود 
نیاورده و آنها همچنان با مشکات کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم 
می کنند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه 
مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در سه ماهه پایانی امسال تشدید 
شد، گفت: امسال وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی بدتر از گذشته 
شده اس��ت. بانک ها هم منابع محدودی برای پرداخت تسهیات به 
واحدهای تولیدی دارند از طرف دیگر رشد افسارگسیخته قیمت مواد 

اولیه فعالیت را برای واحدهای تولیدی بسیار سخت کرده است.
وی تصریح ک��رد: در حال حاضر درخواس��ت نقدینگی واحدهای 
تولیدی در س��ه ماهه امسال ۳ تا ۴ برابر شده است. البته کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی ایران طرح هایی را برای رفع مشکات واحدهای 
تولیدی به دولت پیش��نهاد کرده که هنوز به تصمیم نهایی نرسیده 

است.

70درصد لوازم ورزشی وارداتی است
صادرات دستگاه های بدنسازی به عراق و 

افغانستان
یک مقام مس��ئول با بی��ان اینکه ۷0درصد لوازم ورزش��ی وارداتی 
و مابقی داخلی اس��ت از صادرات دس��تگاه های بدنس��ازی به عراق، 

افغانستان و روسیه خبر داد.
مرتضی حق پرس��ت، رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم ورزشی در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بازار لوازم ورزشی، با رکود 
روبه رو است و استمرار این شرایط قدرت خرید مردم را کم کرده است. 

با این حال لوازم ورزشی به مقدار کافی در بازار موجود است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم ورزش��ی با بیان اینکه ۷0درصد 
لوازم ورزش��ی وارداتی و مابقی داخلی اس��ت، اظه��ار کرد: هم اکنون 
قیمت پوش��اک ورزشی روبه افزایش اس��ت، چراکه مواد اولیه آن در 

دسترس نیست.
حق پرست از صادرات دستگاه های بدنسازی و کفش های ورزشی به 

کشور های عراق، افغانستان و روسیه خبر داد.
وی با اش��اره به اینکه نوس��انات نرخ ارز و تحریم ها توانسته بر این 
صنف تاثیرگذار باش��د، گفت: هم اکنون بازار م��ورد هجمه کاالهای 

ورزشی تقلبی قرار گرفته است.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی، متاسفانه کمبود 
مواد اولیه و مالیات دس��ت و پا گیر شده و مشکاتی را در این زمینه 

به وجود آورده است.

اخبـــار

قاضی تعزیرات شهرس��تان ابرکوه گفت دادس��تان های سراسر کشور 
موظف ش��ده    اند که به محض مشاهده گران فروش��ی و احتکار کاالهای 

اصلی و هدف مردم، دستور پلمب واحد صنفی را صادر کنند.
س��یدمحمد هاتفی اردکانی در حاشیه گش��ت های مشترک با شبکه 
بهداش��ت و اداره صنعت، مع��دن و تجارت شهرس��تان در گفت   وگو با 
خبرنگار ایس��نا، اظهار کرد: یک واحد صنفی زمانی پلمب می ش��ود که 
تخلف گران فروش��ی آن برای چهارمین بار محرز ش��ده و رأی آن پس از 
طی مراحل مختلف رسیدگی توسط مراجع قانونی، قطعیت یافته باشد.

وی با اش��اره به اینکه قطعاً باید مراحل مشخص ش��ده در قانون طی 
یک پروس��ه زمانی خاص طی شود، تصریح کرد: به تازگی دادستان کل 
کش��ور در اباغی به تمامی دادس��تان های کش��ور اعام کرده است در 
مواردی که گران فروشی و احتکار کاالهای اصلی و هدف مردم مشاهده 
ش��د، دادس��تان می تواند در همان لحظه دس��تور پلمب واحد صنفی را 

صادر کند.
هاتفی اردکانی در رابطه با این گش��ت مش��ترک، اظهار کرد: تخلفات 
واحد میوه فروشی بازدیدشده بسیار جزئی و قابل اغماض بود که تذکرات 

کافی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام کند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی ابرکوه عنوان کرد: در فروش��گاه بزرگ 
تهی��ه ارزاق عمومی نیز ش��اهد تخلفات قاچ��اق کاال در مورد برخی از 
محصوالت آرایشی-بهداش��تی و همچنین م��واد مصرفی و فرآورده های 
غذایی بدون مش��خصات بهداش��تی بودیم که به علت فاقد بسته بندی 

بودن، تاریخ تولید، انقضا و قیمت محصول مشخص نبود.

هاتف��ی اردکانی اضافه کرد: محصوالت قاچاق این واحد توس��ط اداره 
صمت و فرآورده های غذایی توس��ط مأمور بهداش��ت محیط شهرستان 
جهت معدوم  س��ازی، جمع آوری و پرونده تخلف بهداش��تی به تعزیرات 

حکومتی جهت رسیدگی ارسال شد.
وی در رابطه با واحد فروش پوش��اک که متصدی اصلی دارای پروانه 
کس��ب، حضور نداش��ت نیز عنوان کرد: مس��ئول فعلی نتوانس��ت برگ 
خریده��ای مورد مطالب��ه را ارائه دهد، بنابراین مقرر ش��د قیمت چند 
نمونه از کاال توسط کارشناسان، بررسی و چنانچه قیمت فروش در این 
واحد بیش از قیمت کارشناسی ش��ده بود، تخلف گران فروش��ی، محرز و 
پرونده مربوطه تشکیل ش��ود. این مقام قضایی پیرامون تخلفاتی که به 
تعزیرات حکومتی ارسال ش��ود هم تأکید کرد: قطعا با این موارد بدون 
هیچ اغماضی برخورد خواهد ش��د، لذا از اصناف تقاضا می ش��ود که در 
س��ایه چتر قانون ق��رار گیرند و در غیر این صورت ب��ا هر واحد صنفی 
که به هر ش��کل مرزشکنی قانونی داش��ته باشد، برخورد قاطع و جدی 
ص��ورت می گی��رد. وی از تمام اصناف ابرکوه تقاض��ا کرد که با توجه به 
ش��رایط اقتصادی کنونی، با یکدیگر متحد شوند و دستگاه های اجرایی 
را همراهی کنند تا یاری رس��ان مردم باشند و اجازه ندهند در حق این 

مردم فهیم، اجحاف صورت گیرد.
هاتفی اردکانی نیز از مردم خواست تا موارد تخلفات صنفی را به ستاد 
خبری ۱۳۵ یا ۱۲۴ که به صورت ش��بانه روزی پاس��خگو هستند، اعام 

کنند تا در گشت های مشترک بعدی با آنان برخورد شود.
دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان یزد نیز از تش��کیل کمیته 

مشترک جهت کنترل و نظارت بر بازار خبر داد.
به گزارش ایس��نا، علی اکبر ش��مس در نشس��ت با ادارات ذی مدخل 
در ام��ور صنوف و بازار، اظهار کرد: نقش دادس��را و دادس��تانی در این 
کارگروه، هماهنگی، هم افزایی و ایجاد ارتباط با دس��تگاه های مرتبط با 
محوریت پشتیبانی از دستگاه مربوط در زمینه نظارت و کنترل در امور 

صنوف و بازار است.
وی با اش��اره به صدور دس��تورالعمل ویژه کنترل و نظارت بر بازار از 
س��وی دادستانی کل کشور و تأکید ریاست قوه قضاییه در این موضوع، 
عن��وان کرد: دس��تگاه قضایی آم��اده آموزش افراد معرفی ش��ده جهت 
آم��وزش موازین قانونی در بازرس��ی و نظارت بر بازار اس��ت که در این 
راس��تا وضعیت عرضه کاالهای اساس��ی و پرمص��رف جامعه در اولویت 

کاری قرار دارد.
ای��ن مقام قضایی، اجتناب از عملکرد جزی��ره ای و ناهماهنگ در این 
زمینه را خواستار شد و بیان کرد: در استان یزد بیش از ۴۲ هزار صنف 
دارای مجوز در حال فعالیت هس��تند و بازرس��ی و نظارت از این تعداد 

نیاز به یک هماهنگی و عزم جدی دارد.
این مق��ام قضایی مدیریت مردم و همکاری آحاد جامعه در ش��رایط 
حاکم بر بازار را خواس��تار شد و گفت: مسئولین و دست اندرکاران امور 
با تمام قدرت و توان در تاش برای رفع نیازها و درخواس��ت های مردم 
هس��تند و از این رو انتظار است مردم نیز با فائق آمدن بر این جو روانی 
تنه��ا اکتفا به خرید ب��رای رفع نیاز نماین��د و از خریدهای احتیاطی و 

غیرضروری اجتناب کنند.

خط و نشان مقامات قضایی به گران فروشان

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت پشتیبانی امور دام تا زمانی 
که بازار مرغ به تعادل برسد، اقدام به توزیع مرغ گرم با نرخ مصوب 9800 

تومان می کند.
حمید ورناصری در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به 
اینکه محدودیتی در عرضه گوش��ت و م��رغ به غرفه های میادین میوه و 
تره ب��ار وجود ندارد، اظهار کرد: هم اکنون عرضه گوش��ت گوس��فندی و 
گوس��اله تازه و منجمد وارداتی و مرغ گ��رم و منجمد با نرخ مصوب در 

غرفه های میادین میوه و تره بار ادامه دارد.
وی از توزی��ع روزان��ه ۱۷0 تن مرغ گرم با ن��رخ مصوب 9 هزار و 800 
توم��ان در غرفه های میادین میوه و تره بار خبر داد و گفت: برای تامین 
نیاز بازار گوشت اقدامات متعددی از جمله واردات گوشت گوسفندی تازه 

به صورت روزانه از استرالیا و آسیای میانه انجام می گیرد.
به گفته این مقام مسئول، توزیع مرغ گرم با نرخ مصوب در غرفه های 

میادین تا زمانی که بازار به تعادل برسد، ادامه دارد.
ورناصری تصریح کرد: روزانه ۱00 تا ۱۵0 تن گوش��ت قرمز وارداتی با 
نرخ مصوب در فروشگاه ها و سازمان میادین عرضه می شود و این روند تا 

زمانی که بازار به تعادل برسد، ادامه دارد.
این مقام مسئول نرخ مصوب هر کیلو گوشت مخلوط را ۴0 هزار تومان 
اعام کرد و افزود: قیمت س��ایر اقام براس��اس قطعات مختلف متفاوت 

است.
مدیرعامل پش��تیبانی امور دام درباره آخرین شرایط ورود دام زنده به 
کشور بیان کرد: پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار گوشت اقدام 

به انعقاد قرارداد برای واردات دام زنده کرده اس��ت که بر این اس��اس هر 
هفته ۵0 هزار راس دام وارد کشور می شود.

وی در ادام��ه افزود: واردات هفتگی دام زنده به س��بب افزایش عرضه 
دسترسی آسان مردم به گوشت قرمز و کاهش قیمت را به دنبال خواهد 

داشت.
به گفته ورناصری، پش��تیبانی امور دام به منظور تنظیم بازار گوش��ت 
قرمز و مرغ در نظر دارد که میزان عرضه در ایام  پایانی س��ال را افزایش 

دهد.
مدیرعامل پش��تیبانی ام��ور دام در پایان تصریح ک��رد: وزارت صمت، 
تعزیرات و سایر سازمان های نظارتی، نظارت خود را بر عرضه با قیمت های 

مصوب تشدید خواهند کرد تا از هر گونه تخلف جلوگیری شود.

ی��ک مقام مس��ئول گفت عرض��ه م��واد در بورس کاال ب��ه افزایش 
رقابت پذیری بازار ها کمک می کند.

حمیدرض��ا فوالدگ��ر، رئیس کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از تولید و 
نظارت بر اجرای سیاس��ت های کلی اصل۴۴ مجلس ش��ورای اسامی 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، راه اندازی بورس کاال را یکی از 
نقاط عطف در ایجاد نظام بازار در اقتصاد کش��ور دانست و اظهار کرد: 
مکانیس��م بورس کاال به شفاف س��ازی و جذب سرمایه به سمت تولید 
کمک می کند، از این رو در جریان عرضه و معامله محصوالت مختلف 
در این ب��ورس نباید محدودیت ایجاد کنیم و به طوری که عرضه مواد 

در این بورس به افزایش رقابت پذیری بازار ها کمک می کند.
وی معتقد اس��ت که با تجربیات به دس��ت آمده در این سال ها، باید 
هم��واره اصول و قواعد اقتصادی را برای تنظی��م اقتصاد رعایت کنیم 
به طوری که برای توس��عه، راهی جز رفتن به سمت مکانیسم عرضه و 

تقاضا و ایجاد رقابت در اقتصاد نداریم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاس��خ به این پرس��ش که چرا 
در ماه ه��ای اخیر با قیمت گ��ذاری برخی کااله��ا، از اقتصاد رقابتی و 
سازوکار عرضه و تقاضا فاصله گرفتیم، گفت: بله ما هم قبول داریم که 

در چندماه گذش��ته از اقتصاد رقابتی دور شدیم، اما این زمان ها خاص 
و مقطعی اس��ت و بدون ش��ک تاش برای کنترل بازار ها در یک برهه 
کوتاه از س��وی دولت انجام می ش��ود. فوالدگر توضیح داد: یک بار در 
پنج سال پیش و بار دیگر در چند ماه گذشته به دلیل نوسانات شدید 
ارزی و شرایط تحریمی، مسئوالن مجبور به اتخاذ تصمیماتی کنترلی 
ش��دند که رقاب��ت ۱00درصدی را از صنایع و ب��ورس کاال گرفت، اما 
تکرار می کنم که اهمیت جایگاه بورس کاال در اقتصادمان که شفافیت 
بازار ها و کشف واقعی و عادالنه قیمت ها را به ارمغان آورده، برای همه 
پذیرفته ش��ده است، اما در شرایط بحرانی خاص بعضا تصمیم هایی به 
ناچار گرفته می شود که روی اثرات این تصمیم ها نیز بحث وجود دارد.

این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: نکته حائز 
اهمی��ت این اس��ت که در این ش��رایط بحرانی نی��ز تصمیم ها باید به 
گونه ای گرفته ش��ود که مصرف کننده اصلی و مردم مورد حمایت قرار 
گیرند که به دلیل شفاف نبودن همه بخش های اقتصادی این موضوع 

نیز به سختی محقق می شود.
فوالدگر تصریح کرد: در ماه های گذش��ته پس از قیمت گذاری روی 
چند کاال، در آخر با برداش��تن س��قف رقاب��ت از معامات بورس کاال، 

تعادل به بازار ها برگش��ت و بازهم شاهد آن بودیم که مکانیسم بورس 
کاال توانست کمک کننده اقتصاد باشد.

رئی��س کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از تولی��د و نظارت ب��ر اجرای 
سیاس��ت های کل��ی اصل۴۴ مجل��س بار دیگ��ر تاکید ک��رد: کنترل 
دس��توری بازار مورد حمایت نیس��ت و ورود دولت در مواقع خاص نیز 
باید حداقلی باش��د، به این ترتیب هیچ گاه روند قیمت گذاری و کنترل 
دس��توری بازار برای عم��وم کاال ها رخ نمی دهد چراکه دولتی ش��دن 

بازارها، نتیجه مثبتی برای اقتصاد به همراه نخواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: باید از رویداد های 
گذش��ته درس بگیریم تا در سخت ترین شرایط هم قواعد اقتصادی را 
ب��رای پیاده س��ازی اهداف مان در تنظیم بازار ها ب��ه کار گیریم؛ از این 
رو بهتری��ن ابزار برای تنظیم بازار براس��اس قواع��د و اصول اقتصادی، 

بورس کاالست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان گفت: باید کش��ف قیمت 
کاال و محصوالت به گونه ای باش��د که از ناهنجاری هایی مانند قاچاق و 
رانت جلوگیری شود و این مهم با عرضه محصوالت و کاال ها در بورس 

کاال محقق خواهد شد.

ورود هفتگی 50 هزار رأس دام زنده به کشور

توزیع مرغ گرم با نرخ مصوب همچنان ادامه دارد

کمک بورس کاال به رقابت پذیری اقتصاد

 به کنترل دستوری بازار اعتقاد نداریم
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اخبار

تعیین دستوری قیمت خودرو توسط صاحبان 
خودرو در بازار !

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودروی تهران به 
نابس��امانی در بازار خودرو اش��اره داش��ت و گفت چنانچه خودرو 
به بازار عرضه ش��ود قطع��ا التهاب بازار کاه��ش خواهد یافت، لذا 
مساله مهم حضور و یا عدم حضور در حاشیه بازار نیست و در هر 
شرایطی این میزان عرضه است که تغییرات اساسی را در پی دارد.

ب��ه گزارش خبرخ��ودرو، زمانی که در عرض ی��ک هفته دو نوع 
قیمت اعام می کنیم یک قیمت مصوب که مثا پراید ۲۲ میلیون 
و ۶00 هزار تومان و بعد اعام می ش��ود ۲9 میلیون تومان و یک 
روز بع��د مجوز حضور در بازار با قیم��ت ۳۶ میلیون تومان به این 
محصول داده می شود شاهد التهاب ناشی از این نابسامانی هستیم.
س��عید موتمنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، افزود: اعام 
قیمت ۳۶ میلیون تومانی برای خودرویی مانند پراید و عدم عرضه 
قطعا منجر به متش��نج ش��دن جو بازار و مانع از معامله جدی در 
بازار خودرو می ش��ود زیرا افرادی که صاحب خودرو هستند برای 
کسب سود بیشتر اقدام به تعیین دستوری قیمت خودرو می کنند 
و مشاهده می کنیم یکباره ۴ میلیون تومان خودرو گران می شود.

وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه خودروس��ازان موظف به اج��رای کامل 
توافق��ات مندرج در قراردادها هس��تند، تصریح ک��رد: طی دو ماه 
اخیر ش��اهد رکود و ثبات قیمت در بازار خودرو بودیم که به دلیل 
اخبار منتش��ره از ش��رکت های خودروس��از و به  رغم قول هایی که 
خودروس��ازان بابت تامین نیاز بازار دادند و ب��ه آنها عمل نکردند 

عما شاهد اتفاق مثبتی در بازار خودرو نبودیم.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه کمبود هر کاالی��ی در بازار ارزش کاذب 
به آن می بخش��د و بازار س��یاه به وجود م��ی آورد، گفت: اظهارات 
مس��ئولین و خودروس��ازان در بازار تنش هایی ایج��اد می کند که 
هفته ها طول می کش��د تا التیام یابد لذا ضمن توصیه به مدیران و 
رسانه تاکید می کنم کاهش التهاب بازار خودرو تنها در گرو عرضه 
خودرو است تا تمام مسائل را پوشش دهد زیرا اگر خودرو به وفور 
در بازار وجود داش��ته باشد اظهارات مس��ئولین و خودروسازی ها 
تاثی��ری بر بازار نخواهد داش��ت و ع��اوه بر این، مان��ع از تعیین 

سلیقه ای قیمت ها نیز خواهد شد.
وی با اش��اره به عدم مشورت دس��ت اندرکاران طرح ساماندهی 
بازار خودرو اظهار داش��ت: بنده اطاعی از طرح س��اماندهی ندارم 
و اگ��ر بحثی ج��دی درخصوص س��اماندهی خودرو مط��رح بود، 
می بایس��ت از مفاد و آیین نامه های آن اطاع داش��ته باشیم لذا به 

این موضوع ورود پیدا نمی کنم زیرا ما را در جریان قرار نداده اند.

خرید و فروش خودرو با هدف کسب سود 
باید مشمول پرداخت مالیات شود

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسامی اعام 
ک��رد وقتی فردی چندین خودرو را ب��ه قصد فروش می خرد، این 
کار به عنوان یک شغل محسوب می شود و بنابراین وقتی شخصی 
شغل خرید و فروش خودرو را دارد باید مالیات آن را نیز بپردازد.

حمی��د گرماب��ی در گفت وگو با خبرن��گار خبر خ��ودرو، اظهار 
داش��ت: اگر مشخص ش��ود که خرید بیش از یک خودرو از سوی 
برخ��ی از افراد برای مصرف ش��خصی نبوده و ب��ه منظور خرید و 
فروش و کس��ب سود صورت گرفته همانند هر کاالی دیگری باید 

درخصوص آن مالیات پرداخت شود.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسامی افزود: 
وقت��ی فردی چندین خودرو را به قصد فروش می خرد، این کار به 
عنوان یک ش��غل محسوب می ش��ود و به منظور مصرف شخصی 
ص��ورت نگرفت��ه و بنابراین وقتی ش��خصی ش��غل خرید و فروش 

خودرو را دارد باید مالیات آن را نیز بپردازد.
وی اف��زود: ب��رای اجرای این امر و اخذ مالی��ات از افرادی که با 
هدف کسب سود و نه برای مصرف شخصی- اقدام به خرید کاال از 
جمله خودرو می کنند باید س��از و کار مناسبی وجود داشته باشد 
که بتوان این امر را کنترل کرد و اگر این ساز و کار موجود نباشد، 

نمی توان این کار را به خوبی اجرا کرد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی افزود: 
مجلس، قانون مرتبط با ساز و کار مورد نظر را تصویب کرده و الزم 
اس��ت مقدمات آن فراهم ش��ود تا برای همه کاالها این امر صدق 
کند که وقتی فردی کاالیی را به قصد خرید و فروش می خرد بابت 

آن مالیات بپردازد.
نماینده مردم نیش��ابور و فیروزه درخصوص تاثیر خرید بیش از 
ی��ک خودرو از س��وی دالالن بر بازار گفت: قطع��ا این امر در بازار 
خودرو تاثیر منفی دارد و موجب آش��فتگی بازار می ش��ود، اما باید 

ساز و کار مناسب مواجهه با آن وجود داشته باشد.

کدام شرکت ها بیشترین خودروی ترخیصی 
را از گمرک خواهند داشت ؟

ب��ا نزدیک ش��دن به زمان ترخی��ص خودروه��ای باقی مانده در 
گمرک، یک س��وال مهم برای سه دسته از افراد ایجاد شده است. 
برای دالالن و فروشندگان خودرو، افرادی که قصد دارند خودروی 
واردات��ی خ��ود را بفروش��ند و درنهای��ت افرادی ک��ه قصد خرید 

خودروی وارداتی دارند. 
 این س��ه دس��ته به دنبال جواب این س��وال هس��تند که کدام 

شرکت ها در گمرک خودروهای وارداتی دارند. 
   ب��ه گزارش پ��دال نیوز به نقل از اخبار خودرو، در پاس��خ باید 
گفت که همه ش��رکت ها و برندهای وارداتی! البته برخی شرکت ها 
خودروهای بیشتری دارند و برخی کمتر، اما کدام شرکت ها حجم 

بیشتر و قابل ماحظه تری خودرو در گمرک دارند؟  
 در پاس��خ به این س��وال باید گفت س��انگ یانگ ، میتسوبیشی ، 
دی اس ، فولکس واگن ، هیوندای و کیا بیش��ترین حجم خودروهای 
واردات��ی را در گم��رک دارن��د و در رتبه بعدی بقی��ه برندها قرار 
می گیرند که تع��داد کمتری خودرو در گم��رک دارند، اما به طور 
کلی در میان خودروهای وارداتی در گمرک، تمام  برندها به  چشم 

می خورند. 

صبح روز گذش��ته رئی��س کل گمرک اعام کرد که ت��ا زمان مختومه 
نش��دن پرونده های قضایی خودروهای دپوشده در گمرک، مصداق مصوبه 
هی��أت وزیران برای ترخی��ص نخواهد بود اما عصر دیروز، دس��تورالعمل 
اجرایی مصوبه هیأت وزیران درخصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی 
و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

و بنادر از سوی گمرک اباغ شد.
به گزارش ایسنا، مهدی میراشرفی روز یکشنبه در نشستی خبری درباره 
خودروهای توقیف شده در گمرکات کشور اعام کرد که نزدیک به ۱۳ هزار 
خودرو در گمرکات متوقف شده است که تخلفات مربوط به ثبت سفارش 

مربوط به ۲000 خودرو در محاکم قضایی در حال رسیدگی است.
وی ضمن اعام اینکه خودروهای دپوش��ده در گمرک ۱0 هزار ش��اکی 
دارد، گفته بود که از ۱۳ هزار خودروی دپوشده در گمرک ۲000 خودرو 
در محاکم قضایی در حال رس��یدگی هستند و تا زمانی که این پرونده ها 

مختومه نشوند، مصداق مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص نخواهد بود.
اما عصر روز گذشته سامانه گمرک جمهوری اسامی ایران، طی خبری 
از اباغ دس��تورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف  ش��ده در 
گم��رک، خبر داد که طبق این دس��تورالعمل کلیه خودروهای مش��مول 

مصوبات مذکور، امکان ترخیص از گمرکات را خواهد داشت.
در اباغی��ه جدید گمرک آمده اس��ت ک��ه »در ارتباط ب��ا خودروهای 
واردش��ده به اماکن گمرکی قبل از تاریخ ش��انزدهم مردادماه با استناد به 
اصل ۱۳8 قانون اساس��ی جمهوری اس��امی ایران« و برای پرونده های با 
تعرفه های خودرویی با قبض انبارهای قبل از تاریخ مذکور در فیلد »تأمین 

ارز« گزینه ای مرتبط با قبض انبارهای خودرویی اضافه شده است.
بر این اساس بازرگانانی که متقاضی واردات تعرفه های خودرویی با قبض 
انبار قبل از تاریخ ش��انزدهم مردادماه هس��تند، با توجه به وضعیت ثبت 
س��فارش، بازرگانانی که پرونده های شان قبًا به روش بانکی ثبت سفارش 

شده است، این پرونده ها باید ویرایش شود و بازرگانان در صفحه »کاالهای 
پرونده« کاالی خود را ویرایش و ش��ماره قب��ض انبار و تاریخ صدور آن را 
بدون هیچ کاراکتر میانی )مانند ۱۳9۷0۵۱۵( وارد کنند و سپس ویرایش 

خود را نهایی کنند.
در این بخشنامه همچنین درباره بازرگانانی که قصد دارند پرونده جدید 
ثبت کنند آمده است که »این بازرگانان باید در هنگام ثبت پرونده جدید و 
در صفحه »مالی و بانکی« نوع عملیات ارزی را »بدون انتقال ارز« انتخاب 
ک��رده و پ��س از آن در فیلد تأمی��ن ارز، گزینه »بند 9 م��اده ۳8- قبض 
انباره��ای خودرویی قب��ل از تاریخ ۱۳9۷/0۵/۱۶ به اس��تناد تصویب نامه 
ش��ماره ۱۳۷۱۶۱/ ت ۵۶0۳۳ ه م��ورخ۱۳9۷/۱0/۱۶« را انتخاب کنند و 
سپس در فیلدهای ظاهر شده، شماره قبض انبار و تاریخ آن را وارد کنند و 
با انتخاب کلید »افزودن به لیست قبوض انبار« و پس از افزوده شدن قبض 

مورد نظر به لیست، روال معمول ثبت پرونده را طی کنند.«

خودروهای وارداتی ترخیص می شوند؟

اعام چند قیمت متفاوت از س��وی خودروس��ازان طی ۱0روز، جو 
روانی جامعه را به هم ریخت و تاثیر منفی خود را بر بازار گذاشت.

ب��ه گزارش پدال نیوز، ب��ا ایجاد موج افزایش قیم��ت خودرو انتظار 
می رف��ت حجم تولید تا حدی افزایش یافته و قیمت ها در بازار تعدیل 
ش��ود. این در حالی اس��ت که اطاعات موجود از خرید و فروش های 
روز گذشته بازار نشان از افزایش یک تا ۶میلیون  تومانی قیمت خودرو 

دارد.
 بر این اساس رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران در رابطه 
ب��ا قیمت فعلی خودرو در بازار گفت: »وقتی خودروس��ازان قیمت باال 
اعام می کنند و خودرویی تحویل نمی دهند، وضع اینگونه می شود.«  

عرضه کافی نباشد، قیمت کنترل نمی شود 
 س��عید موتمنی با اشاره به اینکه قیمت خودروهای داخلی در چند 
ماه گذش��ته تقریبا ثبات یافته بود و کمتر دچار تاطم می شد، تاکید 
ک��رد: »اما زمانی  که ط��ی ۱0روز چندین قیمت اعام ش��ده و با جو 
روانی جامعه بازی می ش��ود، معلوم اس��ت که این وضع در بازار تاثیر 

منفی می گذارد.« 
 ب��ه گفته وی، وقتی خودروس��ازان قیمت خودروه��ای خود را که 
پیش ف��روش کرده بودند، کاهش داده و با قیم��ت قبل عرضه کردند، 
دیگر چه دلیلی برای افزایش قیمت خودرو در بازار وجود دارد؟ کاهش 
قیم��ت خودرو نه روی کاغذ بلکه با عرضه آن به بازار انجام می ش��ود. 
درواقع اگر خودرویی به بازار عرضه نشود، قیمت ها نیز کاهش نمی یابد. 
 شکل تاثیرگذاری افزایش قیمت خودرو بر صنعت و بازار این حوزه 

موضوعی است که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی در گفت وگو با »دنیای خودرو« درباره آن توضیح داد: »باتوجه 
 به نرخ دالر، قیمت مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولید، افزایش قیمت 
خودرو مس��اله ای اجتناب ناپذیر بود. ب��ا این حال فرمولی که برای این 

افزایش قیمت انتخاب می شود، موضوع بسیار مهمی است.« 
 حمید گرمابی با تاکید بر اینکه ش��اید فرمول تعیین قیمت خودرو 
براس��اس ۵ درصد کمتر از حاش��یه بازار چندان مناسب نباشد، اظهار 
ک��رد:  »اگرچه می توان امی��دوار بود قیمت خودروهایی که مش��مول 
قیمت گذاری بوده اند، براس��اس این فرمول افزای��ش پیدا نکند. تغییر 
شرایط صنعت و بازار خودرو باعث شده است سقف قیمت خودروهای 
مش��مول قیمت گذاری تا ۶0میلیون تومان افزایش یابد. در عین  حال 
می��زان افزایش قیمت ای��ن گروه از خودروها، موضوعی اس��ت که در 
شورایی متشکل از نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان 
خودروس��ازان، چن��د نفر از ش��ورای رقابت و نمایندگانی از س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و مشخص شده است. 
به همین دلیل حتما کارشناسی و ارزیابی های الزم در مورد آن انجام 

شده است.« 
 رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودروی تهران همچنین با اشاره به 
اینکه خودروسازان طی هفته های اخیر سه بار قیمت های جدید اعام 
کردن��د، اظهار کرد: »در آخرین مرحله نیز قیمت های فروش فوری را 
۵ درصد زیر قیمت بازار اعام کردند اما این قیمت در حالی اعام شد 
که باید پس از آن خودرو به بازار عرضه می شد. وقتی این اتفاق نیفتاد، 

با افزایش قیمت خودرو در بازار مواجه شدیم.« 

 وی در پایان توضیح داد: »زمانی که خودروس��از قیمت محصولی را 
در فروش فوری ۳۶میلیون تومان اعام کرده ولی خودرویی را به بازار 
عرضه نمی کند، مالکان این خودروها، وقتی می بینند کارخانه قیمت را 
باال برده و خودرویی نیز به بازار عرضه نشده، قیمت را باالتر می برند.« 

  
قیمت افزایش یافت اما مطالبات قطعه سازان باقی ماند 

 گرمابی با بیان اینکه افزایش قیمت خودروها در حالی اِعمال ش��ده 
که گزارش این افزایش قیمت هنوز به مجلس نرس��یده اس��ت، اظهار 
کرد: »کاهش تولید خودرو به بیش از ۵0درصد رسیده است و به دلیل 

کمبود قطعات، تحویل خودروها متاسفانه با تاخیر انجام می شود.« 
 وی در ادامه با اعام اینکه از منابع مختلف به مجلس اعام ش��ده 
اس��ت که افزای��ش قیمت خودرو هن��وز تاثیر قابل توج��ه و مثبتی بر 
صنعت خودرو نداش��ته است، بیان کرد: »ضمن اینکه قطعه سازان نیز 
اعام کرده اند ط��ی این مدت، چیزی از مطالبات معوقه آنها که دلیل 
پرداخت نش��دنش از س��وی خودروس��از، واقعی نبودن قیمت ها عنوان 

می شد، وصول نشده است.« 
 این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در این ش��رایط نباید فراموش 
کرد که تاثیر تغییر قیمت ها بی شک به این زودی و در بازه زمانی کوتاه 
مشخص نمی شود، گفت: »اگرچه می توان مطمئن بود تغییر و افزایش 
قیمت خودرو و در مواردی واقعی شدن قیمت خودروها می تواند تاثیر 
مثبت بر این صنعت داش��ته باش��د، اما باتوجه  به اینکه خودروسازان 
مدت طوالنی در شرایط زیان ده فعالیت داشته اند، تاثیرگذاری افزایش 

قیمت ها بر وضعیت این صنعت، نیاز به زمان بیشتری دارد.«

مدیرعام��ل اتحادی��ه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور از انعقاد 
تفاهم نامه ای فی مابین اتحادیه تاکس��یرانی ش��هری کشور، بانک 
قرض الحس��نه مه��ر و بیمه دانا به منظور س��اماندهی بیمه تکمیل 

درمان و شخص ثالث رانندگان حمل و نقل عمومی خبر داد.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، مرتضی ضامنی با بیان 
اینک��ه در کمک های حمایتی به رانندگان، عرضه الس��تیک با نرخ 
مص��وب دولتی را عملیاتی کردیم، اظه��ار کرد: در حوزه های دیگر 

مانند بیمه و معیشت رانندگان نیازمندی ها را احصا کرده ایم.
وی ادامه داد: متأس��فانه رانندگان حم��ل و نقل عمومی از بیمه 
تکمیل درمان برخوردار نیس��تند زیرا این بیمه گروهی است و یک 
نفر باید متولی این موضوع شود. همچنین سایر بیمه نامه های مورد 
نیاز رانندگان مانند بیمه ش��خص ثالث نیز بایس��تی هر ساله برای 

خودرو تهیه شود.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور اف��زود: به 
سبب س��اماندهی این موضوعات، امروز تفاهم نامه ای میان اتحادیه 

تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور، بانک قرض الحس��نه مهر و بیمه 
دان��ا منعقد خواهد ش��د که ط��ی آن راننده برای یکب��ار به بانک 
قرض الحس��نه مه��ر مراجعه خواهد کرد و گش��ایش اعتباری برای 
آن صورت می گیرد و می تواند از بیمه های تکمیل درمان و شخص 
ثالث و یا سایر بیمه های اختیاری تا سقف ۳میلیون تومان استفاده 

کند.
وی تش��ریح کرد: راننده هزینه ای که ب��رای بیمه کرده را بدون 
هیچ گونه س��ود بانکی و با صفر درصد س��ود بانکی طی اقساط ۱۲ 
ماه��ه بدون نی��از به پیش پرداخ��ت، پرداخت خواهد ک��رد. بدین 
صورت رانندگان از بیمه های تکمیل درمان و شخص ثالث بهره مند 

خواهند شد.
ضامنی به یکی دیگر از نیازهای رانندگان خصوصاً حوزه معیشتی 
اش��اره کرد و گفت: در فاز اول این طرح قصد داریم بیمه رانندگان 
را درس��ت کنی��م و در فاز دوم نیز درخصوص تأمی��ن نیاز روزمره 
معیشتی رانندگان قصد داریم از طریق همین کارت هایی که صادر 

خواهد ش��د، ش��رایطی فراهم کنیم که رانندگان از فروش��گاه های 
زنجیره ای خرید و به صورت قرض الحس��نه آن را باز پرداخت کنند 

که تا پایان سال نیز اقداماتی در این راستا انجام خواهد شد.
وی اذع��ان کرد: در حقیقت همه این موارد ذکرش��ده داخل یک 
کارت قرار می گیرد و با این کارت تا س��قف مش��خصی بیمه صادر 
می شود و تا سقف مشخصی نیز رانندگان می توانند از فروشگاه های 
زنجیره ای خرید کنند. همچنین یکی از محاسن این کارت نیز این 
خواهد بود که راننده تنها یکبار برای تکمیل پرونده مراجعه خواهد 
کرد و س��ال های بعد به صورت اتوماتیک بیمه های شخص ثالث و 

تکمیل درمان صادر خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور در ادامه گفت: 
راننده متقاضی تنها یکبار به بانک مربوطه مراجعه می کند و همان 
یکبار برای پنج سال کفایت خواهد کرد و نیازی به مراجعه و تمدید 
مجدد نیس��ت. برای رانندگانی که نسبت به بازپرداخت اقساط شان 

خوش حساب باشند هر سال این بیمه ها صادر خواهد شد.

دلیل ایجاد نشدن تعادل میان عرضه و تقاضای خودرو   

 کاهش قیمت خودرو با توجه  به کمبود عرضه محال است

اعطای تسهیالت »بیمه «ای به رانندگان حمل و نقل عمومی
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اولین رویداد اس��تارتاپ ویکند دانش آموزی با هدف آشنایی دانش آموزان با 
مهارت های مرتبط با خاقیت، ایده پردازی و راه اندازی کسب وکار برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطاع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، اولین رویداد اس��تارتاپ 
ویکند دانش آموزی با هدف آشنایی دانش آموزان 
ب��ا مهارت های مرتبط با خاقی��ت، ایده پردازی 
و راه ان��دازی کس��ب وکار ب��ه هم��ت انجم��ن 
فارغ التحصیان س��مپاد شهرس��تان الرستان و 
حمایت و همکاری بنیاد نخبگان اس��تان فارس 

در الر برگزار شد.
در این دوره که با حضور ۵0 دانش آموز مقطع 
متوسطه برگزار شد، پس از توجیه دانش آموزان 
درخص��وص اهداف و روند دوره های اس��تارتاپ 
ویکن��د، کارگاه��ی درخصوص تفک��ر خاق و 
ایده پ��ردازی برگ��زار و دانش آم��وزان با مفاهیم 
مربوطه آشنا شدند و پس از آن در تیم های پنج 
تا ش��ش نفره به ایده پردازی برای راه اندازی یک 

کسب وکار با سه کلمه تصادفی ارائه شده از سوی مدرسین پرداختند.
پس از این تمرین خاقانه، در فرصتی یک س��اعته به دانش آموزان فرصت 
داده ش��د تا به صورت شخصی یا گروه هایی که خود تشکیل دادند، نسبت به 

ارائه یک ایده برای حل یک مش��کل که منجر به راه اندازی یک کس��ب و کار 
می شود، اقدام کنند.

پس از پایان مهلت یک ساعته، هر فرد یا نماینده گروه در مدت یک دقیقه 
به معرفی ایده خود پرداخ��ت تا دانش آموزان 
پس از ش��نیدن توضیحات مربوط به هر ایده 
در رأی گیری برای انتخاب ایده های پایانی اقدام 
کنند. با پایان ارائه ایده ها و انجام رأی گیری، 9 
ایده ای که بیش��ترین رأی را به خود اختصاص 
دادند انتخاب شده و براساس آنها طراحی گروه 
برای کسب وکار تش��کیل شد. پس از تشکیل 
تیم ه��ا، دانش آموزان ط��ی کارگاهی با مفهوم 
»مدل ها و طراحی بوم کس��ب وکار« آشنا شده 
و بعد از آن با راهنمایی تسهیلگران دوره، شروع 

به تکمیل بوم کسب و کار  خود کردند.
در م��دت فعالی��ت دانش آم��وزان روی بوم 
کسب وکار، کارگاه هایی با عناوین »اعتبارسنجی 
ایده ها« و »س��اخت کمینه محصول پذیرفتنی )MVP(« ارائه شد تا نسبت 
شرکت کنندگان به اعتبارسنجی ایده و همچنین ساخت MVP برای ارائه به 

داوران در پایان دوره، اقدام کنند.

مع��اون وزارت صمت از ت��اش دولت برای بهبود رش��د واحدهای صنعتی 
خبر داد. »حس��ن صالحی نیا« در نشست با فعاالن اقتصادی استان ایام اظهار 
کرد تس��هیاتی در قالب سرمایه در گردش، نوسازی صنایع و طرح های دارای 

پیش��رفت فیزیکی بیش از ۶0درص��د پرداخت 
می ش��ود و واحدهای تولیدی در این س��ه محور 
برمبنای ظرفیت ها با ثبت درخواست در سامانه 
بهین ی��اب و تأیی��د در کارگروه تس��هیل مراکز 
اس��تان ها به بانک ها معرفی می شوند. مدیرعامل 
س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی 
ای��ران با تاکی��د بر تمرکز واحده��ای تولیدی بر 
صادرات به خصوص در اس��تان های مرزی گفت: 
واحده��ای تولی��دی اس��تان ای��ام می توانند از 
پتانس��یل مرزهای اقتصادی برای رونق بخشیدن 
به فضای کس��ب و کار استفاده کنند. صالحی نیا 
ادامه داد: اصلی ترین سیاس��ت دول��ت در حوزه 
اقتصاد رونق تولید در کش��ور است و در تاشیم 

با همکاری مسئوالن کشوری و استانی، بانک های عامل و درایت تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان به راهکارهای مناس��بی برای بهبود روند رو به رشد واحدهای 
صنعتی دس��ت یابیم. صالحی نیا تأمین و تخصی��ص ارز مورد نیاز، تأمین مواد 

اولیه، مشخص کردن زمینه واردات در مقابل صادرات با حمایت سازمان توسعه 
تجارت، پشتوانه سازی سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و اصاح ظرفیت 
واحده��ای تولیدی برای رونق فعالیت های اقتصادی از جمله برنامه های وزارت 
صمت در زمینه حمای��ت از واحدهای تولیدی 
عن��وان و تصریح کرد: ب��ا توجه به تحوالتی که 
در س��طح بین المللی رخ داده دولت در تأمین 
ارز حوزه صنع��ت با برخی محدودیت ها مواجه 
است که براس��اس اولویت های تعریف شده، به 
بخش صنعت در پرداخت ارز توجه شده است. 
صالحی نیا ادامه داد: تاکنون ۱۳00واحد صنعتی 
راکد و نیمه فعال به چرخه تولید بازگشته اند که 
به تبع آن در ایام نیز همین برنامه ها از طریق 
شرکت شهرک صنعتی و سازمان صنعت، معدن 
تجارت دنبال خواهد شد. صالحی نیا تاکید کرد: 
ب��ا توجه به مرزی بودن ایام صادرات غیرنفتی 
به کشور عراق فرصت خوبی برای سرمایه گذاری 
در اس��تان فراهم و همکاری های متقابلی وجود دارد و دارا بودن س��رمایه های 
مادر نظیر پتروشیمی، پاالیشگاه و صنعت سیمان همچنین بازارهای صادراتی 

می توان رونق خوبی در این صنایع داشته باشیم.

استفاده از پتانسیل مرزهای اقتصادی برای رونق  فضای کسب و کاراولین استارتاپ ویکند دانش آموزی برگزار شد

اغل��ب کارآفرینانی که پا به عرصه  کس��ب و کارهای نوپا می گذارند 
در مع��رض محیط بومی تجاری جدید ق��رار می گیرند. مگر اینکه آنها 
ایده ه��ای جدید خود را با پیش زمینه  مالی ارائه کنند. آنها در مواجهه 
با افرادی مثل س��رمایه گذاران خطر پذیر، س��رمایه گذاران فرشته خو و 
تامین کنندگان مالی جمعی گمراه می ش��وند و البته تعداد این افراد به 

صورت روزانه رشد می کند.
 یک��ی دیگر از تص��ورات اش��تباه کارآفرینان نوپا اس��تفاده کردن از 
ش��تاب دهنده ها و مراکز رش��د به جای یکدیگر یا در نظر گرفتن آنها 

به عنوان مفاهیمی یکسان است.
به طور حتم مراکز رش��د و ش��تاب دهنده ها هر کدام برنامه هایی را 
برای هدایت کسب و کارها، پیشبرد مدل کسب و کار و استراتژی های 
آنها دارند اما هدف اصلی این دو آراستن کسب و کارها برای ارزشمند 
به نظر رس��یدن در نظر سرمایه گذاران اس��ت. با این حال تفاوت های 
کلیدی بین مراکز رشد و شتاب دهنده ها وجود دارند. زمانی که فرآیند 
انتخاب و س��رمایه گذاری را بررسی می کنیم، تمایز بین این دو بیشتر 

نمایان می شود.
تفاوت مراکز رشد و شتابدهنده ها از نظر هدف:

مراکز رشد از کسب و کارهای نوپایی که در حال ورود به مراحل اولیه  
راه اندازی س��ازمان خودشان هستند، حمایت می کنند. کسب وکارهای 
نوپایی که دارای ایده ای نوین برای ورود به بازار هستند اما هیچ مدل 

کسب و کار و مسیری برای تبدیل ایده  ابتکاری به واقعیت ندارند.
ش��تاب دهنده ها سرعت رشد کس��ب و کارهای موجودی که ایده و 
مدل کس��ب و کار را دارند، افزایش می دهند. برنامه های آنها براساس 
مبان��ی کس��ب و کارها و با ه��دف هدایت روبه جلوی آنها به س��مت 

سرمایه گذاران و تاثیرگذاران کلیدی تنظیم شده است.
تفاوت مراکز رشد و شتابدهنده ها از نظر چارچوب زمانی:

عملکرد مراکز رش��د براساس چارچوب زمانی با انتهایی باز است. به 
عبارتی تمرکز محوری آنها به جای نگرانی برای س��رعت رشد کسب و 
کارهای نوپا، روی طول عمر آنها اس��ت. برای مراکز رش��د، غیرمعمول 
نیست که کسب و کاری را حتی به مدت یک سال و نیم هدایت کنند.
عملکرد ش��تاب دهنده ها براساس چارچوب زمانی مشخص و به طور 
معمول س��ه تا چهار ماهه اس��ت. در طول این دوره، کسب و کارهای 
نوپا س��ازمان خود را با حمایت مربی ها و س��رمایه  فراهم ش��ده توسط 
شتاب دهنده ها توسعه می دهند. در انتهای برنامه های شتاب دهنده ها، 
کسب و کارهای نوپا فرصت معرفی خود به سرمایه گذاران را به دست 

می آورند.
تفاوت مراکز رشد و شتابدهنده ها از نظر فرآیندهای اجرایی:

مراکز رش��د زمان و منابع مورد نیاز برای پیش��برد کسب وکارهای 
محل��ی را فراهم می کنند. آنه��ا معموالً وظیفه  ایجاد ش��غل یا یافتن 
راه هایی برای دریافت مجوز مالکیت معنوی را برعهده دارند. کس��ب و 
کارهای نوپا مجرایی برای انجام هر دو هس��تند. از آنجایی که پروراندن 
و حمایت کردن از کسب و کارهای نوپای محلی، بخشی از منشور مراکز 
رش��د است، فشار کمتری بر ایجاد کس��ب و کارهای نوپا با قابلیت رشد 
سریع، وارد می کنند، بنابراین حتی کسب و کارهایی که رشد آهسته تر 

یا مقیاس پذیری کمتری دارند هم کاندیدای مناسبی برای مراکز رشد 
هستند. 

ش��تاب دهنده ها برای ارائه مج��وز ورود به برنامه های ش��ان از مدل 
سنتی تر و رس��می تری استفاده می کنند. ش��رکت کنندگان باید برای 
انتخ��اب تعدادی از بخش های برنامه، درخواس��ت دهند. این برنامه ها 
به ش��دت رقابتی هس��تند. زیرا ش��تاب دهنده ها باید برترین کس��ب و 
کارها را از سراس��ر کشور انتخاب کنند. رقابت بین کسب و کارهایی با 
مقیاس پذیری بیش��تر، نمایش قابلیت رشد سریع تر )ظرف چند ماه( و 

قابلیت سرمایه پذیر بودن است.
مقایسه مراکز رشد و شتابدهنده ها از نظر محیط

مراک��ز رش��د و ش��تاب دهنده ها ه��ر دو محیط��ی ب��رای همکاری 
و مربی گ��ری را در اختیار کس��ب و کارها می گذارن��د. این محیط به 
شرکت های نوپا این امکان را می دهد که فضایی را به اشتراک بگذارند 
و به تعداد زیادی از منابع و بازخورد همتای خود دسترس��ی داش��ته 
باش��ند. هر دوی آنها کارآفرینان و کارشناسان خبره را به عنوان مربی 

در کنار کسب و کارهای نوپا قرار می دهند.
سرمایه گذاری جسورانه

معموالً تامین مالی مراکز رش��د توس��ط دانش��گاه ها یا سازمان های 
توس��عه اقتصادی انجام می شود و خودشان در کس��ب و کارهای نوپا 
س��رمایه گذاری نمی کنند. همچنین آنها بخش��ی از س��هام کس��ب و 

کارهای مورد حمایت شان را نمی گیرند.
ش��تاب دهنده ها در ازای درص��د از پیش تعیین ش��ده ای از س��هام 
کس��ب و کارها در آنها س��رمایه گذاری می کنند، اما ش��تاب دهنده ها با 
توجه به این نوع س��رمایه گذاری، مسئولیت بیشتری در قبال موفقیت 

کسب و کارها دارند.
کارآفرین��ان در زم��ان تصمیم گی��ری درخص��وص مراکز رش��د یا 
ش��تاب دهنده ها باید در جست وجوی تناس��ب صحیح باشند. بسیاری 
از کسب و کارهای نوپا می توانند از مزایای مراکز رشد بهره مند شوند، 

ولی تعداد بسیار کمتری از آنها برای شتاب دهنده ها مناسب هستند.
مراکز رش��د تمایل به همکاری با کسب وکارهای نوپایی دارند که در 
حال شکل گیری هستند، احتماال نیازی به سرمایه گذاری ندارند، فقط 
می خواهند بخش��ی از کس��ب و کارهای نوپای محلی باشند، احتماالً 
دارای چارچوب زمانی طوالنی تری هس��تند یا آنقدر جدید هستند که 

هنوز برخی اصول اولیه آنها مورد بررسی قرار نگرفتند.
شتاب دهنده ها درخواس��ت هایی از سراسر کشور دریافت می کنند و 
باید از بین صدها متقاضی واجد ش��رایط انتخاب کنند. کسب وکارهای 
درخواست کننده باید قادر به اثبات سرمایه پذیر بودن و مقیاس پذیری 

سریع باشند.
همچنین باید توانایی انتقال به شهر مورد نظر شتاب دهنده با هدف 
به حداقل رساندن مدت زمان مورد نیاز را داشته باشند. در بیشتر موارد 
صندوق ش��تاب دهنده ها اولین س��رمایه گذار خارجی کسب و کارهای 

نوپا هستند.
با توجه به اینکه مراکز رش��د و شتاب دهنده ها هر کدام مزایای قابل 
توجهی دارند و نباید به عنوان مفاهیمی یکس��ان در نظر گرفته شوند. 
در نهای��ت کارآفرین��ان از طریق خودآگاهی دقیق قادر به تش��خیص 

مناسب ترین گزینه برای کسب وکارشان هستند.
entrepreneur/modirinfo :منبع

شتاب دهنده یا مرکز رشد؟ کدام یک برای کسب و کارتان 
مناسب تر است؟

اپل، فیس بوک را از استفاده از برنامه های iOS منع کرد

دریچــه

دبیر س��تاد توس��عه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری گفت کارخانه ن��وآوری تبریز با حمایت معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و با همکاری اس��تانداری آذربایجان شرقی در سال آینده 

راه اندازی می شود.
 کامبی��ز مهدی زاده درب��اره راه اندازی کارخانه ن��وآوری آزادی در تهران و 
کانش��هرها و در آین��ده در ش��هر تبریز اظهار کرد: با توج��ه به پیگیری های 
انجام ش��ده و همکاری و نگاه مثبت استاندار آذربایجان شرقی به حوزه علم و 
فناوری در سال آینده فضای کارخانه نوآوری و بسترهای فنی برای راه اندازی 

این کارخانه فراهم می شود.

کارخانه نوآوری تبریز راه اندازی 
می شود

بهارناز بیدار
کارشناس ارشد کارآفرینی سازمانی

سوءاستفاده  فیس بوک از اطالعات کاربران، همکاری های آتی این شبکه  پرطرفدار اجتماعی با اپل را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش زومیت، اپل حاضر نیست فقط به این دلیل خطر کند که فیس بوک اعالم کرده نسخه تحت iOS اپلیکیشن جنجال برانگیزش 
را تعطیل می کند. این شـرکت در بیانیـه ای در Recode اعالم کرد آنها تالش می کنند مجوزهای تجاری استفاده شـده  فیس بوک برای 

توزیع این نرم افزار در محیط های خارج از اپ استور را لغو کنند.
به گفته  سـخنگوی اپل، اسـتفاده  شـبکه  اجتماعی فیس بـوک از مجوزهای تجاری برای توزیع اپلیکیشـن ها در میـان افرادی غیر از 
کارکنان آن، »نقض آشـکار« توافق ها با اپل بود. متهم اصلی در این رسـوایی اپلیکیشـن تحقیقاتی فیس بوک است که در ازای دریافت 
اطالعـات کاربـران پول پرداخـت می کرد، اما تصمیم اپل می تواند پیامدهای سـنگینی بر فیس بوک تحمیل کند و باعث شـود خیلی از 
ابزارهای داخلی آن از کار بیفتند. یکی از منبع های The Verge گفت پس از آنکه اپل مجوزهای مرتبط را لغو کرد، اپلیکیشن های مهم 
فیس بوک های تحت iOS، ازجمله مسـنجر و اینستاگرام، از کار افتادند. همچنین، آن دسته از برنامه های طراحی شده فقط برای کاربرد 
داخلی، مانند منوهای غذایی و برنامه های حمل ونقل نیز متوقف شـدند. لغو قطعی مجوزهای این برنامه ها به مشـکلی بسیار جدی برای 

فیس بوک تبدیل شده است.
فیس بوک که تصمیم گرفته بود اپلیکیشن تحقیقاتی اش به نام Facebook Research را تعطیل کند، به تازگی از آن دفاع کرده است. 

سه شنبه
16 بهمن 1397
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رئیس انجمن کارگران ساختمانی با اشاره به معطلی سه ساله آیین نامه 
اجرایی ماده ۱8 قانون بهبود فضای کسب و کار برای امضای وزیر کار، از 
اشغال ۳0درصد بازار کار ساختمان توسط استادکاران غیرایرانی خبرداد.

اکبر ش��وکت در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
با اش��اره به تدوی��ن آیین نام��ه اجرایی ماده 
۱8 قان��ون بهبود مس��تمر فضای کس��ب و 
کار گف��ت: در این م��اده وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی مکلف ش��ده به منظور ارتقای 
کیفیت خدمات، شفاف س��ازی و شکل گیری 
ب��ازار کار در زیربخش ه��ای مختل��ف بخش 
س��اختمان و ایج��اد س��هولت و امنیت برای 
متقاضی��ان نی��روی کار، زمینه ش��کل گیری 
بخ��ش  در  ش��اغان  صنف��ی  تش��کل های 

ساختمان را فراهم کند.
وی ادامه داد: براس��اس م��اده مذکور، این 
تش��کل ها بای��د مس��ئولیت تعیی��ن هویت، 

طبقه بن��دی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجوی��ان به کارفرمایان، معرفی 
کارگران و اس��تادکاران ب��ه مراکز فنی و حرف��ه ای و پیگیری امور بیمه 
درمان، بازنشستگی و امور رفاهی شاغان در بخش ساختمان را برعهده 

بگیرند. رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی 
کشور افزود: آیین نامه اجرایی ماده ۱8 قانون مذکور در سال 9۴ با دستور 
نهاوندیان مسئول دفتر وقت رئیس جمهور با مساعدت مرحوم نوربخش، 
رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی توسط 
موسس��ه عال��ی پژوه��ش س��ازمان تامین 
اجتماعی ب��ا همکاری کارشناس��ان وزارت 
کار، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تامین 
اجتماعی و کانون های کارفرمایی و کارگری 
تدوین و به وزارت کار ارسال شد، اما اکنون 
پس از س��ه سال همچنان در این وزارتخانه 

خاک می خورد.
شوکت با تشریح مزایای آیین نامه اجرایی 
ماده ۱8 قانون بهبود مس��تمر فضای کسب 
و کار گفت: یکی از مهمترین مش��کات در 
مش��اغل مربوط به ساخت و س��از، فعالیت 
تع��داد زی��ادی از کارگران و اس��تادکاران 
غیرماه��ر اتب��اع بیگان��ه در این حوزه اس��ت، به طوری که اس��تادکاران 
غیرایران��ی در صنعت س��اختمان ۳0درصد از  نی��روی کار این بخش را 

تشکیل می دهند.

حجت االسام ابراهیم حیدری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره 
به اینکه توجه به علم و نخبگان علمی از صدر اسام تاکنون حائز اهمیت بوده 
و در هیچ دینی مانند اس��ام به این مس��ئله به صورت ویژه نگاه نشده است، 

اظهار ک��رد: با توجه به اینکه پیش��رفت های به 
دست آمده پس از انقاب اسامی مرهون وجود 
نخبگان کشور است، اما اکنون این قشر در جامعه 

مظلوم هستند.
وی در ادامه با بی��ان اینکه اکنون مازندران را 
تنها با جنگل و دریا می شناس��ند، تصریح کرد: 
نخبگان علمی فراوانی در این استان حضور دارند 

که از سرآمدان حوزه های مختلف هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان 
اینکه علما از بزرگترین واقفان مازندران هستند، 
خاطرنش��ان کرد: ۷۲۴ واقف استان مازندران را 

علما تشکیل داده اند.
حیدری با بیان اینکه س��ازمان اوقاف بیش از 

۵00 پ��روژه در بحث بقاع متبرکه را در دس��ت اجرا دارد، یادآور ش��د: اوقاف 
در کنار دولت در تمامی زمینه ها ایس��تاده و به خصوص در حوزه های علمی 

کارهای بزرگی انجام داده است.

وی اف��زود: از مهم تری��ن اقدامات اوق��اف در حوزه عل��م و پژوهش احداث 
مجهزترین مدرسه فناوری با همکاری آموزش و پرورش در شهرستان قائمشهر 

بوده است.
س��هم ی��ک درص��دی ناخال��ص داخل��ی 
ش��رکت های دانش بنی��ان و فناوری های نوین 

در کشور
در ادامه این مراس��م محس��ن جهانشاهی، 
رئیس بنیاد نخبگان مازندران با اشاره به اینکه 
در عرصه علم و فناوری تنها مسائل مالی چالش 
اصلی نیست، اظهار کرد: دیده شدن نخبگان و 
کارهای آنان در کشور و ارائه تسهیاتی مناسب 
ب��ا بودجه محدود کش��ور می تواند باعث ایجاد 

انگیزه در این قشر شود.
وی با بیان اینکه پس از تهران که جایزه امام 
صادق )ع( را ارئه داد مازندران دومین اس��تانی 
ب��وده که در این حوزه جای��زه امام محمد باقر 
)ع( را برقرار کرده اس��ت، تصریح کرد: در سال های اخیر پیشرفت های علمی 
بسیاری در حوزه دفاعی، هوافضا و نظامی داشته ایم که مرهون نظام جمهوری 

اسامی هستیم.

سهم یک درصدی ناخالص داخلی شرکت های دانش بنیان و فناوری های نوینماده ۱8قانون بهبود فضای کسب وکار 3 سال معطل امضای وزیر

استارتاپ Beepi در بازار خریدوفروش آناین خودروهای دستِ دوم 
فعالی��ت می کرد و با وجود درآمد ۷ میلیون دالری در ماه، نتوانس��ت 

به کارش ادامه دهد.
این روزها اغلب اس��تارتاپ ها با هدف  گرفتن بازارهای جدید تاش 
می کنند محصولی درخورتوجه را با قیمت ارزان تر به مش��تریان عرضه 
کنند. به اس��تارتاپ هایی که محصول یا خدمات موردنیاز را به روشی 
آس��ان تر و ارزان تر به بازار ارائه می دهند، »اخالگر« گفته می شود. با 
اینکه این اس��تارتاپ ها برای سایر کسب وکارها اختال ایجاد می کنند، 
همیشه جایگاه مناسبی در بازار پیدا می کنند. چنین بازاری طرفداران 
زی��ادی دارند و اس��تارتاپ هایی زی��ادی حاضرند ب��رای ورود به آن با 

یکدیگر رقابت کنند.
اس��تارتاپ Beepi نیز یکی از اس��تارتاپ هایی بود که قصد داش��ت 
در بازار خرید وفروش خودروهای دس��تِ دوم اخت��ال ایجاد کند. این 
اس��تارتاپ می خواس��ت روند معام��ات خودرو را هم ب��رای خریدار و 

ه��م برای فروش��نده تس��هیل 
نه تنها   Beepi کند. خدم��ات 
فروش��ندگان  و  خری��داران 
مرتب��ط را به یکدیگ��ر معرفی 
می ک��رد؛ بلکه قیمت تضمینی 
پیش��نهاد  فروش��ندگان  ب��ه 
م��ی داد. تضمین قیمت فروش 
خودرو بدین صورت بود که اگر 
نمی توانست خودرو را در زمان 
تعیین شده بفروشد، خودش آن 
را از فروشنده می خرید. فرآیند 
به ش��کلی مش��ابه  نیز  خری��د 
تسهیل ش��ده بود؛ بدین شکل 
ک��ه خودروه��ا را از همه نظ��ر 
بازرس��ی می ک��رد و هم��راه  با 
تمام��ی مدرک ها و پرونده های 
الزم به مشتری تحویل می داد؛ 
یعنی مشتریان تا قبل از خرید 
خودرو، نمی توانستند آنها را از 

نزدیک ارزیابی کنند.
اس��تارتاپ Beepi باتوج��ه  به ب��ازار خودروهای دس��تِ دوم و روند 
در حال  گسترش بازارهای آناین، خدمات بهتر و آسان تری در مقایسه 
 با س��ایر کسب وکارهای فعال در این زمینه به خریداران و فروشندگان 
ارائ��ه می داد. س��رمایه گذاران نیز ب��ا این موضوع مواف��ق بودند و این 
شرکت توانس��ت ۱۴9 میلیون دالر سرمایه جذب کند و ارزش آن در 

اوجش به ۵۶0 میلیون دالر رسیده بود.
ب��ا  این  حال، Beepi نتوانس��ت با ن��وآوری خود در روند تس��هیل 
خریدوف��روش خودرو، تغییری در دنیای خودروهای دس��تِ دوم ایجاد 
کند و مانند بس��یاری از استارتاپ ها، با کمبود بودجه مواجه شد. آنها 
حتی تاش کردند کسب وکارش��ان را به س��ایر استارتاپ های فعال در 
 DGDG و Fair.com زمینه  معامله  خودروهای دس��تِ دوم مانن��د
بفروشند، اما موفق نبودند و شرکت به طور کلی تعطیل شد. همچنین، 

بخش هایی از آن برای پرداخت قروض فروخته شد.

بازار خریدوفروش خودرو های دس��تِ دوم بس��یار ب��زرگ و احتمال 
شکست خوردن آن اندک است؛ پس چه اتفاقی برای این شرکت افتاد؟ 
Beepi در انج��ام چ��ه کارهایی کوتاهی کرده بود ی��ا چه کارهایی را 

نباید انجام می داد؟
Beepi دالیل شکست استارتاپ

دالیل اصلی شکس��ت استارتاپ ها در چش��م انداز بنیان گذاران آن و 
عملکرد شرکت خاصه می ش��ود. TechCrunch با انتشار مقاله ای 

چند دلیل اصلی را برای شکست استارتاپ Beepi برشمرده است.
Beepi با اینکه ماهانه ۷ میلیون دالر درآمد داش��ت، به دلیل حقوق 
زیاد کارمندان و اضافه کاری و هزینه های غیرضروری با کمبود بودجه 
مواجه ش��د. این استارتاپ همچنین عملکرد مناسبی در فرآیند جذب 
س��رمایه نداشت. ش��رکت در بهترین روزهایش ۳00 کارمند استخدام 

کرده بود که نقش پررنگی در کاهش بودجه  شرکت داشتند.
طب��ق گزارش وال اس��تریت ژورنال، این اس��تارتاپ به دنبال دریافت 
س��رمایه  ۳00 میلیون دالری 
بود تا ارزشش را به ۲ میلیارد 
اعتماد به نفس  برس��اند.  دالر 
کس��ب وکار  ب��ه  اعتق��اد  و 
الزمی  و  مثب��ت  ویژگی های 
ارزیابی  ام��ا چنی��ن  اس��ت، 
اس��تارتاپ  برای  بلندمدت��ی 
همیش��ه ب��ه شکس��ت ختم 

خواهد شود.
م��دل  اش��کاالت  به ج��ز 
کس��ب وکار، دالی��ل دیگری 
نیز در شکست این استارتاپ 
نقش داش��تند. یکی از دالیل 
این ب��ود ک��ه مش��تریان به 
به ش��خص  کام��ل  اعتم��اد 
روند خریدوفروش  در  س��وم 
نداش��تند.  خ��ودرو عاقه ای 
خرید خودرو، حتی خودروی 
دس��تِ دوم، یکی از معامات 
مالی مهم و ب��زرگ  برای هر 
ش��خصی محسوب می ش��ود و انجام چنین معامله ای به صورت آناین 

کمی برای مشتریان ناخوشایند است.
مردم معموال دوس��ت دارند پیش از خرید خ��ودرو، آن را از زوایای 
مختلف بررس��ی کنند، کمی با آن رانندگی کنند، صندلی ها را بررسی 
کنند و خودش��ان موت��ور خودرو را ارزیابی کنند. آنه��ا باید از نزدیک 
 Beepi .ببینند آیا خودرو می تواند نیازهای شان را برطرف کند یا خیر
با ح��ذف این مراح��ل فکر می کرد رون��د غیرض��روری خریدوفروش 
خودرو را حذف کرده اس��ت؛ درحالی که مهم ترین اصل، یعنی شناخت 

مشتری ها را نادیده گرفته بود.
شکس��ت Beepi دلیلی ب��ر ناکامی تمام کس��ب وکارهای فعال در 
بازار آناین نیس��ت، اما چنین داستان هایی به رقبا می آموزد که نباید 

نیازهای مشتری را دستِ کم بگیرند.  
FORBES/zoomit :منبع

Beepiمعرفی استارتاپ 
شکست در بازار خرید و فروش خودرو

اپل، فیس بوک را از استفاده از برنامه های iOS منع کرد

یادداشـت

مدیرعامل انجمن باران بینش استان کرمان از اجراشدن طرح مدرسه کسب 
و کار طی چهار مرحله با همکاری دستگاه های اجرایی این استان خبر داد.

امیر یزدی زاده، مدیرعامل انجمن باران بینش استان کرمان گفت: این طرح 
ب��ه چهار مقوله اس��تعدادیابی، آموزش کاربردی، اج��را و نظارت توجه دارد و 
ب��رای اینکه بتوان اف��راد را در این زمینه راهنمایی کرد، تمهیدات الزم در هر 

مرحله اندیشیده شده است.
وی ه��دف از اجرای این طرح را هدفمند کردن ترویج فرهنگ کارآفرینی و 
آموزش الزم برای افراد مس��تعدی که توانایی راه اندازی کسب و کار را دارند، 

عنوان کرد.

طرح مدرسه کسب و کار در کرمان 
اجرایی می شود

این شـرکت مدعی شـده به دلیل اسم گویای اپلیکیشـن مذکور که از ماهیت تحقیقاتی آن حکایت می کند و نیز پس از ثبت نام و ورود 
کاربر به آن، به صورت آشکار پیام رسانی می شد، نمی توان آن را برنامه ای محرمانه تلقی کرد. همچنین، فیس بوک با کم اهمیت جلوه دادن 
کشف این موضوع که برخی از کاربران اپلیکیشن جاسوس را نوجوانان تشکیل می دادند، به این نکته اشاره می کند که کمتر از 5درصد 
از کاربـران نوجـوان بوده اند و والدین همه  آنها نیز فرم هـای رضایت نامه ها را امضا کرده بودند. با این  حـال، هیچ کدام از این توضیحات 
نمی تواند توجیه کند چرا فیس بوک از مجوزهای تجاری این شـرکت برای ارائه  اطالعات به اپلیکیشـن هایی غیر از فیس بوک اسـتفاده 
کرده اسـت. صرف نظر از هر توجیه ارائه شـده برای انجام این کار، این اقدام باعث شد تنش ها و اختالف های بین اپل و فیس بوک شدت 
بیشتری بگیرد. حفظ حریم خصوصی یکی از اصول محوری است که اپل برای خود تعریف کرده و در سال 20۱8، تیم کوک، مدیر ارشد 
اپل، به دلیل آنچه اسـتانداردهای ضعیف برای حفظ حریم خصوصی نامید، به شـدت از فیس بوک انتقاد کرد. در پاسـخ به این انتقادها، 
مـارک زاکربـرگ، مدیرعامل فیس بوک نیز این ادعـا را مطرح کرد که کوک حقیقت را نمی گوید. اختالف هـای آنها زمانی باال گرفت که 
اپل در اواخر سـال 20۱8، فیس بوک را واداشـت سرویس تغییردهنده  IP خود را متوقف کند؛ سرویسی که بعدها به ابزار تحقیقاتی آن 
تبدیل شـد. اپل و فیس بوک دشـمنان  قسم خورده هم نیسـتند، ولی اپل با لغو مجوزهای تجاری فیس بوک، به حل اختالفات میان آنها 

کمک نمی کند.



امروزه، هر شرکتی بایس��تی تولیدات خود را تبلیغ کند تا به مشتریان 
در مورد این محص��والت اطاعاتی ارائه کند، فروش خود را افزایش دهد، 
ارزش بازار کسب کند و در صنعت نام و شهرت به دست آورد. تکنیک  های 
تبلیغات��ی خاق، ابزار ارتباطی ای هس��تند که یک ش��رکت یا کس��ب و 
کاره��ای دیگر برای جلب توجه، درگیر کردن اذهان، ایجاد احساس��ات و 
تغییر درک عمومی به کار می گیرد. هر کس��ب وکاری هزینه های گزافی را 
برای تبلیغ محصوالت یا تولی��دات خود خرج می کند، اما تنها زمانی این 
هزینه به موفقیت منجر می ش��ود ک��ه بهترین تکنیک های تبلیغات برای 
تبلیغ محصول استفاده شود. بسیاری از تولیدکنندگان و یا ارائهدهندگان 
محصوالت و خدمات، با استفاده از تکنیک های تبلیغاتی رایج و اثبات شده، 
احتمال بازگشت س��رمایه تبلیغاتی خود را افزایش میدهند. تکنیک های 
تبلیغاتی رایج در انتقال پیام تبلیغاتی برای موفقیت و ماندگاری بیش��تر 
محصول در ذهن مخاطب مورد استفاده قرار میگیرند، بنابراین در اینجا به 
تکنیک های تبلیغاتی رایج که بیشتر توسط تبلیغاتکنندگان برای به دست 

آوردن نتیجه  مطلوب مورداستفاده قرار می گیرد می پردازیم.
تکنیک های تبلیغاتی ۱: نیازهای عاطفی

تکنیک ه��ای تبلیغات��ی با کم��ک دو عامل انجام می گی��رد - نیازهای 
مشتریان و عامل ترس. رایج ترین درخواست ها تحت تأثیر نیاز عبارتند از:

 •  نیاز برای چیزی جدید
• نیاز برای پذیرفته شدن

• نیاز برای نادیده گرفته نشدن
• نیاز برای تغییر چیزهای کهنه و قدیمی

• نیاز امنیت
• نیاز برای جذاب بودن و . . . ،

رایج ترین درخواست های تحت تأثیر ترس عبارتند از:
• ترس از تصادف

• ترس از مرگ
• ترس از طرد شدن
• ترس از بیمار شدن

• ترس از پیر شدن و . . ..
تکنیک های تبلیغاتی 2: تبلیغات تشویقی

این یکی از تکنیک های تبلیغاتی شامل دادن نمونه ای رایگان از محصول 
به مش��تریان  است. این محصوالت در نمایشگاه ها، رویدادهای تبلیغاتی و 

کمپین های تبلیغاتی برای جلب توجه مشتریان ارائه می شود.
تکنیک های تبلیغاتی 3: تبلیغات دسته ای

این نوع از تبلیغات ش��امل قانع کردن مش��تریان برای ملحق ش��دن به 
گروهی از افراد است که محصول را خریده اند و برنده هستند. برای مثال، 
تبلیغات جدید شامپو پانتن که در آن می گوید: »۱۵0 میلیون نفر از زنان 

به پانتن اعتماد دارند، شما چطور؟«
 تکنیک های تبلیغاتی 4: واقعیت ها و آمار

در ای��ن تکنیک تبلیغاتی، تبلیغ کنندگان از ارقام، ش��واهد و نمونه های 
واقعی اس��تفاده می کنند تا کیفیت محصوالت خود را نش��ان دهند. برای 
مثال، تمیزکننده  سطوح Lizol 99,99درصد از جرم ها را تمیز می کند و 

یا ۷0درصد از دندان پزشکان دنیا Colgate را توصیه می کنند.
تکنیک های تبلیغاتی 5: تبلیغات ناتمام

ای��ن یکی از تکنیک های تبلیغاتی اس��ت که در آن تبلیغات کنندگان با 
کلمات بازی می کنند و ادعا می کنند که محصول آنها بهتر کار می کند یا 

تأثیر بهتری دارد، اما هیچ وقت نمی گویند که تا چه اندازه بهتر از ش��رکت 
یا کسب وکار رقیب است. 

 تکنیک های تبلیغاتی 6: واژه های چندمعنایی
در ای��ن تکنیک تبلیغاتی، تبلیغ کنندگان نمی گویند که بهتر از دیگران 
هستند و انکار هم نمی کنند. برای مثال، محلول ریزش موی سان سیلک 
ری��زش را کم می کند. این تبلیغات نمی گوید که این محلول ریزش مو را 

متوقف می کند.
تکنیک های تبلیغاتی 7: تأیید کردن

اس��تفاده از افراد مش��هور و س��لبریتی ها نیز یکی دیگر از تکنیک های 
تبلیغاتی موثر به شمار می رود. تبلیغ کنندگان از افراد مشهور برای تبلیغ 
محصوالت ش��ان استفاده می کنند. افراد مشهور و یا ستاره ها این محصول 
را از طریق بازگو کردن تجربیات خودشان از استفاده از آن محصول تأیید 
می کنند. اخیراً یک گالری جواهرات از سوپراستار معروف آمیتاب باچان و 
همسرش برای تبلیغ محصوالت شان استفاده کردند. تبلیغ نشان می داد که 
چگونه آمیتاب همسرش را با خرید از این برند تحت تأثیر قرار داده است.

تکنیک های تبلیغاتی 8: تحسین و تمجید مشتریان
یکی از تکنیک های تبلیغاتی که در آن تبلیغ کنندگان از جمله ای اساسی 
و اصلی استفاده می کنند که در آن از مصرف کنندگانی که محصوالت آنها 
 Revloon ،را خریداری می کنند تعریف و تمجی��د می کنند. برای مثال

این طور می گوید »چون شما ارزش این را دارید.«
تکنیک های تبلیغاتی 9: خانواده  ایدهآل و بچه های ایدهآل

تبلیغ کنندگان با اس��تفاده از این تکنیک تبلیغاتی نش��ان می دهند که 
خانواده های��ی که از محصوالت آنها اس��تفاده می کنند ش��اد، خوش��حال 
و خوش ش��انس هس��تند. تبلیغات همواره یک خانه  مرتب با دکوراسیون 
خوب دارد و بچه های مؤدب و خانواده یک خانواده ساده و دوست داشتنی 
هس��تند. برای مثال، تبلیغات صابون Dettol تمام افراد خانواده را نشان 
می ده��د که از این صابون اس��تفاده می کنند و درنتیج��ه از میکروب ها و 
ویروس ها در امان هستند. آنها در مقایسه با سایر افرادی که از این صابون 
اس��تفاده نکرده اند، یک خط رنگی از فلورس��نت را که کل بدن هر یک از 

اعضای خانواده می پوشاند، نشان می دهد.
تکنیک های تبلیغاتی ۱0: تبلیغات میهن پرستانه

این تبلیغات نشان می دهد که افراد می توانند با مصرف کاالها و خدمات 
کشور خودشان از آن حمایت کنند. برای مثال، برخی از کاالها با هم یک 
اتحادیه تشکیل دادند و در تبلیغات شان ادعا کرده اند که  هر کس یکی از 

این محصوالت را بخرد به یک بچه برای رفتن به مدرسه کمک می کند. 
 تکنیک های تبلیغاتی ۱۱: پرسش )نظرسنجی( از مشتریان

یکی از تکنیک های تبلیغاتی که تبلیغ کنندگان از آن برای پرسیدن سؤال 
از مصرف کنندگان استفاده می کنند تا عکس العمل )پاسخ( مصرف کنندگان 
به محصوالت شان را ببینند. برای مثال، تبلیغات Amway دائما سؤاالتی 
از این قبیل می پرس��د: چه کس��ی این تعداد مزرعه  ارگانیک در طبیعت 
دارد؟ چه کسی این قدرت را به شما می دهد که در سن ۷0 سالگی بتوانید 
از پله ها باال بروید؟ چه کس��ی به بچه ها کمک می کند تا با تغذیه  مناسب 
رش��د کنند؟ آیا کسی هست که به تمام س��ؤالها گوش دهد؟ و درنهایت 

پاسخ می آید: »Amway: ما گوش می کنیم.«
تکنیک های تبلیغاتی ۱2: رشوه، از رایج ترین تکنیک های تبلیغاتی

این تکنیک، به اصطاح، رش��وه دادن به مشتریان است که اگر کسی از 
محصوالت ش��ان خرید کند چیزی اضافه را به عنوان رشوه به آنها می دهد، 
این کار با جماتی مانند »یک تی ش��رت بخر و یکی رایگان ببر« و یا »دو 
س��ال عضو باشگاه شو و در تمامی خدمات ۲0درصد تخفیف بگیر« انجام 

می شود.

تکنیک های تبلیغاتی ۱3: تبلیغات جایگزین
ای��ن تکنیک توس��ط ش��رکت هایی انج��ام می ش��ود ک��ه نمی توانند 
محصوالت ش��ان را به طور مستقیم تبلیغ کنند. تبلیغ کنندگان از تبلیغات 
غیرمس��تقیم برای تبلیغ محصوالت آنها استفاده می کنند و به این وسیله 
مصرف کنن��دگان در م��ورد محصوالت آنها اطاعاتی به دس��ت می آورند. 
بزرگ تری��ن مثال از این تکنیک تبلیغات نوشیدنی هاس��ت. این تبلیغات 
هرگز فردی را نش��ان نمی دهد که در حال نوشیدن چیزی است و به جای 
آن  کسانی را نشان می دهد که در حال خوردن آب معدنی و یا آب گازدار 

هستند.
اینه��ا مهم ترین تکنیک های تبلیغاتی هس��تند که تبلیغکنندگان برای 
تبلیغات کاالها از آنها بهره می گیرند. تکنیک  های تبلیغاتی متفاوت دیگری 
هم برای تبلیغات آناین اس��تفاده می شود، از جمله تبلیغات بنری که در 

آن یک بنر تبلیغاتی در صفحه  اینترنتی گذاشته می شود، 
تکنیک های تبلیغاتی ۱4: نماد، تشبیه و استعاره 

اس��تفاده از نمادها، تشبیه و اس��تعاره یکی از خاقانه ترین تکنیک های 
تبلیغاتی اس��ت. در تشبیه، دو چیز را به هم مانند و با استفاده از ابزارهای 
همانند س��ازی میان آنها ارتباط برقرار می کنیم. مثا به سفیدی برف، به 
نرم��ی پَر و…. در اس��تعاره دو چیز را بی واس��طه به هم مرتبط می کنیم، 
مثا  آرامش برای بیمه و… برای استفاده از تکنیک های تبلیغات نمادین 
دست شما بسیار باز است و می توانید محصول خود را به چیزی تشبیه و 

ویژگی های برجسته و وجه تمایز آن را مورد تاکید قرار دهید.
 تکنیک های تبلیغاتی رایج در تبلیغات کودکان

۱. کودکان ایدهآل
کودکان��ی ک��ه در تبلیغات حضور دارن��د کمی بزرگ ت��ر و یا تا حدی 
ایده آل تر از مخاطبین تبلیغات هستند. آنها درواقع الگوهایی برای کودکان 
مورد خطاب تبلیغات هستند و تبلیغ کنندگان می خواهند کودکانی که آنها 
را می بینند بخواهند شبیه آنها شوند. برای مثال تبلیغاتی که برای کودکان 
هشت ساله درست می شود از یک کودک ۱۱ یا ۱۲ ساله استفاده می کند 

که در حال بازی کردن با اسباب بازی یک کودک هشت ساله است.
2. اسباب بازی شگفت آور

در تبلیغات اسباب بازی بسیاری از آنها اسباب بازی ها را در حال انجام 
کارهایی در دنیای واقعی نش��ان می دهد. مث��ًا هواپیماها پرواز می کنند، 
ماشین ها در خیابان حرکت می کنند، عروسک ها گریه می کنند و موشک ها 
به گوریل ها ش��لیک می کنند. اگر در واقعیت هم این اس��باب بازی ها این 

کارها را می کردند خیلی خوب می شد.
3. موسیقی های خوشایند

موسیقی و سایر صداها به هیجان تبلیغات می افزاید. این به تبلیغ کنندگان 
کمک می کند تا فضای دلخواه شان را تنظیم کنند.

4. قدرت ستاره ها
قهرمانان ورزش��ی، ستارگان سینما و ... به کودکان ما می گویند که چه 
چیزهایی بخورند، چه چیزهایی بپوشند و کودکان به حرف های آنها گوش 
میکنند ولی نمی دانند که به این ستاره یا قهرمان برای این تبلیغات پولهای 

زیادی پرداخت شده است.
5.   شادی و سرگرمی خانوادگی

»این وس��یله ای اس��ت که همه  اعضای خانواده می توانن��د با هم انجام 
دهند!« و یا »این چیزی اس��ت که مادر از خریدن آن برای ش��ما بس��یار 
خوش��حال می شود!« بسیاری از تبلیغات س��رگرم بودن والدین به همراه 
کودکان را نش��ان می دهد به این معنا که این اسباب بازی به دورهم بودن 

خانواده هم کمک می کند.
managementstudyguide :منبع

چگونه یک داستان برند خوب بگوییم؟
داستان شما برند شما اس��ت. هر شرکتی داستانی برای تعریف کردن 
دارد، اما نکته کلیدی در اینجا آن است که این داستان را به گونه ای باید 
گفت که برای مش��تریان جذاب باش��د. با استفاده از عناصر صحیح، برند 
ش��ما می تواند الهام بخش اعتماد و وفاداری در مش��تریان باشد و به تبع 
آنها فروش را نیز افزایش دهد. داستان سرایی یکی از بهترین تکنیک هایی 
است که کسب و کارها برای پیش افتادن از رقبای خود در بازار می توانند 
انجام دهند. قدرتمندترین داس��تان های برندها یک ارتباط احساسی را با 
مشتری ایجاد می کنند که شکستن آن بسیار دشوار است. همه ما به دنبال 
ارتباطات هستیم. دلیل محبوبیت شبکه های اجتماعی نیز همین است؛ 
پیدا کردن افرادی که ذائقه ای مشابه با شما دارند و عایق شما را در قالب 
متن، تصویر و ویدئو به اشتراک می گذارند یا در مورد آن صحبت می کنند. 
برخی از این برندها این توانایی را دارند که احساسات انسانی را برانگیزند 
و از آن به نفع خود استفاده کنند که در نهایت این برانگیختن احساسات 
می تواند به کسب عشق، وفاداری و احترام مشتریان منجر شود، بنابراین 

اگر می خواهید یک برند قدرتمند بسازید باید فلسفه بازاریابی را بدانید.
در مورد شما نیست

اولی��ن کاری ک��ه یک برند معموال انجام می دهد این اس��ت که رزومه 
خود را در سایت ها و شبکه های اجتماعی مختلف منتشر می کند. این آقا 
مدیرعامل ما است و اینها هم کارمندان ما هستند! این بسیار حوصله سر بر 
است. به من چه ربطی دارد که مدیرعامل شما چه کسی است؟ من از شما 
س��رویس دهی خوب و کاالی باکیفیت می خواهم.  شما که نمی خواهید 
برای تصدی یک ش��غل اقدام کنید. پس نیازی به رزومه نیست. به جای 
اینکه در مورد پیش��ینه خود حرف بزنید، به این فکر کنید که مشتریان 
برای بهتر کردن زندگی شان چگونه می توانند از محصوالت شما استفاده 

کنند و سپس آنها را به بخشی از داستان برند خود تبدیل کنید.
همه چیز در مورد مشتری است

چگونه پای مش��تریان را به داستان برند خود می کشانید؟ هر کمپین 
تبلیغاتی موفقی که تاکنون دیده اید را به یاد بیاورید. برخی از این تبلیغات 
می توانند به صورتی خارق العاده در مرحله اول افراد را به سوی خود جلب 
کرده و سپس آنها را به مشتریان دائمی تبدیل کنند. برای مثال شرکت 
نایک از چنین استراتژی استفاده می کند. اگر برای اولین بار به تبلیغات این 
شرکت نگاه کنید شاید فکر کنید که آنها دئودورانت می فروشند یا در حال 
تبلیغ یک رویداد ورزشی هستند. نایک در تبلیغاتش به صورت مستقیم 
به محصوالت اش��اره نمی کند. شعار »Just Do It« نایک روی مشتری 
متمرکز اس��ت و آنها را به خرید تشویق می کند. مهم نیست که تبلیغات 
نایک تا چه حد غیر قابل باور هستند، اما مهم این است که پای مشتری به 
برند کشیده شده است. بعد از مشاهده یکی از تبلیغات نایک شاید احساس 
کنید که ش��ما می توانید ورزشکار بهتری باشید. نایک می خواهد شما به 
این باور برسید که ورزشکار بودن یک رویای قابل دسترس است و سهم 

بازار نایک تایید می کند که رویکرد این شرکت تاکنون موفق بوده است.
هدف گیری دقیقی داشته باشید

قطعا همه محصوالت این توانایی را ندارند که حس��ی همانند آنچه در 
تبلیغ��ات نایک می بینیم را به مش��تری القا کنن��د. یک محصول ممکن 
اس��ت هیچ ارزش افزوده ای برای تبلیغ نداش��ته باشد. محصولی که شما 
می فروشید ممکن است تایرهای دوچرخه باشد یا وسایلی که برای تمیز 

کردن گرد و غبار مورد استفاده قرار می گیرند.
به این فکر کنید که محصول یا س��رویس ش��ما چگون��ه روی زندگی 
مشتریان اثر می گذارد و همچنین مشتریانی که می توانند بیشترین نفع 
را از محصول شما ببرند مشخص کنید. جهت پیکان داستان برند خود را 
به س��وی مشتریانی بگیرید که احتمال بیشتری دارد از شما خرید کنند 
و محصول یا سرویس خود را به گونه ای نشان دهید که زندگی مشتریان 
بدون آن انگار که چیزی کم دارد. به آنها نش��ان دهید که با اس��تفاده از 

محصول یا سرویس شما زندگی آنها چه تغییری می کند.
بگذارید همه چیز ساده باشد

موفق ترین داستان های برندها یکی از مشتریان را حل می کنند یا یک 
ارزش را به آنها ارائه می دهند. داستان شما با یک سوال و ارائه یک راه حل 
آغاز می شود: مشتری شما چیزی می خواهد یا به چه چیزی نیاز دارد؟ در 
ابتدا باید تعریفی از مشکل داشته باشید. محصول یا سرویس شما چگونه 
می تواند این مش��کل را حل کند؟ عملکرد محصول/س��رویس خود را در 
عمل نش��ان دهید. در قدم پایانی، مشتری را در مورد محصول/سرویس 
خود هیجان زده کنید. نشان دهید که آنها چگونه با استفاده از محصول/

سرویس شما به موفقیت می رسند.
ارزش های شرکت خود را در نظر داشته باشید

اگر شرکت شما توانسته بخشی از انرژی فضای کاری خود را از طریق 
انرژی های تجدیدپذیر تهیه کند یا س��رمایه گذاری زیادی را روی افزایش 
رضایت مندی کارمندان انجام داده است، اینها می توانند شاکله یک داستان 
برند خوب باش��ند. افراد ش��رکت هایی که به کارمندان خود و روابط آنها 
اهمیت می دهند را دوس��ت دارند و داشتن کارمندانی خوشحال یکی از 

بهترین روش ها برای جلب توجه بیشتر در شبکه های اجتماعی است.
البته به یاد داشته باشید که یک فرهنگ خوب سازمانی چیزی نیست 
که قابل جعل کردن باش��د. ش��ما نمی توانید یک تصویر رویایی و آرمانی 
از ش��رکت خود را به مش��تریان نش��ان دهید ولی در درون شرکت همه 

کارمندان از شرایط ناراضی باشند .
چاشنی شخصیت را وارد داستان کنید

زبانی که برای بیان داس��تان خود انتخاب می کنید اهمیت دارد. روشی 
که برای کنار هم قرار دادن کلمات به کار می برید در تعریف شرکت به شما 

کمک خواهد کرد. آیا لحن شما رسمی است یا دوستانه؟
ش��رکت هایی که زمان زیادی را به ش��ناخت مشتریان خود اختصاص 
می دهند و به دقت آنها را می شناسند می دانند که چگونه ارزش های خود 
را تعریف کنند تا توانس��ته باش��ند یک توصیف خوب از ش��رکت را ارائه 
دهند، اما ای��ن اطاعات را باید از کجا تهیه کرد؟ داده های بخش ارتباط 
با مش��تریان خود را بررس��ی کنید. شبکه های اجتماعی. هر گفت وگویی 
که بین نمایندگان فروش ش��ما و مش��تری اتفاق افتاده است. همه اینها 

روش هایی برای شناخت هرچه بیشتر و بهتر مشتریان هستند.
داس��تان برند شما باید یک غرفه غنی از تاریخ، کارکنان، شیوه زندگی 
مش��تریان، فرهنگ شرکت و ایده هایی باشد که شاکله اساسی برند شما 
هستند. بهترین داستان های برندها با مشتریان ارتباطی احساسی برقرار 

کرده و الهام بخش آنها می شوند تا بیشتر با برند در ارتباط باشند.
متاسفانه بیش��تر برندها تمام تمرکز و سرمایه گذاری خود را به جذب 
مشتریان جدید معطوف کرده اند و توجه چندانی به حفظ مشتریان فعلی 
ندارند. برای اینکه از مزایای بلندمدت مشتریان بهره مند شوید باید آنها را 
به بخشی از برند خود تبدیل کنید. همراه شدن و احساس نزدیکی با برند 

یک دلیل قانع کننده برای خرید دوباره است.
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گیمیفیکیشن )بازی پردازی( چیست؟
طراحی و س��اخت یک بازی برای کاربران به منظور درگیر کردن 
و مش��ارکت در سایت، برند، شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن برای 
اهداف��ی فراتر از س��رگرمی )اهدافی چون بازاریاب��ی و برندینگ( را 
گیمیفیکیش��ن )Gamification( می گویند در واقع اس��تفاده از 
خصوصی��ات و تفک��رات بازی گونه در زمینه هایی ک��ه ماهیت بازی 

ندارند.
دریافت یک جایزه، تخفیف یا پیش��نهاد ویژه از س��مت یک برند 
برای مش��تری می تواند به حدی لذت بخش باشد که خود را درگیر 
ب��ازی کن��د و کم کم این بازی یا برند باعث وایرال ش��دن و افزایش 
فروش یا هر هدف بازاریابی دیگر )افزایش بازدید، نصب اپلیکیشن، 

جذب فالوئر و…( شود.
طراحی گیمیفیکیشن باید به گونه ای باشد که حس کنجکاوی و 
اش��تیاق مشتری برای هدیه ای که دریافت می کند باعث درگیری و 

استفاده بیشتر کاربر با سایت پیج یا اپلیکیشن شما بشود.
گیمیفیکیشن را با یک مثال ساده شروع کنیم:

در یک کاف��ه همان لحظه ای که در حال پرداخت صورتحس��اب 
هس��تید، صندوقدار یک کارت تخفیف را هم در کنار صورتحس��اب 

شما روی میز می گذارد و می گوید:
در صورت��ی که پنج کارت از ما دریافت کنید می توانید یک بار به 

طور کامل در کافه مهمان ما باشید.
به دفعه  بعدی ک��ه می خواهید به یک کافه بروید فکر کردید؟ به 
این فکر کنید که یک قرار کاری دارید و باید ش��خصی را برای یک 
جلس��ه کاری مهمان کنی��د، کدام کافه را انتخ��اب می کنید؟ برای 
انتخاب این کافه چه هدفی دارید؟ این یک گیمیفیکیش��ن اس��ت، 
خیلی ساده شما درگیر این کافه شدید که هم برای شما سود دارد 

هم اینکه کافه دار با طراحی این بازی به هدف خود رسیده است.
یک نمونه موفق طراحی گیمیفیکیشن

ش��رکت مگنوم ب��رای معرفی نوعی از بس��تنی های خ��ود به نام 
ب��ا حمای��ت  Magnum Temptation کمپی��ن مهیج��ی را 
وب س��ایت یوتی��وب و با یادبود »س��وپرماریو« ت��دارک دید به این 
صورت که کاربران باید در سراسر صفحات مشخص وب جست وجو 
و آبنبات پیدا می کردند. در نهایت وقتی دوباره وارد س��ایت مگنوم 
می ش��دند امتیاز آنها حساب می شد. با افزایش تعداد آبنبات ها مقام 

کاربر هم باالتر می رفت.
این گیمیفیکیش��ن در ش��بکه های اجتماعی س��رو صدای زیادی 
کرد و به شدت محبوب بود. بازی مگنوم بسیار هوشمندانه طراحی 
ش��ده بود زیرا با این گیمیفیکیش��ن هم محصول جدید خود را به 
بهتری��ن نحو معرفی ک��رد و هم آمار ورود به وب س��ایت خود را به 
ش��دت افزایش داد، بنابراین در کسب وکارهای آناین و شبکه های 

اجتماعی هم طراحی گیمیفیکیشن بسیار مفید است.
ب��رای طراحی یک Gamification به چند مورد دقت داش��ته 

باشید:
بازی را س��اده طراح��ی کنید: روند بازی باید کوت��اه، قابل فهم و 
ساده باش��د. در نظر داشته باشید اگر کاربر یک یا دوبار تاش کند 
بازی شما را متوجه ش��ود و موفق نشود از سایت یا اپلیکیشن شما 

خارج می شود، پس مواظب باشید کاربر هرگز سردرگم نشود.
از اغ��راق بپرهیزید: به هیچ وجه بازی را جوری طراحی نکنید که 

غیرقابل باور باش��د از طرفی جایزه و امتیاز را جوری طراحی نکنید 
که کاربر آن را دست کم بگیرد!

بازی را طوری طراحی کنید که در شبکه های اجتماعی رسانه ای  
ش��ود: برای مثال وقتی با انتشار عکس و دریافت الیک با هشتگ از 
کاربران می خواهید در بازی ش��رکت کنند عاوه بر درگیری کاربر و 
رس��یدن به هدف، کمپین یا مسابقه شما ویرال شده و به برندینگ 

خود نیز در شبکه های اجتماعی کمک کرده اید.
از طراح��ان حرفه ای تجرب��ه کاربری کمک بگیرید: بس��یاری از 
گیمیفیکیشن ها به دلیل طراحی بد در وب سایت یا اپلیکیشن مورد 
اس��تقبال قرار نمی گی��رد. طراحی بد باعث س��ردرگمی کاربر و در 

نتیجه ترک وب سایت یا اپلیکیشن می شود.
 نقش راه مش��تری در مراحل مختلف گیمیفیکیش��ن را طراحی 
کنی��د: کاربر در هنگام بازی برای رس��یدن به امتی��از یا جایزه چه 
مسیری در وب سایت را طی می کنید. به بهترین نحو مسیر طی شده 

توسط کاربر را با توجه به هدف خود بهینه سازی کنید.
تا حد امکان مطالب خود را برای کاربر شخصی سازی کنید: برای 

مثال قهرمان بازی که قرار است سکه جمع کند.
بهتر است با کاربر همنام باشد و محتوا برای او باشد: اجازه دهید 
کارب��ر درگیر بازی ش��ود و بعد از او بخواهید اطاعات بیش��تری از 
خود را ثبت کند. فرآیند بازی نباید بعد از عضو شدن یا ثبت بیشتر 
اطاعات به اتمام برس��د. یادتان باش��د نگه داشتن مشتری پس از 
عضویت بسیار مهم است اگر هدف شما جذب مشتری است به نگه 

داشتن آن هم فکر کنید!
blogad :منبع

حوزه بازاریابی همیشه نیازمند ایده های خاقانه است. من نیز به عنوان 
یک بازاریاب همیش��ه به دنبال یافتن و خلق ایده های جذاب هس��تم. به 
همین منظور گاه��ی اوقات در خیابان های برلین با هدف یافتن ایده های 
تازه قدم می زنم. بدون تردید برای هر کسی قدم زنی در خیابان ها به منظور 
کسب ایده های تازه عجیب به نظر می رسد. با این حال وقتی از خیابان های 
برلین صحبت می کنم، معنای کاما متفاوتی را در نظر دارم. براساس آمار 
موسسه Creative Boom شهر برلین در میان برترین شهرهای جهان 

از نظر خاقیت قرار دارد. 
متاس��فانه اغلب بیلبوردها و تبلیغات کسب وکارهای کوچک که معموال 
با آن مواجه می شوم، ساده و کسل کننده هستند. آنها شعارها و طرح های 
بس��یار س��اده ای را در معرض نمایش می گذارند. به این ترتیب فقط چند 
ثانیه پس از مشاهده ش��ان کاما فراموش خواهند ش��د. با این حال گاهی 
اوقات برخ��ی از بیلبوردها و تبلیغات محیطی م��ن را میخکوب می کند. 
چنی��ن تبلیغاتی حت��ی پس از ماه ها همچنان در ذه��ن من باقی خواهد 
ماند. بدون تردید در چنین مواقعی برند مورد نظر در زمینه آگاهی بخشی 

پیرامون خود کاما موفق عمل کرده  است. 
در این مقاله هدف اصلی من به اشتراک گذاری برخی از ایده های بسیار 
جذاب بازاریابی در ش��هر برلین اس��ت. با این امید که ش��ما نیز با الهام از 

ایده های مورد نظر سطح بازاریابی برندتان را افزایش دهید. 
۱. صدای برندتان را جایگزین شوخی و طنز کنید

صدای برندها همیشه تاثیرگذاری بسیار باالیی در مقایسه با صدای یک 
یا چند فرد مهم آن برند دارد. به عبارت ساده، صدای جمعی یک برند همه 
جا را پوش��ش داده و برای مخاطب مقاومت ناپذیر است. چنین تاثیری به 
ویژه در مورد پیام های تبلیغاتی اثر بسیار زیادی دارد. به نمونه ذیل توجه 
کنید: »ما عمیقا به خاطر اتفاق X متاسف هستیم. ما به ارزش Y پایبندی 
عمیقی داریم. به همین دلیل تمام کارمندان مان را نیز براساس همین اصل 
اس��تخدام می کنیم. بی تردید در آینده بیشتر روی مشکل X فکر خواهیم 

کرد و آماده تر به شما سرویس دهی می کنیم.«
مشاهده کردید؟ متن فوق کاما به حالت خودمانی و در عین حال مانند 
اعتراف حقوقی به نگارش در آمده بود. مسئله اصلی در اینجا نحوه یافتن 

ایده های مناسب در این مورد است. 
م��ن به منظ��ور یافتن ایده های ج��ذاب در مورد صدای برند س��ری به 
ایستگاه های حمل و نقل عمومی برلین زدم. در کمال تعجب شهرت اصلی 
این ایستگاه ها برای اتوبوس های دارای تاخیر زیاد، تابلوهای اعام خنده دار 
و درهای کوچک اتوبوس که به محض ورود بسته می شود، است. در چنین 
ش��رایطی شرکت ها چگونه ایرادهای موجود را توجیه خواهند کرد؟ بدون 
تردید مانند هر فردی به سراغ بیان عذرهای غیرموجه خواهند رفت. با این 
حال مرکز حمل و نقل عمومی برلین راهکار کاما متفاوتی را اتخاذ کرده 
است. آنها آگهی تبلیغاتی بسیار خاقانه ای را برای توضیح دالیل ایراد های 
موجود در سازمان و خدمات شان منتشر کرده اند. متن این آگهی به زبان 

آلمانی است. با این حال من آن را ترجمه کرده ام.
• دلیل اصلی تاخیر واگن های حمل و نقل ش��رط بندی میان کارمندان 
اس��ت. به این ترتیب هر روز ما روی قطاری که دیرتر از همه به ایس��تگاه 

برسد، شرط می بندیم. 

• صدای اعان ایس��تگاه ها بسیار نامفهوم و ضعیف است. حق دارید، اما 
ایراد اصلی از کیفیت میکروفون ها نیست. کارمندان بخش صدا معموال در 
حال استفاده از خوراکی های خوشمزه و ساندویچ های سالم به هنگام انجام 

وظیفه هستند. 
• درهای اتوبوس ها درست پیش از سوار شدن  آن بست می شوند؟ خب 
در این مورد تکنولوژی س��ر ناسازگاری با ما دارد. به این ترتیب تکنولوژی 

پیشرفته ما عاقه شدیدی به جا گذاشتن مسافرها دارد. 
کمپین سازمان حمل و نقل عمومی برلین شهرت بسیار زیادی در دنیای 
ش��بکه های اجتماعی پیدا کرد. ویدئوی اصلی این کمپین تا به حال بیش 
از ۳میلیون بازدید داش��ته است. سایت ها و مجله های مختلف نیز مطالب 

تحلیلی متعددی پیرامون موفقیت این برند به رشته تحریر در آورده اند. 
درس این بخش: اس��تفاده از ش��وخی های جالب به هنگام بیان دالیل 
خدمات دارای کیفیت کم تان بسیار مفید خواهد بود. به این ترتیب جلوه 
انس��انی برند ما به نمایش در خواهد آمد. مشکل اصلی بسیاری از برندها 
تاش برای مخفی ساختن جلوه انسانی شان در پشت صورتی کاما جدی 

است. 
2. آگاهی از بازی کلمات

اس��تفاده از ش��عارهای تبلیغاتی جالب و خنده دار ام��ری رایج در میان 
برندهای بزرگ است. با این حال در مورد برندهایی که همیشه این کار را 
انجام می دهند، مخاطب نوعی پیش زمینه پیدا خواهد کرد. به این ترتیب 
دیگر آگهی های طنز چنین برندهایی مورد پس��ند مخاطب واقع نخواهد 
شد، اما اگر یکی از کسل کننده ترین برندها با شعار تبلیغاتی بسیار جذابی 

وارد عرصه بازاریابی شود، چه؟ 
اگر یک برند معموال کس��ل کننده با شعاری جذاب وارد عرصه بازاریابی 
ش��ود، ما با مشاهده تبلیغاتش میخ کوب می شویم. دلیلش نیز ساده است: 

انتظار ما از چنین برندی با عمکلرد مناسبش به هم خورده است. 
باور داشته باشید یا نه، مرکز س��اماندهی زباله های برلین خاقانه ترین 
شعارهای عمومی و س��رگرم کننده را دارد. به این ترتیب هرگاه در سطح 
ش��هر به یکی از س��طل ها یا ماش��ین های جا به جایی زباله این مرکز بر 
می خورم، خنده روی صورتم نقش خواهد بس��ت. بدون تردید ش��وخی ها 
و ش��عارهای جال��ب این مرکز الگوی بس��یار مناس��بی برای بس��یاری از 

کسب وکارهای بزرگ دنیا خواهد بود. 
در اینجا به چند شعار مشهور روی خودروهای مرکز ساماندهی زباله های 

برلین اشاره خواهم کرد.
شما در حال ترک منطقه کثیف هستید

این ش��عار با توجه به دوران اش��غال برلین از س��وی نیروهای مختلف 
متفقین طراحی ش��ده اس��ت. در زمان اش��غال آلمان تابلوهای بزرگی در 
بخش های مختلف ش��هر به منظور مرزبندی منطقه هر کشور نصب شده 
بود. به عنوان مثال، خودروهای نظامی آمریکایی عبارت »ش��مار در حال 
ورود/ ترک منطقه تحت نظارت آمریکا هستید« را روی بدنه شان داشتند. 

ِکهراری
ای��ن واژه ترکیبی از کلم��ه آلمانی ِکهرن به معنای ج��ا به جایی و نام 
برند مشهور حوزه خودروسازی یعنی فراری است. به این ترتیب به هنگام 
مواجهه با خودروهای حمل زباله مرکز به خوبی از انجام وظیفه آنها مطلع 

خواهیم شد. 
کوت ِد آزوِر

کوت واژه ای آلمانی به معنای مدفوع حیوانات است. بخش دوم ترکیب 

یعنی »ِد آزور« نیز الهام گرفته از س��احل توریستی کوت ِد آزوره است. به 
این ترتیب مرکز س��اماندهی زباله ه��ای برلین به خوبی صاحبان حیوانات 
خانگی را نس��بت به ضرورت دفع مناس��ب خرابکاری حیوانات شان مطلع 

می کند. 
درس ای��ن بخ��ش: وقتی ب��ه دنبال خلق ش��عار تبلیغاتی هس��تید، از 
المان های ترکیبی استفاده کنید. در مورد مرکز ساماندهی زباله های برلین، 
آنها به خوبی پیام شان را در قالب عبارتی کوتاه و مرتبط با وقایع تاریخی یا 
جاذبه های گردشگری به مخاطب منتقل می کنند. وقتی شعار تبلیغاتی ما 
پیوند واضحی با پدیده ای مطرح داشته باشد، در ذهن مخاطب به سادگی 

خواهد ماند. 
3. سرقت یک تبلیغ یا شعار مشهور 

درست به مانند زمانی که استراتژی بازاریابی برندمان را مطابق ترندهای 
برتر یا رویدادهای پیش رو تغییر می دهیم، در اینجا نیز باید شعار یا تبلیغی 

کاما مشهور را مال خود کنیم. 
کبابی موس��تفاز وِگی در برلین مشهورترین کبابی کل آلمان به حساب 
می آی��د. ه��رگاه از آنجا عبور می کنم، حتی در زمس��تان، صف طوالنی از 
مشتریان وجود دارد. شهرت این کبابی تا آنجاست که وقتی ایان ماسک 
به برلین آمد، برای صرف غذا به کبابی موس��تفاز وِگی س��ر زد. همچنین 

ایان ماسک پستی در مورد این کبابی در شبکه اجتماعی منتشر کرد. 
کبابی موستفاز ِوگی در منوی خود غذاهای متنوعی دارد. با این حال 
تمرک��ز اصلی بازاریابی آنها روی کباب اس��ت. در یکی از مش��هورترین 
تبلیغات این رس��توران، مدیر آن برند مش��هور تولی��د غذای کودکان را 
دس��ت می اندازند. در این ویدئو صاحب موس��تفاز ِوگی در حال عبور از 
کنار مرکز اصلی کوزی ژرمن به تصویر کش��یده می ش��ود. در این میان 
او ب��ا دقتی فراوان یک��ی از غذاهای کودکان را انتخاب و به راهش ادامه 

می دهد. 
نکته جالب تبلیغ برند موس��تفاز وِگی اقدام مشابه کوزی ژرمن بود. به 
این ترتیب در تبلیغی مش��ابه کارمندان کوزی ژرمن در حال عبور از کنار 
رستوران موستفاز به تصویر کشیده شدند. آنها نیز با دقت برخی از غذاهای 

رستوران را انتخاب و به مسیرشان ادامه دادند. 
کار این کمپین آنقدر باال گرفت که یکی از برندهای تولید غذای کودکان 
به نام کاز هیپ طی نامه ای رسمی به خاطر عطف توجه جامعه به صنعت 
تولید غذای کودک از رس��توران موستفاز تشکر کرد. بدون تردید قدردانی 
یکی از بزرگترین ش��رکت های تولید غذای کودک از رستورانی که از نظر 
بعد فعالیت بس��یار کوچک تر است، برای موس��تفاز وِگی اعتبار و احترام 

باالیی به ارمغان آورد. 
درس این بخش: اگر قصد کسب شهرت باال در زمینه بازاریابی و تبلیغات 
را دارید، باید اندکی از ایده های مش��هور را به سرقت ببرید. به این ترتیب 
ح��ال و هوای کلی تبلیغ تان باید ش��عار یا تبلیغ مش��هور مورد نظر را به 
خوبی بازنمایی کند. توجه داشته باشید به هنگام انتخاب تبلیغ مشهور باید 
حداقل پیوندی میان برندتان و آن وجود داش��ته باشد. در غیر این صورت 
اقدام شما چندان موفق از کار در نمی آید. در صورتی که الگوبرداری ما از 
شعار یا تبلیغ مورد نظر به خوبی صورت گیرد، آگاهی پیرامون برندمان در 
عرض مدت زمانی بسیار اندک افزایش چشمگیری خواهد یافت. نکته مهم 
به هنگام انتخاب یک تبلیغ مشهور پیرامون هدف قرار دادن مخاطب های 
برند سازنده تبلیغ است. در صورت فعالیت مشابه دو برند، نتیجه کار برای 

شما جلب نظر مشتریان بیشتر خواهد بود. 

ایستگاهبازاریابی برلین، شهر شعارها و تبلیغات خالق

بازاریابی به سبک خالق ترین شهر جهان

۱۱بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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درس هایی از تجربه های هنرمندان برای 
کارآفرینان مشتاق

اشتیاق به هدف، خودانگیزگی، غلبه بر شکست، شبکه سازی و تمایل 
به کار تیمی؛ در نگاه اول صفات یک کارآفرین موفق به نظر می رسند. اما 
جالب است بدانید هنرمنداِن باتجربه هم همین ویژگی های شخصیتی را 
دارند. در ادامه مطلب می خواهیم ضمن مقایسه هنرمندان با کارآفرینان، 
به این س��وال پاس��خ می دهیم ک��ه کارآفرینان چه چیزهای بیش��تری 

می توانند از همتایان هنرمندشان یاد بگیرند.
۱.خالقیت و نوآوری برای باقی ماندن

نوآوری مخرب در کسب وکار به معنای اجرای ایده ای جدید یا تکمیل 
چیزی به ش��یوه ای متفاوت است. نوآوری مخرب مصرف کننده جدید را 
هدف قرار می دهد و نمی تواند به س��ادگی توسط رقبا به چالش کشیده 
شود. در واقع این نوع از نوآوری بازاری کاما جدید و بکر ایجاد می کند.

در قرن بیستم، ایده های جدید در مورد هنر، موسیقی و علم، فرهنگ 
را از تفکر قرون وسطایی راکد بیرون آورد. در هنر، تفکر رنسانس شرایط 
حاکم را تخریب کرد. شاید بهتر باشد از تفکر رنسانس به عنوان نوآوری 
مخرب آن دوران یاد شود. »رنسانس« در ادبیات کهن فرانسه به معنای 
»تولد دوباره« اس��ت و در حقیقت با آغاز این دوره ایده های جدیدی در 

زمینه هنر متولد شدند. 
یکی از اختال ها در این دوره زمانی »رنگ روغن« بود. ترکیبات رنگ 
روغن توسط جوامع مصر باستان استفاده می شد، اما در سال ۱۴۱0 یک 
نقاش بلژیکی نوع جدیدی از رنگ روغن تولید کرد که رنگ ونور انرژی 
بخش و متفاوتی را ایجاد می کرد. این راه حل موجب توس��عه روش های 

نقاشی جدید شد.
در دنیای کسب وکار هم نمونه های زیادی از نوآوری مخرب وجود دارد 
که توانس��ته اند برند آن کس��ب و کار را در ذهن مشتریانش ثبت کند. به 
عن��وان مثال Air BnB یک بازار آناین )و اپ تلفن همراه( اس��ت که 
کاربرانی را که مایل به اجاره دادن اتاق اضافه هستند را به کاربرانی که به 
دنبال مکانی برای اقامت می گردند، وصل می کند. Air BnB نمونه ای 
از نوآوری مخرب اس��ت. در اصل، کارب��ران این اپ به دنبال جایگزینی 
کم هزین��ه برای هتل ها بودند. آنها مش��تریانی نبودن��د که عاقه مند به 

دریافت مزایای هتلی لوکس با هزینه اجاره باال باشند.
Air BnB به طور فزاینده ای محبوب ش��د؛ چون این شرکت کیفیت 
خدمات و پیشنهادهایش را بهبود بخشید، بنابراین توانست رضایت طیف 
وس��یعی از مش��تریانش را جلب و ترجیحات آنها را تامین کند. در حال  

حاضر کسب و کار  Air BnB۲۵میلیارد دالر ارزش دارد.
بنابرای��ن خاقیت و ن��وآوری، همان طور که اصلی ض��روری در هنر 
محس��وب می ش��ود، یک دارایی کلی��دی برای کارآفرین��ان و صاحبان 
کسب وکار است. در واقع کارآفرینانی موفق خواهند بود که بتوانند مانند 
هنرمندان  موجی از انرژی خاق را در اقدامات کس��ب و کارشان به راه 

اندازند و مدیریت کنند.
2. مدیریت زمان در عصر جدید

یکی از هنرمندان خوب معاصر می گوید: »در محل کار من ده ها تابلو 
نقاش��ی وجود دارد که در اطراف اتاقم پخش شدند. بعضی از آنها رو به 
دیوار ق��رار گرفته اند و بعضی دیگر رو به بیرون. آنهایی که جهت ش��ان 
به س��مت دیوار است جلوی چشم من نیس��تند. ممکن است گاهی از 
کنارش��ان رد ش��وم و نگاهی به آنها بیندازم. در غی��ر این صورت ذهنم 
درگیرشان نمی شود، اما تابلوهایی که روی آن به سمت من است، اغلب 
اوقات توجه ام را جلب می کنند. به گونه ای که تماشای آنها جزئی از زمان 

کارم شده است.«
 هنرمندی دیگر می گوید: »صادقانه بگویم که گاهی اوقات واقعا خسته 
و بی حوصله می شوم. گاهی ترجیح می دهم به کاری بپردازم که انرژی را 
در من به جریان بیندازد. اینجاست که به احساسم توجه می کنم که واقعا 

از من چه می خواهد؟!«
»گاهی اوقات مکث و تنفسی کوتاه به ذهن کمک می کند تا خودش 
را بازیابی و به طور طبیعی منابع الهام را پیدا کند. زمانی که ذهن آرامش 

دارد، خاقیت بروز پیدا می کند.«  
بهترین هنرمندان می دانند برای چه کاری، چه مدت زمانی را اختصاص 
دهند. آنها تجسم می کنند، توفان مغزی به راه می اندازند، گاهی هم هیچ 
کاری انج��ام نمی دهند و عمیقا در فکر فرو می روند. اغلب هنرمندان به 
این درک رسیده اند که سخت کارکردن و تمرکز مداوم روی یک موضوع 

خاص تنها راه بهره وری نیست.
گاهی اوقات مکث و تنفسی کوتاه به ذهن کمک می کند تا خودش را 
بازیاب��ی و به طور طبیعی منابع الهام را پیدا کند. زمانی که ذهن آرامش 
را جایگزین خستگی و بی حوصلگی می کند، اینجاست که خاقیت بروز 
پیدا می کند. این مساله هم در مورد هنرمندان و هم برای صاحبان کسب 
و کار صدق می کند. البته نباید بهانه خوبی برای سستی و کم کاری شود.

کارشناس��ان بهره وری اس��تفاده از تکنیک های مدیریت  زمان را برای 
سرعت بخشیدن به کار و مدیریت زمان های استراحت پیشنهاد می دهند. 
ی��ک عکاس پرتره در این ب��اره می گوید: »من در هر زمان روی یک کار 

خاص تمرکز می کنم.«
تکنیک هایی از این دست به شما کمک می کند که چگونه با انتخاب 
اولویت ها، هوش��مندانه کار کنید و نحوه  استفاده از زمان تان را تجزیه و 
تحلیل کنید. البته کار س��اده ای نیس��ت و باید تمرین داشته باشید، اما 
در نهای��ت مزایا و تاثیر مثبت مدیریت زمان را در زندگی تان احس��اس 

خواهید کرد.
3.مشاهده، گوش دادن و آموختن از فرصت ها

هیجان انگیز اس��ت وقتی متوجه می ش��وید، کس��ی ای��ده ای دارد و 
می خواهد کس��ب وکاری راه اندازی کند، گوش دادن به داده های دنیای 

بیرونی یک خصلت بسیار ارزشمند برای کارآفرینان است.
صاحبان کسب و کار می توانند از لحاظ احساسی به یک پروژه اشتیاق 
زیادی نشان دهند و حتی به آن وابسته شوند، اما تنها یک اشتیاق کور 
کافی نیس��ت. ج��ذب، یادگیری و تمایل به تغییر ب��ا توجه به داده های 
دریافتی از  دنیای بیرون، باید جایگزین اش��تیاق کور ش��ود. هنرمندان 
حرفه ای این کار را به خوبی انجام می دهند. آنها می دانند برای چه چیزی 
وق��ت بگذارند و از اتفاقات اطراف ش��ان چ��ه چیزهایی را جذب کنند تا 
کارشان را تحت تاثیر قرار دهد. اکنون به عنوان یک کارآفرین، آنچه که از 
هنرمندان حرفه ای آموخته اید را به کار بگیرید و آن را به خلق خودتان 

تبدیل کنید. شاید شما شاهکار کسب و کار خودتان باشید.
entrepreneur/modirinfi :منبع

رهبری

مترجم: نازنین توکلی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: ۱286073290 www.forsatnet.ir

در مطلب پیشین به شش کسب وکار با برترین استراتژی های بازاریابی 
جهانی اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

Pearse Trust .7
با داشتن دفترهای رسمی در شهرهایی مانند دوبلین، لندن، ونکوور، آتاالنتا 
و ولینگتون برند Pearse Trust به یکی از بزرگترین شرکت های جهانی در 
زمینه همکاری با کسب وکارهای مختلف و مدیریت مسائل امنیتی کسب وکار 
 Pearse بدل ش��ده است. با این حال دلیل اصلی پیش��رفت و توسعه برند
Trust مربوط به نمایندگی های پر تعداد آنها نیست. درست به همین دلیل 
ش��رکت همچنان به تولید محتوای آناین در فیس بوک حساسیت باالیی 
نشان می دهد. وقتی دلیل این همه توجه به فیس بوک را جویا شویم، ظرافت 
استراتژی Pearse Trust بیش از پیش نمایان می شود. بر این اساس آنها به 
خاطر دسترسی به شمار هرچه بیشتری از مخاطب ها با ملیت های گوناگون 
اقدام به این کار می کنند. فقط کافی اس��ت س��ری به اکانت رسمی آنها در 
فیس بوک بزنیم. در آن صفحه مطالب متعددی در مورد نحوه فعالیت شرکت، 
همکاری با دیگر کس��ب وکارها و از همه مهمتر سابقه موفق همکاری اش با 

دیگران وجود دارد. 
 Pearse Trust عاوه ب��ر مطالب مرتبط با حوزه تخصصی فعالی��ت
امکان مش��اهده مطالبی در مورد آخرین دستاوردهای تازه شان نیز وجود 
دارد. به این ترتیب هرچند وقت یکبار گزارش نسبتا مفصلی از فعالیت های 
اخیر Pearse Trust در صفحه رسمی فیس بوک اش منتشر می شود. به 
عنوان مثال، خبر تاسیس دفتر نمایندگی در ایرلند )شهر دوبلین(، آلمان 

و انگلستان نخستین بار از طریق فیس بوک به اطاع مخاطب ها رسید. 
نمونه عملکرد Pearse Trust بهترین مثال در زمینه اهمیت بخشی 
به شبکه های اجتماعی است. به این ترتیب آنها کانال ارتباطی مستقیمی 
میان خود و مخاطب های شان ایجاد کرد ه اند. بدون تردید چنین سنخی از 

ارتباط به هیچ شیوه مشابهی قابل دسترسی نخواهد بود. 
8. نایک

برند نایک در طول دهه های اخیر با کسب هوشمندانه اسپانسری تیم ها 
و رویدادهای ورزشی مناسب موفق به توسعه جایگاه جهانی اش شده است. 
بدون تردید یکی از مهم ترین این همکاری ها مربوط به باش��گاه ورزش��ی 
منچس��تر یونایتد است. همکاری نایک و منچستر یونایتد برای سال های 
متم��ادی موجب ارتقای جایگاه این برند در نگاه طرفدارهای فوتبال و به 

طور کلی ورزش شد. 
اگرچ��ه در نگاه نخس��ت قب��ول اسپانس��ری تیم های بزرگ ورزش��ی 
هزینه های س��نگینی را به ما تحمیل می کند، ام��ا نتیجه چنین اقدامی 
به طور عجیبی غیرقابل پیش بینی اس��ت. به این ترتیب برند نایک پس 
از ش��روع همکاری اش با منچس��تر یونایتد به موفقیت های بزرگی دست 
یافت. قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان اروپا و مسابقات داخلی انگلستان 
مقدم��ه ای برای معرف��ی چهره ای کاما حرفه ای از نایک به دوس��تداران 

دنیای ورزش شد. 
یک��ی دیگ��ر از اس��تراتژی های بازاریاب��ی جهانی برن��د نایک کمپین 
NikeID اس��ت. این کمپین در قالب پلتفرمی آناین با هدف جلب نظر 
بازارهای بزرگ دنیا طراحی ش��ده است. س��رمایه  گذاری اصلی نایک در 
اینجا انتقال قدرت طراحی محصوالت به مش��تریان است. به این ترتیب 
 NikeID اگر قصد خرید از نایک را دارید، به راحتی با مراجعه به سایت
امکان طراحی محصول دلخواه تان را خواهید داشت. دلیل اصلی این اقدام 
نایک هماهنگ سازی محصوالتش با فرهنگ های محلی مختلف است. به 
ای��ن ترتیب دیگر نیازی به مطالعه پیرام��ون فرهنگ های متنوع و تولید 
محصوالت مختلف نیست، چرا که این کار را مشتریان انجام خواهند داد. 

9. مک دونالد
وقتی در مورد صنعت فست فود و غذای آماده صحبت می کنیم، همیشه 
نام مک دونالد به ذهن می آید. به لطف برندس��ازی قوی مک دونالد همه 
در سراس��ر جهان آنها را می شناس��ند. من نیز در این بخش صرف نظر از 

منو فاجعه بار آنها قصد بررسی نکات مثبت شان را دارم. 
اگرچه در طول س��ال های متمادی برند مک دونالد عادت به بازاریابی 
محلی داش��ت، ام��ا در طول چند دهه اخیر به خوب��ی تاش هایی موفق 
در زمینه برندس��ازی جهانی صورت داده اس��ت. در راستای این فعالیت، 
بازاریاب��ی م��ک دونالد نیز جنبه جهانی به خود گرفته اس��ت. نکته مهم 
بازاریابی جهانی مک دونالد هماهنگی عالی با فرهنگ های محلی اس��ت. 
به این ترتیب منوی آنها از کش��وری به کش��ور دیگر فرق دارد. به عنوان 
مث��ال، منوی مک دونالد در ترکیه با چین تفاوت کاما مش��هودی دارد. 

محلی سازی برند مک دونالد تا جایی پیش رفت که در سال ۲00۳ شعبه 
عربی اش در خاورمیانه را مک عربیا نامید. منوی این شاخه از فست فودهای 

مک دونالد نیز تا حد زیادی با غذاهای سنتی عربی تلفیق شده بود. 
در مورد ش��عبه های فرانس��ه، نان های بادامی کوچ��ک نیز در منو قرار 
گرفته اس��ت. این نکته از آنجایی دارای اهمیت است که نان های بادامی 
در فرانس��ه محبوبیت بس��یار باالیی دارد. همچنین جزوی از غذای ملی 

فرانسوی ها محسوب می شود. 
در فیلیپین نیز ش��عبه های ویژه ای تحت عنوان مک اسپاگتی در کنار 
شعبه های معمولی مشغول به کار هستند. به این ترتیب مردم فیلیپین که 
عاقه شدیدی به اسپاگتی دارند، به راحتی بهترین اسپاگتی ها را در مک 

دونالد میل خواهند کرد. 
چنین اس��تراتژی بازاریابی جهانی که در عین حال محلی نیز هس��ت، 
به مک دونالد کمک شایانی در جهت ارائه تصویری جهانی از خود کرده 
است. بر همین اساس در سال ۲0۱۴ آنها نهمین برند برتر بزرگ در سطح 

جهانی شناخته شدند. 
Innocent Drinks  .۱0

برند Innocent Drinks یکی از برترین غول های دنیای نوش��یدنی 
در انگلس��تان محسوب می ش��ود. با این حال اکنون محصوالت خوشمزه 
این برند فقط در انگلس��تان قابل دسترس��ی نیس��ت، بلکه در ۱۵ کشور 
 Innocent اروپایی دیگر نیز به فروش می رسد. زمینه اصلی فعالیت برند

Drinks تولید نوشیدنی های غیرالکلی و آب میوه است. 
یکی از ویژگی ه��ای اصلی Innocent Drinks س��اختار خودمانی 
و بس��یار دوستانه سایت رس��می و اکانت هایش در شبکه های اجتماعی 
اس��ت. به این ترتیب کاربران تا حد زیادی ترغی��ب به گفت وگو و اظهار 
نظر پیرامون آنها می ش��وند. اجازه دهید مثالی واقعی در مورد س��اختار 
دوستانه و طنز سایت رسمی Innocent Drinks ارائه کنم. در سایت 
رس��می آنها به جای عبارت »ارتباط با م��ا« از ترکیب جالب »گفت وگو 
با میوه ها« اس��تفاده ش��ده اس��ت. به این ترتیب عاوه بر برقراری ارتباط 
با کسب وکارش��ان به خالص بودن آب میوه های خود نیز اش��اره کرده اند. 
همچنین در کنار ایمیل رس��می ش��رکت عبارت »آدرس ایمیل پرتقال 

بزرگ« درج شده است. 
اگرچه گاهی اوقات توس��عه جهانی و رش��د س��ریع کسب وکار موجب 
 Innocent هواس پرتی شرکت ها از تداوم فعالیت برندسازی می شود، اما
Drinks توازن بسیار مطلوبی پیرامون توسعه بعد جهانی کسب وکارش 
و برندس��ازی اصولی برقرار کرده اس��ت. نتیجه این تاش های بی وقفه را 
به خوبی در اس��تراتژی بازاریابی جهانی آنها می توان مشاهده کرد. نکته 
وی��ژه در مورد بازاریابی جهان��ی Innocent Drinks تاش برای ارائه 
یک صدای واحد از برندش در سراسر جهان است. به این ترتیب فعالیت 
بازاریابی آنها در کش��ورهای مختلف در عین س��ازگاری با فرهنگ بومی 

بازارهای هدف دارای وحدتی مثال زدنی است. 
Unger and Kowitt  .۱۱

مفهوم »بازاریابی جهانی- محلی« می تواند تحت عنوان »تفکر جهانی، 
اقدام محلی« معنا ش��ود. با این حال اگر جای کلمات جهانی و محلی در 
مفهوم فوق عوض شود، چه؟ در این هنگام چه اتفاقی پیش خواهد آمد؟

همی��ن ابت��دا اعام می کن��م که برای بررس��ی این بخ��ش مقاله باید 
کمربندهای ایمنی را بست. چراکه قصد بررسی یک ایده بسیار خاقانه و 
پرریس��ک را دارم. برند Unger and Kowitt در زمینه تولید و انتشار 
بلیت ه��ای قانون ترافی��ک فعالیت دارد. به این ترتی��ب در ایالت فلوریدا 
وظیفه ساماندهی ترافیک محلی برعهده این شرکت است. در نگاه نخست 
کس��ب وکار این برند چندان جهانی به نظر نمی رس��د. در هر صورت چه 
المان جهانی در فعالیت برن��د توزیع بلیت های ترافیک در فلوریدا وجود 
دارد؟ نکت��ه ای که برند Unger and Kowitt بدان توجه ویژه ای دارد، 
س��اختار مردمی و فرهنگی کشور آمریکاست. بر این اساس کشور آمریکا 
ترکیبی از مردم مناطق مختلف جهان با فرهنگ های گوناگون اس��ت. به 
همین دلیل نحوه س��اماندهی به جامعه آمریکایی همیش��ه در تعامل با 
دیدگاه ها و نظرات گوناگونی بوده اس��ت. ایالت فلوریدا نیز به عنوان یکی 
از پرتراکم تری��ن مناطق آمریکا با متنوع ترین ترکیب فرهنگی ش��ناخته 

می شود. 
ب��ه دلیل وجود افراد و فرهنگ های متنوع در فلوریدا س��ایت رس��می 
Unger and Kowitt از زبان ه��ای انگلیس��ی، اس��پانیایی، پرتغالی و 
روس��ی پش��تیبانی می کند. نکته جالب اینکه در ایالت فلوریدا نزدیک به 
۳,۵ میلیون شهروند به زبان اسپانیایی، پرتغالی و روسی صحبت می کنند. 
وقتی Unger and Kowitt س��ایت رس��می خ��ود را به زبان های 
مختلف راه اندازی کرد، پس از گذش��ت زمان اندکی مشتریان بین المللی 

دریافت کرد. در حقیقت برندهای خارجی به دلیل پشتیبانی زبانی سایت 
رس��می Unger and Kowitt موفق به مطالعه مقاالت مختلف ش��ان 
ش��دند. پس از آن نیز به دنبال همکاری با آنها رفتند. به همین سادگی، 
وقتی در سطح محلی تفکر جهانی را پیاده کنیم، موفق به جذب مشتریان 

بین المللی خواهیم شد. 
۱2.  کوکا کوال

کوکا کوال یکی از بهترین مثال ها در زمینه اس��تفاده یک برند از الگوی 
بازاریابی جهانی اس��ت. اگرچه کس��ب وکار کوکا کوال در مقیاس جهانی و 
عمده صورت می گیرد، اما آنها توجه و سرمایه گذاری هنگفتی روی جوامع 

کوچک و انجمن های محلی کرده اند. 
به عن��وان مث��ال، در مصر برند کوکا ک��وال ۶۵0 ایس��تگاه تصفیه آب 
آش��امیدنی در روستاهای محروم »بنی سوئف« بنا کرده است. همچنین 
کوکا کوال اسپانس��ر اصلی وعده های غذای��ی در ماه رمضان برای کودکان 
در سراسر خاورمیانه است. در هند، کوکا کوال اسپانسر کمپین حمایت از 
تحصیل کودکان است. به این ترتیب هزینه های بسیار باالیی از سوی آنها 

برای تجهیز و ساخت مدرسه در سراسر هند صورت گرفته است. 
وقت��ی نگاه��ی کلی به کمپین ه��ای خیریه کوکا کوال در سراس��ر جهان 
می اندازیم، هدف اغلب آنها انتقال احساس شادمانی در میان مردم است. به 
عبارت بهتر، در بعد بازاریابی جهانی آنها به خوبی نام کوکا کوال را با شادی گره 
زده اند. به این ترتیب وقتی نام کوکا کوال به گوش می رس��د، برای همه مردم 
ایده ها و خاطرات ش��اد تداعی می شود. این نکته دارای اهمیت بسیار باالیی 
است. وقتی نام برند ما با خاطرات خوش تداعی شود، احساس مشتریان نسبت 
بدان مثبت خواهد بود. البته در اینجا منظور من تداعی نام برخی از برندها با 
خاطرات منفی نیست، بلکه عدم تداعی هرگونه خاطره مثبتی در میان است. 
به این ترتیب باید به دنبال ساخت وجهه ای جذاب تر برای برندمان با کمک 

گره زدنش با خطرات مثبت باشیم. 
۱3.  اسپاتیفای

با ش��روع سال ۲0۱8 اس��پاتیفای از سوی موسسه اینتر برند به عنوان 
یک��ی از بزرگترین ش��رکت ها در سراس��ر دنیا معرفی ش��د. بدون تردید 
همه ما حداقل یکبار نام اس��پاتیفای را شنیده ایم. همچنین بسیاری از ما 
آهنگ ه��ای مختلفی را در این پلتفرم گوش می دهیم. با این حال چگونه 
یک برند کوچک به سرعت و در عرض مدت زمانی اندک از اسکاندیناوی 

به سراسر جهان توسعه یافت؟ 
مدل کس��ب وکار اس��پاتیفای روی کمک به کارب��ران در جهت یافتن 
چیزه��ای تازه تمرکز دارد. در حقیقت، انتخاب یک ژانر موس��یقی برای 
گوش دادن یک نکته و انتخاب »حس و حالی مشخص« برای گوش دادن 
به موسیقی نکته دیگری است. اگر سری به صفحه جست وجوی موسیقی 
در اس��پاتیفای زده باش��ید، در آنجا عاوه بر ژانرهایی نظیر هیپ هاپ و 
راک با گزینه هایی براساس وضعیت خواب و فعالیت روزانه تان نیز مواجه 
خواهید شد. به این ترتیب اسپاتیفای با بررسی وضعیت فعالیت و خواب 
ش��ما از طریق دیگر اپ های روی گوشی هوشمند شما در زمینه انتخاب 

موسیقی توصیه هایی را ارائه می کند. 
اس��پاتیفای با کمک به کاربران در زمینه یافتن موسیقی های تازه آنها 
را وادار به کش��ف آهنگ های مورد پسندش��ان در خارج از چارچوب ژانر 
محبوب  آنها می کند. نکته مهم استراتژی اسپاتیفای برای موسیقی دان های 
سراسر دنیا امکان یافتن مخاطب هرچه بیشتر در این پلتفرم است. به این 
ترتیب اغلب خواننده ها و موسیقی دان ها آثار خود را نخست در اسپاتیفای 
و س��پس سایر پلتفرم ها منتشر می کنند. به این ترتیب شانس آنها برای 

یافتن مخاطب بیشتر افزایش خواهد یافت. 
اکنون اس��پاتیفای در ۱۷ کش��ور مختلف دفتر نمایندگی دارد. بدون 
تردید شیوه منحصر به فرد آنها در زمینه دسته بندی آثار موسیقی تاثیر 

انکارناپذیری در توسعه سریع شان داشته است. 
اگر شما اهداف جهانی برای برندتان در سر دارید، باید به سراغ یافتن نقاط 
اشتراک مشتریان  هدف تان در کشورهای مختلف باشید. همچنین شیوه های 
ایجاد هماهنگی میان استراتژی بازاریابی جهانی تان با ویژگی های محلی هر 
جامعه از نکات بسیار مهم عرصه بازاریابی جهانی محسوب می  شود. به عنوان 
گام نخس��ت در این مقاله به بیان ۱۳ مورد از برترین فعالیت های برندها در 
زمینه بازاریابی جهانی پرداختم. بدون تردید نمونه های مورد اشاره عملکردهای 
بسیار عالی در زمینه استراتژی جهانی بازاریابی از خود نشان داده اند. با این حال 
پیروی از ایده های آنها فقط نقطه شروع را تشکیل می دهد. ادامه راه این مسیر 
افت و خیز با تکیه بر خاقیت و نوآوری برندتان امکان پذیر خواهد بود. امیدوارم 
گام نخست طراحی استراتژی بازاریابی جهانی برندتان با توجه به بخش های 

این مقاله به خوبی صورت گیرد. 
hubspot :منبع

از ردبول گرفته تا نایک، کوکا کوال و اسپاتیفای:

13 کسب و کار با برترین استراتژی های بازاریابی جهانی)2(
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امروزه بس��یاری از کارمندان جوان و بااس��تعداد، س��اعت های زیادی 
را ب��ه کار کردن اختصاص می دهند و بس��یاری از آنها نیز ظاهرا به آن 

افتخار می کنند.
به این پست متنی دقت کنید:

هیچ گاه در شروع هفته  کاری )حتی زمان هایی که در صف خرید قهوه  
صبح گاهی هس��تم ی��ا در صف پرازدحام مترو حرک��ت می کنم یا حتی 
شروع به خالی کردن اینباکس ایمیلم می کنم(، متوقف نشده ام. همیشه 

شکرگزار بوده ام و از شروع هفته  کاری، لذت می برم.
 ThanksGodIt'sMonday نوشته  باال متنی است که شاید با هشتگ
هم در شبکه های اجتماعی منتشر شود و ما نویسنده آن را فردی عاشق 
کار تصور کنیم. چنین فرهنگی، اگرچه شاید برای برخی افراد، مسخره 
و حت��ی اغراق در عش��ق و عاقه به کار باش��د، برای بس��یاری به نوعی 
طبیع��ی اس��ت. باوجود تمامی مت��ون و جماتی که روزان��ه در اطراف 
خ��ود می بینیم، خصوصا در فضاهای مدرن امروزی مانند اس��تارتاپ ها 
ی��ا فضاهای کار اش��تراکی، همه  م��ا به کار کردن بیش��تر، پرداختن به 

عاقه مندی ها و خسته نشدن از کار تشویق می شویم.
دقت در رفتارهایی مشابه آنچه در باال خواندیم، ما را با فرهنگی به نام 
»فرهنگ تاش« آشنا می کند؛ فرهنگی که غرق در تاش هرچه بیشتر 
است. فرهنگ امروز، برای بسیاری از افراد به معنای همیشه مثبت بودن 
اس��ت، جایی برای ش��وخی ندارد و حتی نمی توانن��د از آن فرار کنند. 
بسیاری از رسانه ها، کتاب ها، فعاالن مشهور دنیای کسب وکار و مدیران 
اس��تارتاپ ها این فرهنگ را تبلیغ کرده و افراد را هرچه بیشتر به تاش 

و پشتکار و خسته نشدن در مسیر ترغیب می کنند.
به عنوان مثالی از رس��انه های تبلیغ کننده تاش بی حدومرز، می توان 
وب سایت محتوایی One۳۷pm را نام برد که توسط یکی از طرفداران 
این فرهنگ یعنی گریم وینرچاگ تأس��یس شده است. در بخش دربار ه  

ما در این وب سایت نوشته شده است:
وضعیت کنونی کارآفرینی، بیش از ش��غل و کس��ب وکار اس��ت. این 
مفه��وم، هم��ان هدف، ع��زم و تاش بدون وقفه محس��وب می ش��ود. 
کارآفرینی امروز، یک روند زنده که خاقیت شما را روشن می کند، یک 
تجربه  ش��یرین که اندورفین ش��ما را به اوج می رساند و یک چشم انداز 

است که مسیر فکری را گسترش می دهد.
باتوجه  به زاویه  دید باال که نمادی از تبلیغ کارآفرینی با حداکثر تاش 
محسوب می شود، افراد نه تنها هیچ گاه از تاش دست بر نمی دارند، بلکه 
تمام��ی جنبه های زندگی را نیز در مس��یر آن ق��رار می دهد. در چنین 
چش��م اندازی، حتی شرکت کردن در کنس��رت یا تماشای فیلم نیز در 

مسیر پیشرفت شغلی و کسب ایده برای بهبود آن خواهد بود.
رایان ه��اروود، مدیرعامل ش��رکت م��ادر One۳۷pm اعتقاد دارد 
محتوای آن س��رویس، با هدف گیری کاربران جوانی تهیه می ش��ود که 
به دنبال مجوزی برای پیگیری رویاهای خود هس��تند. »آنها می خواهند 
بدانن��د ک��ه چگونه می توان صاحب ه��ر لحظه بود و از آن، بیش��ترین 

استفاده را کرد.«
مفهوم صاحب لحظه بودن که در صحبت های رایان مشاهده می شود، 
تعریفی زیباتر و جذاب تر برای مسابقه  تمام نشدنی در دنیای کسب وکار 
است. در فرهنگی که امروز تبلیغ می شود، تحمل کردن و حتی دوست 
داش��تن ساده  شغل، کافی نیست. نیروی انسانی باید عاشق کارش باشد 
و آن عش��ق را نیز در شبکه های اجتماعی تبلیغ کند. به  بیان دیگر، آنها 
بای��د هویت خود را به هویت کارفرمایان گره بزنند. اگر چنین نیس��ت، 
چرا باید لینکدین قابلیتی شبیه به استوری های اینستاگرام به سرویس 

خود اضافه کند؟
رفتاره��ا و فرهنگ��ی ک��ه در ب��اال توضیح دادی��م، به م��رور در حال 
تبدیل ش��دن به فرهنگ غالب اس��ت. در این مس��یر، شرکتی همچون 
WeWork که اخیرا توس��ط س��رمایه گذاران حدود ۴۷ میلیارد دالر 
ارزش گذاری ش��د،  کم کم به استارباکس فرهنگ اداری تبدیل می شود. 
WeWork فرهنگ مورد نظر خود را به ۲۷ کش��ور جهان صادر کرده 
اس��ت و ۴00 هزار نفر شامل کارمندانی از ۳0درصد شرکت های حاضر 

در فورچن ۵00، از خدمات آن استفاده می کنند.
آدام نیومن، بنیان گذار WeWork در اولین ماه سال جاری میادی 
اعام کرد که استارتاپ تحت مدیریتش، مشغول برندسازی مجدد خود 
با  عنوان We Company بوده است. هدف اصلی از برندسازی مجدد 
برای این اس��تارتاپ، نشان دادن توسعه  کس��ب وکار آنها به زمینه هایی 
 Fast همچون اجاره  فضاهای اسکان و همچنین آموزش بود. وب سایت

Company درباره برندسازی مجدد WeWork نوشت:

آنها قصد دارن��د عاوه بر اجاره دادن میز کاری، وارد تمامی جنبه های 
زندگی مردم بش��وند. جنبه هایی که هم زندگی فیزیکی و هم دیجیتالی 

آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.
اگر فرضیه باال درباره  ش��رکت WeWork صدق کند، کارمندی که 
به فرهنگ این ش��رکت عشق می ورزد، رفتاری این چنین خواهد داشت. 
او می��ز کار خ��ود را در دفتر WeWork اج��اره، در آپارتمانی با برند 
احتمالی WeLive زندگی، در باش��گاهی ب��ا برند WeGym ورزش 

کرده و فرزندانش را در مدارسی با نام WeGrow ثبت نام می کند.
ب��ه  هر حال فرهنگی که امروزه به مرور ج��ای خود را در بین جوانان 
و خصوصا کارمندان یا بنیان گذاران اس��تارتاپ ها باز می کند، ریش��ه در 
س��ال ها پیش و اولین فضاهای اداری ب��ا طراحی و فرهنگ مدرن دارد. 
البت��ه، اکنون افرادی نیز وجود دارند ک��ه به نوعی با این فرهنگ مقابله 
ک��رده و حتی برخی اوقات به صورت افراطی در برابر آن رفتار می کنند. 
آنها، بی تفاوتی را به جای عشق بیش از حد، نسبت به کار ابراز می کنند.

چرا باید نگران باشیم؟
با نگاهی س��اده می توان درک کرد که فرهنگ عش��ق ورزیدن افراطی 
به ش��غل و تاش بیش از اندازه، نوعی کاهبرداری است. درنهایت، این 
مدیران عالی رتبه هس��تند که از تغییر مس��یری نس��لی به سوی تاش 
شبانه روزی در کار، سود می برند. دیوید هاینمیر هانسون، هم بنیان گذار 
 It Doesn't Have و نویسنده  کتاب Basecamp شرکت نرم افزاری
to Be Crazy at Work درباره  استبداد خاموش در جریان می گوید:
اکثر افرادی که بر طبل تاش بی وقفه و کار خستگی ناپذیر می کوبند، 
آنهایی نیست که کار زیاد انجام می دهند. آنها عموما مدیران، مسئوالن 

مالی و مالکان شرکت ها هستند.
به  اعتقاد هانس��ون با وجود آنکه مطالعه های متعدد، ارتباطی بین کار 
زیاد و خس��تگی ناپذیر و افزایش بهره وری یا خاقیت نش��ان نمی دهند، 
باز هم آن نوع کار کردن تبلیغ می شود؛ چرا که برای صاحبان قدرت و 
ثروت، سودمندتر خواهد بود. به اعتقاد او، این فرهنگ جدید »ترسناک 

و استبدادی« است.
ایان ماس��ک، یکی از افرادی اس��ت ک��ه از نظر بس��یاری، به عنوان 
نمونه  تحسین برانگیز کار خس��تگی ناپذیر شناخته می شود. مدیری که 
در ش��رکت های تحت مالکیتش، دس��تاوردهای مهمی رقم زد و البته، 
در ش��بکه های اجتماعی نیز یکی از ش��خصیت های تأثیرگذار محسوب 
می شود. تحس��ین کردن از او و فرهنگی که تبلیغ می کند، درنهایت به 

نفع خودش و شرکتش نیز خواهد بود.
مدیرعامل تس��ا در یک��ی از توییت های خود گفته ب��ود که جاهای 
آس��ان تر از ش��رکت او نیز برای کار کردن وج��ود دارد، اما هیچ کس با 
۴0 س��اعت کار در هفته، جهان را تغییر نخواهد داد. او اعتقاد دارد 80 
ساعت کار، استانداردی تقریبا مناسب خواهد بود که حتی برخی اوقات 
تا ۱00 س��اعت نیز می رس��د. او که حدود ۲۴ میلیون فالوور در توییتر 
دارد، ب��ه طرفداران خود القا می کند که اگر به کار خود عش��ق بورزند، 

دیگر شبیه به کار و شغل نخواهد بود. 
ش��رکت های دنیای فن��اوری، خصوصا در جریان تغیی��ر هزاره، تأثیر 
باالی��ی در ایجاد فرهنگ مورد بحث داش��ته اند. به عن��وان مثال، گوگل 
در آن س��ال ها یک��ی از اولین ش��رکت هایی محس��وب می ش��د که به 
کارمندان، فضای غذاخوری مناسب، استراحت و حتی خدمات پزشکی 
ارائ��ه می کرد. پارک های کاری با ش��روع قرن ۲۱ به مرور جای فضاهای 
خشک سنتی را گرفتند و به ابزاری برای جذب هرچه بیشتر استعدادها 
تبدیل ش��دند؛ ابزارهای��ی که درنهایت، به کار کردن بیش��تر کارمندان 
می انجامی��د. درمقاب��ل، کارمندان نیز احس��اس رضایت داش��تند و از 
کارفرمای��ی که خدمات متنوع، حتی شست وش��وی لباس ارائه می کرد، 

حمایت می کردند.
ام��روزه که فناوری تقریبا به تمامی زوایای زندگی ش��خصی و کاری 
ما نف��وذ کرده، تبلیغ فرهنگ ش��رکت های آن، مانند فرهنگ  س��ال ها 
پیش نظام های کمونیس��تی همچون ش��وروی س��ابق است؛ نظامی که 
دس��تاوردهای غیرممکن را برای کارگ��ران و کارمندان تبلیغ می کرد تا 
هرچه بیش��تر، آنها را به کار کردن تش��ویق کند. تنها تفاوت آن اس��ت 
که تبلیغات کمونیس��تی، با هدف مبارزه با س��رمایه داری و سود بردن 
درص��د کمی از م��ردم از کار دیگران انجام می ش��د. تبلیغات امروزی، 
پیش��رفت های ش��خصی را در مرکز توجه قرار می دهن��د. حتی اگر آن 
پیشرفت ها و س��ودها، تنها به مدیران و سرمایه گذاران برسد. درمقابل، 

نرخ رشد حقوق در مناطق مختلف جهان، تقریبا راکد مانده است.
ش��اید همه  ما به نوعی تش��نه  معنا و هدف ش��ده ایم. به  بیان دیگر، از 

آنجای��ی که معنویت به مرور در جوامع مختلف از بین رفته اس��ت، کار 
کردن زیاد ی��ا فرهنگ بهره وری، خود را ب��ه معنایی جدید برای مردم 
تبدی��ل می کن��د. در آمریکا ک��ه زادگاه چنین فرهنگ هایی محس��وب 
می ش��ود، به��ره وری مفهومی معنوی پیدا کرده اس��ت. برخی اوقات به 
مردم گفته می شود که کار، تنها برای کسب درآمد یا سود نیست، بلکه 
تنه��ا ماهیت کار کردن، اهمیت دارد. در نتیجه  این معنویت جدید، هر 
روش و راهکاری که به کار کردن بیش��تر و افزایش بهره وری بینجامد، 

نه تنها راضی کننده بلکه جذاب هم خواهد بود.
آیدان هارپر یکی از فعاالن ضد فرهنگ فوق محس��وب می ش��ود که 
تاش ه��ای زیادی برای نقد کردن آن خصوصا در اروپا کرده اس��ت. او 
کمپین��ی به نام »هفت��ه  کاری ۴ روزه« دارد. هارپر اعتقاد دارد فرهنگ 

عشق ورزیدن به شغل، به مرور ضدانسانی می شود:
فرهن��گ موجود به م��ا دیکته می کند ک��ه تنها ارزش انس��انی مان، 
ظرفیت بهره وری ما اس��ت. درواقع، توانایی کار کردن، جای انسانیت را 

به عنوان ارزشی واال، می گیرد.
مخالفان فرهنگ کاری حاض��ر همچون هارپر اعتقاد دارند این رویه، 
به س��مت فرقه گرای��ی می رود. متقاع��د کردن کارمندان ب��ه کار هرچه 
بیش��تر و افزایش به��ره وری به هر قیمت با پیامی ب��ه مضمون »تغییر 
دادن جهان« ش��بیه همان اصولی اس��ت که فرقه ها ب��رای جمع کردن 
عضو تبلیغ می کنند. در چنین مس��یری، ایان ماسک به کشیشی قابل 
احترام تبدیل می ش��ود. کارمندان نیز گویی هر روز به جای محل کار به 

محل عبادت می روند تا مفهوم کار را پرستش کنند.
در توصیف نویس��نده  مقاله  منبع، عاشقان کار دائمی، به  نوعی پیروان 
مذهب آن هس��تند ک��ه در مرام آنها، هر فعالی��ت نامرتبط با کار، گناه 
محس��وب می شود. در این گروه، کارآفرینان بس��یاری را می توان مثال 
زد که حتی ارتباطات ش��خصی و س��امت خود را در مس��یر راه اندازی 
اس��تارتاپ قربانی کرده اند. آنها ه��ر کاری، از ارتباطات اجتماعی گرفته 
تا خواندن و گوش دادن محتوای مختلف را نیز تنها با هدف س��وددهی 

بیشتر برای کسب وکار خود انجام داده اند.
جاناتان کرافورد یکی از کارآفرینانی اس��ت که زندگی ش��خصی خود 
را فدای اس��تارتاپ کرد. او پس از مدتی متوجه مس��یر اشتباه خود شد 
و ام��روز، در مش��اوره به افراد ش��بیه به خودش، آنه��ا را به انجام دادن 
فعالیت های غیرش��غلی همچون خواندن کتاب داستان یا تماشای فیلم 
دعوت می کند. توصیه های او برای بس��یاری از کارآفرینان، آگاهی بخش 
بوده اس��ت. آنه��ا نمی دانس��تند که به عن��وان یک منب��ع، از حضور و 

توانایی های شان استفاده می شود.
به  هر حال، امروزه معتاد شدن به سرعت و استرس کار زیاد، آنچنان 
هم دور از ذهن نیس��ت. برنی کلیندر، مشاور یک شرکت بزرگ فناوری 
اس��ت. او تاش کرد تا خود را به پنج روز کاری ۱۱ س��اعته در هفته، 
محدود کند تا یک روز بیشتر برای افزایش خاقیت وقت داشته باشد. او 
در مصاحبه  ای برای این مطلب گفت: »اگر همکاران ش��ما عاشق رقابت 
باش��ند، کار کردن در یک روند عادی، حرکت در خاف مس��یر و شاید 

تنبلی محسوب شود.«
کلیندر باوجود اینکه برای تغییر تاش کرده، باز هم به حضورداشتن 
در مسابقه ای همیشگی اعتراف می کند؛ مسابقه ای که در فرهنگ غربی 
ب��ه Rat Race معروف اس��ت. او می گوید: »من همیش��ه متوجه این 
حقیقت هس��تم که اگر فردا بمیرم، تمام دستاوردهای کاری ام به سطل 
زباله خواهند رفت. شغل من نیز پیش از آنکه مراسم تدفینم اجرا شود، 

به یک آگهی تبدیل می شود.«
عشق ورزیدن به روز اول هفته

یک��ی از نتایج منطق��ی کار کردن بیش  از اندازه، خس��تگی و بریدن 
اس��ت. آن هلن پترس��ن، دبیر فرهنگی س��رویس BuzzFeed اخیرا 
مقاله ای در نقد همین فرهنگ منتش��ر کرد که تناقضی بزرگ را در آن 
نش��ان می دهد. به عقیده  او اگر نسل جوان امروزی متهم به تنبل بودن 
می شوند، چگونه به کار بیش  از  اندازه عشق می ورزند؟ به عقیده  او، نسل 

امروزی به شدت نیازمند برطرف کردن نیازهای اغراق آمیز خود است. 
یک نس��ل کامل از مردم )در اکثر نقاط جهان( این گونه تربیت شدند 
که ب��ا رتبه ها و نتایج تحصیلی عالی، دس��تاوردهای فوق برنامه و موارد 
مشابه، می توانند شغل هایی را به دست بیاورند که به آن عشق می ورزند. 
اکثر آنها، به ش��غل هایی تقریبا بی معنا رس��یدند که تنها روزشان را پر 
می کن��د و از طرفی، انواع قس��ط و بدهی برای پرداخ��ت کردن دارند. 
درنتیجه، عش��ق ورزیدن به روز اول هفت��ه را به عنوان مکانیزمی دفاعی 

به کار می گیرند.

بسیاری از ش��غل ها )حتی بسیاری از بهترین ها( پر از کارهای زیاد و 
بی معنا هستند که باید روزانه انجام شود. ازطرفی، بسیاری از شرکت ها 
و س��ازمان ها، ما را از کار کردن مأیوس می کنند. به عاوه، با اینکه افراد 
و رس��انه های مختلف )همچون سریال طنز سیلیکون ولی(، تاش بیش 
از حد با هدف س��اختن »دنیایی بهتر« را نقد کرده یا حتی به س��خره 

گرفته اند، هنوز بسیاری از شرکت ها مشوق آن پیام تکراری هستند.
به عنوان مثالی از ارج نهادن به ش��عار تکراری »ساختن دنیایی بهتر« 
می توان ش��عار اس��پاتیفای را مث��ال زد که »برداش��تن موانع خاقیت 
انس��انی« را ه��دف خود می دان��د. در نمونه ای دیگ��ر، دراپ باکس ادعا 
می کن��د هدفش »رها کردن انرژی خاقیت در جهان، با طراحی کردن 

روشی بهینه برای کار کردن« است.
دیوید اسپنسر، استاد اقتصاد دانشگاه کسب وکار Leeds اعتقاد دارد 
ش��عارهای آنچنانی از سوی ش��رکت ها، اقتصاددانان، سیاست مداران و 
افراد مش��ابه، به قرن ۱۶ میادی و ظهور پدیده های به نام مرکانتالیسم 

در اروپا باز می گردد. او دراین باره می گوید:
در آن زمان هم تاش های زیادی از س��وی کارفرماها می ش��د تا کار 
کردن را به گونه ای تش��ویق کنند ک��ه جنبه های منفی یا ناراحت کننده  

آن را محو کند.
چنی��ن پروپاگاندایی برای تبلیغ کار بیش��تر، نتای��ج منفی نیز به بار 
خواهد آورد. در انگلس��تان قرن ۱ ۷، کار کردن را به عنوان درمانی برای 
عادات و رفتارهای بد تعریف می کردند. ازطرفی، نتیجه نگرفتن از همان 
کار، ب��ار دیگر کارمندان را به رفتارهایی ناشایس��ت همچون نوش��یدن 

بیشتر الکل، ترغیب می کرد.
ش��رکت های بزرگ اینترنتی، احتماال تش��ویق کارمندان را با مساوی 
دانس��تن آن با ارزش های ذاتی انس��انی اش��تباه گرفته اند. پس از مدت 
زی��ادی که دنیای فناوری به خاطر نتایج مثبت خود تحس��ین می ش��د، 
امروز واکنش های ش��دید و گس��ترده به ش��رکت های ای��ن صنعت، باز 
می گردد. دالیل واکنش های شدید نیز از رفتارهای انحصارگرایانه گرفته 

تا انتشار اطاعات غلط و حمایت از خشونت، متنوع هستند.
کارمندان ش��رکت های فناوری نیز به مرور متوجه انرژی هزینه ش��ده 
از س��وی خود می ش��وند. به عنوان مثال، چند ماه پیش حدود ۲0 هزار 
کارمن��د گ��وگل در راهپیمایی اعتراضی نس��بت به واکنش نامناس��ب 
ش��رکت در برابر نابرابری و توهین جنسی شرکت کردند. دسته ای دیگر 
از کارمندان همان ش��رکت، نس��بت ب��ه قرارداد ب��ا وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( اعتراض کردند که منجر به تعطیلی آن ش��د. قرارداد مذکور، 
در ح��وزه  هوش مصنوعی بود و پهپادهای نظامی را بیش ازپیش مرگبار 

می کرد.
کارشناس��انی همچون هانس��ن اعتق��اد دارند راهپیمای��ی کارمندان 
گوگل، نش��انه ای از آگاه بودن نس��ل هزاره است، نس��لی که به مرور در 
براب��ر فرهنگ کار افراطی نیز به پا خواهد خاس��ت. او می گوید باالخره 
تحمل مردم در برابر این فرهنگ، تمام می شود و آنها خواهند فهمید که 
سعادت ابدی، در گرو محاسبه  و محدود کردن زمان های استراحت بین 
کاری یا اس��تفاده از سرویس بهداشتی نیست. این اظهارنظر او، پاسخی 
به سخنرانی مریسا مایر در سال ۲0۱۶ است که گفته بود: »۱۳0 ساعت 
کار کردن در هفته، دور از دس��ترس نیست. تنها باید زمان های خواب، 
دوش گرفتن و استفاده از سرویس بهداشتی را در یک استراتژی منظم 

کنترل کنید.«
درنهایت، این کارمندان هس��تند که باید بین انتخاب فرهنگ کار 
افراطی یا مقابله با آن، یکی را انتخاب کنند. به  عنوان مثال، با آنکه 
سخنرانی فوق از مریسا مایر در بسیاری از شبکه های اجتماعی مورد 
 Quora نق��د قرار گرفت، ام��ا در همان زمان، بس��یاری از کاربران
درب��اره  چگونگی پیاده س��ازی اس��تراتژی مذکور، بح��ث می کردند. 
صحبت های ماس��ک درباره  کار کردن بیش��تر هم ت��ا حدودی نقد 
ش��د، اما باز هم درخواست های کار در شرکت های تحت مدیریتش، 

افزایش یافت.
نکته  ترسناک و نگران کننده دنیای امروزی آن است که دیگر التماس 
کردن به یک میلیاردر فناوری برای اس��تخدام )آن هم در ش��بکه هایی 
همچ��ون توییتر( نه تنها دیگر عملی ناشایس��ت تلقی نمی ش��ود، بلکه 
روش��ی بهینه برای موفقیت هم هس��ت. به  هر حال، امروز بس��یاری از 
م��ردم در نقاط مختلف جهان ب��ه فرهنگ جدید عادت کرده اند و حتی 
آن را تحسین می کنند. آنها با خود می گویند اگر محکوم به کار تا زمان 
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ایج��اد یک طرح س��رمایه گذاری موفق و پرب��ازده، کمی پیچیده تر از 
صرفا ایجاد حس��اب پس انداز و خرید یک سری سهام به صورت تصادفی 
اس��ت. به منظور درست کردن یک طرح مناسب، مهم است که بفهمید 
کج��ا ق��رار دارید و می خواهید با س��رمایه  گذاری ها به چه دس��تاوردی 
برس��ید. پس، برای دس��تیابی به آن اهداف چگونگ��ی روند را تعریف و 
بهترین گزینه های سرمایه گذاری را جهت نیل به آنها انتخاب می کنید. 
خبر خ��وش آنکه جهت ایجاد و به کارگیری یک طرح س��رمایه گذاری 

شخصی و توشه  اندوزی برای آینده هیچ وقت دیر نیست.
بخش ۱: ارزیابی جایی که هستید

۱. گزینه  سرمایه گذاری متناسب با سن تان انتخاب کنید
سن و سال تان بر استراتژی سرمایه  گذاری تان تاثیر مهمی دارد.

– عموم��ا، هرچه جوان تر باش��ید، ریس��ک های بیش��تری می توانید 
بپذیرید. چون زمان بیشتری برای احیا و بازسازی خود – به خصوص در 
بازار – بعد از زیان دهی احتمالی ارزش سرمایه گذاری ها خواهید داشت. 
بنابراین، اگر در دهه  دوم )۲0-۳0( زندگی تان هستید، می توانید بخش 
بیش��تری از پرتفوی تان را به س��رمایه گذاری ها پرمخاطره تر اختصاص 

دهید.
– اگر نزدیک به بازنشس��تگی هس��تید، بخش بیشتری از پرتفوی تان 
را به س��رمایه گذاری های کم مخاطره تر، مثل درآمد-ثابت و شرکت های 

دارای ارزش سرمایه ای زیاد، اختصاص دهید.
۲. وضعیت مالی فعلی تان را خوب درک کنید

مراقب باش��ید که چه مقدار درآمد قابل عرضه برای س��رمایه گذاری 
در اختی��ار دارید. نگاهی به بودجه تان بیندازید و مش��خص کنید برای 
س��رمایه گذاری ها بعد از کسر مخارج ماهانه و بعد از کنار گذاشتن وجه 
مالی اضطراری – معادل ارزش مخارج س��ه تا شش ماه- چه مقدار پول 

باقی می ماند.
۳. پروفایل ریسک  درست کنید

پروفایل ریس��ک تعیین می کند چه میزان ریس��ک قرار اس��ت تقبل 
کنید. حتی اگر جوان باشید، ممکن است دل تان نخواهد خیلی ریسک 
بکنید. ش��ما س��رمایه گذاری های تان را بر مبنای پروفایل ریس��ک تان 

انتخاب خواهید کرد.
– در کل، س��هام نسبت به قرضه بی ثبات تر است و حساب های بانکی 

)حساب های پس انداز و جاری( دارای ثبات الزم هستند.
– یادتان باش��د، همیش��ه ریس��ک انجام تهاترها وج��ود دارد. اغلب 
وقتی ریس��ک کمتری می پذیرید، دستاورد کمتری هم خواهید داشت. 
س��رمایه گذاران در ازای پذی��رش ریس��ک های قابل توج��ه پاداش های 
هنگفتی می گیرند اما می توانند با زیان های سنگینی نیز مواجه بشوند.

بخش ۲: تعیین کردن اهداف تان
۱. برای سرمایه گذاری های تان هدف تعیین کنید

با پولی که از س��رمایه گذاری های تان به دس��ت می آورید می خواهید 
چه کنید؟ می خواهید پیش از موعد بازنشس��ته ش��وید؟ آیا می خواهید 

خانه ای زیبا بخرید؟ آیا به یک قایق جدید احتیاج دارید؟
– ب��ه عنوان یک قاعده  کل��ی، فارغ از اینکه اهداف تان چه هس��تند، 
یک پرتفوی متنوع الزم دارید. این ایده به رشد سرمایه گذاری در طول 
ی��ک دوره  طوالنی مدت کمک خواهد کرد تا اینکه برای پرداختن بهای 

اهداف تان پول کافی را در اختیار داشته باشید.
– اگر هدف تان کاما جس��ورانه باشد، به صورت ادواری پول بیشتری 

ص��رف  س��رمایه گذاری  در 
خواهی��د ک��رد ت��ا اینک��ه 
بخواهید یک سرمایه گذاری 
پرریسک تر را انتخاب کنید. 
از ای��ن رو، احتمال آنکه به 
هدف ت��ان برس��ید از اینکه 
v پول سرمایه گذاری شده را
از دست بدهید بیشتر است.
زمانی  ج��دول  تعیین   .۲

برای اهداف تان
دل ت��ان می خواهد چقدر 
زود ب��ه اه��داف مالی ت��ان 
برس��ید؟ پاس��خ این سوال 
نوع سرمایه گذاری که انجام 

می دهید را تعیین می کند.
– اگ��ر ب��ه ب��ازده عال��ی 
س��رمایه گذاری  س��ریع  و 
عاقه مند باش��ید و آمادگی 
داشته  را  ریس��کی  پذیرش 
باش��ید که ممکن اس��ت به 
همان س��رعت زیانی را نیز 
متوجه ش��ما بکن��د، در آن 

صورت س��رمایه گذاری پرمخاطره تر را انتخاب خواهید کرد که ظرفیت 
بازده قابل توجه را دارد. اینها ش��امل سهام کم ارزش گذاری شده، سهام 

ارزان و زمین می شود که ممکن است خیلی سریع ارزش پیدا کنند.
– اگر به ثروت س��ازی آرام عاقه مند هس��تید، س��رمایه   گذاری هایی 
را انتخ��اب خواهی��د ک��رد ک��ه ب��ازده کندت��ری را در گ��ذر زمان در 

سرمایه گذاری تان تولید خواهند کرد.
۳. سطح نقدینگی که می خواهید را معین کنید

یک دارایی »نقدی« تحت عنوان دارایی تعریف می ش��ود که می توان 
ب��ه راحت��ی آن را نقد کرد. از این رو، در وقت نیاز و اضطرار دسترس��ی 

سریعی به پول خواهید داشت.
– سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری مشترک بسیار نقد هستند 

و می توانند – معموال ظرف چند روز – به نقد تبدیل شوند.
– مس��تغات خیل��ی نقدی نیس��تند. معموال هفته ها ی��ا ماه ها طول 

می کشد تا یک دارایی نقد شود.
بخش ۳: ایجاد طرح سرمایه گذاری

۱. تصمیم بگیرید چگونه می خواهید متمایز شوید
حتما نمی خواهید که همه  تخم مرغ های تان را درون یک سبد بگذارید. 
ب��ه عن��وان مث��ال، ممکن 
اس��ت بخواهید ۳0درصد از 
پ��ول س��رمایه گذاری تان را 
در بخ��ش س��هام بگذارید، 
۳0درص��د دیگر را در اوراق 
قرضه و ۴0درصد باقیمانده 
را در یک حس��اب پس انداز. 
این درصده��ا و گزینه های 
س��رمایه گذاری را به نحوی 
با اهداف  تنظیم کنید ک��ه 
و هماهنگ  مالی تان همسو 

باشند.
۲. مطمئن شوید که طرح 
سرمایه گذاری تان با پروفایل 

ریسک تان هماهنگ است
اگر 90درصد از درآمدتان 
س��هام  در  م��اه  ه��ر  را 
در  کنی��د،  س��رمایه گذاری 
آن ص��ورت اگر بازار س��هام 
دچار بحران شود پول بسیار 
زیادی را از دس��ت خواهید 
اس��ت  ممک��ن  ای��ن  داد. 
ریسکی باشد که دوست داشته باشید تقبل کنید اما پیش از انجام این 

ریسک همه  جوانب را بسنجید.
۳. با یک مشاور مالی مشورت کنید

اگ��ر درباره  نح��وه  تنظیم یک طرح س��رمایه گذاری که همراس��تا و 
هماهنگ با اهداف و پروفایل ریس��ک تان باش��د اطمینان ندارید، با یک 

مشاور مالی کارکشته صحبت کنید و از او بازخورد الزم را بگیرید.
۴. درباره  گزینه های پیش روی تان تحقیق و بررسی کنید

حس��اب های مختلف بس��یاری وجود دارند که ممکن است برای یک 
طرح س��رمایه گذاری اس��تفاده کنید. خودتان را با بعضی از اصول آشنا 

سازید و سعی کنید بفهمید کدامیک برای شما جواب می  دهد.
– یک حس��اب پس انداز اضطراری کوتاه مدت با احتس��اب ارزش سه 
تا ش��ش ماه هزینه زندگی ایجاد کنید. مهم است که برای محافظت از 
خودت��ان در صورتی که اتفاق غیرمنتظره ای رخ بدهد )از دس��ت دادن 
شغل، آسیب دیدگی یا بیماری و …( چنین حسابی را ایجاد کنید. این 

پول باید به وقت ضرورت راحت الوصول باشد.
– انتخاب های ت��ان برای پس اندازهای بلند مدت را در نظر بگیرید. اگر 
به پس انداز برای بازنشستگی فکر می کنید، بهتر است یک IRA )طرح 
حس��اب بازنشس��تگی فردی( یا  ۴0۱)k(  )مزایای بازنشستگی(  ایجاد 
کنید. کارفرمای تان ممکن است طرح k(۴0۱( را پیشنهاد بدهد که در 

آن با بتوانند با مشارکت های شما هماهنگ بشوند.
– اگر می خواهید بودجه  )فان��د( تحصیلی را آغاز کنید به طرح ۵۲9 
و حس��اب پس انداز تحصیل��ی )ESAs( فکر کنید. عای��دات حاصل از 
این حس��اب ها مادامی که آنها طب��ق معمول مخارج تحصیات عالیه را 

پرداخت کنند از مالیات بر درآمد فدرال معاف خواهند بود.
بخش ۴: ارزیابی پیشرفت

۱. سرمایه گذاری های تان را هر از گاهی تحت نظارت داشته باشید
بررس��ی کنید و ببینید آیا س��رمایه گذاری های تان مطابق اهداف تان 
عمل می کنن��د. اگر چنین نیس��تند، س��رمایه گذاری های تان را دوباره 

ارزیابی کنید و مشخص کنید کجاها الزم است تغییراتی ایجاد شود.
۲. مشخص کنید آیا الزم است پروفایل ریسک تان را تغییر دهید

عموما، هرچه سن تان باالتر می رود، ریسک پذیری تان کمتر می شود. 
حتما سرمایه گذاری های تان را مطابق با این نکته تنظیم کنید.

– اگر پول تان را در سرمایه گذاری های ریسکی هزینه کرده اید، فروش 
آنه��ا و انتقال پول به س��رمایه گذاری های باثبات ت��ر هنگامی که پیرتر 

می شوید ایده خوبی به نظر می رسد.
– اگر امور مالی تان تغییر و نوسان پرتفوی تان را به خوبی تاب بیاورد، 
احتماال دوس��ت داشته باشید حتی ریسک های بیشتری بکنید تا زودتر 

به اهداف تان دست پیدا کنید.
۳. ارزیابی کنید که آیا به اندازه  کافی برای رسیدن به اهداف مالی تان 

مشارکت )فعالیت( می کنید یا نه
ممکن است موضوع از این قرار باشد که از هر چک حقوق ماهیانه به 
قدر کافی برای رسیدن به اهداف تان در سرمایه گذاری های که کرده اید 
خرج نکنید و از جنبه  مثبت اگر نگاه کنیم ممکن اس��ت متوجه ش��وید 
که خیلی زودتر از آنچه فکر می کردید به اهداف تان رس��یده اید و مرتبا 
دارید بی��ش از حد پول در س��رمایه گذاری های تان هزینه می کنید. در 
این صورت، بهتر اس��ت مش��ارکت ّهای تان را مطابق با سرمایه گذاری ها 

هماهنگ و تنظیم کنید.
wikihow/bazdeh :منبع
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اخبار

مشهد- صابر ابراهیم بای - دومین کارخانه نوآوری کشور در 
مشهد با انجام تفاهم نامه میان سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری و محمد رضا کایی شهردار مشهد شکل اجرایی 
به خود گرفت. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراس��م 
امضای این تفاهم نامه، گفت: در واقع کارخانه نوآوری مشهد با هدف 
ایجاد مامنی برای دریافت ای��ده ها، نوآوری ها و اختراعات جوانان 
این استان و شمال شرق کشور راه اندازی می شود. زیرا باید بخش 
خصوصی این ایده های جوانان را حمایت کند. اگر صرفا دولت وارد 
فاز حمایت از این ایده ها و اختراعات شود درصد موفقیت آنها بسیار 
کم خواهد شد. وی افزود: معاونت علمی در بنیاد ملی نخبگان این 
ای��ده ها و اختراعات را مورد حمایت قرار می دهد؛ اما این کار را به 
کمک شتاب دهنده های فعال در بخش خصوصی نهایی می کند. 
به گفته ستاری، مش��کات شهر نباید فقط توسط شهرداری حل 
ش��ود، بلکه مردم و جوانان باید راه حل های نوآورانه برای رفع این 

مشکات پیدا کنند. کارخانه نوآوری نیز جایی برای دریافت این ایده 
ها و اختراعات است. رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ضرورت 
راه اندازی مراکزی شبیه به کارخانه نوآوری و مراکز نوآوری در مرکز 
شهرها از جمله مشهد و در کنار بازار بزرگ این شهر، عنوان کرد: باید 
شتاب دهنده هایی که در زمینه های مختلفی چون رفع معضات  

ش��هری و اجتماعی مانند اعتی��اد و فقر فعالیت می کنند در بطن 
جامعه قرار گیرند. وی تنها راه رش��د جامعه را استفاده از ایده های 
جوانان عنوان کرد و گفت: شهرداری به تنهایی نمی تواند مشکات 
ش��هری را رفع کند. بلکه شهردار باید بستر مناسب برای ارائه ایده 
ه��ای جوان��ان و مردم را فراهم کند. باید ب��ه جوانان فرصت دهیم 
تا ش��هر را نجات دهند. س��تاری در ادامه تصریح کرد: باید سرمایه 
گذاران را به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب کنیم و به جوانان 
ای��ن اطمینان را بدهیم که در صورت داش��تن ایده های خاقانه و 
نوآورانه مورد حمایت قرار می گیرند. وی راه اندازی کارخانه نوآوری 
در شهر مشهد را اتفاق خوب و اثرگذاری دانست و گفت: قطعا استان 
های دیگر نیز ش��هر مشهد را الگوی خود قرار می دهند و اقدام به 
راه اندازی چنین کارخانجاتی خواهند کرد.س��تاری همچنین بیان 
کرد: راه اندازی کارخانجات نوآوری صد درصد نتیجه مثبتی خواهد 

داشت؛ زیرا جوانان بازیگران اصلی آن هستند.

اصفهان - قاسـم اسد- مدیر عامل ش��رکت آب و فاضاب 
روستایي استان اصفهان گفت:۳۳ پروژه آبرساني به ۶۷ هزار نفر از 
روستاییان استان با اعتباري بالغ بر ۲00 میلیارد ریال در دهه فجر 
امسال در نقاط مختلف این استان به بهره برداري مي رسد. وی در 
نشست خبری که به مناسبت چهل سالگي انقاب اسامي ایران 
برگزار شده بود با اشاره به پروژه هایي که قرار است در دهه فجر 
امسال بهره برداري شده یا عملیات اجرایي آنها آغاز شود گفت: در 
ایام دهه فجر سال جاري ۳۳ پروژه با اعتباري بالغ بر ۲00 میلیارد 
ریال در نقاط مختلف این استان به بهره برداري خواهد رسید که 
شامل اجراي ۶۴ کیلومتر خطوط انتقال آب، تعویض ۶۶ کیلومتر 
شبکه توزیع داخلي روس��تاها، احداث خطوط انتقال فاضاب به 
ط��ول ۱0 کیلومتر، ، احداث ۶ باب مخزن ذخیره بتني با ظرفیت 
سه هزار متر مکعب آب، احداث یک ایستگاه پمپاژ آب، حفر هفت 
حلقه چاه و اصاح یک هزار و 800 فقره انشعاب آب است که 8۵ 
روستا با جمعیتي بالغ بر ۶۷ هزار نفر را زیر پوشش قرار مي دهد.  
قرائتی، اظهارداشت: براي اجراي این پروژه ها ۱۷0 میلیارد ریال 
مورد نیاز اس��ت و ۵۱ روستاي استان با جمعیتي بالغ بر ۲0 هزار 

نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

خط قرمزمان کیفیت آب و سالمت آن است
مدیر عامل آبفار استان اصفهان ادامه داد: هم اینک جمعیت بهره مند 
استان از خدمات شرکت آب و فاضاب روستایي در بخش آب شرب بالغ 
بر ۶۴0 هزار نفر در قالب ۲۴۶ هزار خانوار است و 88 درصد مشترکان 
کاربران خانگي و ۱۲ درصد کاربران غیر خانگي هستند. قرائتی با بیان 
اینکه حفظ سامت و کیفیت آب خط قرمز این شرکت است، تصریح 
کرد: در س��ال 9۶، بیش از ۵۴0 هزار آزمون کلرس��نجي در کل شبکه 
توزیع انجام شد، بیش از ۱۲ هزار و ۴۴۶ مورد آزمون میکروب سنجي 
صورت گرفته که در بیش از 99.9 درصد موارد، سامت آب را نشان داد. 

35 درصد شبکه های آب روستایي دچار فرسودگي است
وی درپاس��خ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه چه میزان 
از ش��بکه هاي آب روستایي دچار فرس��ودگي است گفت: کل 
ش��بکه هاي توزیع آب استان بالغ بر پنج هزار و ۳۴0 کیلومتر 
مربع اس��ت، که ۳0 تا ۳۵ درصد این ش��بکه دچار فرسودگي 
است ؛ براي تعویض این شبکه ها به اعتباري بالغ بر دو هزار و 

۷00 تا س��ه هزار میلیارد ریال احتیاج اس��ت. 
بیش از یکصد حلقه چاه سال گذشته در اصفهان خشک شد

مدیر عامل ش��رکت آب و فاضاب روستایي استان اصفهان گفت: 
۱۵ دستگاه آب شیرین کن در روستاهایي که آب آنها داراي مشکل 
بود مستقر و آب شرب مورد نیاز آنها از طریق شیرهاي برداشت متصل 
به کارتخوان ها بین مردم توزیع شد. وی افزود: منابع تامین آب استان 
8۷۷ منبع شامل چاه، چشمه، قنات و آب هاي سطحي است که آب 
یک هزار و ۳۳9 روستاي استان را تامین مي کند.  مدیر عامل شرکت 
آب و فاضاب روس��تایي استان اصفهان افزود: سال گذشته به دلیل 
خشکسالي بیش از یکصد حلقه چاه خشک شد و شاهد کاهش ۴00 
لیتر بر ثانیه آبدهي از منابع آب روستایي استان بودیم که به جاي آن 

منابع دیگري جایگزین و یا آبرساني سیار شد.

قزوین- خبرنـگار فرصت امروز- به گ��زارش روابط عمومی 
ش��رکت مدیریت تولید برق ش��هید رجایی، مدیرعامل نیروگاه در 
جلس��ه ای که با حضور معاون عمرانی اس��تاندار، مدیرکل حفاظت 
محیط زیس��ت، مدیرکل مدیریت بحران، سرپرست دفتر شهری و 
شوراهای استان قزوین برگزار شد، به تشریح وضعیت سوخت مصرفی 
واحده��ای نیروگاه پرداخت و گفت: کنترل فش��ار گازطبیعی و نیز 
تخصیص سهمیه سوخت گاز به صنایع، توسط دیسپاچینگ ملی گاز 
صورت می پذیرد؛ بنابراین اختصاص سهمیه سوخت گاز طبیعی به 
نیروگاه، به هیچ عنوان تحت اختیار و مسئولیت این شرکت نیست. 
این درحالی اس��ت که نیروگاه ش��هید رجایی برای تداوم تولید برق 
خود، همواره متقاضی استفاده از سوخت پاک گاز طبیعی است.  علی 
فرهور بر بهینه بودن مصرف سوخت گاز طبیعی در واحدهای نیروگاه 
اشاره کرد و افزود: استفاده از سوخت گاز طبیعی برای این نیروگاه از 
آن جا مهم است که تجهیزات واحدهای سیزده گانه آن، با استفاده 

از سوخت مایع، بیشتر در معرض استهاک قرار می گیرد؛ از طرفی، 
ارزش حرارتی یک لیتر سوخت مازوت در مقایسه با یک متر مکعب 
گاز طبیعی، تقریبا برابر است، در حالی که قیمت یک لیتر سوخت 
م��ازوت، حدود دو برابر قیمت یک متر مکعب س��وخت گاز طبیعی 
است. بنابراین مشخص می شود که استفاده از سوخت مازوت، هیچ 

گونه توجیه اقتصادی و زیست محیطی هم ندارد. مدیرعامل نیروگاه 
در خصوص میزان مصرف سوخت گاز طبیعی در سال جاری اظهار 
داشت: خوشبختانه از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، به میزان ۲۲۵8 
میلیون مترمکعب س��وخت گاز طبیعی در واحده��ای این نیروگاه 
مصرف شده اس��ت که معادل 9۵ درصد سوخت مصرفی نیروگاه را 
تش��کیل می دهد. در واقع این میزان رش��د در مصرف سوخت گاز 
طبیعی، نش��ان از توجه این ش��رکت به موضوع محیط زیست دارد. 
ایش��ان ادامه داد: این در حالی اس��ت که در طی سال های اخیر، با 
همراهی مسئوالن ارشد استان قزوین، به ویژه شرکت ملی گاز استان، 
شاهد افزایش سهمیه اختصاصی گاز طبیعی در نیروگاه هستیم که 
متاسفانه به دلیل عدم آگاهی برخی از مسئوالن استان از فرآیند تولید 
برق در نیروگاه های حرارتی، اظهارات نادرستی در رسانه های جمعی 
مطرح نمودند که پاس��خ مبتنی بر دالیل کافی و فنی برای ش��فاف 

سازی و تنویر افکار عمومی  از سوی این شرکت ارائه شده است.  

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل آبفا خوزستان گفت: یک طرح 
اصاح شبکه و ۲ طرح تجهیز و راه اندازی چاه با بیش از۲00 میلیارد 
ریال اعتبار در شهرستان گتوند در حال اجرا است. صادق حقیقی  پور 
افزود: طرح اصاح شبکه منطقه سریکه شهر گتوند در مرکز شهر به 
طول ۱۴ کیلومتر در حال اجرا است که از شهریورماه عملیات اجرایی 
آن آغاز و تاکنون بیش از 9 کیلومتر از این طرح انجام ش��ده اس��ت. 
مدیرعامل آب و فاضاب خوزستان جمعیت زیرپوشش این طرح را 
پنج هزار نفر اعام کرد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۷0 میلیارد 
ریال اجرایی ش��ده و نزدیک به یکهزار و 800 فقره انشعاب در سند 
چشم انداز آن پیش بینی شده است. وی افزود: طرح اصاح شبکه در 
منطقه س��ه شهر گتوند توسط مشاور در دست اجرا است که برآورد 

اولیه آن ۲00 میلیارد ریال می باشد و درصورت تامین اعتبار عملیات 
اجرایی آن امس��ال آغاز می شود. حقیقی پور بیان کرد: چاه شماره 
یک صالح ش��هر نیز با اعتباری نزدیک به 80 میلیارد ریال در حال 

تجهیز است که عملیات اجرایی تاسیسات سرچاهی، برقی و محوطه 
س��ازی آن در حال انجام اس��ت. وی افزود: همزمان با راه اندازی این 
چاه، عملیات اجرایی انتقال آب به تاسیسات صالح شهر به طول سه 
هزار و ۵00 متر با اجرای خط ۴۵0 میلیمتری در حال اجرا است که 
زمان اجرایی آن ۱۲ ماه اس��ت و در تاشیم که هرچه سریع تر وارد 
مدار و بهره برداری ش��ود. مدیرعامل آبفا خوزستان عنوان کرد: حفر 
یک فقره چاه در ش��هر ترکالکی گتوند نیز ب��ا اعتباری افزون بر ۵0 
میلیارد ریال آغاز شده است. وی با بیان اینکه عملیات سر چاهی و 
محوطه سازی در این طرح انجام می شود، افزود: این طرح در مدت 
زمان هش��ت ماه اجرایی می شود. شهرستان گتوند در شمال استان 

خوزستان واقع شده است.

شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- مدی��ر امور آبفای 
شهرستان قدس با اعام این خبر گفت: با هدف ارتقای بهداشت 
عمومی، جلوگیری از آلوده شدن سفره های آب زیرزمینی و نیز 
امکان بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده، شرکت 
های آب و فاضاب موظف هستند نسبت به جمع آوری و انتقال 
و تصفیه فاضاب ش��هری اقدام کنند. به��زاد رضوانی افزود:  در 
صورت نبود این ش��بکه چنانچه وضعیت به همین صورت ادامه 
پیدا کند قطعاً در آینده ای نزدیک منابع آب با یک چالش اساسی 
مواجه می شوند. این در حالی است که با تصفیه فاضاب شهری  

می توان پساب آن را در بخش صنعت و کشاورزی استفاده کرد 
و با این کار  بهره وری دربخش مدیریت مصرف افزایش پیداکرده 

وبخش عمده ای ازآب موجود ذخیره می شود. وی اظهار داشت: 
در همین راس��تا اجرای لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضاب 
به طول ۳00 متر در کوچه های ابن سینا و کانال در شهرستان 
قدس در حال انجام اس��ت و عملیات نصب انش��عابات فاضاب 
بافاصله پس از اتمام لوله گذاری شروع خواهد شد. رضوانی در 
پایان با اش��اره به پایین بودن درآمد سرانه خانوار در شهرستان 
گفت: در راس��تای  کاهش مشکات مشترکین به منظور خرید 
انشعاب فاضاب  این امور امکان خرید به صورت تقسیط را برای 

شهروندان فراهم کرده است

قـم- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با چهلمین سال پیروزی 
انقاب اسامی ایران ،شرکت توزیع نیروی برق استان قم به ارایه فعالیت 
های این ش��رکت  در نمایشگاه شکوه چهل س��اله پرداخت. از جمله 
اقدامات و فعالیت هایی که در این نمایشگاه به آن پرداخته می شود، می 
توان به مقایسه وضعیت برق در روستا ها ،طول شبکه ، تعداد و ظرفیت 
ترانسفورماتور های توزیع،میزان تلفات شبکه،متوسط مصرف مشترکین  
از س��ال ۵۷ تاکنون اش��اره کرد. همچنین در این نمایشگاه ،معرفی و 
ارایه روش های نوین تولید انرژی از طریق سلول های خورشیدی،ارایه 

راهکاره��ای مدیریت مصرف به بازدیدکنن��دگان را می توان از جمله 
اقدامات ش��رکت توزیع نیروی برق استان قم برشمرد. در روز اول این 
نمایشگاه حضرت آیت اهلل سید محمد سعیدی امام جمعه قم و تولیت 
آس��تان مقدس حضرت معصومه )س(،بهرام سرمست استاندار قم و 
جمعی از مدیران دس��تگاهها ازنزدیک با فعالیت ها و اقدامات صورت 
گرفته در طول چهل س��اله آشنا ش��دند. گفتنی است غرفه مشترک 
صنعت آب وبرق اس��تان قم تا روز پنجشنبه ،۱8 بهمن ماه از ساعت 

9 الی ۱۲ و ۱۶ الی ۲۱ آماده استقبال از بازدیدکنندگان می باشد.

با حضور معاون علمی رییس جمهور و شهردار مشهد صورت گرفت:

امضای تفاهم نامه ایجاد کارخانه نوآوری شهر مشهد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان: 

33 پروژه آبرساني به 67 هزار نفر از روستاییان استان در دهه فجر به بهره برداري مي رسد

مدیرعامل نیروگاه در جلسه ای با حضور مسئوالن استان قزوین؛

تخصیص سهمیه سوخت گاز طبیعی خارج از اختیارات نیروگاه است

مدیرعامل آبفا خوزستان:

سه طرح آب و فاضالب در گتوند در حال اجرا است

جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضالب شهری موثر درارتقای بهداشت عمومی 

حضور شرکت توزیع برق قم در نمایشگاه شکوه چهل ساله

بخشدار مرکزی شهریار :
ظرفیت های بالقوه شهرستان را به بالفعل تبدیل خواهیم کرد

شهریار- خبرنگار فرصت امروز- بخشدار مرکزی شهریار از تاش مجموعه خود برای تبدیل 
ظرفیت های بالقوه موجود در این شهرس��تان به بالفعل که خاصیت اجرایی داشته  و ثمرات عینی 
خواهد داش��ت ، خبر داد. رحیمی در این باره گفت: ش��هریار از لحاظ جمعیتی در واقع یک استان 
محسوب می شود و پتانسیل یک استان را دارد.این شهرستان در خیلی جهات با شهرستانهای استان 
قابل مقایسه نیست و در بسیاری موارد، جزء شهرستانهای خاص می باشد. به دلیل نزدیکی به تهران 
، وضعیت اراضی کشاورزی و باغات آن ، راههای ارتباطی و چندین مورد دیگر ، شهریار ویژگی خوبی 
دارد که با بک برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه می تواند جایگاه اثر گذار خود در استان را پیدا کند. وی با بیان اینکه شهریار یکی از 
مهاجرپذیر ترین شهرستانهای استان تهران می باشد ، اظهارداشت: در صورتیکه آمایش سرزمین در شهریاررا انجام ندهیم و کاریری 
ها را نظارت نکنیم ، قطعا در آینده با مشکات جدی تری روبرو خواهیم شد. وی همچنین به مشکل آب هم اشاره کرد و برنامه ریزی 

در این زمینه را برای جلوگیری از بحران آب در سالهای آتی را ضروری دانست.

مراسم تجلیل از ایثار گران ، جانبازان و خانواده شهداء شرکت توزیع 
نیروی برق استان گلستان برگزار گردید

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی  ،در این مراسم مهندس علی اکبر 
نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با اشاره به اینکه پاسداشت ایام اهلل دهه 
فجر یادآوری روزهای پیروزی انقاب می باشد، گفت: امروز برای تداوم پیروزی باید وحدت، همدلی، 
ایث��ار و همکاری در جامعه حاکم گردد.وی با بیان این مطلب که امروز ایثارگری پایان نیافته و این 
روزها، روز سازندگی محسوب می شود،  گفت: امروز معنای ایثار، خوب کارکردن، درست کار کردن و 
درستکاری است و کار در صنعت برق باید ایمن، خوب و استاندارد باشد و این یک نوع ایثار می باشد.
وی هشت سال دفاع مقدس را دوران آزمایش بزرگ الهی خواند و گفت: کسانی که در میدان جنگ جانفشانی کردند، افتخار دنیا 
و آخرت را کسب نمودند، جانبازان دالور، هیچ گاه مسئولیت خود را تمام شده تلّقی نمی کنند و تا لحظه وصال به جهاد و کوشش 
مشغولند، جانبازان در صحنه حضور یافته اند تا مشعل فروزان ارزش های الهی را مشتعل تر نمایند و راهنمای جامعه و جوانان به سوی 
سعادت باشند.در ادامه رحمت قره خانی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان با اشاره به فداکاری و دالوری های 
ایثارگران در پاسداشت ارزش های انقاب و هشت سال دفاع مقدس گفت: چنانچه مقصود انسان مشخص و جاودانه باشد، ورود به 
نامایمات، بخش��ی از دس��تیابی فرد به هدف شده و رسیدن به آن آسان تر می شود، یکی از مؤلفه های رشد در تقویت روحیه بشر، 

امیدواری به خداوند سبحان است، اهمال و کم توجهی انسان نسبت به مسئله امیدواری، موجب غضب می شود.

نشست مشترک مدیرعامل شرکت گاز گلستان با فرمانده نیروی انتظامی استان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در نشستی که با حضور مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان و فرمانده نیروی انتظامی استان 
برگزار شد، راههای تقویت همکاریهای فی مابین و مشکات  موجود در زمینیه حفاظت از تاسیسات گازرسانی   مورد بررسی قرار 
گرفت.به گزارش روابط عمومی در این نشست که به میزبانی  نیروی انتظامی استان  برگزار شد  مهندس رحیمی مدیرعامل شرکت 
گاز استان گلستان ضمن تشکرازهمکاری نیروی انتظامی ، صیانت از تاسیسات گازرسانی به منظور استمرارو پایداری جریان گازرا با 
بهره گیری از توان ،ظرفیتها و پتانسیلهای باالی نیروی انتظامی   بسیارمهم خوانده ودرخواست داشت تا این عزیزان همچون گذشته  
این شرکت را  مورد عنایت قراردهند . درهمین راستا سردار جاویدان فرمانده نیروی انتظامی استان نیز ضمن خوشامدگویی و ابراز 
خرسندی از  حضور مدیرعامل شرکت گاز استان ،آمادگی خود را   در زمینه  بررسی و مرتفع نمودن مشکات شرکت گاز بویژه در 

زمینه  حفاظت و تامین امنیت   تاسیسات  گازرسانی و موارد مرتبط دیگر اعام نمود.

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان 
از غرفه آبفای هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با افتتاح نمایش��گاه دس��تاوردهای چهل 
س��اله انقاب اسامی ، "ایرج حیدری" معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری هرمزگان از غرفه آبفای هرمزگان بازدید کرد. در این بازدید، مدیرعامل آبفای 
هرمزگان ضمن تشریح برنامه های افتتاحیه در ایام مبارک دهه فجر ، به بیان اقدامات و 
پروژه های شاخص آبفای استان در سال جاری پرداخت. امین قصمی با اشاره به  اقدامات 
شاخص آبفای هرمزگان طی چهار دهه گذشته، درصد رشد مطلوب در بخش جمعیت 
تحت پوشش آب شهری را بیش از 99 درصد اعام کرد و گفت:  تعداد شهرهای تحت پوشش از ۱۳ شهر در ابتدای انقاب به ۳۷ 
شهر در سال 9۷ رسیده است .وی ادامه داد:  همچنین طول شبکه توزیع آب استان از ۲۶۲ کیلوکتر به ۵ هزار و ۲۷۳ کیلومتر و طول 

خط انتقال نیز از ۱۶9,۵ نیز به 99۳ کیلومتر توسعه یافته است. 

مدیر عامل آبفار مازندران اعالم کرد:
افتتاح و بهره برداری از ۱7 پروژه بزرگ آبرسانی روستایی

ساری - دهقان - به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد انقاب شکوهمند اسامی۱۷ پروژه 
آبرسانی روستایی در سراسر استان مازندران افتتاح و به بهره برداری  از آنها آغاز خواهد شد. به گزارش 
خبرنگار مازندران و به نقل اداره روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضاب روس��تایی 
مازندران ؛ مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل آبفار استان در گفتگویی ضمن تبریک دهه مبارک 
فجر و چهل سالگی انقاب اظهار داشت: شرکت آب و فاضاب روستایی مازندران در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزی باشکوه انقاب اسامی بار دیگر خدمات ارزنده خود را در راستای رضای خداوند متعال 
و خشنودی روستاییان محروم و زحمتکش به مردم تقدیم می کند در همین راستا طی دهه  فجر بیش از ۱۷ پروژه بزرگ آبرسانی 
روستایی با صرف اعتباری بالغ بر ۱۳۴۵00 میلیون ریال را به بهره برداری خواهد رسید که با افتتاح این پروژه ها ۲۵ روستا با ۷80۵ 
خانوار از غرب تا شرق استان پهناور مازندران از آب این نعمت بی بدیل الهی بهره مند خواهند شد. وی گفت: استان مازندارن ) با 
احتساب جمعیت استانهای سمنان و گلستان  فعلی ( بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۵ بیش از  ۲۲9۱۳۲۷ 
نفر جمعیت داشته که ۱۱9۱۴90 نفر آن جمعیت روستایی بودند و اکنون براساس آخرین سرشماری دارای ۳۲8۳۵8۲ نفر جمعیت 
است که ۴۲/۳ درصد جمعیت ثابت در روستاها سکونت دارند و با احتساب جمعیت فصلی و شناور حدود ۵0 درصد جمعیت استان 
به نوعی در روستاها زندگی می کنند بر این اساس ۶/۷ درصد از جمعیت روستایی کشور را در خود جای داده است که بخش روستایی 

در مقایسه با روستاهای سایر استانها رتبه سوم جمعیتی و رتبه چهارم تراکم روستایی کشوری را دارد.

جزییاتی از 700 پرونده شهرداری رشت در دیوان عدالت اداری
رشت- مهناز نوبری- یاسر صفاکار مدیر حقوقی شهرداری طی گفتگویی به موضوع حقوق شهروندی پرداخت و گفت: شهروندان 
از همه دستگاه ها انتظار رعایت حقوق شهروندی را دارند اما این انتظار به دلیل گستردگی خدمات و روابط، از شهرداری بیشتر استوی 
با اعام آماری از انتقادات و شکواییه های ثبت شده در مراکز نظارتی تصریح کرد: شهرداری جزء ارگان های نخست از لحاظ این آمار 
معرفی می شود اما اگر به نسبت مراجعات شهروندان به شهرداری و گستره وظایف شهرداری بنگریم شاید درصد باالیی نباشد.صفاکار 
به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: اساسا زمانی که بحث حقوق شهروندی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که احساس می 
شود قانون به درستی رعایت نمی شود. قانون برای تضمین حقوق شهروندی است. اگر به دوران قبل از قانون نگاه کنیم مزاحمت های 
افراد برای یکدیگر جامعه را به سمتی برد که برای رفع مزاحمت ها قانون را وضع کند. پس قانون آمده است تا حقوق مردم رعایت 
شود. حقوق شهروندی به معنای رعایت قانون است. مدیر حقوقی شهرداری رشت خاطر نشان کرد: شهروندان و دستگاه های اجرایی 
و به طور عام حاکمیت نسبت به یکدیگر وظایفی دارند. در این نقطه می بینیم که بیشترین تکالیف برای شهرداری ها تعریف شده 
است. مجلدهای قانون شهرداری ها، تفاسیر، آیین نامه ها، آرای وحدت رویه و نظریه های مختلف ارشادی و مشورتی که از مراجع 
مختلف اعام شده است را که نگاه می کنیم می بینیم شهرداری بیشترین وظایف را در برابر حقوق مردم دارند.به دلیل گستردگی 
خدمات شهرداری و تصمیمات اتخاذ شده در شهرداری ها شاید درصد پرونده های موجود شهرداریها در دیوان عدالت اداری درصد 

باالیی به نسبت مراجعات و تصمیمات نباشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی: قبض کاغذی گاز در اراک حذف شد
اراک- مینو رستمی - مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی از قطع صدور قبض کاغذی گاز در اراک خبر داد. سمیعی 
در مراس��م آغاز به کار  طرح توقف صدور قبض گاز در اراک اظهار کرد: طرح حذف قبض کاغذی گاز در اراک کلید خورد و 
از این پس قبضی برای گاز صادر نمی شود. وی تصریح کرد: این طرح با اجرایی شدن صدور آناین قبض اجرایی شده و طی 
آن ماموران کنتورخوان ضمن قرائت شماره کنتور بافاصله درهمان لحظه فیش گاز را صادر می کنند. مدیرعامل شرکت گاز 
استان مرکزی با بیان اینکه این طرح با هدف افزایش رضایت مندی مشترکین به اجرا در آمده است، گفت: هم اکنون این طرح 
به صورت پایلوت در شهر اراک اجرا می شود و تاش داریم سال های آینده در سایر شهرستان ها نیز عملیاتی کنیم. سمیعی 
ادامه داد: در حال حاضر بیش از 90 درصد مردم استان زیر پوشش شرکت گاز هستند. وی همچنین از افتتاح و بهره برداری 

از چندین طرح گازرسانی همزمان با دهه فجر در استان خبر داد.

سه شنبه
16 بهمن 1397

شماره 1257



چه بخواهید مکالمات بهتری در زندگی شخصی تان داشته 
باش��ید، یا ایده های تان را بهتر در مح��ل کارتان ارائه دهید، 
ی��ا ارتباط صمیمانه تر و بهتری با اعضای خانواده تان داش��ته 
باش��ید؛ در هر صورت باید مهارت های ارتباطی تان را بهبود 

دهید. 
ش��ما قصد دارید با افراد دیگری وارد رابطه ش��وید. شاید 
این کار خیلی س��اده به نظر برس��د، اما بای��د بتوانید منظور 
واقعی تان را بیان کنید. در بیش��تر مواقع، مخاطبان برداشت 
متفاوتی از گفته های تان دارند. ش��ما حرف ساده ای می زنید، 
اما طرف مقابل چیز دیگری برداش��ت می کند که در نهایت 

سبب بروز اختاف و سوء تفاهم می شود.
نگران نباش��ید؛ به سادگی می توان مش��کات ارتباطی را 
از طری��ق یادگیری مهارت هایی در ای��ن زمینه رفع کرد. در 
واقع، ارتباط مؤثر از مهم ترین مهارت های زندگی اس��ت که 
باید یاد بگیرید، اما خیلی از افراد تاش زیادی برای کس��ب 
این مهارت ها نمی کنند. در ادامه  مقاله، چند نکته  مهم برای 
بهب��ود مهارت های ارتباطی ارائه می دهیم که با اس��تفاده از 
آنه��ا می توانید روابطی ت��وأم با احترام، اطمین��ان، تفاهم و 

یکدلی داشته باشید.
مراقب زبان بدن تان باشید

به ط��رف مقابل تان می گویید برای صحب��ت کردن آماده 
هستید، اما همچنان دست به سینه ایستاده اید. ادعا می کنید 
به حرف های او گوش می دهید، اما س��رتان از روی گوش��ی 
موبایل بلند نمی ش��ود. زبان بدن، همان عائم غیرکامی ما، 
احساس��ات و افکار واقعی مان را برما می کند. نحوه  برقراری 
ارتباط چشمی با دیگران، نوع دست دادن و طرز نشستن در 
یک مصاحبه  ویدئویی، همه از نشانه های یک ارتباط هستند. 
بای��د بدانید هم��واره در زندگ��ی در حال برق��راری ارتباط 
هس��تید، حتی زمانی که یک کلم��ه هم حرف نمی زنید. اگر 
می خواهید مکالمه رضایت بخشی داشته باشید و قبل از یک 
گفت و گوی مهم، اعتماد به نفس تان را باال ببرید، یک ژست 
قدرتمند به خود بگیرید. الزم اس��ت قادر به درک و تفس��یر 
زبان بدن دیگران باش��ید تا بتوانید واکنش مناس��بی از خود 

نشان دهید.
در مکالمات از کلمات و صداهای نامناسب و 

غیرضروری اجتناب کنید
ب��ه کار بردن آواهایی چون »اِممم« یا »اِاا« هیچ کمکی به 
پیش��رفت ارتباطات روزانه و گفت و گوهای ش��ما نمی کند. 
بهتر اس��ت این آواهای اضافه را ح��ذف کنید تا با اعتماد به 
نفس بیش��تری به نظر برس��ید. باید ببینی��د چه زمانی هایی 
در مکالمات تان از کلماتی چون »اِممم« یا »مثا« اس��تفاده 
می کنید. بهتر اس��ت دست های تان را از جیب های تان بیرون 
آورید، کمی صبر کنید و قبل از ش��روع صحبت دس��ت نگه 
دارید. سکوت های زیاد و دائمی، سبب خستگی اطرافیان تان 

می شود و مسخره به نظر می رسد.

برای هر مکالمه از قبل نمایشنامه ای در ذهن داشته باشید
گ��پ زدن و ارتب��اط مؤثر از جمله مهارت هایی اس��ت که 
خیل��ی از افراد از آن محرومند. وقتی با افرادی که ش��ناخت 
زی��ادی از آنها ندارید رو به رو می ش��وید و س��کوت های گاه 
ب��ه گاه و ناراحت کنن��ده بین تان به وجود می آید، داش��تن 
یک نقش��ه  ذهنی بس��یار مؤثر و کمک کننده است. این هنر 
شماس��ت که بدانید چطور سر صحبت را با دیگران باز کنید، 
یعن��ی بتوانید درب��اره موضوع��ات مختلفی چ��ون خانواده، 
ش��غل، تفریح، س��رگرمی، رؤیاها و آرزوها گپ بزنید. عاوه 
بر آن، می توانید با انتق��ال اطاعاتی که می توانند برای پیدا 
کردن زمینه  مشترک به شما و طرف مقابل تان کمک کنند، 
گ��پ زدن را به گفت و گو تبدیل کنی��د. قطعاً گپ زدن در 
طوالنی مدت س��بب می شود ش��ما به فردی شاد و اجتماعی 

تبدیل شوید.
قصه بگویید

قصه ها تأثیر فوق العاده ای روی مهارت های ارتباطی ش��ما 
دارن��د. قصه ه��ا ذهن تان را فع��ال می کنند، ش��ما را فردی 
متقاعدکننده نشان می دهند، به موفقیت شما در مصاحبه ها 
کم��ک می کنند و باعث می ش��وند ارائه  های ش��غلی بهتری 
داش��ته باشید. باید بتوانید به یک قصه گوی افسانه ای تبدیل 
ش��وید. می توانید از واژه  »اما« استفاده کنید تا داستان سازی 
کنید. مطمئناً هر فردی ی��ک قصه  خوب برای تعریف کردن 
دارد. قصه س��ازی باعث می ش��ود ارتباطات شغلی و شخصی 

بهتری داشته باشید.
سؤال بپرسید و حرف های طرف مقابل را تکرار کنید

قطعاً برای ش��ما ه��م پیش آمده وقتی ش��خصی صحبت 
می کند، حواس مان پرت ش��ده یا صحبت های او را اش��تباه 
ش��نیده ایم. سؤال کردن و تکرار چند کلمه آخِر طرف مقابل 
نش��ان می ده��د به صحبت ه��ای او عاقه داری��د و برای تان 
جالب است. عاوه بر آن، شما را وادار می کند توجه و تمرکز 
بیشتری داشته باشید و اگر دچار سوء تفاهم شدید، به واضح 
شدن مطلب کمک می کند. برای مثال: »پس درست متوجه 
شدم، شما می خواهید برای روز یک شنبه بلیت تهیه کنید؟«
تکرار ک��ردن حرف های ط��رف مقابل، ب��رای گپ زدن و 
اجتناب از س��کوت های ناخوش��ایند مناس��ب است. به جای 
اینکه گفت و گ��وی خود را حول موضوعاتی چون آب و هوا 
ادامه دهید، از طرف مقابل س��ؤال بپرسید و به پاسخ های او 
واکنش نشان دهید. برای مثال: »چه برنامه ای برای تابستان 

دارید؟« یا »آخرین کتابی که خواندید چی بوده؟«
عوامل پرت کننده حواس را رها کنید

وقت��ی با کس��ی صحبت می کنید ی��ا قرار اس��ت برای او 
وقت بگذارید، کلنجار رفتن با گوش��ی موبایل کار درس��ت و 
مؤدبانه ای نیس��ت. ش��اید نتوانیم موبایل و تکنولوژی را رها 
کنیم، اما همین که به خودمان زحمت دهیم و س��رمان را از 
روی گوش��ی یا تبلت بلند کنی��م، ارتباطات بهتر و مؤثرتری 

خواهیم داشت.
پیام تان متناسب با مخاطب تان باشد

اف��رادی ک��ه بهتری��ن مهارت ه��ای ارتباط��ی را دارند، با 
توج��ه ب��ه اینکه طرف مقابل ش��ان در چه جایگاهی اس��ت، 
صحبت های ش��ان را متناس��ب می کنند. قطعا برای صحبت 
ک��ردن با هم��کاران و رئیس تان در مقایس��ه ب��ا وقتی که با 
فرزن��دان ی��ا والدی��ن خود ح��رف می زنید، زب��ان و مکالمه  
متفاوتی را در پی��ش می گیرید. وقتی می خواهید مکالمه ای 
برقرار کنید و پیام تان را به کسی برسانید، همواره سعی کنید 

طرز تفکر و دیدگاه او را هم مدنظر بگیرید.
مختصر و مفید باشید

ب��رای واژه  »BRIEF« به معن��ای »مختصر«، مخففی در 
زبان انگلیس��ی وج��ود دارد. این واژه از کلمات زیر تش��کیل 

شده است:
Background: زمینه

Reason: دلیل
Information: اطاعات

End: پایان
Follow-up: پیگیری

این واژه  مخفف به ش��ما کمک می کند در هنگام نوش��تن 
ایمی��ل همه چی��ز را بیان کنی��د، در عین ح��ال ایمیل تان 
مختصر و مؤثر هم باش��د. این راه حل به شما کمک می کند 
تا ارتباط کامی و نوشتاری خوبی برقرار کنید. من به عنوان 
نویس��نده می دانم پیامم را به ط��ور واضح بیان کنم و هرچه 

سریع تر هم تمام کنم.
همدلی تان را گسترش دهید

یک ارتباط خوب دوطرفه اس��ت. اگ��ر بتوانید دیدگاه های 
مخال��ف را در نظر بگیرید، به راحت��ی می توانید بر اضطرابی 
که هنگام برق��راری ارتباط با دیگران دارید، فائق آیید. برای 
مثال، وقتی فرد مقابل می گوید به قدری خس��ته اس��ت که 
نمی توان��د ح��رف بزند، متوجه می ش��وید منظ��ورش دقیقا 
چیس��ت. همدلی کردن به ش��ما کمک می کند ارتباط تان با 
دیگ��ران را بهتر درک کنی��د و واکنش های مؤثرتری از خود 

نشان دهید.
واقعا گوش کنید

بهترین قدمی که می توانید در راس��تای بهبود مهارت های 
ارتباطی تان بردارید، این اس��ت که ی��اد بگیرید واقعاً گوش 
دهی��د، بدون اینکه صحبت طرف مقابل را قطع کنید، اجازه 
دهید حرفش را کامل بزند. این کار بس��یار سختی است، اما 
یک گف��ت و گوی مؤثر، مجموعه ای از کلمات اس��ت که به 
زیبایی با گوش دادن پیوند می خورد. اگر سبک های ارتباطی 
هماهنگ با هم نباشد، درک درستی از هم داشته و می توانید 
امیدوار باش��ید مخاطب تان با همان دقت به حرف های شما 

گوش می دهد.
lifehacker/ucan :منبع 

۱0 توصیه مهم برای بهبود مهارت های ارتباطی

استفاده از آی جی تی وی در کسب و کار
همه ما از آخرین به روز  رس��انی های محبوب ترین ش��بکه اجتماعی یعنی اینستاگرام آگاه هستیم، یکی 
از جدیدترین س��رویس هایی که اینس��تاگرام از آن رو نمایی کردIG TV  اس��ت که این اجازه را به شما 
می دهد که بتوانید ویدئوی باالی یک دقیقه در آن آپلود کنید و دیگر نگران زمان ویدئو نباشید البته به 
نظر من این سرویس هنوز اشکاالتی دارد و هنوز به تکامل نرسیده است ولی با این حال باعث پرطرفدار 

شدن محتواهای ویدئویی شده است. 
در این مقاله قصد داریم که به توضیح کامل درباره سرویس IG TV و اینکه چگونه از آن در بیزینس 

خود استفاده کنیم بپردازیم.
IG TV )آی جی تی وی( یک س��رویس ویدئویی اس��ت که ش��ما هم آن را در اینس��تاگرام دارید و یا 
می توانید اپلیکیشن جداگانه آن را نصب کنید و از آن استفاده کنید. هنگامی که شما در اینستاگرام روی 
دکم��ه IG TV کلیک می کنید می توانید نمون��ه ویدئوهایی که در آی جی تی وی وجود دارد را ببینید 

سه نکته مهم در مورد این سرویس وجود دارد.
• در آی جی تی وی ویدئوها به صورت عمودی هس��تند که همین امر باعث می ش��ود ش��ما به آس��انی 
و بدون حساس��یت و ویرایش با موبایل خود فیلم برداری کنید و در صورت لزوم می توانید با اس��تفاده از 

برنامه های دیگر ویدئو خود را افقی کنید و با چرخاندن گوشی خود به تماشای آن بپردازید.
• همچنین دیگر از لحاظ زمان ویدئو در فش��ار نیس��تید و می توانید هر ویدئویی با هر مقدار زمانی که 
می خواهید را پست کنید ولی اینستاگرام برای همین موضوع هم تفاوت قائل شده است که فقط پیج هایی 
می توانند ویدئوهای ۶0 دقیقه ای آپلود کنند که توس��ط اینس��تاگرام تایید شده باشند و تیک آبی داشته 
باش��ند، ولی اگر ش��ما یک پیج شخصی دارید و فالوورهای شما کم هستند می توانید ویدئوهایی بین ۵ تا 

۱0دقیقه آپلود کنید.
• اینس��تاگرام عاوه بر محدودیت زمانی محدودیت حجمی هم در نظر گرفته اس��ت اگر شما می توانید 
ویدئوی��ی ب��ه مدت ۱0 دقیقه آپلود کنید حجم آن باید تا ۶۵0 مگابایت باش��د و برای ویدئو با مدت زمان 

یک ساعت حجم شما می تواند تا ۵.۴ گیگابایت باشد.
یکی از نکات مثبت آی جی تی وی این اس��ت که ویدئوی ش��ما مانند استوری انقضا ندارد و می توانید 

آن را در کتابخانه صفحه خود ذخیره داشته باشید.
س��رویس آی جی تی وی بیش��تر مناس��ب دس��ته ویدئوهایی با موضوعات ، معرفی محصول، فیلم های 

آموزشی، آنباکس محصوالت و یا پشت صحنه است که در این باره چند ایده را بررسی می کنیم.
محتوای منحصر به فرد داشته باشید

به اش��تراک گذاش��تن محتوای منحصر به فرد به ش��ما کمک می کند که در آی جی تی وی مخاطب 
اختصاصی خود را داش��ته باش��ید که همین امر باعث جذابیت محتوای شما می شود به عنوان مثال شما 
می توانی��د ب��ا برگزاری یک چالش در محیط کار خود و فیلم برداری از حال و هوای آن محیط، مخاطبین 
خود را در این چالش شریک کنید و آن را به اشتراک بگذارید. نمونه ای که می توان آن را مثال زد چالش 

چهارشنبه رسمی از ریحون است .
با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید

شما می توانید با طراحی یک سوال در استوری خود سواالت و پرسش های مخاطبان خود را جمع آوری 
کنید و طی برنامه ای در آی جی تی وی به پاسخ این سواالت بپردازید با این کار به مخاطبان خود ثابت 

کنید که بودن آنها چقد برای شما مهم است و شما نسبت به آنها متعهد هستید .
ویژگی مثبت برند خود را بیان کنید

با دعوت کردن یکی از مصرف کنندگان خوب برندتان، از او بخواهید از تجربه خوبی که از محصول شما 
داشته و اینکه چرا از برند شما استفاده می کند صحبت کند و با اشتراک گذاری این ویدئو در آی جی تی 
وی این فرصت را به مخاطبان برند خودتان می دهید که چرا برند ش��ما را دوس��ت دارند، به عنوان مثال 
از تم��اس گرفتن با برنده یک قرعه کش��ی یا کمپینی که برگ��زار کرده اید فیلم بگیرید و آن را در آی جی 

تی وی خود برای مخاطبان قرار دهید. از این نوع می توان به جشنواره تیرو تخفیف بامیلو اشاره کرد.
ماندگار باشید

فیلم های آموزش��ی یک راه حل خوب برای محصول ش��ما هس��تند. مهم نیس��ت چه چیزی را آموزش 
می دهی��د پخت یک کیک ی��ا نحوه آرایش کردن، مهم این اس��ت که فیلم های آموزش��ی جزوی از یک 
محتوای س��بز هستند و ماندگاری بس��یار باالیی دارد و یک جورایی تاریخ انقضا ندارد. یکی از نمونه های 

این نوع محتوا که می شود به آن اشاره کرد آی جی تی وی کافه زعفرون است.
 به هر حال IG TV  یک سرویس جدید محسوب می شود و کمی زمان می برد که شما متوجه شوید 
مخاطبان تان چه چیزی را بیش��تر می پس��ندند، ولی چیزی که به طور کلی دیده می ش��ود این است که 
مخاطبان با ویدئوهای کوتاه تر تعامل بیش��تری دارند تا ویدئوهای طوالنی. برای اینکه به ش��ناخت نسبی 
از مخاطبان خود در آی جی تی وی برس��ید کافی اس��ت در گزینه insights واکنش و نرخ درگیر شدن 

مخاطبان خود را ببینید.
blogad :منبع
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