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چرا بخش خصوصی از پروژه های دولتی استقبال نمی کند؟

طرح  نیمه تمام 
پروژه های نیمه تمام

نزدیک به س��ه سال است که طرح واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی به شکل جدی مطرح شده 
و در بودجه های س��االنه مورد توجه قرار گرفته اس��ت، اما این طرح نیز همانند پروژه های عمرانی نیمه تمام، خود 
به طرحی نیمه تمام تبدیل ش��ده و همچنان به س��رانجام نرسیده است، بنابراین س��وال این است که چرا بخش 
خصوصی در این بازه زمانی چند س��اله از پروژه های دولتی اس��تقبال نکرده است؟ چگونگی اتمام این طرح های 
نیمه تمام یکی از مهمترین چالش های دولت است و از چندی پیش دولت به دنبال آن بود تا با قانع کردن بخش...

آیا افزایش سقف تسهیالت مسکن منتفی شد؟

راهکارهای وزیر راه و شهرسازی 
برای تقویت قدرت خرید مسکن
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بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 11درصد افزایش یافت

دولت، بدهکارتر از پارسال

10 برند با هنر کامبک در شبکه های اجتماعی
بزرگ ترین اشتباه مالی بیشتر کارآفرینان

»خرید« از شناخت نیاز تا رفتارهای پس از خرید
4 اقدام برندها که مشتریان را اذیت می کند

ترندهای تازه در دنیای تبلیغات
واقعیت مجازی، واقعیت افزوده 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

رکوردشکنی مالی توییتر با وجود 
کاهش تعداد کاربران فعال

2

در آخرین نشسـت کمیته دسـتمزد شـورای عالی کار مقرر 
شـد تا رقم هزینه ماهانه معیشت کارگران در سراسر کشور 
به شـکل دقیق تر بررسی و در جلسـه آینده تعیین شود. بر 

این اساس، کمیته دستمزد شورای عالی کار با هدف 
بررسی هزینه معیشت کارگران و تعیین رقم...

آیا سرانجام رقم هزینه زندگی کارگران امروز مشخص می شود؟

سرنوشت دستمزد سال 98

یادداشت
انتخاب بین بد و بدتر

موض��وع حقوق و دس��تمزد 
یک��ی از مش��کالتی اس��ت که 
کش��ور ای��ران ب��ا آن مواج��ه 
اقتصادی  اس��ت. زمان��ی ک��ه 
بی ثبات می ش��ود، تقریبا نظام 
امکان  و  گی��ج  تصمیم گی��ری 
ب��رآورد درآمده��ا و هزینه ه��ا 
بسیار دشوار می ش��ود. مسلما 
در چنین ش��رایطی بخش های 
زیادی از جامعه زیان می                                                    بیند. 
آنچ��ه که در جامعه ایران با آن 
مواج��ه هس��تیم، از یک طرف 
رک��ود اقتص��ادی و از ط��رف 
دیگر تورم است. هرچند رکود 
تورمی                                                     در اقتصاد ایران موضوع 
جدیدی نیس��ت و در سال های 
گذش��ته با آن مواجه بوده ایم، 
اما اکنون ش��اهد تش��دید آن 
انتخ��اب  هس��تیم  بنابرای��ن 
میان بد و بدت��ر، چالش امروز 
دولت دوازدهم اس��ت، چرا که 
ه��ر کاری را که تا ام��روز باید 
انجام می                                                    دادیم و انجام ندادیم، 
مشکالت را بر روی هم انباشته 
ک��رده و اکن��ون ب��ا تجمعی از 
مش��کالت و چالش ه��ا مواجه 

هستیم.
اکنون کار به جایی رس��یده 
اس��ت که هر تصمیمی                                                     گرفته 
شود، جامعه دچار زیان خواهد 

ش��د و اگ��ر تصمیمی                                                     
2هم گرفته...
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ایران در طول 40س��ال گذشته نزدیک به ۱۳۳۷ میلیارد دالر نفت فروخته است که 
نزدیک به نیمی از این درآمد تنها در اختیار یک دولت قرار داشته است.

ب��ه گ��زارش خبرآنالین، درآم��د نفت یکی از مهمتری��ن منابع تامی��ن ارز در ایران 
محس��وب می شود. بررس��ی میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت در 40 سال اخیر 
نش��ان می دهد باالترین درآمد نفتی ایران در 40 سال اخیر از آن دولت نهم و دهم به 
ریاس��ت محمود احمدی نژاد و کمترین درآمد نفتی متعلق به دولت س��وم و چهارم به 
ریاس��ت آیت اهلل خامنه ای بوده اس��ت. بر این اساس از کل درآمد نفتی حاصل شده در 
ای��ن دوره 4۶.۲درصد در اختیار نهم و دهم و تنها ۸.۲درصد در اختیار دولت س��وم و 

چهارم در سال های جنگ عراق علیه ایران بود. 
 سال های 57 تا 60

 سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶0 را می توان پرتالطم ترین سال های اقتصاد و سیاست ایران 
دانس��ت. در این دوره کاهش ش��دید تولید نفت از یک سو و ش��رایط ویژه سیاسی در 
ایران از س��وی دیگر درآمدهای نفتی را به حداقل رس��اند. در این مقطع زمانی دولت 
موقت، دولت ابوالحسن بنی صدر و دولت شهید رجایی روی کار آمدند. مجموع درآمد 
نفتی حاصل ش��ده در این مقطع زمانی در حدود ۳۵.۸ میلیارد دالر بوده اس��ت.  سال 
۱۳۵۹ نی��ز با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران موقعیت اقتصادی ایران تحت تاثیر 

قرار گرفت و شرایط تغییری جدی را تجربه کرد.
 دولت سوم و چهارم

 این دولت در فاصله سال های ۱۳۶0 تا ۱۳۶۸ به ریاست آیت اهلل خامنه ای، مسئولیت 
اداره کشور را عهده دار بود. سراسر فعالیت این دولت با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
همراه بود. آس��یب تاسیس��ات نفتی ایران، کاهش تولید نفت را در پی داشت. در عین 
حال به رغم درگیری دو کش��ور عمده نفتی در جنگی نابرابر، قیمت نفت در بازارهای 
جهانی کاهش یافت و درآمدهای نفتی نیز به تبع این وضعیت چندان قابل توجه نبود. 
کل درآمد نفتی حاصل ش��ده در این مقطع زمانی با ۱۱0 میلیارد و ۶00 میلیون دالر 
برابر بود. در این س��ال ها اما به رغم قابل توجه نبودن درآمد نفت، باز هم فروش نفت 

در بازارهای جهانی عمده ترین منبع درآمدی دولت محسوب می شد.
 دولت چهارم و پنجم

 بازسازی آنچه از جنگی هشت ساله باقی مانده بود پول می خواست و کارویژه دولت 
چهارم و پنجم به ریاس��ت اکبر هاش��می رفسنجانی بود. دولت در این دوره به دریافت 
تس��هیالت خارجی روی آورد. فاینانس و یوزانس. بحث بر  س��ر درس��تی و نادرس��تی 
دریافت این تسهیالت باال بود. چرخ ها به حرکت درآمد و انبوهی پروژه عمرانی افتتاح 
شد، اما در نیمه راه کمبود اعتبارات، زخمی بد بر بدن اقتصاد باقی گذاشت. پروژه های 
نیمه تمام عمرانی خود به معضلی برای کش��ور بدل ش��ده بودند. نه پول کافی بود برای 
اتم��ام این پروژه ها و نه درآمد نف��ت تکافوی این اعتبارات مورد نیاز را می کرد. اقتصاد 
ایران در وضعیتی عجیب گرفتار آمده بود. نوس��ان قیمت نفت نیز س��ر ناسازگاری در 
برخی س��ال ها را داش��ت. اینچنین بود که س��رمایه گذاری برای افزایش تولید نفت در 
دس��تور کار قرار گرفت. بازسازی میادین نفتی نیز یکی از مهمترین اهدافی بود که در 
دستور کار این دولت قرار داشت. کل درآمد نفتی حاصل شده در دولت هفتم و هشتم 

برابر با ۱4۱ میلیارد و ۷00 میلیون دالر بود.
 دولت هفتم و هشتم

 دولت اصالحات به ریاس��ت سیدمحمد خاتمی، هرچند درآمد نفتی بیشتر از دولت 
پیشین خود داشت ما چاه های کنده شده در اقتصاد آزادی عملش را برای هزینه کرد از 
میان برده بود. انبوه پروژه های نیمه تمام عمرانی، تسهیالت فاینانس و یوزانس دریافتی 
خارجی که باید بازپرداخت می ش��د و تداوم بازسازی کارویژه های اقتصادی این دولت 

تلقی می شد.
 حاال این دولت به »گاز« هم فکر می کرد. از پس س��ال های طوالنی سکوت در برابر 
برداشت یک جانبه قطر از میدانی مشترک وقت آن رسیده بود ایران در پارس جنوبی 

خ��ودی نش��ان دهد و اتفاقا نش��ان داد. قراردادهای نفتی یکی پ��س از دیگری منعقد 
می شد. شیوه نامه انعقاد قراردادها بیع متقابل بود؛ شیوه ای که آن زمان نیز منتقدانی 
جدی را برابر خود به صف کرده بود. دولت هفتم روی خوشی از نفت ندید. قیمت نفت 
حتی به ۱۱ دالر در هر بشکه نیز رسید تا در سال ۱۳۷۷ دولت ایران تنها ۹.۹ میلیارد 
دالر درآمد نفتی به دست بیاورد. کل درآمد نفتی حاصل شده در این دوره زمانی برابر با 
۱۵۷.۲ میلیارد دالر بود. ایران در این سال ها با شیوه ای جدید در هزینه کرد درآمدهای 
نفتی روبه رو ش��د. افتتاح حساب ذخیره ارزی با هدف دور ماندن اقتصاد از نوسان های 
نفتی و ذخیره مازاد درآمد نفتی در آن اتفاق افتاد. این حساب بعدها به صندوق توسعه 
ملی بدل ش��د تا درآمدهای م��ازاد نفتی دیگر به اقتصاد تزریق نش��ود و در دوره های 
کاهش شدید قیمت، اقتصاد از مضرات ناشی از این کاهش مصون بماند. در این سال ها 
ای��ران باالترین تولید نفت را به خود دید. دس��تاوردی که البت��ه چندان پایدار نماند و 

در سال های پس از آن با کاهش مداوم تولید نفت، وضعیت متفاوت از گذشته شد.
 دولت نهم و دهم

 بی راه نیس��ت اگر درآمدهای دولت نهم و دهم به ریاس��ت محم��ود احمدی نژاد را 
افس��انه ای بنامیم. دولت نه��م و دهم چنان غرق در درآمده��ای نفتی بود که نه برای 

دولت های پیشین و نه برای دولت های پسین تصورش ممکن نیست.
 قیمت نفت در س��ال های فعالی��ت این دولت رو به افزایش گذاش��ت. کم کم جهان 
ب��ا نفت ۱00دالری آش��نایی داد تا اینکه اقتصاد ایران موقعی��ت تازه ای را تجربه کند. 
دالره��ای نفتی م��وج واردات کاالهای مصرفی ب��ه ایران را رقم زد. ان��واع خودروهای 
لوک��س، انواع کاالهای مصرفی و گران قیمت. برخی جامعه شناس��ان معتقدند طبقه ای 
در این دوران ش��کل گرفت که امروز فعالیت های اقتصادی و اجتماعی اش به مش��کلی 
عمده برای کشور تبدیل شده است. طبقه ای نوکیسه که در صدد بود جای پایی برای 

خود سفت نماید.
دول��ت نه��م و دهم درآمدی برابر با ۶۱۸ میلیارد دالر در فاصله س��ال های ۱۳۸4 تا 
پایان ۱۳۹۱ به دس��ت آورد، اما نکته اینجا بود که این درآمد افسانه ای اتفاقا با کاهش 
تولید نفت و س��پس تحریم ش��دید نفتی همراه ش��د. تحریمی که به از دس��ت رفتن 
بازارهای جهانی نفت ایران منجر ش��د. سال ۱۳۹۱ سال سخت اقتصاد ایران بود. اروپا 
خرید نفت از ایران را تحریم کرده بود و خریداران آسیایی نیز به استناد تحریم ها پولی 

بابت خرید نفت مستقیم به ایران پرداخت نمی کردند.
 درآمدهای افسانه ای نفت در پایان دهه ۸0جای خود را به کابوس نفتی اقتصاد ایران 

در سال های ابتدایی دهه ۹0 داد.
 دولت یازدهم و دوازدهم

 حاال کمی بیش از دو سال از فعالیت دولت دوازدهم باقی مانده است، اما در فاصله 
سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ دولت روحانی ۲۷۳میلیارد و ۶00 میلیارد دالر نفت فروخته 

است.
 اقتصاد ایران حاال کمترین وابستگی به نفت را تجربه می کند، اما روزگار نفتی دولت 
یازدهم نیز روزگاری تاریخی تلقی می ش��ود. دولت یازدهم در س��ال هایی که گذش��ت 
مذاکرات برجام را در دس��تور کار داش��ت؛ مذاکراتی که سال ۱۳۹4 به نتیجه رسید به 

افزایش شدید تولید و صادرات نفت ایران منجر شد.
 با این حال از ابتدای س��ال ج��اری رویارویی با یکی از س��همگین ترین تحریم های 

تاریخی آمریکا علیه ایران معادالت پیشین را تغییر داده است.
 روزهای سخت نفتی در راه است. این را تنها کارشناسان اقتصادی ایران نمی گویند. 
صن��دوق بین المللی پول در گزارش های مکرری به تولیدکنندگان نفتی هش��دار داده 
است که خود را آماده رویارویی با شوک های بزرگ تر کنند و از دیگر سو معادالت نفتی 
جهان با افزایش تولید نفت ش��یل یا نفت غیرمتعارف در حال تغییر اس��ت. کشورهای 
صنعتی بر آن هس��تند که کاهش وابس��تگی به سوخت های فسیلی را پیگیری کنند و 

همه اینها گواهی می دهد روزهای طالیی نفت سپری شده است.

ایران در 40 سال چقدر نفت فروخت؟

پولدارترین دولت 40 سال اخیر کدام دولت است؟
اقتصاددان آمریکایی پاسخ می دهد

ترامپ قطار اقتصاد آمریکا را از ریل خارج می کند؟
مارک زندی، اقتصاددان ارش��د مؤسس��ه مودی آنالیتیکس در یادداش��تی که در پایگاه اینترنتی شبکه خبری 
س��ی ان ان منتشر ش��ده، اقتصاد آمریکا در دوران ترامپ را به »قطاری که هر لحظه انتظار می رود متالشی شود« 
تش��بیه کرده است: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بارها عملکرد مناسب اقتصاد این کشور در سال های اخیر 
را جزو دس��تاوردهای دولت خود برش��مرده و حتی هفته گذشته در سخنرانی س��االنه خود نیز این ادعا را تکرار 
کرده اس��ت. اگرچه ترامپ نیز می تواند ادعا کند که به نوبه خود در روند رو به رش��د اقتصاد آمریکا نقش��ی ایفا 
ک��رده اس��ت، اما او نباید فراموش کند که اقتصادی را از دول��ت اوباما تحویل گرفت که اصطالحاً روی ریل افتاده 
بود. البته به نظر می رسد ترامپ با اقدامات نابجای خود درنهایت این قطار را از ریل خارج و متالشی خواهد کرد.
حدود یک سال قبل ترامپ با همکاری کنگره ای که اکثریت جمهوریخواه بر آن حاکم بودند، طرح کاهش نرخ 
مالیات را به مرحله اجرا رس��اند و توانس��ت به طور موقت بر رونق اقتصاد آمریکا بیفزاید. این اقدام دولت ترامپ 
اگرچ��ه عوای��د بادآورده ای را نصیب بنگاه های اقتص��ادی و نیز خانوارهای ثروتمند آمری��کا کرد، اما در عوض به 
خالی ش��دن خزانه دولت انجامید و چاره ای جز انتش��ار میلیاردها دالر اوراق قرضه برای جبران کس��ری بودجه را 
برای دولت باقی نگذاشت. اثرات محرک اقتصادی دولت ترامپ )کاهش نرخ مالیات( به تدریج رو به کاهش نهاده 
و اکنون نرخ رش��د اقتصادی آمریکا به دوره پیش از کاهش نرخ مالیات ها بازگش��ته است. ترامپ چنین استدالل 
می کرد که کاهش نرخ مالیات ش��رکت ها انگیزه آنها برای سرمایه گذاری های جدید را دوچندان خواهد ساخت و 
رش��د پایداری را برای اقتصاد آمریکا به ارمغان خواهد آورد، اما حاال مشخص شده که این استدالل، خیال خامی 
بیش نبوده است، چراکه به رغم نصف شدن مالیات بر سود شرکت ها و رسیدن آن به کمترین میزان خود در تاریخ 

معاصر آمریکا، نرخ سرمایه گذاری در این کشور بسیار کمتر از آنچه انتظار می رفت، رشد کرده است.
ترام��پ همچنی��ن ادعا کرده بود که اث��رات مثبت کاهش نرخ مالیات ها بر تولی��د ناخالص داخلی آمریکا باعث 
خواهد ش��د که درآمدهای مالیاتی دولت هیچ کاهش��ی نسبت به گذشته نداشته باشد، اما این ادعا فاصله زیادی 
با واقعیت دارد. آمارهای رس��می دفتر بودجه کنگره آمریکا نش��ان می دهد طی این یک سال درآمدهای مالیاتی 
دولت آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش یافته و کسری بودجه دائماً در حال افزایش بوده است. اگر ترامپ هرچه 

زودتر سیاست های مالیاتی و بودجه ای خود را اصالح نکند، اقتصاد آمریکا به سرنوشت بدی دچار خواهد شد.
از طرف��ی نبای��د فراموش کرد که جنگ تجاری ترامپ علیه چین نی��ز اثرات مخربی برای اقتصاد آمریکا در پی 
دارد. افزایش تعرفه های وارداتی موجب افزایش هزینه های تولید شرکت های آمریکایی شده و فشار مضاعفی را به 
آنها تحمیل کرده اس��ت. در تابس��تان سال ۲0۱۸ شرکت جنرال موتورز که بزرگترین خودروساز آمریکا به شمار 
می رود، هشدار داد که رشد هزینه قطعات وارداتی درنهایت این شرکت را مجبور به تعدیل نیرو خواهد کرد. این 
س��ناریوی نامطلوب در اواخر س��ال گذشته میالدی به واقعیت پیوس��ت و جنرال موتورز از تعطیلی چهار باب از 
کارخانه های خود در شمال آمریکا و اخراج چندین هزار کارگر خبر داد. شرکت های آمریکایی عصبی و سردرگم 
شده اند زیرا نمی دانند تصمیم بعدی ترامپ در مورد نرخ تعرفه ها چیست. این سردرگمی را باید جزو عوامل مؤثر 
بر کاهش س��رعت رشد س��رمایه گذاری در آمریکا دانست. اقتصاد سایر کشورهای جهان نیز از اثرات منفی جنگ 
تجاری آمریکا و چین بی بهره نمانده و این قضیه نیز ضربه دیگری به ش��رکت های آمریکایی وارد س��اخته اس��ت. 

در این مورد می توان از شرکت هایی مانند اپل که فروش آنها در کشورهای خارجی کاهش یافته، نظر خواست.
رئیس جمه��ور آمریکا هیچ برنامه مش��خصی ب��رای اصالح روابط تجاری آمریکا با س��ایر کش��ورها ندارد. مثاًل 
تنش های او با کانادا و مکزیک بر س��ر قرارداد تجارت آزاد آمریکای ش��مالی موسوم به نفتا درنهایت تنها به چند 
تغییر س��طحی در این پیمان تجاری منجر ش��د. مذاک��رات تجاری او با اتحادیه اروپا نیز ت��ا به امروز هیچ تغییر 

محسوس و معناداری را در روابط تجاری دو طرف به دنبال نداشته است.
به نظر می رسد جنگ تجاری دولت ترامپ با چین نیز سرانجامی مشابه داشته باشد، یعنی رئیس جمهور آمریکا 
پس از مدتی س��ینه س��پر کردن در برابر چینی ها، در پایان به توافقی بی اهمیت با آنها تن خواهد داد؛ توافقی که 
صرفاً بتواند از خدش��ه دار شدن وجهه ترامپ در این ماجرا جلوگیری کند. وادار کردن چین رعایت اصول تجارت 
منصفانه و حقوق مالکیت فکری مس��تلزم اتخاذ رویکردی متفاوت اس��ت و احتماالً به دوران بعد از ترامپ موکول 

خواهد شد.
اصالحات مد نظر ترامپ در قوانین مهاجرتی آمریکا نیز یکی دیگر از مس��ائل نگران کننده برای کسب وکارهای 
این کشور است. شرکت های آمریکایی می گویند بزرگترین مشکل آنها پیدا کردن نیروی کار شایسته و باکیفیت 
اس��ت؛ مش��کلی که ظرف یک دهه آینده با بازنشس��ته ش��دن نس��ل انفجار یا بیبی بومر )متولدان نیمه اول دهه 
۱۹۶0( ش��دت خواهد گرفت و به یک چالش پایدار بدل خواهد ش��د. کش��اورزان، صاحبان هتل ها و رستوران ها، 
ش��رکت های حمل ونقل و ش��رکت های ساختمانی در آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری به نیروی کار احتیاج 
دارن��د. حتی اگر ترامپ بخواه��د طرح احداث دیوار در مرز مکزیک را عملی کند، احتماالً مجبور به اس��تفاده از 

کارگران مکزیکی خواهد شد!

محمدقلی یوسفی
استاد دانشگاه



نزدیک به سه سال است که طرح واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش 
خصوصی به ش��کل جدی مطرح شده و در بودجه های ساالنه مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت، اما این طرح نیز همانن��د پروژه های عمرانی نیمه تمام، 
خود به طرحی نیمه تمام تبدیل شده و همچنان به سرانجام نرسیده است، 
بنابراین سوال این اس��ت که چرا بخش خصوصی در این بازه زمانی چند 

ساله از پروژه های دولتی استقبال نکرده است؟
چگونگ��ی اتمام این طرح های نیمه تمام یک��ی از مهمترین چالش های 
دولت است و از چندی پیش دولت به دنبال آن بود تا با قانع کردن بخش 
خصوصی، سرمایه های آنان را برای مشارکت در تکمیل حدود ۳هزار طرح 
نیمه تمام کشور که بیشتر آنها از دولت قبل به ارث رسیده است، جلب کند. 
»در ح��ال حاض��ر ۶00 هزار میلی��ارد تومان پ��روژه نیمه تمام عمرانی 
وجود دارد که دولت هم در بودجه س��ال آینده هیچ برنامه جدیدی برای 
ساماندهی این میزان پروژه نیمه تمام عمرانی ارائه نکرده است.« این نکته 
را محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی بیان 
کرده و با اشاره به اینکه مسئوالن حاضر به ارائه اطالعات درباره پروژه های 
عمرانی به بخش خصوصی نیستند، به ایلنا، گفته است: »همین عدم ارائه 
اطالعات باعث ش��ده که بخش خصوصی هم آگاه��ی از وضعیت پروژه ها 

نداشته باشد و از ورود به آن استقبال نکند.«
ب��ه گفته رئیس کمیس��یون عم��ران مجل��س، آنقدر س��نگ اندازی و 
مانع تراش��ی می کنند تا بخش خصوصی قید ورود ب��ه پروژه های عمرانی 
را می زن��د. به بخش خصوصی اعتمادی وجود ندارد و به دلیل مش��کالت 
متعددی که ایجادشده بخش خصوصی هم جرأت نمی کند که وارد اجرای 

پروژه های نیمه تمام عمرانی شود.
روش های واگذاری پروژه های نیمه تمام

خردادم��اه س��ال ۱۳۹۵ بود که عل��ی عبدالعلی زاده، ب��ه عنوان رئیس 
»کارگروه پیگیری پروژه های نیمه تمام« درباره جزییات واگذاری پروژه های 
نیمه تم��ام به بخش خصوصی، به پایگاه خب��ری اتاق ایران گفته بود: »در 
شورای اقتصاد، طبق آیین نامه ماده ۲۷، به دولت اجازه داده شده که بخشی 
از پروژه ها و طرح های نیمه تمام، به بخش خصوصی واگذار شود.« به گفته 
عبدالعلی زاده »دولت می خواهد با سیاس��ت تش��ویقی بخش خصوصی را 
برای سرمایه گذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژه های نیمه تمام تکمیل 

و به بهره برداری برسد.«
عبدالعل��ی زاده همچنی��ن گفته ب��ود: »ان��واع روش ها ب��رای واگذاری 

پیش بینی شده است. سرمایه گذار می تواند پروژه را بخرد و به بهره برداری 
برساند، اما اجازه تغییر کاربری نخواهد داشت؛ مثاًل اگر این طرح نیمه تمام 
یک مدرسه باشد باید درنهایت مدرسه باقی بماند و بخش خصوصی اجازه 
تغییر کاربری ندارد.« مشخصه دیگر این مصوبه این است »بخش خصوصی 
می تواند به جای خریدن این طرح ها با اجاره به ش��رط تملیک در ساخت، 
بهره ب��رداری و برگرداندن آن پروژه ها به دولت در این طرح همکاری کند. 
مثاًل بیمارس��تان نیمه تمام را از دولت بخرد و بع��د از تکمیل آن، باتوجه 
به هزینه ای که در این پروژه صرف کرده، ۱0-۱۵ س��ال این بیمارس��تان 
را اداره کن��د و آن را ب��ه دولت بازگرداند. در این صورت هم  تغییر کاربری 
ممکن نیس��ت.« روش واگذاری متداول به طرق دیگری هم ممکن است: 
»مثاًل س��رمایه گذار، سرمایه وارد پروژه می کند و آن را مدیریت می کند و 
با قید مدت معین، دولت بعد از مدت معلوم س��ند را به این س��رمایه گذار 

منتقل می کند.«
او درباره مشخصه دیگر این آیین نامه گفته است: »راهکار بسته نیست؛ 
به هر ش��کلی که دولت بتواند با بخش خصوصی به توافق برسد راهکار را 
باز گذاشته و می تواند با بخش خصوصی به توافق برسد. این انگیزه خیلی 
خوبی اس��ت و روش ها محدود به یک یا دو روش نیست. بخش خصوصی 

می تواند با ارائه راهکار با دولت به توافق الزم برسد.«
عبدالعلی زاده گفته: »یکی دیگر از ویژگی های این مصوبه این اس��ت که 
دول��ت در ابتدای کار پولی را از بخش خصوصی طلب نمی کند؛ حتی اگر 
بخش خصوصی بگوید که این بیمارستان را می خواهم بخرم، تکمیل کنم 
و ب��ه بهره برداری برس��انم، باز هم دول��ت در اول از بخش خصوصی پول 
نمی خواهد. یعنی بعد از تکمیل و بهره برداری و درنهایت چند س��ال بعد 
از بهره برداری از بخش خصوصی پول می خواهد. این هم امتیاز بزرگ این 

طرح است.«
ب��ه گفته عبدالعل��ی زاده، در واگذاری این طرح ه��ا دولت نمی گوید که 
من این طرح ها را می فروش��م؛ می گوید این طرح را چند می خرید؟ دولت 
پیشنهاددهنده است و درنهایت، بخش خصوصی با سرمایه گذاری می تواند 

طرح را تکمیل کند.
کدام طرح واگذار می شود؟

همان زمان برای اینکه تصمیم گیری س��ریع تر باش��د و در آینده پایدار 
باش��د؛ در آیین نامه، کمیته واگذاری طرح های نیمه تمام پیش بینی ش��ده 
اس��ت. در طرح ه��ای مل��ی، برای ه��ر وزارتخان��ه یک کمیت��ه واگذاری 

پیش بینی شده اس��ت، ولی در طرح های استانی برای هر دستگاه و بخش 
این کمیته واگذاری تهیه دیده شده که اختیارات کافی دارند تا هم بتوانند 
پروژه ها را واگذار کنند و هم دستگاه های اجرایی را وادار کنند تا پروژه های 

قابل واگذاری را  به بخش خصوصی واگذار کنند.
رئیس وقت »کارگروه پیگیری پروژه ه��ای نیمه تمام« بار دیگر آبان ماه 
درباره جزییات واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی، به پایگاه 
خبری اتاق ایران گفته: »ما قباًل در حوزه واگذاری ها با مش��کالتی مواجه 

بودیم ولی با اصالح آیین نامه ها و مقررات این موانع برطرف شده است.«
او گفت��ه: »از ش��هریور س��ال ۱۳۹۵ تا االن تا حدود زی��ادی این موانع 
برطرف ش��ده است و 4 هزار پروژه واگذار شده است، اما خیلی از پروژه ها 

واگذار نشده است.«
ب��ه گفت��ه عبدالعلی زاده دولت می خواهد با سیاس��ت تش��ویقی بخش 
خصوص��ی را برای س��رمایه گذاری در این عرصه وارد کن��د تا پروژه های 
نیمه تمام تکمیل و به بهره برداری برسد. راه هم برای این واگذاری ها هموار 
شده است، ساختار واگذاری طراحی  شده است و بخش خصوصی می توانند 

در تکمیل این پروژه ها همکاری کنند.
او اع��الم کرده بود در طرح های نیمه تمام به تفکیکی حوزه آمار نداریم، 
ام��ا در کل ۶۳ هزار طرح نیمه اس��تانی داریم و ح��دود ۷ هزار طرح ملی 
نیمه تمام در کشور است که مجموع این طرح ها حدود ۷0 هزار تا است که 

حدود 4 هزار طرح واگذار شده است.
200 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی داریم

چندی پیش محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با »مهر« 
اع��الم کرده بود: »ما ۲00 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که با 
س��الی ۷ یا ۸ میلیارد تومان بودجه، س��ال ها طول می کشد تا تمام شود، 

بنابراین نیازمند روش های دیگری برای تأمین منابع مالی هستیم.«
حاال رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی از نبود اراده در 
دولت برای واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی می گوید. او معتقد است: 
»برای اجرای پروژه های نیمه تمام عمرانی هیچ راهکاری جز واگذاری آنها 
به بخش خصوصی با ارائه تس��هیالت و مشوق ها نداریم. متاسفانه مدیران 
دولت��ی به ای��ن پروژه ها چس��بیده اند و حاضر به واگ��ذاری آنها به بخش 
خصوصی نیستند. سیاست مجلس این است که واگذاری پروژه ها به بخش 
خصوص��ی را ب��ه دولت تکلیف کند نه اینکه تنها ب��ه توصیه دراین باره به 

مسئوالن اکتفا کنیم.«

در آخرین نشس��ت کمیته دستمزد شورای عالی کار مقرر شد تا رقم 
هزینه ماهانه معیشت کارگران در سراسر کشور به شکل دقیق تر بررسی 
و در جلس��ه آینده تعیین شود. بر این اس��اس، کمیته دستمزد شورای 
عالی کار با هدف بررس��ی هزینه معیش��ت کارگران و تعیین رقم دقیق 

هزینه زندگی خانوارها امروز تشکیل جلسه می دهد.
به گزارش ایسنا، اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در سومین 
جلس��ه خود موافقت کردند تا سبد هزینه معیش��ت کارگران را مجدداً 
در نشس��ت آتی کمیته دستمزد که امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد، 
بررس��ی کنند. این تصمیم در پی عدم حض��ور نمایندگان کارفرمایی و 
غیبت آنها در دومین جلس��ه کمیته دس��تمزد اتخاذ شد و به دنبال آن 
مقرر گردید تا اعضای کمیته در نشست بعدی به طور جدی به موضوع 

معیشت خانوارهای کارگری و دستمزد سال ۹۸ ورود کنند.
پی��ش از این نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار از افزایش فاصله 
بین فاصله دس��تمزد و س��بد معیش��ت کارگران خبر داده و گفته بود: 
عقب افتادگی مزدی کارگران نس��بت به سبد معیشتی که سال گذشته 
تعیین شد به یک میلیون و ۵00 هزار تومان رسیده است و کارفرمایان 
در جلس��ات ش��ورای عالی کار ب��رای ترمیم مزد و معیش��ت کارگران 

همراهی نمی کنند.
براس��اس تحقیق��ات میدان��ی و محاس��بات آم��اری کمیته های مزد 
انجمن ه��ای صنفی و تش��کل های کارگری از وضعیت معیش��ت خانوار 
در مناطق و اس��تان های مختلف، هزینه ماهانه س��بد معیشت کارگران 
هم اکنون به ۵ میلیون تومان رسیده است و این رقم هزینه زندگی یک 

خانوار چهار نفره در ماه است.
ب��ه گفته فعاالن کارگری، با در نظر گرفت��ن این رقم می توان فهمید 
که حقوق یک میلیون و ۲00 هزار تومانی کارگران که سال گذشته در 
شورای عالی کار به تصویب رسید، چه میزان از هزینه ۵ میلیون تومانی 
زندگی کارگران را پوش��ش می دهد و چنانچه ش��ورای عالی کار فکری 
برای معیشت کارگران در س��ال آینده نکند، بسیاری از خانوارها از زیر 

خط فقر هم پایین تر خواهند رفت.
بس��یاری از کارشناس��ان و فعاالن حوزه کار بر این باور هستند که با 
توجه به فاصله بین حداقل دس��تمزد و س��بد معیشت کارگران، شورای 
عالی کار باید به س��مت واقعی کردن دستمزد سال آینده کارگران برود 
چرا که دس��تمزدهای فعلی جوابگوی معیشت کارگران نیست و باید به 

شکل منطقی واقعی شود.

به اعتقاد کارشناس��ان حوزه کار در بحث تعیین دستمزد غیر از بحث 
تورم باید به س��بد معیش��ت خانوار هم توجه کرد چرا که سبد معیشت 
تعریف دیگری از خط فقر اس��ت. براس��اس ماده 4۱ قانون کار شورای 
عالی کار موظف است که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای 
نقاط مختلف کش��ور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعالمی 
از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی نیز به تازگی در گزارشی 
از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعالم کرد که خط 
فقر در انتهای س��ال ۱۳۹۷ تحت تأثیر رش��د شاخص قیمت گروه های 
خوراکی نس��بت به س��ایر گروه ها افزایش خواهد یافت. در گزارش نهاد 
پژوهش��ی مجلس همچنین کاهش قاب��ل توجه قدرت خرید خانوارها و 

لزوم توجه به سیاست های حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است.
گفتنی اس��ت با در نظر گرفتن گ��زارش مرکز پژوهش های مجلس و 
گزارش های اس��تخراج شده کمیته های دس��تمزد استانی از رقم هزینه 
س��بد معیش��ت و تاکید مقامات و فعاالن کارگری بر لزوم تقویت قدرت 
معیش��ت خانوارهای کارگری در سال آینده، ش��ورای عالی کار وظیفه 

سنگینی برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸ خواهد داشت.

چرا بخش خصوصی از پروژه های دولتی استقبال نمی کند؟

»طرح  نیمه تمام« پروژه های نیمه تمام

آیا سرانجام رقم هزینه زندگی کارگران امروز مشخص می شود؟

سرنوشت دستمزد سال 98

یادداشت

انتخاب بین بد و بدتر

موضوع حقوق و دستمزد یکی از مشکالتی است که کشور 
ایران با آن مواجه است. زمانی که اقتصادی بی ثبات می شود، 
تقریب��ا نظ��ام تصمیم گیری گیج و امکان ب��رآورد درآمدها و 
هزینه ها بس��یار دش��وار می شود. مس��لما در چنین شرایطی 
بخش های زیادی از جامعه زیان می                                                    بیند. آنچه که در جامعه 
ایران با آن مواجه هس��تیم، از یک طرف رکود اقتصادی و از 
طرف دیگر تورم اس��ت. هرچند رکود تورمی                                                     در اقتصاد ایران 
موضوع جدیدی نیس��ت و در س��ال های گذشته با آن مواجه 
بوده ایم، اما اکنون ش��اهد تشدید آن هستیم  بنابراین انتخاب 
می��ان بد و بدتر، چالش امروز دولت دوازدهم اس��ت، چرا که 
هر کاری را که ت��ا امروز باید انجام می                                                    دادیم و انجام ندادیم، 
مش��کالت را بر روی هم انباش��ته کرده و اکنون با تجمعی از 

مشکالت و چالش ها مواجه هستیم.
اکنون کار به جایی رس��یده اس��ت که ه��ر تصمیمی                                                     گرف
ته ش��ود، جامعه دچار زیان خواهد ش��د و اگر تصمیمی                                                     هم 
گرفته نش��ود این زیان بیشتر خواهد شد. باید تاکنون کاری 
انجام می ش��د که اوضاع به این ش��کل درنیاید، اکنون فقر و 
بی��کاری، پایین آمدن قدرت خرید، از بین رفتن ارزش پول و 
کس��ری بودجه دولت و منابع محدود و تعهدات زیاد، تحریم 
و هم��ه عوامل نش��ان می                                                    دهد که تورم ب��االی ۱00درصد را 
ش��اهد هس��تیم. اگر میانگین قیمت ها               را ب��ه عنوان تورم در 
نظر بگیریم براس��اس شاخص پروفسور هانکه که کل تورم را 
۲00درص��د و میانگین نرخ ارز را به عنوان ش��اخص تورم در 
نظ��ر می گیرد، ارز در ای��ران از ۳ هزار و ۵00 تومان به باالی 
۱۱ هزار تومان رسیده است، یعنی ۳ تا 4 برابر شده است. بر 
همین اس��اس اگر نصف نرخ ارز را ناشی از بحث های روانی و 
تحریم ه��ا               بدانیم، می توانیم میانگین ۱00درصد را برای تورم 

در نظر بگیریم.
پس به این نتیجه می                                                    رس��یم که ق��درت خرید مردم ایران 
نصف ش��ده است، بنابراین سوال این است که در این شرایط 
حقوق و دس��تمزد چقدر باید افزایش داش��ته باشد تا بتواند 
نیازهای مردم را جبران کند؟ اما پاس��خ به این سوال سخت 
و دشوار است؛ چرا که مشکالت زیادی وجود دارد. اگر دولت 
نخواهد حقوق و دس��تمزد را افزایش دهد مشکالت عمیق تر 
می                                                    شود و مشکالت اقتصادی به مشکالت اجتماعی و سیاسی 
تس��ری می                                                    یابد و فضای کش��ور را ناامن می                                                    کند. اگر تصمیم 
بر افزایش ۱0 تا ۲0درصدی دستمزد داشته باشد نیز دردی 
از م��ردم دوا نمی                                                    ش��ود، اما اگر بخواهد حقوق و دس��تمزد را 
افزای��ش دهد راهی غیر از این ن��دارد که از یک منبع تامین 
اعتب��ار کند. اگ��ر دولتمردان ب��ا تغییر ن��رخ ارز، مالیات ها، 
صادرات و اس��تقراض از صندوق توس��عه مل��ی یا چاپ پول 
بخواهند این مش��کل را حل کنند، مشکلی به مشکالت دیگر 
اضاف��ه می                                                    کنند. دولت باید وضع موج��ود را بپذیرد یا انتظار 
تورم بیشتر و لجام گس��یخته را داشته باشد. برهمین اساس، 
به نظر می                                                    رسد که دولت باید تن به افزایش دستمزدها بدهد، 
چراکه افزایش قیمت ه��ا               و افزایش نرخ ارز نیز اجتناب ناپذیر 
است. در غیر این صورت باید وضعیت موجود را حفظ کند و 
تبعات آن را بپذیرد، ولی اگر بخواهد دستمزدها افزایش پیدا 
کند یا ق��درت خرید مردم بازگردد، باید انتظار تورم باالتر را 

داشته باشد.
مشکل افزایش حقوق و دستمزد برای بخش خصوصی نیز 
مش��کالتی دارد، چرا که تولید با مش��کل مواجه اس��ت، نرخ 
ارز افزایش یافته، هزینه های تولید باال رفته و از س��وی دیگر 
قان��ون برای بخش خصوص��ی هزینه هایی را تحمیل می                                                    کند. 
در همین حال که بخش خصوصی ش��رایط سختی را تجربه 
می                                                    کن��د، از دول��ت نیز انتظار کم��ک دارد ت��ا بتواند برخی 
هزینه ها               را بپردازد. این ش��رایط از قبل قابل پیش بینی بود و 
کارشناسان بارها و بارها اعالم کردند، اما گوش شنوایی نبود 
تا اینکه با ش��رایط بحرانی روبه رو شدیم و هر اقدامی                                                     دست و 

پا زدن در باتالق است.
در چنین ش��رایطی برخی به دنب��ال راهکارهای جایگزین 
برای افزایش حقوق و دس��تمزد هستند تا شرایط را تلطیف 
کنند، اما راهکار جایگزینی برای افزایش قدرت خرید نیست 
و متاس��فانه سیاس��ت های نادرس��ت گذش��ته که به صورت 
کوپن و ارزاق در اختیار مردم قرار می                                                    گرفت، فس��اد را دامن 
می                                                    زد. این کمک ها               بی معنا اس��ت چراک��ه به افراد کاالهایی 
داده می                                                    ش��ود که مورد نیاز آنها نیست و مشکالت را بیشتر 

می                                                    کند.
اگ��ر کاال را بخواهند ب��ه صورت بن یا کوپ��ن توزیع کنند 
منجر به تشدید فساد و واسطه گری و تحمیل سلیقه می                                                    شود. 
مش��کل همه افراد در جامعه یکی نیس��ت و نیازهای افراد به 
مواد غذایی، آموزش، درمان و پوش��اک متفاوت اس��ت. مثال 
کش��اورز در شمال کشور نیاز به برنج و دامدار در جنوب نیاز 
به گوش��ت ندارد و نیازهای آنها با یکدیگر متفاوت است. در 
حالی که هزینه اجرایی تامین و توزیع سبد کاال یا بسته های 
این چنینی به مراتب باالتر اس��ت و نفع جامعه از آن بس��یار 
کمتر اس��ت، اما متاسفانه کس��انی که گوش شنوایی ندارند 

هزینه هایی را به جامعه تحمیل می                                                    کنند.
در همین حال، اعداد و ارقامی                                                     برای مشخص شدن خط فقر 
اعالم می                                                    ش��ود؛ در حالی که خط فقر در هر منطقه ای و برای 
هر قش��ری از جامعه متفاوت اس��ت. مثال در تهران در نقاط 
مختلف ش��هر اجاره مسکن متفاوت است، ولی حداقل اجاره 
حدود یک میلیون و ۵00هزار تومان اس��ت و در همین حال 
هر کیلو گوشت حدود ۹0هزار تومان است. جامعه هزینه های 
متعدد را متحمل می                                                    شود و نباید مردم را با چنین مشکالتی 
به حال خود واگذاش��ت. دولت، مجلس، بانک مرکزی و مرکز 
آمار باید با اطالعات، دقیقا مشخص کنند که خط فقر چقدر 

است و سپس دولت بر مبنای آن تصمیم گیری کند.
منبع: آینده نگر
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فرصت امروز: با افزایش سرس��ام آور قیمت مس��کن در سال ۹۷ بحثی 
که این روزها درباره تس��هیالت بانکی حوزه مس��کن در گرفته، این است 
که آیا سقف تسهیالت خرید مسکن نیز به موازات افزایش قیمت مسکن 
باید افزایش یابد یا خیر؟ به نظر می رس��د که پاسخ وزیر راه و شهرسازی 
به این س��وال، منفی اس��ت و او اعتقاد دارد که »افزایش مبلغ وام مسکن 

تورم زاست.«
محمد اس��المی بیستم دی ماه امس��ال در جریان بازدید از شهر جدید 
پرند در جمع خبرنگاران گفته بود: »به نظر من، افزایش سقف وام مسکن 
کمکی به ارتقای توان خرید متقاضیان نمی کند و به همین دلیل ما مدل 

جدیدی را طراحی کرده ایم.«
در همی��ن حال اما کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی نظر 
دیگری دارد و معتقد است از آنجا که قیمت مسکن در کالنشهرها افزایش 
چشمگیری داشته و این مس��ئله موجب انصراف بسیاری از خانواده ها از 
خرید مسکن در سال جاری شده است، بنابراین تسهیالت مسکن حداقل 

باید ۵0درصد افزایش یابد. 
در این میان، فعاالن و کارشناس��ان اقتصاد مسکن نیز بر دو دسته اند و 
برخی با نظر وزیر راه و شهرس��ازی موافقند که افزایش س��قف تسهیالت 
ش��اید در کوتاه مدت اثرگذار باشد، اما در بلندمدت مطمئنا منجر به تورم 
در حوزه مسکن می شود. برخی دیگر از کارشناسان هم در مقابل معتقدند 
که اگر قرار است تسهیالت مسکن افزایش یابد باید این تسهیالت به حوزه 

ساخت اختصاص یابد.
با این همه، آنچه از برآیند این نظرات مش��خص اس��ت، آن است که با 
سخنان صریح وزیر راه و شهرسازی به نظر می رسد پرونده افزایش سقف 

تسهیالت مسکن در شرایط کنونی منتفی شده است.
به گزارش خبرآنالین، پیش از این، با افزایش ش��دید قیمت مسکن در 
کشور، پیش��نهاداتی درخصوص افزایش سقف تسهیالت مسکن با هدف 

ایجاد ش��رایط مساعدتر برای خرید مس��کن ارائه شد، اما به نظر می رسد 
وزیر راه و شهرسازی با استناد به اثرات تورمی این تصمیم، چنین اقدامی 
را به صالح نمی داند. قیمت مس��کن در س��ال جاری افزایشی نزدیک به 
۱00درصد را نسبت به سال گذشته در برخی مناطق تجربه کرده است.

 بررسی ها نش��ان می دهد متوسط قیمت مس��کن از حدود ۵ میلیون 
تومان در هر متر مربع به کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان در حال حاضر 
افزایش یافته اس��ت از این رو قدرت خرید در این بازار به ش��دت کاهش 
یافته و خرید و فروش مس��کن را در عین رش��د قیمت ها به کف رسانده 

است.
 هرچن��د فع��االن بازار مس��کن کاهش اندک قیم��ت، خصوصا قیمت 
واحده��ای لوکس را پیش بینی می کنند، اما با این حال برآوردها نش��ان 

می دهد قدرت خرید در این حوزه با کاهشی جدی روبه روست.
سرمایه های سرگردان وارد شدند

 با رش��د قیمت ارز در سال گذشته، قیمت سایر اقالم سرمایه ای نظیر 
مسکن، طال و سکه و حتی خودرو رو به افزایش گذاشت. بررسی ها نشان 
می داد بخش مهمی از این افزایش ناش��ی از ورود سرمایه های سرگردان 
به بازار مس��کن بوده است. س��رمایه هایی که با هدف حفظ قدرت خرید، 
وارد این بازار ش��دند و در نتیجه رش��د ش��دید قیمت را رق��م زدند. این 
موقعیت، شرایط را برای خرید مسکن برای خریداران واقعی سخت تر کرد 
و در نتیجه پیش��نهاداتی برای افزایش س��قف تسهیالت مطرح شد. بازار 
مسکن رشد کنونی قیمت را از پس دوره طوالنی رکود تجربه کرد. برخی 
بررس��ی ها حتی نشان می دهد بازار مسکن بار دیگر در الک رکود خزیده 

و شرایط در این بازار غیرعادی شده است.
کارت اعتباری مصالح ساختمانی

 حاال وزیر راه و شهرس��ازی معتقد اس��ت افزایش س��قف تس��هیالت 
چاره س��از نیس��ت و باید راهکارهایی دیگر برای باالرفتن قدرت خرید در 

دس��تور کار قرار داد. به گفته وی، منع بانک ها از ورود به بازار مس��کن از 
یک سو و عرضه دارایی های مازاد از سوی دیگر عامل مهم کنترل قیمت 

در حال حاضر تلقی می  شود.
به گفته اس��المی، بازار مس��کن متأثر از شرایط اقتصادی کشور بوده و 
به سیاست های اقتصادی ملی ما مرتبط است. به همین خاطر جابه جایی 
مناب��ع نقدی و حرکت آن به س��وی بازار مس��کن تأثیر زی��ادی خواهد 
گذاشت. در این زمینه دولت بخش هایی مثل ورود دستگاه ها، صندوق ها 
و بانک ها در بحث مس��کن و زمین را که برای حفظ ارزش پول خودشان 

ورود می کرد را کنترل کرد که شاید قباًل این اتفاق نمی افتاد.
او همچنین با ابراز امیدواری نسبت به کاهش قیمت تمام شده ساخت 
مس��کن، می گوید: به دنبال این هس��تیم که با یک کار تشویقی و اقدام 
اجرایی متناسب س��ازی و کاهش قیمت تمام ش��ده را هدف گذاری کنیم. 
یک��ی از این موارد بحث بازار تهاتری مصالح و خدمات فنی و مهندس��ی 
اس��ت. به این طریق با کارت اعتباری برای س��ازندگان شرایطی را فراهم 
کنیم که خرید و تأمین انبوه مصالح از تولیدکنندگانی که در رکود هستند 
انج��ام تا به این ص��ورت تخفیف قابل مالحظه ای دریاف��ت کنند. با این 
ش��رایط که در اختیار س��ازنده ها قرار می گیرد درصد تخفیف اختصاص 

یافته در قیمت تمام شده تأثیرگذار خواهد بود.
سقف کنونی تسهیالت 160 میلیون تومان است

در حال حاضر، سقف کنونی تسهیالت مسکن برای زوج ها برابر با ۱۶0 
میلیون تومان است. این بدان معنا است که این رقم تکافوی خرید کمتر 
از ۱۷ متر واحد مس��کونی را در تهران می دهد. به این ترتیب حتی برای 
خرید واحده��ای کوچک ۵0 متری نیز این رقم کارای��ی چندانی را دارا 
نیس��ت. پیش��تر برخی نمایندگان و کارشناسان افزایش سقف تسهیالت 
به ۳00 میلیون تومان را پیش��نهاد دادند اما به نظر می رس��د راهکارهای 

جایگزین، افزایش مبلغ وام مسکن را منتفی کرده است.

آیا افزایش سقف تسهیالت مسکن منتفی شد؟

راهکارهای وزیر راه و شهرسازی برای تقویت قدرت خرید مسکن
مسکن

فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ

آیا اقتصاد مسکن مسدود شده است؟
با وجود برخی گمانه زنی ها از رکود کامل در بازار مس��کن، اما رئیس 
اتحادیه مش��اوران امالک معتقد اس��ت در بازار مسکن خرید و فروش 
انجام می ش��ود و اقتصاد مس��کن مسدود نشده اس��ت. او با گریزی به 
آمار خرید و فروش مسکن در بازه زمانی دی تا بهمن ماه امسال اعتقاد 
دارد که اگر قیمت ها با قدرت خرید خانوارها تناس��ب داش��ته باش��د 
ه��م خانه های کوچک و هم خانه های بزرگ، مش��تری خود را خواهد 
داش��ت؛ کما اینکه در ۱۵روز ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۷ معامالت ۱۳00 
فقره نس��بت به ۱۵ روز ابتدای دی ماه افزایش یافت. با این حال اوضاع 
چندان مطلوب نیس��ت که آن هم ب��ه کاهش قدرت خرید متقاضیان 

مربوط می شود.
مصطفی قلی خس��روی در گفت وگو با ایسنا، به ریشه یابی تحوالت 
امس��ال بازار مسکن پرداخت و گفت: نوس��انات نرخ ارز طی سال های 
اخیر اثر منفی در بازار مس��کن ایجاد کرده و تولید به اندازه  نیاز کشور 
نیس��ت. زمانی که عرضه به اندازه  کافی در بازار مس��کن وجود نداشته 
باشد، انباشت تقاضا باعث به هم خوردن توازن می شود. به همین دلیل 
دولت باید س��اخت و ساز را در دستور کار قرار دهد که در این صورت 

بازار روال طبیعی خود را پیدا می کند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران با بیان اینکه الزم است 
به س��مت صنعتی سازی برویم، گفت: متراژ خانه ها باید مطابق سالیق 
همه گروه ها باش��د. درس��ت اس��ت که در بس��یاری از محله ها نیاز به 
متراژهای کمتر از ۸0 متر داریم، ولی در مناطق دیگر نیاز به واحدهای 
بزرگ متراژ دیده می شود، لذا نمی توانیم صرفاً آپارتمان های کوچک یا 
ب��زرگ متراژ را مالک برنامه ریزی برای تولید قرار دهیم. البته در حال 
حاضر فش��ار تقاضا بیشتر در واحدهای کوچک متراژ دیده می شود. به 
همین دلیل طی س��ال های اخیر به موضوع کوچک سازی تاکید و در 

بسیاری از مناطق این اقدام آغاز شده است.
خسروی، طرح مالیات عایدی مسکن که هم اکنون در مجلس شورای 
اس��المی مطرح می شود را منجر به ایجاد التهاب در این بخش دانست 
و افزود: اینکه عده ای معتقدند این طرح به تعدیل ثروت کمک خواهد 
کرد را قبول ندارم. نتیجه  هر نوع فشار مالیاتی بر حوزه مسکن و ساخت 
و ساز، گران تر شدن مسکن خواهد بود که اثرات سو آن به اقشار پایین 
جامعه برمی گردد. وی با اش��اره به مدل های موفق برنامه ریزی شهری 
در دنیا گفت: زمانی که در شهر دوبی، ساختمان سازی آغاز شد، دولت 
مالیات این حوزه را پایین آورد تا س��رمایه گذاران ترغیب ش��وند، ولی 
ما طی س��ال های اخیر برای بخش مسکن که مولد و پیشران اقتصاد 
محس��وب می شود مالیات های سنگین وضع کرده ایم که نتیجه  آن به 
فرار س��رمایه از این حوزه منجر شده اس��ت. رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک تاکید کرد: باال بردن ریس��ک سرمایه گذاری در بخش مسکن، 
س��رمایه ها را به س��مت بازارهای ارز و طال س��وق می ده��د که اثرات 
منفی در اقتصاد کالن ایجاد می کند. مضافاً اینکه ارز و طال را می توان 

غیرقانونی از کشور خارج کرد اما مسکن را نمی توان قاچاق کرد.
خسروی درباره پیش بینی از بازار مسکن در سال آینده گفت: اوالً باید 
بدانیم که قیمت مس��کن با دستورالعمل پایین نمی آید. همان طور که 
گفتم مهم ترین عامل، ساخت و ساز است که خود منجر به ایجاد ثبات 
در این بازار می شود. مهندس اسالمی، وزیر راه و شهرسازی نیز همواره 
وعده داده که نگاهش به ساخت و ساز خواهد بود. همین موضوع ما را 
امیدوار می کند که در سال آینده با افزایش تولید مسکن، شاهد تعدیل 

قیمت باشیم.
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 با وجود افزایش وام ازدواج
در الیحه بودجه سال آینده

وام »ماه عسل« اما تصویب نشد
پیش��نهاد تخصیص ۵ میلیون تومان ب��ه زوج های جوان با 
عنوان »وام س��فر ماه عس��ل« در کمیس��یون تلفیق مجلس 

تصویب نشد.
به گزارش ایس��نا، س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری در جریان بررسی الیحه بودجه ۹۸ به مجلس 
پیشنهاد کرد: »به منظور ایجاد نشاط اجتماعی و آسان سازی 
سفر برای اقشار جامعه به ویژه قشر جوان، دولت تدبیر و امید 
در کنار اعطای تسهیالت ازدواج، ارائه بسته سفر تشویقی ماه 
ش��یرین به زوجین جوان تا س��قف ۵0 میلیون ریال در نظر 

گرفته شود.«
به گفته این سازمان، »با توجه به اینکه »ماه عسل«، سفری 
اس��ت که سال ها در تمام دنیا و حتی کش��ور عزیزمان ایران 
برای زوج های جوان مرس��وم بوده و فرصتی را برای زوج های 
جوان فراهم می کند تا زمینه  آش��نایی با فرهنگ ها و آداب و 
رس��وم مناطق مختلف کشور را به وجود آورد، در نظر گرفتن 
چنین تس��هیالتی از طریق دفاتر خدمات مس��افرتی منتخب 
اس��تان ها با همکاری بانک های عامل و دستگاه های ذی ربط 
ب��ه زوج های جوان )حداکثر تا یک س��ال پس از تاریخ عقد( 
متناسب با عالیق جوانان به عنوان بسته سفر داخلی می تواند 
رونق بخش توس��عه گردشگری داخلی و مؤثر در ایجاد نشاط 

اجتماعی جوانان باشد.«
س��از و کار ای��ن طرح هرچند مش��خص نش��ده ب��ود، اما 
طبق توضیحات س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری قرار بود تسهیالت مورد نیاز آن همانند وام ازدواج 

از منابع قرض الحسنه بانک ها تأمین شود. 
متن پیش��نهادی تس��هیالت س��فر ماه عس��ل ب��ا آنکه در 
کمیس��یون فرهنگی مجلس پذیرفته ش��د اما در کمیسیون 

تلفیق، متوقف شد.
احمد مازنی، رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس که پیگیر 
به نتیجه رسیدن این طرح بود، در زمان بررسی الیحه بودجه 
۹۸ در این کمیس��یون، گفته بود: مصوب ش��د که برای سفر 
ماه عس��ل زوج های جوان، مبلغ ۵ میلیون تومان با مدیریت 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از منابع 

قرض الحسنه بانک های عامل در نظر گرفته شود.
نماینده مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس ش��ورای اسالمی با توضیح اینکه مبلغ پیشنهادی، 
مختص زوج هایی است که برای نخستین بار ازدواج کرده اند و 
در گردشگری داخلی مصرف خواهد شد، اظهار کرده بود: این 
پیش��نهاد با هدف افزایش ترغیب ازدواج و رونق گردش��گری 
اتخاذ شده اس��ت که در صورت تصویب در کمیسیون تلفیق 
و صح��ن علنی مجل��س در قالب بودجه س��ال ۹۸ تبدیل به 

قانون خواهد شد.
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۸ حدود دو هفته پیش بدون 
آنکه درباره »وام س��فر ماه عسل« اعالم نظر کند، با پیشنهاد 
افزای��ش وام ازدواج به ۳0 میلی��ون تومان با دوره بازپرداخت 

پنج ساله موافقت کرد. 
ای��ن در حالی ب��ود که دولت در الیحه بودجه س��ال آینده 
مبلغ وام ازدواج را ۱۵ میلیون تومان پیش بینی کرده بود که 
از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نیز پیشنهاد شد: مضاف بر وام ازدواج، ۵ میلیون تومان دیگر 
با عنوان وام سفر ماه عسل در نظر گرفته شود که کمیسیون 
تلفی��ق ب��ا آن موافقت نکرد، اما مبلغ وام ازدواج را بیش��تر از 
آنچه دولت ب��ا توجه به منابع قرض الحس��نه بانک ها در نظر 
گرفت��ه بود، تعیین کرد ک��ه با نقدها و حت��ی مخالفت هایی 

روبه رو شده است.

خبرنــامه

چن��د روز پیش بود که بان��ک مرکزی گزارش تح��والت پولی و بانکی 
کش��ور در آذرماه امس��ال را منتش��ر کرد و بر این اساس، حجم نقدینگی 
با ۲۲.۱درصد رش��د نس��بت به آذرماه س��ال قبل به ۱۷۶4 هزار و ۵۸0 
میلیارد تومان رس��ید. همچنین بدهی دولت به بان��ک مرکزی در آذرماه 
س��ال ۹۷ به بیش از 4۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر سال 
گذش��ته ۱۱.۸درصد افزایش یافته اس��ت. از دیگر نکات مهم این گزارش 
بان��ک مرکزی می توان به کاهش ۱۱درصدی بدهی های خارجی ایران در 
آذرماه امسال اشاره کرد و همچنین تسهیالت اعطایی بانک ها در ۹ ماهه 

امسال که بیش از ۱0درصد رشد داشته است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با انتشار آمار بخش پولی و بانکی کشور 
در آذرماه س��ال ۹۷، بدهی کل بخش دولتی ش��امل دولت و شرکت ها و 
مؤسس��ات دولتی را حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان اعالم کرده اس��ت. این 
آمار نشان می دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به آذرماه 
س��ال گذشته ۱۱.۸درصد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۳4.۱درصد 

افزایش داشته است.
براساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آذرماه سال 
گذشته ۶۳ هزار میلیارد و در اسفندماه همان سال حدود ۵۳ هزار میلیارد 
تومان بوده است. در این میان، بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال 
جاری نس��بت به آذرماه سال گذشته ۱4.۳درصد افزایش یافته، به طوری 
که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه س��ال گذشته حدود ۳۸ 
هزار میلیارد تومان و در آذرماه سال جاری حدود 44 هزار میلیارد تومان 

بوده است.
شرکت ها و مؤسسات دولتی نیز در آذرماه سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد 
تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده اند که میزان این بدهی در آذرماه سال 

جاری با رشد ۸درصدی به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نقدینگی 22درصد بیشتر شد
همچنین طب��ق اعالم بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کش��ور، در 
آذرماه س��ال جاری حجم نقدینگ��ی از مرز ۱,۷۶4 ه��زار میلیارد تومان 
گذش��ت و به ۱۷۶4.۵ هزار میلیارد تومان رس��ید که نسبت به اسفندماه 

سال گذشته ۱۵.۳درصد افزایش داشته است.
حجم نقدینگی در اسفندماه سال گذش��ته حدود ۱,۵۳0 هزار میلیارد 
توم��ان و در آذرماه همان س��ال، ۱44۵ هزار میلی��ارد تومان بوده که این 
آمار نشان دهنده افزایش ۲۲.۱درصد حجم نقدینگی در آذرماه سال جاری 

نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
حجم پول در آذرماه س��ال جاری به ۲, 44۶ هزار میلیارد تومان رسیده 
که نس��بت به آذرماه س��ال قبل ک��ه ۱,۷۳4 هزار میلی��ارد تومان بوده، 

4۱درصد افزایش داشته است.
حجم شبه پول نیز در این ماه حدود ۱,۵۲0 هزار میلیارد تومان گزارش 
ش��ده که نس��بت به ماه مشابه سال گذش��ته، ۱۹.۵درصد افزایش داشته 
است، به طوری که حجم شبه پول در این ماه ۱,۲۷۱ هزار میلیارد تومان 

بوده است.
گفتنی اس��ت پول شامل انواع اسکناس، مسکوک و سپرده های دیداری 
که به صورت چک قابل رؤیت اس��ت، می ش��ود و شبه پول را سپرده های 
غیردیداری از جمله سپرده های س��رمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و 
حس��اب های پس انداز، اوراق قرضه و اس��ناد خزانه و به عبارتی دیگر کلیه 
اوراقی که برای نقد ش��دن آن به گذش��ت زمان قانونی نیاز است، تشکیل 

می دهند.
بانک ها در 9 ماهه امسال چقدر وام دادند؟

مانده تس��هیالت اعطایی بانک ها در آذر امس��ال نسبت به اسفند سال 
گذشته بیش از ۱0درصد افزایش یافته است. براساس تازه ترین آمار بانک 
مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، مانده کل تسهیالت اعطایی بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری تا پایان آذرماه امسال به ۱,۱۹۷ هزار میلیارد تومان 
رس��یده که نسبت به اسفندماه سال گذش��ته ۱0.۶درصد افزایش داشته 
است. بیشترین س��هم از میان تسهیالت اعطایی در این مدت نیز مربوط 
به مشارکت مدنی با ۳۳.۷درصد و پس از آن، فروش اقساطی با ۲۷درصد 

بوده است.
رشد 56درصد تسهیالت اجاره به شرط تملیک

همچنین بیشترین میزان رشد مانده تسهیالت اعطایی در پایان آذرماه 

س��ال جاری نسبت به اسفند سال گذش��ته مربوط به تسهیالت اجاره به 
شرط تملیک با رشد ۵۶درصد بوده و پس از آن سلف با ۵۳درصد بیشترین 

رشد مانده تسهیالت اعطایی در این مدت را به خود اختصاص داده اند.
آمار بانک مرکزی از مانده تس��هیالت اعطایی بانک ها نشان می دهد که 
تا پایان آذرماه سال جاری مانده تسهیالت قرض الحسنه ۷۳.۷هزار میلیارد 
تومان، مشارکت مدنی 40۳ هزار میلیارد تومان، فروش اقساطی ۳۲۳ هزار 

میلیارد تومان و مرابحه حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر پایه این گزارش، رش��د مانده تسهیالت اعطایی بانک های تجاری در 
آذرماه س��ال جاری نسبت به اسفند س��ال گذشته ۱4.۵درصد، بانک های 
تخصصی ۹.۷درصد و بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۱0درصد 

بوده است.
کاهش 11درصدی بدهی های خارجی ایران

همچنین آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد، میزان بدهی خارجی 
ایران در پایان آذر۹۷ براساس سررسید اولیه بدهی ها برابر با ۱0 هزار و ۳4 
میلیون دالر است که ۶ هزار و ۸۶0 میلیون دالر آن بدهی های میان مدت 
و بلندمدت و ۳ هزار و ۱۷4 میلیون دالر از این میزان بدهی های کوتاه مدت 
اس��ت. بر این اس��اس می توان گفت که در پایان آذر ۹۷ حجم بدهی های 

خارجی ایران ۱۱درصد کاهش یافته است.
مطاب��ق تعهدات بالفعل ایران برمبنای یورو نیز رقمی بیش از  ۸ هزار و 
۸۱4 میلیون یورو محاسبه شده که ۶ هزار و ۲۶ میلیون یورو از این میزان 
شامل بدهی های میان مدت و بلندمدت و ۲ هزار و ۷۸۸ میلیون یورو حجم 

بدهی های کوتاه مدت می شود. 
حجم بدهی های کش��ور تا پایان مردادماه برابر با ۱0 هزار و ۲۶ میلیون 
دالر بوده که در پایان آذر با رش��د مواجه شده و به ۱0 هزار و ۳4 میلیون 
دالر رس��یده است. این در حالی است که آمار بدهی های خارجی ایران در 
پایان ماه نخس��ت س��ال جاری ۱۱ هزار و ۳0۵میلیون دالر بوده است که 
این آمار نش��ان دهنده کاهش حجم بدهی ه��ای خارجی ایران در ۹ ماهه 

امسال است.
بر این اس��اس نسبت بدهی های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 
حدود ۲.۵درصد اس��ت که رقم پایینی به ش��مار می رود. مقایسه شاخص 
نس��بت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با س��ایر کش��ورها 
نشان دهنده آن است که ایران در زمره کشورهایی با کمترین میزان بدهی 

خارجی قرار دارد.

بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 11درصد افزایش یافت

دولت، بدهکارتر از پارسال

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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شاخص بورس 494 واحد افت کرد
بازار سهام تحت تاثیر عرضه های اولیه

فع��االن بازار س��رمایه در حالی دیروز ش��اهد کاهش قیمت ها در 
س��هم های شاخص س��از بودند که سهام ش��رکت های کوچک تر با 
افزایش قیمت روبه رو ش��دند؛ س��هم های معدنی، بانکی و فلزی نیز 
از تاثیرگذاران روی معامالت بودند و س��هامداران با احتیاط در داد 

و ستدها نیم نگاهی به عرضه های اولیه در روزهای آینده داشتند.
به گ��زارش ایس��نا، هرچه به هفته ه��ای پایانی س��ال نزدیک تر 
می شویم بازار سرمایه به صورت سنتی با کمبود نقدینگی بیشتری 
مواجه می ش��ود، چراکه بسیاری از سهامداران برای دست یافتن به 
وجوه نقد اقدام به فروش سهم های خود می کنند. حتی سهامداران 
عمده ای ک��ه در روزهای عادی در کفه تقاضا می نشس��تند در این 
روزها یا تقاضایی برای خرید ندارند یا حجم تقاضای ش��ان به مراتب 

پایین آمده است.
در چنین ش��رایطی در بورس و فرابورس ایران ش��اهد تحرکاتی 
برای افزایش عرضه های اولیه هستیم؛ به طوری که دیروز سه شنبه 
یک ش��رکت جدید برای عرضه در فرابورس معرفی شد و در شنبه 
هفته آینده نیز شاهد پنجمین عرضه اولیه در بورس تهران خواهیم 

بود.
ب��ه اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان این عرضه ها س��بب می ش��ود 
سهامداران برای دستیابی به نقدینگی برای شرکت در عرضه اولیه اقدام 
ب��ه فروش بخش��ی از پرتفوی فعلی خود کنند و عم��اًل بیش از اینکه 
نقدینگی تازه جذب بازار ش��ود سبب می شود که بازار سهام به سمت 
کمبود نقدینگی پیش رود. از طرفی از ابتدای س��ال تعداد عرضه های 
اولیه در بورس و فرابورس ایران زیاد نبوده است. در این روزها تعطیالت 
نی��ز بر گ��ردش نقدینگی بازار س��رمایه تأثیرگذار بوده اس��ت. اما روز 
سه شنبه باز هم سهم های کوچک بر نوسانات دماسنج های بازار سرمایه 
تأثیر داشت؛ به طوری که شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق 
به��ادار تهران 4۹4 واح��د افت کرد و به رقم ۱۵۷ هزار و ۹۷۳ واحدی 
رس��ید، اما ش��اخص کل هم وزن در جهتی مخالف با ۶4 واحد رش��د 
مواجه شد و به رقم ۲۹ هزار و ۷۵۶ باال رفت. به  رغم تالش سهم های 
بزرگ شاخص ساز برای کاهش نماگر اصلی، سهم های کوچک تر بازار 
را در دست گرفتند و سبب رشد شاخص هم وزن شدند. در عین حال 
شاخص آزاد شناور با ۶۹۲ واحد کاهش رقم ۱۷۵ هزار و ۱۲4 واحدی 
را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۳۷4 و ۹۳۸ 
واحد کاهش یافت. روز سه شنبه نمادهایی در گروه های معدنی، بانکی، 
فلزی و خودرویی بیش��ترین تأثیر را روی نوس��انات شاخص های بازار 
سهام داش��تند که از جمله آنها می توان به معدنی و صنعتی گل گهر، 
معدنی و صنعتی چادرملو اش��اره کرد. معامالت سهام این دو شرکت 

به ترتیب ۶۹ و 4۵ واحد تأثیرات افزاینده روی شاخص بازار داشت.
بان��ک صادرات ایران، بانک مل��ت، ملی صنایع مس ایران و فوالد 
مبارکه اصفهان در کنار س��ایپا و ایران خ��ودرو تأثیرات کاهنده ای 
روی ش��اخص های بازار س��رمایه داشتند. س��ه نمادی که در ابتدا 
نام برده ش��د ب��ه ترتی��ب ۶۶، ۵۱ و 40 واحد تأثی��ر کاهنده روی 

شاخص های بازار سرمایه داشتند.

نماگربازارسهام

ش��اخص بورس تهران که در ماه های اخیر وارد روند اصالحی و فرسایشی 
شده، هنوز مسیر حرکت خود را تعیین نکرده و همچنان بین کانال های ۱۵۶ 
تا ۱۶0 هزار واحدی در نوسان است. فعاالن بازار سرمایه همواره پس از پایان 
مرحله اصالح، منتظر حرکت پرشتاب شاخص بورس به سمت باال یا پایین 
هس��تند؛ عوامل موثر اقتصادی و سیاسی و عملکرد شرکت ها تعیین خواهد 
کرد که نماگر بازار سرمایه به کدام سو حرکت کند، اما اکنون شواهدی مبنی 
بر تغییر مس��یر ش��اخص وجود ندارد. در آخرین روز معامالت بازار سرمایه 
یعنی دیروز سه شنبه شاخص بورس 4۹4 واحد افت کرد و به رقم ۱۵۷ هزار 
و ۹۷۳ واحدی رس��ید. درباره چرایی فرسایشی شدن حرکت شاخص بورس 
به عوامل مختلفی اشاره شده که از مهمترین آنها می توان به کاهش نرخ ارز، 
نوس��ان بهای نفت، ابهام در چشم انداز صادرات شرکت ها، خروج نقدینگی از 

بازار سهام و عوامل تکنیکال )تحلیل فنی شاخص( اشاره کرد.
عوامل فرسایشی شدن حرکت شاخص

در همین زمینه، بهزاد صمدی، کارش��ناس بازار س��رمایه در گفت و گو 
با ایرنا، به عوامل تاثیرگذار بر نوس��ان ش��اخص بورس اشاره کرد و گفت: 
سیاست های بانک مرکزی از جمله حذف سود روزشمار بانکی و تبدیل آن 

به سود ماه شمار، نتیجه معکوس بر بازار سهام داشته است.
او با بیان اینکه شاخص بورس اکنون در مرحله اصالح و فرسایشی قرار 
گرفته اس��ت، گفت: حذف سود روزش��مار بانکی به زیان بازار سهام بود و 
س��بب خروج نقدینگی از سهام به س��وی اوراق با درآمد ثابت و سودهای 

ماه شمار بانکی شد.
به گفته صمدی، این سیاس��ت سبب ش��د تا پول هایی که گاهی اوقات 
برای نوس��انگیری به بورس می آمدند خارج ش��وند، در واقع آنها اکنون به 

اوراق یا سود ماه شمار تبدیل شده اند.
این کارشناس بازار س��هام ادامه داد: عامل تاثیرگذار بعدی تثبیت نرخ 
دالر در محدوده ۱0 تا ۱۲ هزار تومان اس��ت که بانک مرکزی از این نرخ 
حمایت می کند و این موضوع، جذابیت س��هام شرکت های مرتبط با دالر 

را کاهش داده است. بر این اساس چشم انداز مثبتی برای رشد نرخ دالر و 
افزایش جذابیت شرکت های صادرات محور وجود ندارد.

این کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه عامل تاثیرگذار بعدی کاهش 
بهای نفت بوده است، اضافه کرد: به نظر می رسد نرخ این کاال در محدوده 
۶0 تا ۶۵ دالر تثبیت شود که البته امکان دارد نوسان هایی نیز داشته باشد 

که البته به صورت فرسایشی و اندک خواهد بود.
صمدی، به تس��ویه اعتبارات برخی کارگزاری ها )وام های واگذارشده به 
مش��تریان( در اسفندماه امسال اش��اره کرد و گفت: هرچه به پایان سال و 
فصل تس��ویه اعتبارات نزدیک می ش��ویم، آن دسته از کارگزاری هایی که 
زمان تس��ویه اعتبارات آنها در اسفند اس��ت خواستار تسویه این اعتبارات 

می شوند که نتیجه آن افزایش فشار فروش سهام در بورس است.
وی ب��ا بی��ان اینکه اکنون ش��اهد اف��ت ارزش و حجم معام��الت بازار 
س��رمایه هستیم، اظهار داشت: برخی از حمایت های دستوری که از طرف 
شرکت های حقوقی بزرگ انجام می شود به طور موقت باعث رشد شاخص 
می ش��ود، اما باید توجه داشت که اینگونه اقدامات، در نهایت به زیان بازار 
س��رمایه تمام می شود زیرا در روند اصالحی بورس، این حمایت ها کارساز 

نیست و باعث اشتباه در تحلیل ها خواهد شد.
صم��دی اضافه کرد: از نظ��ر تکنیکال )تحلیل فنی ش��اخص( نیز بازار 
سرمایه در شرایط حساس��ی قرار دارد که در صورت افزایش فشار فروش 

و از بین رفتن نقاط حمایتی، احتمال کاهش بیشتر شاخص وجود دارد.
سونامی افزایش سرمایه شرکت ها

این کارش��ناس بازار سرمایه س��پس به افزایش سرمایه شرکت ها اشاره 
کرد و گفت: در یک ماه گذشته، شاهد سونامی افزایش سرمایه شرکت ها 
بوده ایم و ش��ایعات زیادی درباره افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی 

دارایی ها برای شرکت ها مطرح شده است.
صمدی اضافه کرد: واقعیت اینکه این افزایش سرمایه ها در آینده نزدیک 
س��رعت رش��د بازار س��رمایه را خواهد گرفت، زیرا میزان سهام شرکت ها 

افزایش می یابد اما میزان س��ود ش��رکت ها ثاب��ت می ماند که این موضوع 
چالش ساز خواهد بود.

این کارش��ناس بازار سرمایه یادآور ش��د: البته باید توجه داشت که در 
ماه های آینده، ابهام های جدی برای تحقق س��ود شرکت ها وجود خواهد 

داشت که روند کسب سود را زیر سوال می برد.
وی گفت: مش��اهده می کنیم که در هفته های اخیر شرکت های بزرگ 
بورس��ی افزایش سرمایه داده اند، اما پرسشی که در مواجهه با این موضوع 
مطرح می شود اینکه آیا بازار بورس، کشش این حجم از افزایش سرمایه ها 
را دارد یا خیر؟ آیا نقدینگی کافی در بورس برای پاسخگویی به این افزایش 

سرمایه ها وجود دارد؟ که متاسفانه پاسخ، منفی است.
خروج نقدینگی از بورس

این کارش��ناس بازار س��رمایه به خروج نقدینگی از بورس اشاره کرد و 
گفت: با توجه به خ��روج این نقدینگی ها، حجم و ارزش معامالت کاهش 
یافته اس��ت؛ نقدینگی خارج شده به سراغ اوراق با درآمد ثابت و همچنین 

سودهای ماه شمار بانکی رفته است.
به گفته صم��دی، اکنون ارزش ش��رکت های دالری و صادرات محور با 
کاهش مواجه ش��ده و سهامداران از آنها اس��تقبال نمی کنند و بررسی ها 
نشان می دهد که تک س��هم ها و شرکت های تورمی )تاثیر مثبت از تورم 

می گیرند( بیشتر مورد استقبال قرار گرفته اند.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی می توان تا آخر امسال شرایط 

بازار سرمایه را فرسایشی و حتی رو به پایین پیش بینی کرد. 
این کارش��ناس بازار سرمایه، به ریسک های سیاسی و بین المللی پیش 
روی بازار س��رمایه اش��اره کرد و گف��ت: با وجود اینکه کان��ال مالی اروپا 
راه اندازی ش��ده، ام��ا هنوز ابهام های زی��ادی درباره ش��یوه فعالیت آن و 
همچنین سایر موضوع های مطرح میان طرفین وجود دارد که باید منتظر 
نتیجه آنها ماند. صمدی ادامه داد: اکنون شرایط بازار به گونه ای شده است 

که حتی به اخبار مثبت و خوب نیز نمی تواند واکنش مثبت نشان دهد.

کدام عوامل به روند فرسایشی شاخص بورس دامن زدند؟

روزهای فرسایشی بورس تهران
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متولیان جلوی قاچاق خاک را بگیرند اخبـــار

 فرسایش ساالنه ۲ میلیارد تن خاک

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

گوشت تنظیم بازاری به اینترنت نرسید
گوشت قرمز تنظیم بازاری که قرار بود به صورت اینترنتی از دیروز دوباره 
توزیع شود به دلیل آنچه عدم تامین توسط شرکت پشتیبانی امور دام خوانده 
شده است، عرضه نشد. با عرضه اینترنتی مواد پروتئینی تنظیم بازاری قرار 
بود از حضور مردم در صف های طوالنی برای خرید این محصوالت بکاهد اما 
در هفته گذشته که روز چهارشنبه توزیع شد در ظرف کمتر از دو ساعت 
موجودی آن تمام ش��د. براس��اس اطالعیه ای که در یکی از فروشگا  ه های 
اینترنتی )مستر قصاب( داده بود قرار بود از  روز ۲۳ بهمن دوباره این توزیع 
محصوالت پروتئینی تنظیم بازاری انجام ش��ود، اما این فروش��گاه  فضای 
مجازی نیز امروز در توضیح دلیل عدم عرضه این محصوالت آورده است که 
هنوز امور اداری مربوط به تامین و تخصیص سهیمه گوشت تنظیم بازاری 
انجام نشده است و به محض طی مراحل اداری پاسخگوی مصرف کنندگان 
خواهد بود. بنابراین گزارش یکی از فروش��گاه های اینترنتی توزیع گوشت 
تنظیم بازاری به نام مسترقصاب آمده است: در راستای همکاری با سازمان 
پش��تیبانی امور دام کش��ور از تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ جهت رفاه حال 
مصرف کنندگان فروش و توزیع گوشت تنظیم بازاری و تحویل درب منزل 
آغاز می ش��ود. گفتنی است که این س��ایت اینترنتی به دلیل مراجعه زیاد 
متقاضیان به درس��تی باز نمی ش��ود. در ارتباط با شرایط خرید محصوالت 
تنظیم بازاری آمده است که  ثبت کدملی و کد پستی در زمان ثبت سفارش 
الزامی و سهمیه هر کدملی ماهانه بین دو الی چهار کیلوگرم است. هزینه 
حم��ل محصول ب��ه درب منزل در تهران نیز ۵ ه��زار تومان )عدم دریافت 

هزینه ارسال در خرید باالتر از ۵0 هزار تومان( عنوان شده است. 

خوداتکایی ایران در تولید غذا به 82درصد رسید
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت در حال حاضر ۸۲درصد 
از انرژی غذایی مورد نیاز مردم از تولید داخلی تأمین می شود و به وضعیت 
پایدار رسیده اس��ت. به گزارش تس��نیم، معاون امور زراعت وزارت جهاد 
کش��اورزی گفت در حال حاضر ۸۲درصد از انرژی غذایی مورد نیاز مردم 
از تولید داخلی تأمین می ش��ود و به وضعیت پایدار رس��یده است. عباس 
کشاورز با اعالم این مطلب اظهار داشت: درصد خوداتکایی کشور در تولید 
گندم از ۶۵درصد در سال ۹۲ به ۱0۵درصد در سال جاری افزایش یافته 
اس��ت. وی افزود: در سال ۹۲ خوداتکایی در تولید شکر 4۹درصد بوده که 
در حال حاضر این میزان به ۹۱درصد ارتقا یافته است. کشاورز با اشاره به 
اینکه درصد خوداتکایی در تولید برنج از 4۹درصد در سال ۹۲ به ۶0درصد 
رس��یده، خاطرنش��ان کرد: درصد خوداتکایی در تولی��د حبوبات از حدود 
۷0درصد در سال ۹۲ به ۸۸درصد افزایش یافته است. معاون امور زراعت 
وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه در پنج سال اخیر به صورت مستمر 
س��االنه ۶درصد بهره وری آب در بخش کشاورزی ارتقا یافته است، تصریح 
کرد: خوداتکایی کش��ور در تولید گندم با کاهش 4۶0هزار هکتاری سطح 

زیرکشت و افزایش بهره وری و عملکرد در واحد سطح حاصل شده است.
کشاورز با ابراز اینکه افزایش تولید شکر متکی به کشت پاییزه چغندرقند 
اس��ت، خاطرنشان کرد: برنامه تولید علوفه به منظور افزایش تولید شیر در 

کشور با اتکا به کشت پاییزه ساماندهی شده و در دستور کار قرار دارد.

قاچاق خاک گرچه موضوع جدیدی نیس��ت ام��ا هنوز ابهاماتی حول 
این مس��ئله وجود دارد؛ البته در ش��رایط کنونی ابهام بزرگ این اس��ت 
ک��ه بدانیم باالخره قاچاق خاک داریم یا نه؟ چون در حالی که س��ازمان 
محیط زیس��ت حدود دو ماه پیش صراحت��ا اعالم کرد که قاچاق خاک 
وج��ود دارد اما اخیرا همین س��ازمان وجود این پدی��ده مخرب را انکار 
می کند. به گزارش ایس��نا، گرچه ماجراهای قاچاق خاک از چند س��ال 
پیش در کشور مطرح بوده و بارها افراد مختلف از رئیس جمهور گرفته 
تا رئیس س��ازمان محیط زیست و تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت 
به وجود و وقوع پدیده شوم قاچاق خاک اظهار نظر کرده اند، اما آخرین 
اظه��ار نظر در ای��ن مورد به ح��دود دو ماه پیش برمی گ��ردد که علی 
مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در 
گفت  وگو با ایسنا اعالم کرد که قاچاق خاک مزارع و مراتع کشور از دهه 

۸0 شروع شده و همچنان ادامه دارد.
او همچنی��ن در مورد مقصد خاک های قاچاق ش��ده هم گفت: مقصد 
این خاک های قاچاق شده کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات 
و قطر اس��ت که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای 

خشک کردن دریا استفاده می شود.
طی روزهای گذشته، این خبر بازتاب بسیاری داشت و حساسیت هایی 
را در مجلس ش��ورای اسالمی و دس��تگاه های مختلف از جمله سازمان 
محیط زیست برانگیخت، البته در نهایت خبری از قول مسعود تجریشی، 
معاون محیط زیست انس��انی سازمان محیط زیست روی پایگاه خبری 
س��ازمان محیط زیست با تیتر »قاچاق خاک صحت ندارد« منتشر شد، 

مبنی بر اینکه بررسی های انجام شده طی هفته های اخیر نشان می دهد 
تمام مواردی که تحت عنوان قاچاق خاک رس��انه ای شده، تأیید صحت 
نشده و عمدتاً صادرات خاک صنعتی بوده که طبق قانون منعی ندارد.

ب��ا این وجود برخ��ی همچنان ب��ه احتمال وقوع قاچ��اق خاک قائل 
هس��تند. در همین مورد حس��ین بش��ارتی، عضو هیأت علمی مؤسسه 
تحقیق��ات خ��اک و آب در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه متأس��فانه 
ادامه قاچاق خاک ایران که از چند س��ال پیش شروع شده صحت دارد، 
امیدواریم مس��ئولین موضوع قاچاق خ��اک را جدی بگیرند چون خاک 
یک منبع تجدیدناپذیر و یا دیرتجدیدپذیر است و تشکیل یک سانتیمتر 
از آن س��ال ها زمان می ب��رد، گفت: تعدادی افراد س��ودجو با بهانه های 
مختلف خاک حاصلخیز کشور را جمع آوری و به کشورهای حوزه خلیج 

فارس صادر می کنند تا صرف ساخت جزایر مصنوعی شود.
وی ب��ا تاکید بر این نکته که قاچاقچیان، قاچاق خاک را در پوش��ش 
کاالی دیگر انجام می دهند تا اس��ناد و مدارکی درباره آن وجود نداشته 
باش��د، ادامه داد: برخی به بهانه صادرات محصوالت گلدانی خاک صادر 

می کنند برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام می دهند.
ممنوعیت فروش و قاچاق خاک براساس قانون حفاظت از خاک

این کارش��ناس حوزه خاک با بیان اینک��ه در الیحه حفاظت از خاک 
به صورت ویژه به موضوع قاچاق خاک پرداخته ش��ده و در یکی از مواد 
الیحه حفاظت از خاک آمده که »هرگونه فروش و قاچاق خاک ممنوع 
اس��ت«، گفت: خاک در کشور خشک و نیمه خشکی مانند ایران موضوع 
فوق العاده مهمی اس��ت و متأسفانه خاک کش��ور ما به غیر از قاچاق، با 

روش های دیگر نیز در حال از دس��ت رفتن است، به طوری که ساالنه ۲ 
میلیارد تن خاک را در اثر فرس��ایش از دس��ت می دهیم و حجم خاکی 
که ساالنه در اثر فرسایش خاک و شور شدن اراضی از بین می رود قابل 
مقایس��ه با قاچاق نیس��ت. این عضو هیأت علمی تحقیقات آب و خاک 
در مؤسس��ه تحقیقات آب و خاک در مورد قاچ��اق یا صادرات خاک از 
طریق ص��ادرات گلدان های زینتی در برنام��ه ای رادیویی گفت: یکی از 
صادرکنن��دگان گل، این اتفاق را در س��ال ۱۳۹۵ تأیید کرد که برخی 
صادرکنندگان این کار را در قالب صادرات گل انجام می دادند. در داخل 
کارخانه س��یمان نیز به جای پروسه تولید سیمان، خاک را غربال و آن 

را از طریق کشتی به کشورهای دیگر قاچاق می کردند.
گمرک قاچاق خاک را جدی بگیرد

وی تاکید کرد: قطعا همه وزارتخانه و نهادها با قاچاق خاک مخالفند 
و نه تنها مجوزی برای این کار صادر نمی کنند بلکه در صورت مشاهده با 
آن برخورد هم می کنند اما قاچاقچیان، قاچاق خاک را در پوشش کاالی 
دیگر انجام می دهند تا اس��ناد و مدارکی درباره آن وجود نداشته باشد، 
بنابراین اگر قاچاق خاک ش��ایعه باشد خبر خوشحال کننده ای است اما 
باید مبادی ذی ربط یعنی گمرک و دستگاه های نظارتی این قضیه را به 

صورت دقیق بررسی کنند.
بش��ارتی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کش��اورزی در مورد صیانت از 
خاک هیچ کوتاهی نداش��ته است، گفت: دس��تگاه های نظارتی باید در 
م��ورد قاچاق و صادرات خاک در ایران گزارش بدهند تا متولیان جلوی 

این مسئله را بگیرند.

چهارشنبه
24 بهمن 1397
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نتیجه الزام اسقاط بر تعطیلی 6 ماهه صنعت 
موتورسیکلت

عدم شماره گذاری موتورس��یکلت جدید در شش ماه اخیر 
موجب افزای��ش خرید و فروش موتورهای فرس��وده در بازار 
شده است در حالی که در سال جدید باید حداقل ۲00 هزار 

موتورسیکلت جدید وارد بازار می شد.
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از درخواست وزارت 
صنعت درخص��وص حذف ماده ۱۱ آیین نام��ه ماده ۲ قانون 
هوای پاک در مورد اس��قاط موتورس��یکلت های کاربراتوری، 
خبرها حاکی از آن اس��ت که این پیش��نهاد ب��ا وجود برخی 

مخالفت ها مورد موافقت هیات وزیران قرار گرفته است.
براس��اس این ماده از قانون هوای پاک، موتورسیکلت سازان 
بای��د به ازای تولید هر دس��تگاه موتورس��یکلت بنزینی، یک 
دس��تگاه موتورس��یکلت فرسوده را اس��قاط کنند؛ الزامی که 
گفته می ش��ود نبود زیرساخت های الزم در اجرای آن موجب 
توقف ش��ش ماهه تولید و ش��ماره گذاری موتورسیکلت های 
جدی��د و تهدید ۱0هزار خانوار ش��اغل در این صنعت ش��ده 

است.
الیح��ه قانون ه��وای پاک که با هدف کاه��ش آلودگی هوا 
در سال گذش��ته مصوب شد به رغم پیش بینی ها درخصوص 
نتای��ج مثبت ای��ن قانون در کاهش آالیندگ��ی هوا و حرکت 
چرخه تولید و مراکز اسقاط نه تنها نتیجه ای به همراه نداشت 
بلکه بنا به اظهارات برخی فعاالن صنعت موتورسیکلت اجبار 
در اج��رای ماده ۱۱ این قانون موج��ب رونق خرید و فروش 
موتورس��یکلت های فرس��وده و افزایش تردد این موتورها در 
خیابان ها شده است، در حالی که این بند از قانون صراحتا بر 
اسقاط موتورسیکلت هایی تاکید دارد که عمال زیرساخت های 

آن در کشور فراهم نیست.
باتوج��ه به طرح موض��وع توقف ماده ۲ قان��ون هوای پاک 
مبنی بر اس��قاط موتورس��یکلت های کاربرات��وری، یک عضو 
هی��ات مدی��ره انجمن تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت اعالم 
ک��رد: برخالف آنچه مطرح می ش��ود انجم��ن تولیدکنندگان 
موتورسیکلت پیش��نهاد حذف این ماده قانونی را نداده است 
بلکه پیش��نهاد شد که این ماده از مصوبه اصالح و تا هنگامی 
که زیرس��اخت ها فراهم نش��ده اجرای آن تعوی��ق و تولید و 

شماره گذاری موتورسیکلت ها ادامه یابد.
نبود برنامه ای مدون درخصوص اس��قاط موتورس��یکلت در 

کشور
ابوالفض��ل حجازی در همی��ن زمینه به خبرنگار پرش��ین 
خ��ودرو گفت: با وجود ال��زام این ماده از قان��ون هوای پاک 
متاس��فانه هیچ برنامه ای در زمینه اس��قاط موتورسیکلت در 
مراکز اس��قاط تدوین نشده اس��ت بر این اساس در جلسه ای 
که دو ماه قبل با حضور انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت 
و انجمن اس��قاط و وزارت صنعت تشکیل شد صراحتا انجمن 
صنفی مراکز اس��قاط اعالم کرد ک��ه تا این لحظه این انجمن 

موضوع اسقاط موتورسیکلت را در دستور کار نداشته است.
وی اضاف��ه کرد: برخالف آنچه ک��ه در صنعت خودرو و در 
ح��وزه واردات، برگه اس��قاط از مراکز خریداری می ش��ود در 
صنعت موتورس��یکلت برگه اسقاطی وجود ندارد و از آنجا که 
موتورس��یکلت مورد استفاده قش��ر ضعیف جامعه است باید 
دارندگان این موتورها از اسقاط و فروش استقبال کنند ضمن 
اینکه تولیدکنندگان امکان خرید موتورهای فرسوده و اسقاط 

آن را ندارند.
به گفته حجازی، باید ابتدا زیرساخت این ماده قانونی فراهم 
و سپس اجرایی ش��ود و یا سازمان های مرتبط در این زمینه 
فراخوان داده و منع تردد موتورس��یکلت های فرس��وده از این 
تاریخ را اعالم می کردند و پلیس نیز موظف می شد موتورهای 
باالی هش��ت س��ال را به س��مت پارکینگ ها و مراکز اسقاط 
هدای��ت کند و به این صورت با صدور گواهی، تولیدکنندگان 

موظف به خرید برگه اسقاط از مراکز شوند.

آخرین وضعیت بررسی پرونده خودروسازان 
در کمیسیون اصل 90

عضو کمیسیون اصل۹0 مجلس شورای اسالمی گفت ما در 
حال بررس��ی پرونده خودروسازان هستیم و به زودی گزارش 

نهایی آن را تهیه می کنیم.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، ولی داداشی درباره 
آخرین وضعیت بررس��ی پرونده  خودروس��ازان در کمیسیون 
اص��ل ۹0 مجلس، گفت: مدتی اس��ت که پرونده ش��کایت از 

برخی خودروسازان به این کمیسیون ارائه شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه این پرونده در حال بررس��ی در کمیته 
اقتصادی کمیسیون اصل۹0 است، ادامه داد: برای بررسی این 
پرونده تاکنون چند جلسه با حضور مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات، 
دس��تگاه های امنیتی و اطالعاتی و خودروسازان برگزار شده 

است.
عضو کمیس��یون اصل ۹0مجلس با اشاره به اینکه افزایش 
ش��دید قیمت خ��ودرو و کاه��ش تولی��دات آن از مهم ترین 
م��وارد مطروحه در این پرونده اس��ت، تصری��ح کرد: با توجه 
به این مسائل کمیس��یون اصل۹0 الزم دانست که از جایگاه 
نظارتی خود به این موضوع ورود کند تا مشکالتی چون نحوه 

پیش فروش خودرو و قیمت گذاری آن ساماندهی شود.
داداش��ی با بی��ان اینکه خودروس��ازان ب��ه هیچ وجه قبول 
ندارن��د که در این زمینه تخلفی داش��ته اند، گفت: اس��تدالل 
خودروس��ازان برای افزایش قیمت خودرو آن اس��ت که اقالم 
مورد نیازش��ان برای تولید خودرو اغلب وارداتی است  و گران 
ش��ده و این عوامل منجر به کاهش تولی��د خودرو و افزایش 

قیمت آن شده است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: بررس��ی های م��ا درب��اره پرون��ده 
خودروس��ازان همچنان ادامه دارد و ب��ه زودی گزارش نهایی 

آن را تهیه می کنیم.

مش��کل اصلی، نگاه دولت و مجلس به خصوصی س��ازی ش��رکت های 
خودروس��ازی و تداوم دخالت هاس��ت که اجازه بسیاری از تصمیمات را از 

مدیران این شرکت ها گرفته است.
به گزارش خبر خودرو، نقشه راه خروج صنعت خودرو از بن  بست کنونی 
 و تهدیدها و فرصت های پیش  روی خودروسازان بارها از سوی دولتمردان 
و کارشناسان این حوزه مطرح شده و همواره متخصصان این صنعت یکی 
از موانع اصلی را تصدیگری دولت در این صنعت عنوان کردند و بر اجرای 
درس��ت اصل 44 قانون اساسی و خصوصی س��ازی واقعی در این صنعت 
تاکید کردند در حالی که در این س��ال ها تنها ش��اهد ایجاد ش��رکت های 
خصولتی در این صنعت بودیم. عدم تحقق خصوصی س��ازی در این مدت 
موجب ش��د که اوایل بهمن ماه با پیشنهاد یکی از نمایندگان مصوبه ای به 
تصویب برس��د که دولت را ملزم کند در طول س��ه سال با اجرای صحیح 
سیاست های اصل 44 بر تصدیگری خود بر صنعت خودرو سازی پایان دهد.

این مصوبه در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان و حتی 
نمایندگان مجلس امیدی ب��ه دل کندن دولت از این صنعت ندارند حال 
با وجود مصوبه اخیر نمایندگان این سوال مطرح می شود که چرا با وجود 
قوانین، تاکنون خصوصی س��ازی در صنعت خودروی ایران بی نتیجه مانده 
است؟ آیا تصویب این مصوبه منجر به خصوصی سازی و حذف تصدیگری 

دولت از این صنعت خواهد شد؟
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با توجه 
به اولتیماتوم مجلس در حذف تصدگری دولت از خودروس��ازی ها معتقد 
است اینکه دولت باید در طول سه سال با اجرای صحیح سیاست های اصل 
44 بر تصدیگری خود بر صنعت خودرو س��ازی پایان دهد تصمیم بس��یار 
خوبی است، اما نکته مهم اجرای آن و جزییات مطرح در این مصوبه است.
امیرحسن کاکایی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با طرح این 

س��وال که چرا خصوصی س��ازی در صنعت خودروی ایران تاکنون جواب 
نداده اس��ت؟ عنوان کرد: چنانچه در جریان خصوصی سازی فقط مالکیت 
در شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی سپرده شود مسئله مهمی 
نیس��ت کما اینکه دولت این روند را در برخی شرکت ها عملی کرد و زیان 

زیادی در این جریان به شرکت ها وارد شد.
بررسی زیان حاصل از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی

وی افزود: مهم نیس��ت که دول��ت از نظر حقوقی تصدیگری در صنعت 
خودرو را کنار بگذارد، مهم این اس��ت که به طور واقعی بر تصدیگری در 

این صنعت پایان دهد.
کاکایی با اش��اره به لزوم بررس��ی زیان حاصل از واگذاری ش��رکت های 
دولتی به بخش خصوصی به ذکر یک مثال پرداخت و تاکید کرد: زمانی که 
ش��رکتی مانند کشتی سازی صدرا خصوصی می شود باید بازار این شرکت 
هم خصوصی شود در حالی که بازار همچنان تحت کنترل دولت بود و این 

امر موجب زیاندهی این شرکت شد.
لزوم بازار خصوصی در کنار مالکیت خصوصی خودروسازان

ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو ب��ا تاکید ب��ر اینکه بای��د در جریان 
خصوصی سازی بازار شرکت ها نیز خصوصی شود، اضافه کرد: ممکن است 
بسیاری با نظر من مخالف باشند اما معتقدم اگر قرار است خصوصی سازی 
در صنعت خودرو ش��ود باید در شرکت های خودروسازی تعدیل نیرو نیز 
اتف��اق بیفتد و دولت باید اجازه دهد که طبق قوانین و آنگونه که صاحب 
جدید شرکت تشخیص می دهد به صورت مناسب و گسترده تعدیل نیرو 

انجام دهد.
کاکایی گفت: اینکه با خصوصی س��ازی، صاحب جدید خواستار تعدیل 
نی��رو و ورود نیروه��ای جدی��دی باش��د و نمایندگان مجل��س و مدیران 
وزارتخانه همزمان توصیه هایی داش��ته باش��ند مسلما این جریان تنها در 

ظاهر خصوصی سازی اس��ت و همچنان تصدیگری دولت بر این بخش ها 
حاکم است.

وی متذکر ش��د: معتقدم در حال حاضر دو خودروس��ازی بزرگ کشور 
خصوصی هستند و مشکل اصلی نگاه دولت و مجلس به این شرکت هاست 
که همچنان دخالت می کنند و اجازه بس��یاری از تصمیمات را از مدیران 

این شرکت ها گرفته اند.
عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار 
داشت: در حال حاضر نیروی انسانی شاغل در دو خودروسازی بزرگ کشور 
یک تا ۲ برابر نرم جهانی در صنعت خودروسازی دنیاست البته این مساله 
را قبول دارم که در شرکت های خودروسازی دنیا با پیشرفت تکنولوژی به 
سمت کاهش نیروی انس��انی و جایگزینی ماشین آالت و روبات ها حرکت 

کردند.
کاکایی با اشاره به درک وضع موجود اقتصادی و اشتغال در کشور افزود: 
با وجود ش��رایط موجود معتقدم در بس��یاری از بخش های خودروسازی 
کش��ور تورم نیروی انسانی وجود دارد و آیا با خصوصی سازی دولت اجازه 

تعدیل نیرو در این شرکت ها را می دهد؟
به گفته وی اولین اقدام در مس��یر خصوصی سازی واقعی بستن برخی 
از س��ایت های خودروسازان در استان ها و کشورهاست که عمدتا به دلیل 
مصالح سیاسی و یا خواست برخی نمایندگان و مسئوالن این شهرها ایجاد 

شدند و امروز زیانده هستند.
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو در پایان با تاکید بر اینک��ه باید برنامه 
جامعی در برای خصوصی سازی در صنعت خودرو تدوین شود، خاطرنشان 
کرد: باید از نیم قرن تجربه خودروسازی در کشور استفاده شود. برنامه  ای 
برای خصوصی سازی واقعی و حذف تصدیگری دولت از این صنعت تدوین 

و با اجرای آن بازار به سمت رقابتی شدن سوق یابد.

چرا خصوصی سازی در صنعت خودرو جواب نداد؟!

بازرس اتحادیه نمایش��گاهداران و فروش��ندگان خودرو اعالم کرد با 
توجه به عدم عرضه مناس��ب و کافی از س��وی خودروس��ازان، قیمت 
خودروه��ای داخلی از دو هفته پیش تاکنون ح��دود ۵درصد افزایش 
یافته است. نعمت اهلل کاشانی نسب در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
اظهار داش��ت: قیمت خودروهای ایرانی در روزهای اخیر افزایش یافته 
است. متاس��فانه کارخانجات خودروسازی آنطور که باید و شاید اقدام 
ب��ه عرضه خودرو نکرده اند و به ص��ورت قطره چکانی خودرو را به بازار 

عرضه می کنند.
وی افزود: خودروس��ازان یا تولید را کاهش داده اند و یا خودرو را به 
بازار عرضه نمی کنند و این مس��اله باعث افزای��ش قیمت خودروهای 

داخلی شده، به طوری که قیمت خودروهای داخلی نسبت به دو هفته 
گذشته حدود ۵درصد افزایش یافته است.

بازرس اتحادیه نمایش��گاهداران و فروش��ندگان خودرو افزود: البته 
قیمت خودروهای خارجی نیز تا حدی افزایش یافته، ضمن آنکه هنوز 

هیچ خودروی ترخیص شده ای به بازار وارد نشده است.
کاشانی نس��ب افزود: کارخانجات خودروس��ازی، قیمت خودرو را بر 
این مبنا که تولید و عرضه را افزایش خواهند داد باال برده تا قیمت ها 
در بازار کنترل ش��ود، اما متاس��فانه قیمت ها افزای��ش پیدا کرد بدون 
آنکه عرضه افزایش یابد. بازرس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان 
خودرو گفت: هیچ گونه خرید و فروشی در بازار خودرو صورت نمی گیرد 

زیرا با افزایش قیمت خودرو مردم منتظر هس��تند سرنوشت قیمت ها 
مش��خص شود. وی افزود: هم اکنون تقاضای کاذب در بازار کمتر شده 
و تنها افرادی که نیاز مبرم به خودرو داش��ته و ناچار باش��ند اقدام به 
خرید خودرو می کنند زیرا قیمت ها صعودی است، به طوری که قیمت 
خودروی پژو ۲0۶ از دو هفته پیش تاکنون از حدود ۶۳ میلیون تومان 
به حدود ۷0 میلیون تومان رسیده است و همچنان سیر صعودی دارد. 
کاشانی نس��ب در پایان گفت: طبیعتا برای شب عید و تعطیالت نوروز، 
تقاضای خرید خودرو افزایش می یابد و اگر وضع به همین منوال ادامه 
یابد و خودروسازان اقدام به تولید و عرضه خودرو نکنند احتمال دارد 

قیمت خودرو همچنان افزایش یافته و صعودی باشد.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به گذر از مشکالت 
تحویل خودروهای پیش فروش ش��ده و جلب رضایت مش��تریان اظهار 
داشت متاسفانه تحریم ها و مشکالت گذشته خودروسازان، دست آنان 
را برای تولید انبوه و تحویل خودرو به مش��تریان بس��ته بود و س��بب 
ش��د با کاهش عرضه خودرو مواجه شویم. سعید مدنی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرخودرو، تصریح کرد: به س��بب مشکالتی که خودروسازان 
در تامین ارز و مواداولیه داش��تند، نتوانستند به تعهدات باالی دو سال 
اخیر عمل کنند تا اینکه با تدبیر آقای وزیر و اصالح قیمت ها مقداری 
از س��رمایه از دس��ت رفته خودروسازان باز گش��ت و توانستند به آنها 
عمل کنند. وی گفت: سالیان سال خودروسازان با نظام قیمتی غلط و 
تحمیلی شورای رقابت مواجه بودند که با تحریم ها نمود بیشتری پیدا 
کرد و ش��رایط برای خودروسازان و مصرف کنندگان واقعی حادتر شد، 
زی��را با افزایش نرخ ارز عالوه بر افزایش قیمت قطعات وارداتی، قیمت 
مواد داخلی نیز س��ه برابر ش��د لذا در این ش��رایط خودروسازان که با 
کمبود ش��دید نقدینگی مواجه شده بودند قادر به سفارش دهی انبوده 
نبوده و این مساله منجر به عدم انجام تعهدات گذشته و حال آنها شد.

وی اذعان داشت: ش��رکت های بزرگ خودروسازی همواره با ضرر و 
زی��ان هنگفت اقدام به تولید و عرضه خودرو می کردند و این در حالی 
اس��ت که رقم های باالیی به قطعه س��ازان بدهی دارند و قادر به ثبت 
س��فارش های خارجی نیس��تند که همه این عوام��ل منجر به کاهش 
تولی��د خودرو ش��د لذا پس از چند ماه تعل��ل، وزارت صمت با اصالح 

قیمت ها موافقت کرد.
ای��ن فعال صنعت خودرو خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه به حجم باالی 
تعه��دات خودروس��ازان، به رغ��م افزایش قیمت ها ب��ا صالحدید آقای 
وزیر، برای حمایت از صنعت بزرگ خودروس��ازی تصمیم گرفته ش��د 
ت��ا نقدینگی مورد نیاز هر دو خودروس��از برای بازیاب��ی توان تولید و 

پرداخت مطالبات قطعه سازان به آنها پرداخت شود.
مدنی کاهش قیمت تمام ش��ده را در گرو کاهش ارزبری دانس��ت و 
گفت: در بخش��ی از فرآیندهای تولید که به قیمت ارز بس��تگی دارد، 
نمی توان برای کاهش هزینه ها تدبیری اندیشید و تنها باید برای ثبات 

قیمت ها و کاهش قیمت نهایی با افزایش تیراژ برنامه داشت.
وی در ادام��ه اف��زود: تنها ۱۵درص��د از فرآیند تولید مس��تقیما به 

خودروس��از مرتبط می ش��ود که با بهبود به��ره وری و افزایش راندمان 
کاری، در ش��رایط کنونی تنها می توان حدود ۵درصد قیمت تمام شده 
را کاهش داد و این در حالی اس��ت که ش��رکت های بزرگ به منظور 
کاه��ش قیمت تمام ش��ده به تعدیل نیرو رو می آورند اما در کش��ور ما 
به دلیل پیش��گیری از عواقب اجتماع��ی تعدیل نیرو از این کار امتناع 

می شود.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا اذعان داش��ت: افزایش قیم��ت ورق های 
آلومینی��وم، روی و م��س هزین��ه هنگفت��ی ب��ر دوش خودروس��ازان 
نهاده، لذا س��ازمان حمایت مصرف کنندگان باید با بررس��ی مستندات 
خودروسازان، زیانی که براساس نظام قیمت گذاری غلط بر آنها تحمیل 

شده را معین و برای جبران آن اقدامات سریع صورت پذیرد.
وی گفت: ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی همراه با ضرر غیرممکن 
است و وضعیت امروز صنعت خودرو نتیجه این فعالیت مضر اقتصادی 
اس��ت که منجر به زیان های انباشته ای ش��ده که براساس آن، میزان 
نقدینگی ش��رکت ها کاهش یافته و برنامه های بهبود کیفیت و افزایش 

تیراژ متوقف شده است.

افزایش 5درصدی قیمت خودروهای داخلی در دو هفته اخیر

زیانی که براساس نظام قیمت گذاری غلط بر خودروسازان تحمیل شده باید جبران شود
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رئیس پارک فناوری پردیس، شتابدهنده ها را ساختاری جدید برای حمایت 
از ایجاد شرکت های نوپای نوآور و فناور دانست و گفت براساس یک رتبه بندی 
جهانی س��ه شهر »ش��انگهای«، »پکن« و »اس��تکهلم« برای نخستین بار در 

زمره ۲0 زیس��ت بوم برتر جه��ان قرار گرفتند و 
در ایران نیز با تأس��یس شتابدهنده های نوآوری 
از سال ۱۳۹۳، در هفت حوزه  فناوری شتابدهنده 
راه اندازی شده است و ۲۸ شتابدهنده نیز تأییدیه 

الزم را از مرکز شتابدهی دریافت کرده اند.
مهدی صفاری نیا، ش��تابدهنده را یک سازمان 
منس��جم و مشخصی دانس��ت که در آن افراد و 
تیم های دارای طرح نوآورانه و فناورانه را انتخاب 
کرده و در یک دوره چند ماهه به آنها خدماتی از 
قبیل فضای کاری تجهیز شده، آموزش، مشاوره، 
مربی گری، س��رمایه اولی��ه و ارتباط با ش��بکه 

سرمایه گذاران ارائه می شود.
وی ادام��ه داد: هر تیمی که موفق به اتمام 

دوره ش��تابدهی شود، تبدیل به شرکتی نوپا می ش��ود که شتابدهنده به 
ازای خدمات ارائه ش��ده، درصدی از سهام آن ش��رکت نوپا را از آن خود 
می کند. بر این اساس شتابدهنده ها حلقه واسط بین کسب و کارهای نوپا 

و سرمایه گذاران جسورانه هستند. صفاری نیا با بیان اینکه شتابدهنده ها، 
س��اختاری جدید ب��رای حمای��ت از ایجاد ش��رکت های نوپ��ای نوآور و 
فن��اور هس��تند، اظهار کرد: ب��ا توجه به س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
در ش��تابدهنده ها، انتظار م��ی رود بهره وری 
اقتصادی باالتری نس��بت به س��اختارهایی 
همچون مراکز رشد فناوری که غالباً دولتی 

هس��تند، داش��ته باش��ند.
رئی��س پ��ارک فن��اوری پردیس ب��ه نقش 
ش��تابدهنده های نوآوری در زیست بوم نوآوری 
اش��اره ک��رد و ی��ادآور ش��د: در کش��ورهای 
توس��عه یافته و در ح��ال توس��عه، بس��ترهای 
مختلفی برای حمایت از اس��تارتاپ ها ش��کل 
گرفت��ه اس��ت ک��ه از آن جمل��ه می ت��وان به 
»ش��تابدهنده ها« )Accelerator(، »مراک��ز 
 ،)Technology Incubator(»رشد فناوری
 ،)Technology Park(»پارک های فناوری«
»شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر« )Venture Capital( و »مؤسسات 
عمومی و دولتی مرتبط« )Public & Government Institute’s( اشاره 

کرد که خدمات و حمایت های موردنیاز استارتاپ ها را ارائه می دهند.

طرح »توانا« با برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی در دانشگاه های مختلف 
کشور، تالش دارد توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان را ارتقا دهد و اعتماد 

به نفس آنها را در راه اندازی کسب وکار و پیشبرد ایده های شان افزایش دهد.
مهم ترین دغدغه دانش��جویان دانش��گاه، طی 
کردن مسیر آموزش و گذراندن دروس است که 
در کوریکولوم آموزش��ی آنها در مقاطع مختلف 
پیش بینی شده اس��ت. نتیجه موضوع این است 
که دانش��جویان و فارغ التحصیالن ما در بهترین 
حالت در تئوری های مهندس��ی )توانمندی های 
سخت( توانمند شده اما عدم توجه به مهارت های 
تکمیلی، ضعف آنها در توانمندی ها و مهارت های 
نرم که زمینه س��از ارزش آفرین��ی و موفقیت در 
جامعه است را به دنبال خواهد داشت. برگزاری 
دوره ه��ای آموزش کارآفرینی، قطعا بر توس��عه 
اکوسیستم اس��تارتاپی کش��ور نیز تأثیر مثبت 
خواهد گذاش��ت و افراد را با ماهیت کارآفرینی و 

چم وخم های راه اندازی یک کس��ب وکار نو، آش��نا خواهد کرد. مدیر این طرح 
درباره جزییات این طرح آموزشی و بررسی موانع کارآفرینی در بین نیروهای 
انس��انی اظهار کرد: طرح »توانا« یک طرح آموزشی است که از دو سال پیش 

ش��روع شده و ادامه هم دارد؛ دانشجویان سال آخر لیسانس و مقاطع باالتر از 
کارشناس��ی که می خواهند یک فعالیت کارآفرینانه را شروع کنند، به واسطه 
این طرح می توانند مباحث مهمی را که در طول پیش��برد برنامه ش��ان به آن 
برمی خورند، در قالب یک مجموعه آموزش��ی 
بیاموزن��د. عب��اس ترابی درب��اره جزییات این 
آموزش ه��ا گفت: این پکیج آموزش��ی به افراد 
کم��ک می کن��د ک��ه وقت��ی می خواهند یک 
کس��ب وکار راه اندازی کنند، بتوانند از تجارب 
دیگران که در این مجموعه جمع آوری ش��ده 
اس��ت، اس��تفاده کنند؛ توانا دو هدف را دنبال 
می کن��د که یک هدف ظاه��ری و آن هم ارائه 
آموزش باکیفیت و مناسب کارآفرینان و ارتقای 
توانمندی های دانشجویان در این حوزه است و 
یک هدف باطنی که آن هم تغییر در اتمس��فر 
کارآفرینی دانش��گاه ها و حرکت دانشگاه ها به 
سمت دانش��گاه های کارآفرین است. وی ادامه 
داد: تا آذرماه سال جاری ۲۳ دوره طی این سه سال برگزار شده که زمان هر 
دوره آموزشی نیز ۵0 ساعت طی شش روز بوده است؛ تقریبا در هر دانشگاه که 

دوره ها برگزار شده، حدود ۲ هزار و ۵00 نفر ساعت آموزش داده ایم.

طرح »توانا« راهی برای ورود دانشجویان به اکوسیستم کارآفرینیتسهیلگری مرکز شتابدهی نوآوری برای توسعه کارآفرینی

قبل از پرداختن به مطلب اصلی، به بعضی از عناوین خبری زیر توجه کنید:
)۲0۱۶ ،ItForum( .4۷ درصد از جمعیت جهان به اینترنت متصل هستند

۳میلی��ارد یعنی تقریب��ا 40درصد از جمعیت جهان به طور فعال از رس��انه های 
)۲0۱۷،TECMUNDO( .اجتماعی استفاده می کنند

مجموع رشد خرده فروشی آنالین آمریکا در سه ماهه چهارم سال ۲0۱۷ سریع تر 
)۲0۱۸ ،Digital Commerce( .از کل رشد از سال ۲0۱۱ به بعد بوده است

نتایج جست وجوی عباراتی مثل »کارآفرینی دیجیتال«، »بازاریابی دیجیتال« یا 
»فروش آنالین« در گوگل نشان می دهد که راه اندازی کسب و کار در بستر اینترنت 
می تواند فرصتی ارزشمند باشد. اما سوال این است: چگونه می توان به طور ایمن وارد 

بازار کسب و کارهای دیجیتال شد و در برابر رقبای موجود، ایستادگی کرد؟
نخست باید باوری اشتباه را کنار بگذاریم. »هیچ فرمول جادویی برای کسب درآمد 
از اینترنت هنگام خواب وجود ندارد.« اما اگر واقعاً قصد مطالعه  بازار و ارائه محصوالت 
و خدمات با کیفیت به مشتریان آتی خود را دارید، نکات زیر برای شما مفید خواهند 
بود. برای تبدیل ش��دن به کارآفرین دیجیتال به چه چیزهایی نیاز دارید؟ ش��ما به 
یک کامپیوتر و دسترسی به اینترنت برای شروع کار نیاز دارید، اما به جز تجهیزات، 

داشتن ویژگی های زیر نیز برای مقابله با رقبا ضروری هستند:
1-کنجکاوی

در تصور عام احتماال »کنجکاو« به عنوان ش��خصی عالقه مند به سرک کشیدن 
در زندگی دیگران تلقی می شود، اما منشأ این کلمه با این موضوع ارتباطی ندارد.

آیا تاکنون متوجه ش��دید که کودکان در آغاز فرآیند صحبت کردن، در مورد همه 
چیز سوال می پرسند؟ آنها این سوال ها را برای درک بهتر دنیای اطراف خود می پرسند، 
اما گاهی اوقات ما به عنوان افراد بزرگسال به خصوص در محیط کار، فراموش می کنیم 
که از خودمان بپرسیم، چرا ما ملزم به انجام وظایف خاصی هستیم؟ بنابراین کنجکاوی 
یکی از ویژگی های شخصیتی است که برای فعالیت در اینترنت باید در خودتان تقویت 
کنی��د. زیرا با کمک این ویژگی می توانید درخصوص ب��ازار و رفتار مصرف کنندگان، 
تحقیقات زی��ادی انجام دهید تا فرصت هایی برای فعالیت بیابید و راهکارهایی را که 

منجر به ارزش آفرینی حقیقی در زندگی مردم می شوند، ارائه کنید.
2-تمایل به تحصیل و تبدیل شدن به متخصص

بین بسیاری از مردم شایع است که مدت کوتاهی مطالعه و سپس تصور کنند که 
اکنون همه چیز را درخصوص این موضوع می دانند و تغییر مداوم آن دانش یا ابزار را 
به خصوص در اینترنت، نادیده بگیرند. به عبارت دیگر اگر شما خیلی کنجکاو هستید 
اما مطالعه کردن را دوست ندارید، کارآفرینی دیجیتال مناسب شما نیست. البته به 
این معنا نیست که شما باید تمام ساعات روز خود را صرف کارکردن روی کامپیوتر 
کنید. مانند هر چیز دیگری در زندگی، یافتن تعادل بین یادگیری بیشتر و استفاده 
از این دانش برای پیاده س��ازی تغییر ضروری اس��ت. برای شروع حداقل روزی یک 
ساعت اخبار مربوط به بازارتان را مطالعه کنید. با گذشت زمان، خودتان نیاز به کسب 
تخصص در حوزه ای که بیشترین تاثیر بر کسب و کارتان را دارد، احساس خواهید کرد.

3-کمک کردن به دیگران
کارآفرینی بیش��تر از ن��وآور بودن یا خل��ق چیزی که قبالً نبوده به شناس��ایی 
فرصت هایی برای پیاده سازی ایده ای که باعث ایجاد تاثیر مثبتی بشود، وابسته است. 
برای مثال به کسب و کارهایی مانند Uber فکر کنید. هیچ چیز مبتکرانه ای در مورد 
خدمات تاکسیرانی در آن وجود ندارد. کسب و کار آنها تنها خدمات حمل و نقل را 
به صورت قابل دسترس تر و آسان تر ارائه  می دهد. راه حلی ساده که تاثیر مثبت و 
بزرگی ایجاد کرده و دردسرهای مشتریان را کم کرده است. از حاال به بعد بدانید این 

موضوعی است که باید روی آن تمرکز کنید.

مزایای کارآفرینی دیجیتال
مزیت اصلی این است که شما می توانید کسب وکار خود را از هر جایی در جهان 
مدیریت کنید، به شرطی که به اینترنت دسترسی داشته باشید. سایر مزایا عبارتند از:

1-گذراندن زمان بیشتر کنار خانواده تان
صادقانه پاسخ دهید. چند بار تا حاال به خاطر اینکه مجبور بودید کار کنید یا در 
ترافیک گیر کرده بودید، با تاخیر در مراسم تولد یکی از عزیزان تان شرکت کردید یا 
کالً آن را از دست دادید؟ در کارآفرینی دیجیتال هم ممکن است این اتفاق رخ دهد 
اما احتمال وقوع آن کمتر است زیرا شما در صورت تمایل می توانید از خانه کار کنید. 
البته به این معنا نیس��ت که دیگر برنامه از پیش تعیین شده ای ندارید و می توانید 
تمام روز خود را صرف بازی با کودکان تان کنید. اما کارآفرینی دیجیتال قطعاً آزادی 
عمل بیشتری مثل تنظیم برنامه های تان یا مشارکت در کارهای خانوادگی برای تان 

فراهم خواهد کرد.
2-ساعات انعطاف پذیرتر

در ابتدای راه اندازی کسب و کار به ویژه زمانی که کسب و کار را به تنهایی مدیریت 
می کنید برای به دس��ت آوردن جایگاه خود در بازار باید به سختی کار کنید. البته 
س��خت کار کردن به معنای کار کردن در کل ش��بانه روز نیست زیرا هیچ کس در 
تمام ساعات، بهره وری ندارد. اگر کارآفرین دیجیتال باشید می توانید چارچوب زمانی 
را خودتان برنامه ریزی کنید. در نتیجه طی س��اعاتی کار خواهید کرد که کارآمدتر 
هستید یا حتی یک قرار مالقات را به دلیل وقوع اتفاقی پیش بینی نشده به تعویق 
می اندازید. اگر شما هر روز از هشت صبح تا شش بعد از ظهر کار کنید، بسیار مشکل 

است که چنین انعطاف پذیری داشته باشید.
۳-صرفه جویی در هزینه

با توجه به اینکه شما فقط به یک کامپیوتر با دسترسی به اینترنت برای راه اندازی 
کس��ب و کارتان نیاز دارید، هزینه های زی��ادی مثل هزینه های اجاره  فضا، مالیات، 
هزینه ه��ای مصرف��ی و ... را پس انداز خواهید کرد. بدیهی اس��ت که مقدار هزینه 
صرف ش��ده با توجه به مدل کسب وکار ش��ما متفاوت خواهد بود، اما به طور قطع 
راه اندازی یک کسب وکار آنالین نسبت به داشتن یک موسسه فیزیکی ارزان تر است.

4-سهولت دسترسی به تعداد زیادی از مردم
با توجه به اینکه ما اجتماعی هس��تیم، بیش از 4 میلیارد نفر در این س��یاره به 
اینترنت دسترسی دارند که  این رقم بیش از ۵0درصد از جمعیت جهان است.این 
آمار به وضوح نشان می دهد که انجام کسب وکار آنالین بهترین راه برای رسیدن به 
افراد بیشتر در سطح جهانی است. درحالی که در یک کسب وکار فیزیکی، عملیات 
ش��ما محدود به موانع جغرافیایی و پویا اس��ت، با کارآفرینی دیجیتال و استراتژی 
بازاریابی تعریف شده، می توانید به بخش های مختلف کشور برسید و محصول تان را 

به نفرات بیشتری معرفی کنید.
5- مقیاس پذیری آسان

مقیاس پذیری کس��ب و کار به معنای افزایش حجم تولید و فروش، بدون افزایش 
س��رمایه گذاری ها و هزینه های ثابت به همان نسبت است. البته این موضوع هم به 
مدل کس��ب و کار شما بستگی دارد، اما به طور کلی مقیاس سرمایه گذاری آنالین 
راحت تر از فروش��گاه فیزیکی است. دوره های آموزشی آنالین که محتوای آموزشی 
خود را برای مصرف آنالین تهیه می کنند مثال های خوبی هس��تند. در این دوره ها 
پس از توس��عه  مواد اولیه و ارائه  دسترسی آنالین به تمام افراد اجازه می دهید تا در 
ازای پرداخت هزینه از این دوره ها اس��تفاده کنند. بدون اینکه مجبور باشید مجدداً 
این دوره ها را ضبط کنند. این دوره ها هرگز از بورس خارج نخواهند شد مگر اینکه 
خودتان آنها را حذف کنید. برخالف کالس های فیزیکی درس که مجبورید به محلی 
که دانش آموزان هستند بروید یا تعداد کالس ها را محدود به محل زندگی تان کنید. 

با این مثال درک مفهوم مقیاس پذیری آسان تر است.
hotmart/modirinfo  :منبع

 با وجود کاهش تعداد کاربران فعال ماهانه  توییتر، میزان درآمد این شبکه  اجتماعی در سه ماهه  پایانی 
۲0۱۸ روندی صعودی داشته است. به گزارش زومیت، براساس اطالعات منتشرشده در جدیدترین گزارش 
مالی توییتر، کاهش کاربران فعال ماهانه  این شبکه  اجتماعی همچنان ادامه دارد، اما در نقطه مقابل، تعداد 
کاربرانی که امکان کسب درآمد از آنها وجود دارد در حال افزایش است. به ادعای جک دورسی، مدیرعامل 

توییتر، افزایش تعداد کاربران درآمدزای توییتر موفقیت راهبرد درازمدت این مجموعه را نشان می دهد.
در آخرین فصل ۲0۱۸، تعداد کاربران فعال ماهانه  توییتر به ۳۲۱ میلیون نفر رس��ید؛ در حالی  که در 
مدت مش��ابه سال گذشته، تعداد کاربران فعال ماهانه  این ش��بکه  اجتماعی ۳۳0 میلیون نفر بوده است. 
کاهش کاربران فعال این ش��بکه  اجتماعی پیش از این توس��ط کارشناسان پیش بینی شده بود و مسئله  
غیرمنتظره ای نیس��ت. در سه ماهه سوم سال ۲0۱۸ هم تعداد کاربران توییتر به ۳۲۶ میلیون نفر کاهش 
یافته بود که کاهش تعداد کاربران فعال ماهانه  این شبکه  اجتماعی طی دو دوره  متوالی را نشان می دهد. 
 )GDPR دلیل اصلی چنین مسئله ای، قوانین اتحادیه  اروپا برای محافظت از داده های کاربران )موسوم به

و ادامه  تحقیقات برای حفظ سالمت و امنیت در شبکه  اجتماعی توییتر است.
تعداد کاربران درآمدزای توییتر رو به افزایش است

توییتر پس از سه ماهه  ابتدایی ۲0۱۹، به جای اعالم تعداد کاربران فعال ماهانه، تعداد کاربران درآمدزای 
روزانه  این پلتفرم را گزارش می کند. تعریف توییتر از »کاربران درآمدزای روزانه« آن دسته از کاربرانی است 

که در ساعات مختلف روز از طریق وب سایت و اپلیکیشن های توییتر از این پلتفرم استفاده می کنند و امکان 
نمایش تبلیغات برای آنها وجود دارد. براساس گزارش ارائه شده توسط توییتر، در سه ماهه  ابتدایی ۲0۱۸، 
تعداد کاربران درآمدزای روزانه  این پلتفرم اجتماعی ۱۲۶ میلیون نفر بود. هرچند پیش از این توییتر تعداد 
کاربران فعال روزانه  خود را اعالم نمی کرد، اما طی دوره های مالی گذشته ادعا می کرده که تعداد این دسته 
از کاربران رو به فزونی اس��ت. در نمودار پایین می توانید روند افزایش تعداد کاربران درآمدزای روزانه  این 
شبکه از سه ماهه پایانی ۲0۱۷ تا سه ماهه  پایانی ۲0۱۸ را مشاهده کنید. در حال حاضر به درستی مشخص 
نیست که چه تعداد از کاربران فعال روزانه  توییتر تبلیغات نمایش داده شده توسط این شبکه  اجتماعی را 
مشاهده نمی کنند و در دسته  کاربران درآمدزا قرار نمی گیرند؛ برای مثال، براساس توییت منتشرشده توسط 
معاون بخش ارتباطات توییتر، کاربرانی که از TweekDeck استفاده می کنند در دسته  کاربران درآمدزا 
قرار نمی گیرند. ند ساگال، مدیر بخش مالی این شبکه  اجتماعی هم در زمان ارائه  گزارش مالی به این مسئله 
اشاره کرد که آمار ارائه شده توسط توییتر در رابطه با کاربران درآمدزای روزانه  این مجموعه ممکن است با 

ارقام ارائه شده توسط دیگر شرکت ها قابل مقایسه نباشند.
درآمد توییتر افزایش ۲4درصدی را نشان می دهد

در عین حال، درآمد توییتر در سه ماهه  پایانی ۲0۱۸ به ۹0۹ میلیون دالر رسید که نشان دهنده افزایش 
۲4درصدی در مقایس��ه با سال گذشته است. کارشناسان پیش بینی کرده بودند که درآمد توییتر در سه  

رکوردشکنی مالی توییتر با وجود کاهش تعداد کاربران فعال

دلیل برتری کارآفرینی دیجیتال چیست؟

دریچــه

  ثبت نام رویداد کارنو دانش��گاه ش��هید باهنر کرم��ان و مرکز تربیت مربی 
کشور )کرج( که در ماه های بهمن و اسفند برگزار می شود، تمدید شد.

دانش��گاه ش��هید باهنر کرمان از ۳0 بهمن تا ۲ اسفند میزبان رویداد کارنو 
است که زمان ثبت نام این رویداد تا روز ۲۶ بهمن ماه تمدید شد، ضمن آنکه 
زمان تمدید ثبت نام رویداد کارنو مرکز تربیت مربی کش��ور )کرج( که از ۸ تا 

۱0 اسفند برگزار می شود تا چهار اسفندماه تعیین شده است.
ای��ن رویدادها س��ه روزه ب��وده و در صورت ب��ه حد نصاب رس��یدن تعداد 
ش��رکت کنندگان، ثبت ن��ام به صورت خودکار مس��دود خواهد ش��د. از این رو 
متقاضی��ان در صورت تمایل به ش��رکت در این دوره ها، باید هرچه س��ریع تر 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

تمدید ثبت نام 2رویداد کارآفرینی 
کرمان و کرج 

بهارناز بیدار
کارشناس ارشد کارآفرینی سازمانی

چهارشنبه
24 بهمن 1397

شماره 1260
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کمیت��ه امداد و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با هدف 
تس��هیل در ایجاد اشتغال توسط ش��رکت های دانش بنیان و خالق در 

مناطق محروم، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
ب��ه گزارش ایس��نا، تفاهم نام��ه همکاری 
می��ان کمیت��ه ام��داد و معاون��ت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با حضور حجت اهلل 
عبدالملک��ی، معاون اش��تغال و خودکفایی 
کمیته امداد و س��ید محمدحسین سجادی 
نیری، دبیر س��تاد توسعه فناوری های نرم و 
هویت س��از معاونت علمی ریاست جمهوری 
امضا شد. عبدالملکی در مراسم امضای این 
تفاهم نامه با اشاره به فضای مثبت ایجادشده 
میان معاون��ت علمی ریاس��ت جمهوری و 
ش��رکت های دانش بنیان با کمیت��ه امداد، 
گفت: اقتصاد دانش بنیان برای نیاز اصلی در 
مسیر پیشرفت اقتصادی کشور است. وی با 

بیان اینکه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان نیازمند اقدامات جدی 
در هم��ه زمینه ها به وی��ژه توجه به تولیدات خ��رد و کالن با تکیه بر 
عنصر دانش، نوآوری و خالقیت است، ادامه داد: کمیته امداد به عنوان 

نهادی فعال در فضای کسب و کار کشور، خود را موظف می داند برای 
اس��تقرار اقتصاد دانش بنیان در کش��ور همکاری کند. معاون اشتغال 
و خودکفایی کمیته امداد، تس��هیل در ترویج و اطالع رس��انی کس��ب 
و کاره��ای نوین در ح��وزه دانش بنیان و 
خ��الق را از مهمترین م��وارد تفاهم نامه با 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: اج��رای این 
تفاهم نامه پیش از امض��ای دو طرف آغاز 
شده و امیدواریم گام مهمی برای اشتراک 
توانمندی های کمیته امداد و شرکت های 
دانش بنی��ان و قدمی مثب��ت در راه ایجاد 
و کمت��ر  مناط��ق مح��روم  در  اش��تغال 
توسعه یافته باشد. در این مراسم همچنین 
س��ید محمدحسین س��جادی نیری، دبیر 
س��تاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
با تش��ریح اهداف این تفاهم نامه گفت: کمیته امداد برای ارائه خدمات 
در مناط��ق مح��روم، توانمندی ه��ا و نیازمندی های��ی دارد که امکان 

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان را ضروری می کند.

وزیر علوم اظهار داشت با تمام توطئه ها و گرفتاری ها و کارشکنی ها که 
بوده و هنوز هم دشمنان دست برنداشته اند، در عین حال آنچه به عنوان 

دستاورد عرضه می شود ارزشمند است.
به گزارش مهر، منصور غالمی با بیان اینکه 
خیلی از کشورها مشکالت زیادی نداشته اند 
و حمایت هم ش��ده اند و االن دس��تاوردهای 
خود را با آنها مقایس��ه می کنیم، تصریح کرد: 
دانشجویان و کس��انی که نقد هم زیاد دارید، 
باید در این برهه قدردان زحماتی باش��یم که 
در این شرایط سخت منجر به دستاوردها شد.

وی با اشاره به اینکه امروز در بین کشورهای 
اس��المی از نظر علمی اول هستیم، یعنی این 
اتفاق در میان همه محدودیت هایی که بر ما 
حاکم بوده افتاده اس��ت، گفت: اگر می گوییم 
کشور ما از نظر تولیدات علمی رتبه ۱۶ را دارد 
یعنی در رقابت با بسیاری از کشورها جایگاهی 

برای خود پیدا کرده اس��ت؛ در برخی رش��ته های علمی چهارم و هفتم و 
نهم هستیم.

غالم��ی با بی��ان اینکه در ابت��دای پی��روزی انقالب اس��المی، از نظر 

کارشناس��ان فنی محتاج به کارشناسان کشورهای دیگر بودیم، پزشکان 
ما از فیلیپین و پاکستان و هندوستان می آمدند، تصریح کرد: کارشناسان 
صنعت نفت از کشورهای دیگر می آمدند؛ کارشناسان صنایع در کشت و 
صنعت های کشاورزی تا خودروسازی و قند 

و ... عموما خارجی بودند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ماموریت اصلی 
دانشگاه در بدو انقالب تربیت نیروی انسانی 
بود و س��پس توس��عه دانش��گاه ها با ایجاد 
رش��ته ها و دانش��کده های جدی��د و ارتقای 
دوره های آموزش��ی پیش رف��ت، افزود: در 
ش��رایط فعلی هیچ کارش��ناس خارجی در 
کش��ور نداریم که مس��ائل و کارهای عادی 
و معمول��ی ما را مدیریت یا مش��اوره دهد؛ 
در صنای��ع دفاع��ی هیچ احدی ب��ه عنوان 
کارش��ناس خارجی وجود ندارد در حالی که 
پیش از انقالب مستشاران نظامی آمریکا این 
حوزه را مدیریت می کردند. وزیر علوم خاطرنش��ان کرد: اما یک مقداری 
ب��ا تاخیر وارد بخش پژوهش در دانش��گاه ها ش��دیم، اعم از پژوهش های 

کاربردی یا علوم پایه و زیستی.

فعالیت 4000 شرکت دانش بنیاناشتغال زایی شرکت های دانش بنیان در مناطق محروم تسهیل می شود

ب��ازار دارایی فکری فرابورس ایران )ب��ورس ایده( با حمایت معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری در نظر دارد ایده ه��ای فناورانه و 

همچنین اقتصاد دانش بنیان را در ایران گسترش دهد.
ب��ه گزارش گ��روه علمی ایرن��ا از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، باروری در عرصه علم و تولید براساس مفهوم درون زایی )نه 
درون گرایی( اقتصاد مقاومتی متکی به س��رمایه های انسانی و اخالقی 

دانش آموختگان و متفکران این سرزمین است.
برمبنای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده از سوی مقام 
معظم رهبری، تأمین ش��رایط و فعال س��ازی تمام��ی امکانات و منابع 
مالی و س��رمایه های انسانی و علمی کشور به  منظور توسعه کارآفرینی 
و شناس��ایی و به کارگیری ظرفیت های علمی، فن��ی و اقتصادی برای 
دسترس��ی ب��ه توان فنی و اقدامات مناس��ب از جمله اهداف اساس��ی 

توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور است.
در این راس��تا و طبق س��ال های اخیر، چندین برنامه توس��عه ای در 

فرابورس ایران به منظور نیل به 
اهداف اقتصاد دانش بنیان آغاز 
شده که به مرحله پیاده سازی 
و توسعه مضاعف رسیده است 

که از جمله این برنامه ها : 
بازار دارایی فکری فرابورس 

ایران )بورس ایده(
با توجه به افزایش هزینه های 
تحقیق و توس��عه در بنگاه های 
بزرگ اقتصادی دنیا و درج این 
هزینه ها به عنوان بخش مهمی 
از س��رمایه فکری در مدل های 
رش��د، توجه هرچه بیش��تر به 
فعالی��ت  از  ناش��ی  ایده ه��ای 
هزینه های  بدون  اندیشمندان، 
م��ادی هنگف��ت، ب��ه رش��د و 
توس��عه اقتصادی کشور کمک 

شایانی خواهد کرد.
بازار س��رمایه در صدد جذب 

طرح ها، اختراعات و ایده های ثبت ش��ده به عنوان سرمایه های فکری و 
عرضه آن به بنگاه های متناظر در یک سیس��تم نظام مند مذاکره است 
که موجبات رشد و توس��عه بخش پژوهش و فناوری و متعاقباً، بخش 

تولید را در کشور فراهم آورد.
در این زمینه از یک س��و باید محیط مناس��بی با تضامین قدرتمند 
قانون��ی برای تولیدکنندگان علم و دان��ش )پدیدآورندگان آثار فکری( 
ایجاد شود تا با اطمینان و ضمانت خاطر از عدم سرقت ایده ها بتوانند 
فعالی��ت کرده و از نتایج تولید فکری خود منتفع ش��وند و به تولید و 

توسعه هرچه بیشتر دانش بپردازند.
از س��وی دیگر حمایت از مخترعان و اندیش��مندان نباید به گونه ای 
باش��د که فضا برای رشد علمی محدود شود، چرا که همواره پیشرفت 

در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان پیشین استوار است.
راه ان��دازی بازار دارای��ی فکری فرابورس ای��ران در این حوزه، عالوه 
ب��ر توس��عه تحقیق و پژوهش ب��ر پایه نتیجه گیری ه��ای کاربردی در 

محی��ط علمی و افزایش بهره وری تولید با طرح های برآمده از تخصص 
دانش پژوهان، به پیش��تازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده س��ازی و اجرای 
نقش��ه جامع علمی کش��ور و س��اماندهی نظام ملی نوآوری به منظور 

ارتقای جایگاه جهانی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
زمزمه های تش��کیل ب��ازار دارایی فکری به  عن��وان یکی از بازارهای 
نوظهور فرابورس ایران، از س��ال ۱۳۹۱ و در راس��تای اجرای مفاد بند 
»د« م��اده ۱۷ قانون برنامه پنجم توس��عه جمهوری اس��المی ایران و 
حمای��ت مالی از ایجاد و توس��عه بورس ایده و ب��ازار فناوری به منظور 
اس��تفاده از ظرفیت های علمی برای پاس��خگویی ب��ه نیاز بخش های 

صنعت، کشاورزی و خدمات شکل  گرفته است.
فرابورس ایران با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه ریزی 
برای راه اندازی این بازار را انجام و مقررات الزم را برای نقل و انتقاالت 
انواع اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری شامل انواع اوراق گواهی ثبت 
اختراع، طرح صنعت��ی و عالئم تجاری را از طریق بازار فرابورس ایران 

در چهار مدل فراهم آورد. 
فستیوال های بازار دارایی 

فکری
به منظ��ور افزایش بازاریابی 
و امکان ارائه حضوری ایده ها 
و اختراعات به سرمایه گذاران 
و صنعتگ��ران، ب��ا هم��کاری 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاس��ت جمه��وری و پارک 
فن��اوری پردیس این معاونت 
ب��ا س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار »فس��تیوال های بازار 

دارایی فکری« برگزار کرد.
تاکن��ون ۱۳ فس��تیوال در 
مدیریت  چ��ون  حوزه های��ی 
لوازم خانگی؛  صنعت  شهری؛ 
تجهی��زات پزش��کی؛ صنعت 
پالس��تیک و پلیم��ر ش��امل 
رزی��ن،  و  رن��گ  الس��تیک، 
پالس��تیک ها و نوآوری های پلیمری؛ سنگ و صنایع وابسته؛ تجهیزات 
ورزش��ی و توان بخش��ی؛ صنایع ش��یمیایی و پلیمر؛ صنعت آرایشی و 

بهداشتی و نیز صنعت سالمت برگزار شده است.
در ب��ازار دارایی فکری عالوه بر اختراعات، عالئم تجاری و طرح های 
صنعتی هم قابلیت خریدوفروش دارند. به هرحال هدف اصلی، آشنایی 
س��رمایه گذاران ب��ا مخترعان صنعتی اس��ت. در ای��ن راه حمایت های 
قابل توجهی از طرف معاونت علمی در نظر گرفته ش��ده که از آن جمله 

می توان به ارائه تسهیالت این بازار اشاره کرد.
این فس��تیوال ها با هدف خریدوفروش اختراعات و فناوری ها، کمک 
ب��ه جذب س��رمایه گذاران و همکاری مش��ترک جهت تجاری س��ازی 
دارایی های فکری، ایجاد ساختاری شفاف و کارآمد برای تبادالت حوزه 
مالکیت فکری و همچنین ارزیابی فناوری اختراعات برگزار می ش��ود. 
در پایان فس��تیوال، س��رمایه گذاران برای تعامالت تجاری با صاحبان 

ایده های جدید مذاکره می کنند.

که در ساعات مختلف روز از طریق وب سایت و اپلیکیشن های توییتر از این پلتفرم استفاده می کنند و امکان 
نمایش تبلیغات برای آنها وجود دارد. براساس گزارش ارائه شده توسط توییتر، در سه ماهه  ابتدایی ۲0۱۸، 
تعداد کاربران درآمدزای روزانه  این پلتفرم اجتماعی ۱۲۶ میلیون نفر بود. هرچند پیش از این توییتر تعداد 
کاربران فعال روزانه  خود را اعالم نمی کرد، اما طی دوره های مالی گذشته ادعا می کرده که تعداد این دسته 
از کاربران رو به فزونی اس��ت. در نمودار پایین می توانید روند افزایش تعداد کاربران درآمدزای روزانه  این 
شبکه از سه ماهه پایانی ۲0۱۷ تا سه ماهه  پایانی ۲0۱۸ را مشاهده کنید. در حال حاضر به درستی مشخص 
نیست که چه تعداد از کاربران فعال روزانه  توییتر تبلیغات نمایش داده شده توسط این شبکه  اجتماعی را 
مشاهده نمی کنند و در دسته  کاربران درآمدزا قرار نمی گیرند؛ برای مثال، براساس توییت منتشرشده توسط 
معاون بخش ارتباطات توییتر، کاربرانی که از TweekDeck استفاده می کنند در دسته  کاربران درآمدزا 
قرار نمی گیرند. ند ساگال، مدیر بخش مالی این شبکه  اجتماعی هم در زمان ارائه  گزارش مالی به این مسئله 
اشاره کرد که آمار ارائه شده توسط توییتر در رابطه با کاربران درآمدزای روزانه  این مجموعه ممکن است با 

ارقام ارائه شده توسط دیگر شرکت ها قابل مقایسه نباشند.
درآمد توییتر افزایش ۲4درصدی را نشان می دهد

در عین حال، درآمد توییتر در سه ماهه  پایانی ۲0۱۸ به ۹0۹ میلیون دالر رسید که نشان دهنده افزایش 
۲4درصدی در مقایس��ه با سال گذشته است. کارشناسان پیش بینی کرده بودند که درآمد توییتر در سه  

ماهه  پایانی ۲0۱۸ تنها ۸۶۸.۱ میلیون دالر خواهد بود و درآمد ۹0۹ میلیون دالری به مراتب باالتر از این 
پیش بینی ها به حساب می آید.

بخ��ش اعظم درآمد توییتر از تبلیغات حاصل می ش��ود و در آخرین گ��زارش مالی هم درآمد حاصل از 
تبلیغات ۷۹۱ میلیون دالر بود؛ تبلیغات ویدئویی هم در میان انواع مختلف تبلیغات، س��ریع ترین رشد را 
داش��ته اند. درنهایت، درآمد خالص توییتر براس��اس معیارهای پذیرفته شده  حسابداری در ایاالت  متحده، 

معادل ۲۵۵ میلیون دالر بوده است.
جک دورسی، مدیرعامل توییتر در رابطه با درآمد این شرکت در سال ۲0۱۸ می گوید:

وضعیت مالی توییتر در س��ال ۲0۱۸ گواهی بر موفقیت راهبرد درازمدت ما اس��ت. تالش های ما برای 
افزایش سالمت توییتر نتایج مهمی را با خود به همراه داشته اند. ویژگی های جدید نظیر کلید جابه جایی 

بین جدیدترین و مرتبط ترین توییت ها هم مورد استقبال کاربران قرار گرفته اند.
ما در حالی به سال ۲0۱۹ وارد می شویم که معتقدیم با تبدیل توییتر به سرویسی سالم تر و گفت وگومحور، 

می توانیم عملکرد قدرتمندانه تری داشته باشیم.
توییتر به سهامداران هشدار داده که ممکن است در سه ماهه  آتی درآمد این مجموعه به مبلغی در حدود 
۷۱۵ الی ۷۷۵ میلیون دالر کاهش پیدا کند. همین هش��دار یکی از دالیل افت ارزش سهام توییتر پیش 

از گشایش بازار بود.

رکوردشکنی مالی توییتر با وجود کاهش تعداد کاربران فعال

پیشتازی اقتصاد دانش بنیان با بورس ایده

یادداشـت

گزارش مالی فصل چهارم س��ال ۲0۱۸ المپوس، کاهش درآمد محس��وس 
شرکت در کسب وکار تصویربرداری را نشان می دهد. 

به گزارش زومیت، ش��رکت المپوس گزارش مالی فصل چهارم سال ۲0۱۸ 
را منتش��ر کرده که برابر با گزارش فصل سوم از سال مالی ۲0۱۹ این شرکت 
اس��ت. باوجودی که المپوس در کل، عملکرد خوبی داشته ولی گزارش مالی 
ش��رکت در بخش کس��ب وکار تصویربرداری خبر از کاهش س��ود فوق العاده 
زیادی می دهد. پیش��تر در تاریخ ۶ نوامب��ر ۲0۱۸ برابر با ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷، 
پیش بینی س��ال مالی ۲0۱۹ منتشر ش��ده بود که ظاهرا المپوس برآوردهای 

مالی خود را نیز تغییر داده است.

کاهش شدید درآمدهای المپوس 
طی3ماهه  چهارم 2018



اکنون در س��ال جدید میالدی هستیم. امس��ال برای افراد حرفه ای در 
عرص��ه بازاریاب��ی همراه با چالش ه��ای زیادی خواهد ب��ود. برخی از این 
چالش ها مرگ تدریجی و آهس��ته ابزارهای تبلیغاتی س��نتی )تلویزیون و 
روزنامه ها(، ظهور ابزارهای تبلیغاتی جدید )موبایل و ویدئو( و ظهور نسل 
تازه ای از مشتریان که به سادگی جذب محتوای تبلیغاتی نمی شوند )نسل 
Z(، است. این سه تغییر اساسی به همراه برخی دیگر از موارد کم اهمیت تر 
به معنای ضرورت اختصاص وقت و تالش مناسب از سوی دست اندرکاران 
تبلیغ��ات به منظور تولید محتوای تبلیغاتی جذاب تر اس��ت. در این مقاله 
هدف اصلی من بررسی برخی از مهم ترین ترندهای حوزه تبلیغات در سال 
جدید است. به منظور آشنایی با این تحوالت جدید و چالش های همراه با 

آنها به مطالعه مقاله حاضر ادامه دهید. 
هوش مصنوعی در تبلیغات

در س��ال های اخیر ما شاهد پیشرفت حیرت انگیزی در حوزه تبلیغات 
هدفمن��د بوده ای��م. در این م��دل از تبلیغ��ات پیام مورد نظ��ر به طور 
اختصاصی برای یک طیف خاصی از مخاطب ها تولید می شود. در مرحله 
انتقال نیز س��ازوکارهای مختلف به برندها در راستای تحویل انحصاری 
محتوای شان به کاربران مد نظر کمک می کند. برای سال های متمادی، 
ح��وزه تبلیغ��ات چالش مرک��زی پیرام��ون تحویل محتوا ب��ه مخاطب 
هدف داش��ت. دلیل اصلی این کار پیش��گیری از نارضایت��ی کاربران و 
مخاطب هایی بود که عالقه ای به کس��ب وکار ما نداش��تند. خوشبختانه 
اکن��ون هوش مصنوعی ب��ا الگوریتم های پیچیده و خ��اص خود رویای 
دیرین��ه اهال��ی تبلیغات را ب��ه واقعیت بدل کرده اس��ت. کارایی اصلی 
ه��وش مصنوعی در فرآیند تبلیغات عالوه بر شناس��ایی مخاطب هدف 
برندهای مختلف، ارائه پیام انحصاری آنها به مخاطب شناس��ایی ش��ده 
اس��ت. به این ترتیب نارضایتی کاربران دیگ��ر از برندها کاهش خواهد 
یافت. از همه مهم تر، هزینه تبلیغات ش��رکت ها نیز به طور بی سابقه ای 
کاهش می یابد. در هر صورت، وقتی به جای تبلیغاتی توده ای فقط برای 
رساندن محتوای مان به طیف مشخصی از کاربران هزینه پرداخت کنیم، 

صرفه جویی بیشتری در بودجه مان روی می دهد. 
تکنولوژی هوش مصنوعی کمک بزرگی به مهندس��ان برنامه نویسی نیز 
خواهد کرد. در حقیقت یکی از راهکارهای مدرن برای تبلیغات اس��تفاده 
از کمپین ه��ای دارای برنامه ویژه اس��ت. به این ترتی��ب کاربران با نصب 
برنامه روی دستگاه های هوشمندشان از امکانت گسترده ای در رابطه با آن 
کمپین بهره مند خواهند شد. مزیت استفاده از هوش مصنوعی در نگارش 
کدهای چنین برنامه هایی امکان اتوماتیک سازی بسیاری از فرآیندهاست. 
به طور ویژه در مورد پاسخگویی به مخاطب هوش مصنوعی پیشرفت های 
حیرت انگیزی را ارائه می دهد. توجه داش��ته باشید که منظور من از پاسخ 
خودکار به کاربران پیام های سطحی نیست. برعکس، هوش مصنوعی نسل 
جدید به طور کامال هوشمند با مخاطب گفت وگو خواهد کرد. در بسیاری 
از مواقع کاربران حتی متوجه گفت وگو با هوش مصنوعی نیز نخواهند شد. 

محتوا همچنان پادشاهی می کند
از همان نخس��تین روزهای معرفی رس��انه به دنیا محتوا اهمیت بسیار 
باالیی داشت. در عرصه تبلیغات نیز محتوا بسیار مهم است. در هر صورت 
باید یک داس��تان یا س��اختار منس��جم را به مخاطب مان عرضه کنیم. با 
گذشت یک دهه از فعالیت شبکه های اجتماعی انتظارات کاربران از خالقان 

آثار تبلیغاتی بسیار باال رفته است. آنها همه المان های مختلف مانند ویدئو، 
متن تحلیلی، داستان س��رایی و بسیار چیزهای دیگر را به صورت یکجا از 
برندها می خواهند. به همین دلیل هم کار افراد در تولید محتوای تبلیغاتی 

بسیار دشوار شده است. 
ی��ک نکته مهم درخص��وص تولید محتوای تبلیغاتی حضور گس��ترده 
رقباس��ت. اگر تا همین یک دهه پیش شمار محدودی از برندها به تولید 
آثار تبلیغاتی خالقانه می پرداختند، اکنون تقریبا همه برندها با اس��تفاده 
از تکنولوژی های پیش��رفته )که البته ارزان هم هس��تند( مخاطب ها را به 
هیجان می آورند. وقتی شمار باالیی از برندها در حال تولید محتوا هستند، 
ما باید کیفیت بسیار باالیی را به منظور جلب نظر مخاطب عرضه کنیم. در 

غیر این صورت بازنده اصلی خواهیم بود. 
همانطور که در بخش قبلی اشاره شد، هوش مصنوعی تاثیر بسیار مثبتی 
روی عرصه تبلیغات دارد. در تولید محتوا نیز با استفاده از هوش مصنوعی 
می توان به راحتی فرآیندهایی نظیر آگاهی از س��لیقه مشتریان و افزایش 

کیفیت محتوا را انجام داد. 
تبلیغات متنی

به لط��ف پروتکل GDPR )پروت��کل جدید اروپای��ی در زمینه حریم 
شخصی کاربران( تبلیغات آنالین در سال جاری شاهد تغییرات بی شماری 
خواهد بود. ماده »حق فراموشی« برندها را از جمع آوری اطالعات پیرامون 
کارب��ران آنالین بدون اجازه صریح آنها من��ع می کند. به این ترتیب برای 
دسترس��ی به اطالع��ات کاربران باید به طور صری��ح از آنها اجازه بگیریم. 
پرس��ش اصلی در اینج��ا چگونگی ادام��ه حیات کمپین ه��ای تبلیغاتی 

شخصی سازی شده بدون دسترسی به اطالعات کاربران است. 
پاس��خ این پرسش تبلیغات متنی است. براساس الگوی تبلیغاتی متنی 
برندها براس��اس صفحاتی که کاربران مورد بازدید قرار می دهند به تولید 
محتوا خواهند پرداخت. به این ترتیب اطالعات پیرامون سایت ها و صفحات 
مورد بازدید کاربران به بازاریاب ها فرصت مناسبی جهت طراحی تبلیغاتی 
کارب��ردی می دهد. نکته مهم در این میان جمع آوری اطالعات عمومی از 
س��وی برندها به جای اطالعات ش��خصی است. به این ترتیب دیگر شاهد 

نقض پروتکل GDPR نخواهیم بود. 
توجه به ویدئو بیش از همیشه

بنا بر تعریف کارش��ناس های حوزه تبلیغات نس��ل Z ب��ه افرادی گفته 
می ش��ود که بین س��ال های ۱۹۹۵ تا ۲0۱۵ به دنیا آمده باشند. براساس 
پیش بینی ها در س��ال ۲0۱۹ این نس��ل بزرگترین دامنه جمعیتی جهان 
را تش��کیل خواهد داد. یکی از عالیق اصلی افراد این گروه سنی مشاهده 
ویدئوست. به عبارت دقیق تر، این افراد به محتوای ویدئویی بیش از هر چیز 
 Awesomeness دیگری عالقه مند هستند. براساس اینفوگرافی موسسه
TV نس��ل Z به ط��ور میانگین ۶۸ ویدئوی مختل��ف را در طول یک روز 

مشاهده می کنند.
وقتی صحبت از عالقه نس��ل جوان به ویدئو می ش��ود، معنای آن برای 
اهالی دنیای تبلیغات چیس��ت؟ بدون تردید نخس��تین تاثیر آن افزایش 
اهمیت فرمت ویدئو در عرصه تبلیغات اس��ت. یک نکته مهم در این میان 
اعتماد بیشتر نسل Z به محتوای تولیدی خودشان در مقایسه با محتوای 
برندهاس��ت. به این ترتیب باید اس��تفاده از محت��وای تولیدی کاربران در 
دس��تور کار برندها قرار گیرد. این امر مستلزم فراهم سازی فضای مناسب 
برای فعالیت مخاطب های ماست. در غیر این صورت بخش وسیعی از نسل 
جوان عالقه اش به محتوای ما را از دس��ت می دهد. خبرگزاری گاردین در 
مطالعه ای کاربردی به افزایش خالقیت نسل جوان در زمینه تولید محتوای 

ویدئویی اش��اره کرده است. این امر به معنای ضرورت توجه بازاریاب ها به 
ایده های مورد عالقه نسل Z و استفاده از خالقیت آنها در فرآیند تبلیغات 

است. 
ادامه رشد تلویزیون های آنالین و تبلیغات درون برنامه ای

در س��ال های اخیر تلویزیون های اینترنتی توس��عه بس��یار زیادی پیدا 
کرده اند. ش��بکه ای مانند نت فلیکس بهترین نمونه در این زمینه محسوب 
می شود. نسل جوان به جای مشاهده کانال هایی مانند والدین شان به دنبال 
شبکه هایی شخصی سازی شده تر و مناسب با سلیقه خود هستند. به همین 
دلیل سرمایه گذاری روی تبلیغات در شبکه های آنالین توسعه بسیار زیادی 

به خود دیده است. 
تا همین چند سال اخیر تبلیغات در تلویزیون های آنالین چندان مورد 
توجه بازاریاب ها قرار نداشت. با این حال معرفی تلویزیون های هوشمند که 
دارای اپ های مختلف داخلی هستند، این روند را به طور کلی دستخوش 
تغیی��ر ک��رد. اکنون ک��ه کاربران امکان اس��تفاده از اپ ه��ای مختلف در 
تلویزیون شان را دارند، نمایش تبلیغات داخلی در اپ ها بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته است. فرض کنید که در حال اجرای بازی پرندگان خشمگین 
روی تلویزیون هوش��مندتان هس��تید، اگ��ر در ابتدای اج��رای بازی یک 
پیش نمایش بسیار کوتاه از محصولی هوشمند را مشاهده کنید، نارضایتی 
چندان��ی پیش نخواهد آمد. با این حال تاثیر همی��ن تبلیغ کوتاه و گذرا 
روی کسب وکار برندهای مختلف بسیار زیاد خواهد بود. درست به همین 
خاطر ش��مار هرچه بیش��تری از برندها به دنبال سرمایه گذاری در بخش 

تلویزیون های هوشمند و تبلیغات درون برنامه ای آنها هستند. 
فراز و فرودهای تبلیغات مبتنی بر جست وجوی صوتی 

هیچ کس به طور دقیق آمار ویجت های گوگل هوم که روی دستگاه های 
مختلف نصب ش��ده را ندارد. با این حال براساس حدس های کارشناس ها 
اکن��ون بی��ش از ۵0 میلیون ویجت گوگل هوم فعال وجود دارد. ش��اید تا 
پایان امس��ال یک میلی��ون کاربر دیگر نیز به س��راغ اپ گوگل هوم و اکو 
)موتورهای جس��ت وجوی صوتی( جذب شوند. با این حساب شاهد رشد 
نسبتا مطلوبی در میزان استفاده از تکنولوژی جست وجوی صوتی از سوی 
کاربران خواهیم بود. این امر بس��یاری از بازاریاب ها را به خود جلب کرده 
اس��ت. در هر صورت عدم توجه به چنین دامنه ای از کاربران بسیار دشوار 

خواهد بود. 
ش��اید در نگاه نخست اس��تفاده فقط ۵0 میلیون کاربر از سرویس های 
جس��ت وجوی صوتی عیب به نظر برس��د. یکی از دالیل این حجم اندک 
کاربران عدم پشتیبانی این س��رویس از سوی بسیاری از برندهای مطرح 
اس��ت. درست به همین خاطر گوگل و آمازون به سراغ همکاری مشترک 
با برندهای بزرگ دنیا رفته اند. این همکاری به منظور وس��عت س��رویس 
جس��ت وجوی صوت��ی و بهره برداری تجاری از آن ص��ورت خواهد گرفت. 
بنابراین در آینده ای نزدیک ش��اهد تحول اساسی این تکنولوژی خواهیم 

بود. 
چالش های پیش روی سازنده های تبلیغات هیچ گاه به این بزرگی نبوده 
اس��ت. امروزه به منظور دسترسی به مخاطب باید اصول مدیریت جزییات 
تبلیغات را به خوبی بلد باش��یم. این امر مطالع��ه تخصصی در مورد انواع 
مختل��ف کاربران را ض��روری می کند. در غیر این صورت س��ال جاری با 
شکست های بزرگی برای ما همراه خواهد بود. هدف اصلی من در این مقاله 
آشنایی شما با برخی از مهم ترین ترندهای عرصه تبلیغات در سال جاری 

بود. به این ترتیب فعالیت شما در مقام طراح تبلیغات بهتر خواهد شد. 
entrepreneur :منبع

واقعیت مجازی، واقعیت افزوده 
با وجود وجه مش��ترک فراوان، واقعی��ت مجازی و واقعیت افزوده 
با ه��م فرق دارند. این مقال��ه به بحث درب��اره تفاوت های کلیدی، 
محرک ها و موارد اس��تفاده از این سه فناوری مرتبط امیدوارکننده 

می پردازد.
View- فناوری روز راهی طوالنی از دیس��ک های مقوایی نازک
Master ح��اوی هفت جفت عکس های کوچک رنگی س��ه  بعدی، 
تا واقعیت مجازی و پس��ر عموی نزدیک ب��ه آن، واقعیت افزوده را 
طی کرده اس��ت. در حقیقت، به لطف سرمایه گذاری های غول هایی 
نظیر فیس بوک، گوگل، سامسونگ و شرط بندی بسیاری دیگر روی 
بازدهی های��ی با ارزش باال، واقعیت مج��ازی و افزوده راه خود را به 
سوی خوراک های خبری ما به کرات بیشتر و بیشتر پیدا می کنند.

در این مقاله، نویسنده پس از تاکید روی تفاوت های موجود میان 
VR )واقعیت مجازی( و AR )واقعیت افزوده(، با س��یر س��ریع در 
گذر زمان نگاهی به سیر تکامل VR و AR می اندازد. در نهایت، ما 
به ارزیابی روش سازگاری آن با واقعیت دنیای امروز و در مرحله بعد 

نحوه تاثیرگذاری این فناوری روی آینده می پردازیم.
واقعیت مجازی )VR( چیست؟

واقعیت مجازی یا VR یک تجربه شبیه سازی ش��ده و همه جانبه 
است که طرح کسب آن توسط یک ابزار خاص و با توجه به دیدگاه 
مشتری ریخته می شود. تصور کنید که در حال قدم زدن در خیابان 
چمپ الیزه )پاریس(، در زیرزمین خانه خود در س��ان فرانسیس��کو 
نشس��ته اید. تنها چیزی که به آن نیاز دارید یک هدس��ت است که 
امکان کسب تجربه شبیه سازی از طریق یک منظره یاب را برای تان 
فراه��م می کند. این دقیقا قس��متی از وعده های فن��اوری واقعیت 

مجازی )VR( است.
VR چگونه کار می کند؟

بعضی از ش��ما ش��اید تجربه هیجان انگیز اس��تفاده از عینک های 
View-Master ش��رکت اس��باب بازی »Mattel« را ب��ه ی��اد 
می آورید که در دهه ۶0 میالدی معرفی شد. امروزه واقعیت مجازی 
نس��خه مدرن افکت استریوسکوپیک دیدن مناظر به شمار می رود: 
کار ب��ا این فناوری نیاز به مجموعه ای از لنزها داخل یک نمای دید 
در یک هدس��ت و دستگاهی مجهز دارد که تجربه در آن ذخیره یا 

محاسبه می شود.
از مش��اهده ن��اب و خال��ص تا غوط��ه وری کامل، طی��ف متنوع 
قابلیت های VR بس��تگی به دس��تگاه و نوع هدست مورد استفاده 
دارد. به کارگیری یک دستگاه کنترل از راه دور هماهنگ با هدست 
نصب ش��ده به کاربر اج��ازه تعامل با اش��یای ۳D در فضا، در قالب 
یک تجرب��ه، خواه برای بازی های VR، خ��واه رابط ها و برنامه های 

مجازی را می  دهد.
تاریخچه مختصر VR و سیر تکامل آن در گذر زمان

س��خنگوی جامعه واقعیت مجازی در ب��اب تاریخچه این فناوری 
اظه��ار ک��رد که با کنار گذاش��تن تکنیک VR ب��رای یک لحظه و 
تمرکز روی تجربه غرق ش��دن ۳۶0 درجه ای که هدف از آن پرتاب 
ما درون آن بود، می توان به این اس��تدالل دس��ت یافت که واقعیت 
مجازی از نقاش��ی های ۳۶0 درجه ای )یا نقاشی های پانورامیک( در 
قرن نوزدهم میالدی ش��روع شد. ما از یک شبیه ساز پرواز اولیه در 
س��ال ۱۹۲۹ به نخستین نمایشگر هدست واقعیت مجازی در سال 
۱۹۶0 و نگاه به جهان به عنوان یک تجربه جدید و شبیه سازی در 

قالب فیلم ماتریکس در سال ۱۹۹۹ میالدی رسیدیم.
شرکت های پیشگام در بازار امروز واقعیت مجازی

با حرکتی سریع به سمت جلو، پیش از سال ۲0۱4 گوگل شروع 
به عرضه یک هدست بی سیم جیبی کرد که از یک گوشی هوشمند 
Google Car -  ررای کسب تجربه واقعیت مجازی بهره می برد:

board )هدس��ت مقوایی گوگل(. به دنبال آن سامسونگ در سال 
بع��د Gear VR را ارائ��ه داد و رقابت جدی��دی در عرصه فناوری 
واقعیت مجازی رس��ما شکل گرفت. Oculus VR به طور رسمی 
در ماه ژوئن ۲0۱4 به خانواده فیس بوک پیوس��ت تا روند دستیابی 
ب��ه هدف خود یعنی تس��لط بر طیف گران ترین و ب��ا کیفیت ترین 

هدست های واقعیت مجازی را تسریع کند.

فناوری واقعیت افزوده )AR( چیست؟
 ،AR همانطور که از اسم آن بر می آید، فناوری واقعیت افزوده یا
ب��ا ادغام گرافیک کامپیوت��ری، تصاویر یا مجموع��ه ای از داده های 

تعاملی، درک ما از جهان را گسترش می دهد.
فناوری AR چگونه کار می کند؟

امروزه، کار با AR فقط نیاز به یک گوش��ی هوش��مند مجهز به 
دوربی��ن و برنامه AR دارد. دو عنصر کلیدی برای اس��تفاده از این 
فناوری ظرفیت دوربین برای ضبط محیط اطراف شما حین حرکت 
و کن��ار آن نرم افزاری اس��ت ک��ه به محاس��به و برنامه ریزی برخی 

تصاویر یا محتوای کامپیوتری می پردازد.
یک نمونه عالی در این رابطه، برنامه AR جدید IKEA است که 
فرصت تصویرس��ازی و تجسم هرگونه اتاق یا فضایی را با چند مورد 

از اثاثیه و مبلمان برند به وجود می آورد.
دیزاینره��ا و معمارها می توانند به وضوح از این روش جدید بهره 

ببرند.
toptal/mbanews :منبع
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 هنگامی که صاحبان کس��ب وکارها از من تقاضای کمک برای مدیریت 
دیدارها و جلس��ات مالقات ش��ان را دارند، هس��ته اصلی نگرانی ش��ان در 
مورد مالقات های درون س��ازمانی اس��ت. امروزه مشکل اصلی بسیاری از 
کس��ب وکارها نحوه برگزاری دیدارهای درون سازمانی بخش های مختلف 
ش��رکت است. اگرچه گاهی اوقات، مراجعه کنندگان من از تجربه تلخ شان 

به هنگام دیدارهای رسمی با مشتریان خود نیز صحبت می کنند. 
یکی از صاحبان کسب وکار در گفت وگو با من به نکات مهمی اشاره کرد: 
»الیسه، من همین چند ساعت پیش سومین اعتراض یکی از مشتریانم را 
دریافت کردم. وی به دلیل اتالف وقتش در جلس��ات دیدار با اعضای تیم 
شرکت بسیار عصبانی بود. من به شدت نیازمند ارائه آموزش های حرفه ای 
به اعضای شرکتم هستم. در غیر این صورت کسب وکارم رو به ورشکستگی 

خواهد رفت.«
بدون تردید یک دیدار موفقیت آمیز با مش��تریان نیازمند چیزی بیشتر 
از دس��تورالعملی واضح اس��ت. به این ترتیب باید به دنبال نکات بیشتری 

در این زمینه بود. 
آنجلیکو رِِورز، مدیرعامل موسس��ه »کمک به کس��ب وکارهای کوچک 
برای کسب مش��تریان بزرگ«، شکایت های مشابهی را از سطح نامناسب 
عملکرد کارمندان  ش��رکت های طرف قراردادش در جلسات مهم دریافت 
کرده اس��ت. ابتدا قصد داشتم در این مقاله به بررسی راهکارهای ضروری 
برای موفقیت در دیدار با مشتریان بپردازیم، با این حال بررسی اشتباه های 
رایج و هولناک برندها به نظرم کاربردی تر آمد بنابراین در ادامه این مقاله 

به چهار اشتباه هولناک برندها خواهم پرداخت. 
اشتباه اول: عدم شفافیت در مورد نقش برندمان در فرآیند 

همکاری
امروزه مشتریان به دنبال حل مشکالت شان به وسیله خرید محصوالت 
مختلف برندها هس��تند. ماجرا در مورد برندهایی که با اشخاص خاص در 
تعاملند، بس��یار پیچیده تر خواهد بود. در چنین کس��ب وکارهایی معموال 
ش��مار مشتریان بسیار اندک اس��ت. به همین خاطر در صورت نارضایتی 
هر کدام از آنها مبلغ بس��یار زیادی از س��ود ما ناپدید می شود. نکته مهم 
در این میان بی حوصلگی مشتریان عصر کنونی در تعامل با مشکال ت شان 
اس��ت. بنابراین برندی که در حل مشکالت مشتریان تعلل بیش از اندازه 
دارد، محکوم به شکس��ت خواهد بود. خواسته مشتریان در چنین مواقعی 
کامال روشن است. آنها به دنبال کارشناسی خبره برای حل هرچه سریع تر 
مشکل ش��ان هس��تند. همانطور که مارک کوب��ان، کارآفرین موفق حوزه 
سرگرمی، معتقد است: »هر کس که نگرانی من در مورد رضایت مشتریان 
از خدمات ش��رکت های تحت مدیریت��م را کاهش دهد، جایی در تیم من 

نخواهد داشت. من هرگز نمی خواهم چین نگرانی هایی را رها کنم.«
ام��روزه هر برندی به هنگام مالقات با مش��تریان وی��ژه اش از همراهی 

مش��اورهای حرفه ای بهره مند اس��ت. با این حال فقط ش��مار معدودی از 
برندها استفاده واقعی از مشاورشان دارند. به این ترتیب بسیاری از تیم های 
وی��ژه برندها بدون در اختیار داش��تن برنامه ای دقیق به س��راغ مالقات با 

مشتریان می روند. 
راهکار: به هنگام حضور در مالقاتی ویژه باید از قبل دلیل حضورمان را 
بدانیم. همچنین تعیین اهداف به صورت دقیق اهمیت بسیار باالیی خواهد 
داشت. نکته مهم به هنگام صحبت با مشتری مورد نظر اثبات دانش کافی 

اعضای برندمان پیرامون مشکل مد نظر است. 
داشتن استراتژی مناس��ب برای تعامل با طرف مقابل ضروری است. به 
این ترتیب باید همیشه پاسخ های مناسبی برای پرسش های رایج مشتریان 
آماده کنیم. وقتی با اعتماد به نفس در جلس��ه ای صحبت می کنیم، تاثیر 

روانی مطلوبی روی طرف مقابل خواهیم داشت. 
اشتباه دوم: ناتوانی در هدایت بحث جلسات

در میانه ژانویه من با مدیر یکی از ش��رکت های بس��یار بزرگ گفت وگو 
داش��تم. تقاضای اصلی آنها ارائه کمک هایی از سوی تیم من برای بههبود 
کیفیت کاری ش��ان بود. پیش��نهاد وی در وهله نخس��ت هماهنگی برای 
دوره های آموزش��ی در ماه مه بود. این میزان از اختالف برای من بس��یار 
تعجب آور بود، چراکه بین ماه ژانویه و مه اختالف بسیار زیادی وجود دارد. 
به همین دلیل س��راغ مدیرعامل آن ش��رکت رفتم. در گفت وگو با وی از 
برنامه فشرده این برند در ماه های پیش رو مطلع شدم. در حقیقت بسیاری 
از برندهای بزرگ برای چند ماه آتی برنامه شان را به طور کامل چیده اند. 

اگرچه برنامه ریزی دقیق برای مالقات های برندمان بسیار مطلوب است، اما 
در صورت کیفیت نامناسب تیم شرکت تمام این برنامه ریزی ها بی فایده خواهد 
بود. براساس مطالعه ای از سوی موسسه مطالعاتی فورِستر، بیشتر سرگروه های 
تیم های شرکت ها حضور در جلسات گفت وگو با مشتریان را اتالف وقت تلقی 
می کنن��د. دلیل اصلی این نوع برخورد در قبال جلس��ات ناتوانی نمایندگان 
ش��رکت ها در هدایت بحث  و گفت وگوی جاری است. به این ترتیب در عمل 

هدف اصلی برندها از مالقات مورد نظر محقق نمی شود. 
یکی از دالیل عمده عدم موفقیت برندها در مدیریت بحث با مش��تریان 
فقدان اطالعات مناس��ب اس��ت. بدون تردید تمام تیم های کسب وکار به 
هنگام حضور در مالقات ها برگه های پرشماری از اطالعات در اختیار دارند. 
با این حال شمار بسیار معدودی از این اطالعات در عمل به کار آنها می آید. 

بنابراین باید روند جمع آوری اطالعات شرکت مان را تغییر دهیم.
راه��کار: اطالعات کاربردی نقش بس��یار مهمی در موفقیت ش��رکت ها 
ب��ازی می کند. با این ح��ال تمرکز اصلی من در بخش کنونی روی تدوین 
برنامه ای دقیق برای هدایت بحث هاس��ت. به این ترتیب هیچ گفت وگوی 
غیرمنتظره ای نباید رخ دهد. تمام فرآیند مالقات باید از پیش برنامه ریزی 
ش��ده باشد. به یاد داشته باشید، هدف اصلی مشتریان از حضور در جلسه 
یافتن راهکاری برای حل مشکالت شان است، بنابراین اهمیت چندانی به 
روند گفت وگو نخواهند داد. درست به همین دلیل شانس شرکت ها برای 

هدایت بهینه بحث افزایش می یابد. 

اشتباه سوم: امیدواری به موفقیت شانسی
بس��یاری از برندها به هنگام مواجهه با مش��تریان مهم شان با اعتماد به 
نفس بس��یار باالیی رفت��ار می کنند. بدون تردید اعتم��اد به نفس باال در 
برخورد با مش��تریان تاثیر بس��یار مثبتی روی سرنوشت برندمان خواهد 
داش��ت. با این حال وقتی چنین اعتماد به نفس��ی برخواسته از امیدواری 
بی دلیل باش��د، دردسرساز خواهد ش��د. نتیجه چنین خوش بینی به حال 
مشکالت مشتریان بر پایه بخت و اقبال در وهله نخست حل نشدن مشکل 

طرف مقابل و به تبع آن شکست برندمان خواهد بود. 
راهکار: مطالعه پیرامون مش��کل مش��تریان اهمیت ویژه ای دارد. به این 
ترتیب عالوه بر اعتماد به نفس باال، راه حل مناسبی نیز در اختیار خواهیم 
داشت. بسیاری از برندها نسبت به ویژگی منحصر به فرد مشکل هر خریدار 
بی توجه هس��تند. به همین دلیل زمانی که انتظارش را ندارند، با شکست 
مواجه می شوند. مطالعه و بررسی ابعاد مختلف مشکل هر مشتری، به ویژه 
در کسب وکارهایی که با مشتریان معدودی سر و کار دارند، حیاتی است. 
به این ترتیب احتمال نارضایتی مشتریان و شکایت آنها از برندمان تا حد 

زیادی کاهش خواهد یافت. 
اشتباه چهارم: عدم ترسیم چشم انداز موفق برای مشتریان

حتی اگر در مالقات با مشتریان همه کارها را درست انجام بدهید، بازهم 
در صورت ناتوانی در ترس��یم چش��م اندازی از موفقیت مش��تریان در حل 
مشکل شان با شکست مواجه خواهید شد. براساس پژوهش موسسه رامی، 
از هر پنج دیدار میان برندها و مشتریان ش��ان فقط یک مورد به ترس��یم 
چشم اندازی صحیح منتهی می شود. به این ترتیب بسیاری از برندها امکان 
توضیح دقیق نحوه بهبود ش��رایط با اس��تفاده از محصوالت شان را ندارند. 
بدون تردید وقتی برندی با چنین ش��رایطی مواجه ش��ود، حتی بهترین 

محصوالت نیز راهگشا نخواهد بود. 
راهکار: در هر شرایطی باید آمادگی افزودن ارزش به مکالمه مان را داشته 
باش��یم. در حقیقت، اگر مش��تری ما حین گفت وگو اطالعات ارزشمندی 
را دریافت کند، نس��بت به خرید محصول مان ترغیب خواهد شد. در غیر 
این صورت با توضیح��ات اضافی و بی دلیل فقط وقت مان را تلف خواهیم 
ک��رد. گاهی اوقات فرآیند افزودن ارزش پیش از ش��روع گفت وگو صورت 
می گیرد. در چنین ش��رایطی تیم ما فرصت کافی برای بررسی جنبه های 
مختلف مشکل مش��تری مورد نظر و آماده سازی متن گفت وگو را خواهد 
داش��ت. با این حال گاه��ی اوقات افزودن ارزش ب��ه مکالمه باید ناگهانی 
صورت گیرد. منظور دقیق من در اینجا شرایطی است که در آن مشتری با 
طرح موضوعی پیش بینی نشده جهت گفت وگو را تغییر می دهد. در چنین 
شرایطی اگر برند ما واکنش مناسب نشان ندهد، بدون تردید مشتری اش 

را از دست خواهد داد. 
ش��کی نیس��ت که هیچ برندی قصد اذیت کردن مشتریانش را ندارد. با 
این حال در بسیاری از موارد ما ناخواسته چنین کاری می کنیم. امیدوارم 
ب��ا پیگیری توصیه های این مقاله گامی مثبت در جهت بهبود رابطه تان با 

مشتریان بردارید. 

گام به گام فرآیند »خرید« از شناخت نیاز تا 
رفتارهای پس از خرید

ما برای رفع نیازهای خود در جامعه زندگی می کنیم و به برطرف کردن 
نیازهای مختلف خود از طریق ارتباط برقرار کردن با دیگران می پردازیم.

همه ما در طول روز برای رفع انواع نیازهای خود به مراکز خرید رجوع 
می کنیم از خرید خمیردندان و نمک گرفته تا خرید لباس و ماشین و ....

اقالم نام برده از انواع کاالهای مختلفی محس��وب می شوند که ما برای 
ادامه زندگی به آنها نیازمندیم.

خرید کردن یکی از مهم ترین مقوله هایی است که علم بازاریابی و حتی 
روان شناسی و سایر علوم به آن توجه کرده اند .

برای مثال خریدهای تصادفی که بازاریاب ها از طریق شناسایی نیازهای 
روانی مشتریان در صدد رفع آنها برمی آیند.

ام��ا آی��ا خرید تنها انتخ��اب کاال و پرداخت وجه برای آن محس��وب 
می شود؟

فرآیند خرید شامل مراحل زیر است :
۱-شناخت نیاز:

نیاز به معنای وجود اختالف بین ش��رایط مطلوب و ش��رایط موجود 
است. نیاز از محرک های درونی و بیرونی نشات می گیرد. برای مثال شما 
احساس گرسنگی می کنید و برای خرید نان به نانوایی مراجعه می کنید، 
احس��اس گرسنگی یک محرک درونی ست. ش��ما با دیدن نان تازه در 
دس��ت همسایه تان حس گرسنگی و برای خرید نان اقدام می کنید، این 
یک محرک بیرونی برای شما محسوب می شود.  وظیفه اصلی بازاریاب ها 
در این مرحله جمع آوری اطالعات است تا عالیق شما را شناسایی کرده 

و برای آن برنامه ریزی کنند.
۲-کسب اطالعات :

ش��ما در خ��ود نیازی یافتی��د و در صدد رفع آن ب��ر می آیید. فرآیند 
جمع آوری اطالعات نس��بت به نوع کاالی ش��ما می تواند زمان بیشتر یا 
کمتری را به خود اختصاص دهد. برای مثال شما برای خرید نان در  راه 
نانوایی از همسایه تان آدرس یک نانوایی خوب را می پرسید اما برای خرید 
تلفن همراه در سایت ها جست و جو کرده از دارندگان تلفن همراه پرس و 

جو کرده و در نهایت به تست آن محصول می پردازید.
منابع جمع آوری اطالعات عبارتند از:

الف(منابع شخصی: خانواده، دوستان و آشنایان و ...
ب(منابع بازرگانی: تبلیغات، فروشندگان، واسطه ها و. ..

ج( منابع عمومی: رسانه های گروهی و ...
د(منابع تجربی: استفاده از محصول و ....

از بین منابع باال منابع بازرگانی بیش��ترین اطالع��ات را به مخاطبان 
می دهند و بازاریاب ها کنترل بیش��تری روی آنها خواهند داشت. لیکن 
منابع شخصی مشروعیت بیشتری به انتخاب محصول می دهند و غالبا 

تاثیر بیشتری روی خریداران خواهند داشت .
۳-ارزیابی اطالعات:

در این مرحله بازاریاب به بررس��ی اطالع��ات می پردازد. آنها به دنبال 
نتیجه ای هستند که خریداران طی مراحل قبلی به آنها رسیده اند. برای 
ارزیابی اطالعات از روش های مختلفی اس��تفاده می ش��ود برای مثال در 
فرآیند اطالع��ات می تواند نگرش خریدار، برندها، نام ه��ای تجاری و ... 

اثرگذار باشد.
باید توجه داش��ت گاهی خریداران بس��یار دقیق و طبق محاس��بات 
صورت گرفته به خرید می پردازند، ولی در بس��یاری از موارد بر حس��ب 

قضاوت و اطالعات شهودی فرآیند تصمیم را اجرا می کنند.
4-تصمیم به خرید:

در ای��ن مرحل��ه خری��دار در بی��ن گزینه ه��ای مختلف، براس��اس 
اولویت بندی های صورت گرفته انتخاب می کند، اما در این مرحله دوعامل 

بسیار مهم اثرگذار خواهد بود.
الف( نگرش دیگران:  فرض کنید ش��ما قصد خرید پیراهنی را دارید 
و از جنبه ه��ای مختلف خرید آن لب��اس را در نظر گرفته اید اما به ناگاه 
همسرتان به شما می گوید: مدل این لباس برازنده نیست! نگرش و نظر 
دیگران همانطور که از مثال بر می آید به راحتی می تواند فرآیند قطعی 

یک خرید را از بین برده و حتی منتفی کند.
ب( عوامل موقعیتی: فرض کنید شما در مسیر خرید دوربین هستید 
ولی ناگهان تصادفی برای شما رخ می دهد و خسارت سنگینی به ماشین 
ش��ما وارد می شود. بدون شک تعمیر ماشین برای شما اولویت بیشتری 

نسبت به خرید دوربین عکاسی خواهد داشت.
۵-رفتار پس از خرید:

امروزه بسیاری از شرکت ها به فرآیند پس از خرید توجه بسیار زیادی 
می کنند. ارائه ضمانت نامه ها، عضویت در باش��گاه شرکت، تماس بعد از 

گذر زمانی با شما و ... از جمله این فعالیت ها است.
مشتریان شما پس از خرید می توانند یکی از حاالت زیر را تجربه کنند:

ال��ف( عدم رضایت: زمانی مش��تریان ناراضی خواهند بود که عملکرد 
محصول ش��ما پایین تر از س��طح انتظار آنها قرار گرفته  باش��د. توجه به 
مشتریان ناراضی اهمیت بسیار زیادی دارد. یک مشتری ناراضی می تواند 
پنج مشتری بالقوه شما را از بین ببرد. تاثیر تبلیغات دهان به دهان توسط 

مشتریان را نادیده نگیرید!
ب( رضایت: زمانی که عملکرد محصول شما و سطح انتظار مشتریان 

در تساوی قرار گرفته باشد.
ج( خش��نودی: زمانی که عملکرد محصول ش��ما بسیار فراتر از سطح 
انتظار مشتریان تان باشد. بسیاری از فروشندگان برای دستیابی به چنین 
حالتی عملکرد محصوالت خود را پایین تر از سطح واقعی معرفی می کنند.

چنین حالتی به منزله رضایت مشتریان، تبلیغات دهان به دهان مثبت 
برای محصوالت شما و وجود مشتریان وفادار برای شما خواهد بود.

می توان به عنوان یک نمونه موفق شرکت تویوتا را مثال زد:
این ش��رکت پس از اتمام فرآیند خرید به خریداران نامه می نویسد و 
پس از تبریک نسبت به خوش سلیقگی آنها از خریداران می خواهد نظر 
خود را نس��بت به خودروی جدید به آگاهی شرکت برسانند و در پایان 

می نویسد:
»نس��بت به آنچه برای ما انجام می دهید با تمام وجود سپاس گزاریم. 

امضا: تویوتا«
این شرکت پیشنهادهایی را که از مشتریان دریافت می کند مورد توجه 
قرار می دهد، در صدد بهبود عملکردها بر می آید و محل ها یا مکان هایی 
را که خریداران خودرو می توانند جهت دریافت خدمات مراجعه کنند را 

به آگاهی آنها می رساند.
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بزرگ ترین اشتباه مالی که بیشتر کارآفرینان 
مرتکب می شوند

به عنوان یک کارآفرین یا صاحب کس��ب و کار کوچک، حتما 
شنیده اید که می گویند »باید پول خرج کنید تا پول دربیاورید.« 
ش��اید ش��ما خودتان با این توصیه زندگی کرده یا کسب و کار 
خ��ود را با آن اداره می کنید اما باید این را هم بدانید که ش��ما 
به ایجاد یک برنامه برای جبران مقداری از س��ود کسب و کار و 
رش��د آن در طول زمان نیاز دارید، اما مرز مشخصی وجود دارد 
که اکثر کارآفرینان از آن عبور می کنند. بزرگ ترین اشتباهی که 
صاحبان کس��ب و کارهای کوچک و کارآفرینان انجام می دهند، 
استفاده از کسب و کار خود به عنوان بهانه ای برای خرج  کردن 

است. 
آیا از کسب و کار خود به عنوان بهانه ای برای خرج کردن 

استفاده می کنید؟
ش��ما همیش��ه نیاز به خرج کردن برای پول درآوردن ندارید. 
بسیاری از استارتاپ ها شروع به راه اندازی عملیات خود می کنند 
و همان طور که به رش��د و تکامل ادامه می دهند به بودجه خود 
قانع هس��تند. صرفه جویی در کسب و کار امری آسان و باشکوه 
نیس��ت، اما می تواند منافع مالی زیادی به دنبال داش��ته باشد. 
مقدار زی��ادی از هزینه های اضافه )یا صرف��اً هزینه های زیادی 
در کس��ب و کار( می تواند باعث ش��ود احس��اس به تله افتادن 

داشته باشید.
درس��ت است که هزینه های کسب و کار می تواند در پرداخت 
مالیات به ش��ما کمک کند، اما این یک اشتباه بزرگ در کسب 
و کار کوچک اس��ت ک��ه از آن به عنوان ی��ک بهانه برای صرف 
هزینه بیشتر استفاده می شود )به ویژه اگر از آن برای هزینه های 
ش��خصی به عنوان هزینه های حرفه ای اس��تفاده می کنید(. در 
نهای��ت، حتی هزینه ه��ای مالیاتی هنوز هم پولی اس��ت که از 
جیب ش��ما می رود و به سود شما اضافه نمی شود. آنها هنوز هم 
هزینه هایی هس��تند که مقدار پولی که می توانید در مکان های 

دیگر سرمایه گذاری کنید را محدود می کنند. 
بر حاشیه سود تمرکز کنید

ممکن است به درآمد ناخالص خود نگاه کنید و احساس کنید 
که کاماًل می توانید خرج کنید. ش��ما ممکن اس��ت اهداف مالی 
خود را براساس آن خرج اضافه از بین ببرید یا شاید از آن دسته 
کارآفرینی باشید که فکر می کنند بدون خرج پول شانسی برای 

رشد ندارید.
در برخی موارد، این کاماًل درس��ت اس��ت، ام��ا تصمیم گیری 
هوش��مندانه در مورد زمانی که کسب و کار شما می تواند هزینه 
کن��د و زمانی که باید هزینه ک��ردن را متوقف کند باید با دقت 

بررسی شود.
به عبارت دیگر، به س��ود و حاشیه سود خود نگاه کنید. سود 
ش��ما همان چیزی اس��ت که پس از پرداخت تمام مالیات های 
کس��ب و کار خود )که هیچ کدام از ما نمی توانیم به طور کامل 
از آن اجتن��اب کنیم( و پس از پرداخت تمام هزینه ها در بخش 
هزینه های کاری باقی می ماند و حاش��یه س��ود درصدی از پول 

است که در واقع می توانید برای خود نگه دارید.
درآمد ناخالص ش��ما ممکن اس��ت فوق العاده باش��د، اما اگر 
حاشیه س��ود ۵0درصد )یا پایین تر( داشته باشید، احتماالً پول 
زیادی ص��رف کرده اید. در این صورت،  کمت��ر کردن بودجه و 

یافتن روش های کاهش هزینه مفید خواهند بود.

بودجه بندی، جلوگیری از اشتباه بزرگی است که صاحبان 
کسب و کار کوچک انجام می دهند

بودجه بندی به عنوان یک کارآفرین مش��غول احتماالً آخرین 
چیزی اس��ت که می خواهید انجام دهید، اما  یک راه ساده برای 
تصمیم گیری بهتر در کس��ب و کار اس��ت و پول بیش��تری هم 
برای ت��ان به ارمغان می آورد. آن هم این اس��ت که گزارش های 
س��ود و زیان یا گزارش های درآمد را به صورت سه ماهه بررسی 

کنید.
ه��ر آیت��م را به دقت مورد بررس��ی قرار دهی��د و هزینه ها را 
ارزیابی کنید. هزینه هایی که بیهوده هستند را هایالیت کنید و 

آنها را بالفاصله حذف کنید. 
شما همچنین می توانید هزینه هایی را که مطمئن نیستید، به 
دقت در سه ماهه بعدی ردیابی کنید تا تعیین کنید که آیا آنها 

ضروری هستند یا خیر. 
ب��ا هزینه هایی که می دانید نمی توانی��د حذف کنید، به دنبال 
مذاک��ره برای معامله بهتر ب��ا قیمت پایین تر ب��ا ارائه دهندگان 
خدم��ات ی��ا تأمین کننده ه��ا باش��ید. تحقیق ک��ردن و یافتن 

گزینه های ارزان هم می تواند مفید باشد.
ممکن است خسته کننده به نظر برسد اما توجه به هزینه ها به 
طوری که بتوانید س��ود خود را افزایش دهید برای کارآفرینانی 
که می خواهند در کسب و کار، خود را به رشد و ثروت برسانند 

ضروری است.
Investopedia/ucan :منبع
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جذب مخاطب و تعامل با آن در ش��بکه های اجتماعی یکی از مهم ترین 
بخش های اس��تراتژی ارتباطی هر برندی را ش��کل می دهد. هدف اصلی 
برندها نمایش توجه شان به مخاطب، تجربیات، دیدگاه ها و حرف های شان 

است. 
در بیش��تر مواقع ارسال پاس��خ دقیق به عنوان جواب برای کاربران در 
ش��بکه های اجتماعی به ان��دازه کافی دلگرم کننده اس��ت. به این ترتیب 
مخاطب ما احساس اهمیت می کند. با این حال گاهی اوقات چنین کاری 
با ریس��ک هایی نیز همراه است. منظور من بارگذاری محتوای جنجالی و 
بحث برانگیز است. در چنین زمان هایی دریافت بازخورد منفی و انتقادهای 

کوبنده فشار زیادی بر برند ما خواهد آورد. 
امروزه توصیه های بس��یاری در زمینه فعالیت تبلیغات��ی و بازاریابی در 
شبکه های اجتماعی از جانب کارشناس ها ارائه می شود. بدون تردید توجه 
ب��ه چنین توصیه هایی تاثیر مثبتی روی روند کلی کس��ب وکار ما خواهد 
داشت. با این حال گاهی اوقات به جای جلب نظر مخاطب تازه، بازآفرینی 
هوی��ت برندمان و افزایش آگاهی مخاطب ب��ا فاجعه های هولناکی مواجه 

می شویم. 
نکته کلیدی مورد بررس��ی در این مقاله چگونگی پرهیز از وقوع فاجعه 
برای برندهاست. محیط بروز فاجعه نیز شبکه های اجتماعی در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. دلیل این انتخاب اهمیت روزافزون پلتفرم های اجتماعی در 
زندگی مردم دنیاس��ت. در ادامه مقاله کنونی به بررس��ی ۱0 برند برتر در 

زمینه جبران شکست های هولناک خواهیم پرداخت. 
نت فلیکس همیشه پاسخی برای انتقادها دارد

آیا کسی هست که فعالیت نت فلیکس در توییتر را دوست نداشته باشد؟ 
این برند فعالیت بسیار موفقی در شبکه های اجتماعی دارد. میزان کیفیت 
فعالیت آنها در شبکه های اجتماعی به قدری باالست که من پایان نمایش 
س��ریال مشهور »بافی، قاتل خون آش��ام ها« در این شبکه را به طور کامل 

فراموش کرده ام. 
به عنوان نمونه ای جذاب از نحوه فعالیت نت فلیکس در توییتر کافی است 
نگاهی به متن بیوگرافی اکانت ش��ان در ایام کریسمس بیندازیم. این متن 
ب��ا بهره گیری از خالقیت باال و جذابیت نگاه هر مخاطبی را به خود جلب 
می کند: ۱- همه دختران س��خن چین را دوس��ت دارند. ۲- دروغ عبارت 

)باال( در کجاست؟ 
نکته کلی��دی در مورد موفقی��ت نت فلیکس در ش��بکه های اجتماعی 
شناخت دقیق آنها از مخاطب های شان است. همچنین آنها هیچ مشکلی 
بابت خل��ق عبارت هایی هماهنگ با س��لیقه مخاطب، حت��ی در صورت 
جنجالی بودن شان، ندارند. به طور معمول کاربران شبکه های اجتماعی در 
برابر برخی از پست های جنجالی این برند موضع گیری منفی می کنند. با 
این حال نت فلیکس بدون هیچ سر و صدای بی جهتی پاسخ انتقادها را به 
طور منطقی می دهد. درست مانند زمانی که کاربران نسبت به متن مذکور 

در سطر باال )دختران سخن چین( موضع گیری سختی کردند. 
یک��ی دیگ��ر از ویژگی های صفحه توییت��ر نت فلیکس اس��تفاده اش از 
المان های مختلف برای خلق ش��وخی است. به این ترتیب سوژه های این 
صفحه فقط محدود به برنامه های ساخت نت فلیکس نیست. چندی پیش 
مسئوالن این صفحه با شخصیت »خانم توتو« که متعلق به برنامه  شبکه ای 
دیگر اس��ت نیز شوخی جالبی کردند. این نکته از اهمیت باالیی برخوردار 

اس��ت، چراکه بس��یاری از برندها فقط با محصوالت خودش��ان ش��وخی 
می کنند. ش��اید در نگاه نخست این کار چندان نامناسب نباشد، اما وقتی 
تمام محتوای ما مربوط به برندمان است، مخاطب از ما دل زده خواهد شد. 
بس��یاری ار برندها در تالش برای خلق جلوه و صدایی تاثیرگذار از خود در 
ش��بکه های اجتماعی هستند. با این حال نت فلیکس در زمینه ساخت نمای 
برندش در ش��بکه های اجتماعی شیوه کامال خاصی را در پیش گرفته است. 
بر این اساس آنها حتی در برابر انتقادهای شدید از محتوای شان نیز به صورت 
کامال منطقی پاسخگو هستند. همچنین شوخی های این برند معموال ارتباط 
عمیقی با فیلم ها و سریال های مشهور دارد. به همین دلیل همیشه با استقبال 

مناسبی از سوی طرفدارهای دنیای سینما مواجه می شود. 
ِمریم وبستر دیکشنری را جذاب می کند

ش��اید باورش س��خت باش��د، اما یکی از بهترین اکانت ها در شبکه های 
اجتماعی متعلق به یک دیکش��نری است. درس��ت شنیدید، مریم وبستر 
به عنوان ناش��ر دیکشنری قطوری که فقط برای یافتن برخی واژه ها بدان 
مراجعه می کنیم، یکی از برترین برندها در شبکه های اجتماعی محسوب 
می شود. آنها در توییتر با انتشار توییت هایی در مورد معنای لغات و دستور 

زبان موفق به جذب ۷۲۵ هزار فالوور شده اند. 
به راس��تی مریم وبس��تر چگونه این موفقیت را کسب کرده است؟ رمز 
موفقیت آنها اس��تفاده از فرصت های مختلف برای آموزش و ارتقای سواد 
مردم به شیوه ای خنده دار و طنزآمیز است. درست به مانند معلم زبان های 
محبوب بسیاری از ما در دوران دبیرستان، مریم وبستر نیز با شوخی های 

جالب حسابی مخاطب های خود را سر ذوق می آورد. 
به طور معمول شرکت های فعال در زمینه نگارش معای لغات جذابیت 
چندان��ی برای مخاطب ندارند. در هر ص��ورت ما فقط در صورت ضرورت 
به کتاب های دیکشنری یا سایت های آنالین شان مراجعه می کنیم. وقتی 
یک برند فعال در این حوزه با ساختارشکنی موفق به جلب نگاه ها به خود 
می شود، یعنی به خوبی توانسته ماهیت اصلی فعالیتش را با پیش نیازهای 
فعالیت موفق در ش��بکه های اجتماعی هماهنگ س��ازد. بی تردید چنین 

برندی هرگز حوصله سربر نخواهد بود. 
در مهم��ی که باید از مریم وبس��تر یاد بگیریم، اس��تفاده از فرصت های 
مختلف به منظور اشتراک گذاری محتوای جذاب در شبکه های اجتماعی 
اس��ت. اگر در زمینه ای تخصصی فعالیت دارید، اس��تفاده از زبان س��اده و 
اموجی های زیبا ضروری خواهد بود. به این ترتیب مخاطب شما به راحتی 

مفهوم اصلی محتوای تان را متوجه خواهد شد. 
در پایان بخش مربوط به مریم وبستر باید نکته ای مهم را مد نظر داشت: 

شوخ طبعی هیچ وقت ایرادی به همراه ندارد. 
سانوفی و حل بحران روابط عمومی

سانوفی به عنوان غول صنعت دارویی جهان یکی از بدترین کابوس های 
هر ش��رکتی را تجربه کرده است. این کابوس در مه ۲0۱۸ در پی افزایش 
فش��ارها روی بخش روابط عمومی آنه��ا رخ داد. در حقیقت ماجرا مربوط 
به ش��کایت بازیگر مش��هور »روزان بار« از ارس��ال اجباری شمار باالیی از 
توییت های نژادپرستانه از سوی اپ آمبین که ساخته شرکت سانوفی است، 

شروع شد. این اپ در زمینه تنظیم خواب کاربران فعالیت دارد. 
بدون تردید مواجهه با چنین شکس��تی برای هیچ برندی ساده نیست. 
با این حال س��انوفی به خوبی از طریق ش��بکه های اجتماعی بحران پیش 
آمده را کنترل کرد. به توییت زیر که در پاسخ به شکایت روزان بار نوشته 
ش��ده، توجه کنید: »مردم از تمام نژادها، مذاهب و ملیت ها در س��انوفی 
مشغول به کار هستند تا کیفیت زندگی روزمره مردم سراسر جهان را ارتقا 

دهند. اگرچه تمام درمان های دارویی عوارضی برای بیمار به همراه دارد، اما 
نژادپرستی هیچ جایگاهی در روند درمانی سانوفی ندارد.« 

پاسخ هوش��مندانه سانوفی به شکایت و اعتراض های پیش آمده در پی 
آن ب��ه خوبی بحرانی بزرگ را مدیریت کرد. اگرچه آنها می توانس��تند در 
مقابل مش��کل پیش آمده س��کوت اختیار کنند تا به تدریج از ذهن مردم 
پاک ش��ود، اما با استراتژی فعاالنه مشکل پیش آمده را مدیریت کردند. به 
ای��ن ترتیب آنها با مدیریت بهینه یک بح��ران آن را بدل به پیروزی برای 

برندشان کردند. 
همه برندها آرزوی عدم درگیری عمومی با س��لبریتی ها را دارند. با این 
حال اگر زمانی دچار این مش��کل ش��دید، داش��تن برنامه ای دقیق برای 

مواجهه با آن بسیار ضروری خواهد بود. 
مون پایز موقعیت مناسب را تصاحب می کند

در آگوس��ت ۲0۱۷ کس��وف به عن��وان یکی از حوادث ن��ادر در زمینه 
کیهان شناسی رخ داد. در این میان بسیاری از برندها برنامه ای دقیق برای 
اس��تفاده تبلیغاتی از این رویداد زیبا را داش��تند. با این حال فقط ش��مار 
محدودی از برندها موفق به اس��تفاده مناس��ب از این رویداد برای اهداف 
تبلیغاتی ش��ان شدند. برند مون پایز به عنوان یکی از موفق ترین شرکت ها 
در استفاده از این رویداد به جای کمپین های بزرگ فقط روی یک توییت 
نسبتا کوتاه سرمایه گذاری کرد و در این توییت یکی لینک کوتاه به اشتراک 
گذاش��ته ش��ده بود. وقتی بر روی این لینک کلیک می کردیم، صفحه ای 
جذاب از یک کسوف نمایان می شد. بر این اساس یکی از دونات های مون 
پایز جلوی خورش��ید قرار داش��ت. به این ترتیب مون پایز به خوبی وقوع 
کس��وف را مربوط به محصول خود دانست. این ایده کوتاه و در عین حال 
جذاب تاثیرگذاری بسیار مطلوبی برای این برند داشت. هزینه آن نیز اصال 

قابل مقایسه با دیگر کمپین های بزرگ نیست. 
بدون تردید استفاده مناسب از رویدادها به نفع برندمان اقدامی شایسته 
اس��ت. با این حال همه برندها توانایی انج��ام این کار را ندارند. نکته مهم 
درخص��وص اقدام برند مون پای��ز تاثیرگذاری گس��ترده روی مخاطب با 

کمترین هزینه ممکن است. 
آدیداس و جبران ایمیل فاقد احساسات

آیا احساسی بدتر از فهم اینکه جمله ای کامال فاقد احساس را در زمانی 
بس��یار دیر به زبان آورده ایم، وجود دارد؟ بدون تردید آدیداس به خوبی با 
چنین احساسی آشناست. در آپریل ۲0۱۷ برند آدیداس یک ایمیل برای 
شمار منتخبی از مشتریانش به این عنوان فرستاد: »تبریک، شما از ماراتن 

بوسُتن جان سالم به در بردید.«
اگرچه همه ما پیروزی در مس��ابقه دوی مارات��ن را افتخارآمیز قلمداد 
می کنیم، اما نحوه برخورد خشک آدیداس با چنین رویدادی بسیار عجیب 
به نظر می رسد. البته منظر اصلی آدیداس اشاره به قربانیان بمب گذاری در 

دوی مارتن بوستن ۲0۱۳ بود. 
پس از ارسال ایمیل جنجالی آدیداس بسیاری از کاربران در شبکه های 
اجتماعی نسبت به استفاده تبلیغاتی از چنین حادثه غم انگیزی اعالم نگرانی 
کردند. در حقیقت نگرانی بسیاری از افراد نسبت به عبور صنعت تبلیغات از 
مرزهای اخالقی بود. در این میان برند آدیداس به جای کوچک سازی ابعاد 

بحران یا نادیده انگاری اش تصمیم به عذرخواهی عمومی گرفت. 
در نگارش پیام عذرخواهی عالوه بر اش��اره به ابعاد احساس��ی و اخالقی 
حادثه بمب گذاری از رویکرد اشتباه شرکت به ماجرا نیز انتقاد شد. به این 

ترتیب آدیداس مشکل نسبتا بزرگی را با اقدام به موقع حل کرد. 
hootsuite :منبع

برندهای بزرگ چگونه خود را از بدترین بحران ها نجات می دهند؟

10 برند با هنر کامبک در شبکه های اجتماعی

به قلم: میشِل سیکا طراح استراتژی محتوای دیجیتال    
ترجمه: علی آل علی     
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان از فراهم شدن امکان سفر روزانه گردشگران و ساکنان 
جزیره الرک از بندر شهید ذاکری قشم و سفر پایان هفته از بندر شهید 
حقانی بندرعباس برای نخستین بار خبر داد.  به گزارش روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان، "اله مراد عفیفی پور" 
ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه سه جانبه بین 
اداره کل بنادر و دریانوردی، اس��تانداری و بنیاد علوی، قرار ش��د که از 
نخستین روز هفته جاری سرویس ترابری مسافران و گردشگران دریایی 
از بندرعباس و جزیره قش��م به بندرگاه جزیره الرک برقرار شود. وی 
افزود: طی دو سال اخیر به همت سازمان بنادر، سفرهای دریایی از بندر 
ش��هید ذاکری قشم به جزیره الرک در دو روز پایان هفته با همکاری 
بخش خصوصی انجام می شد اما با انعقاد این تفاهمنامه همکاری عالوه 
بر انجام سفرها در این مسیر به شکل روزانه، امکان سفر ایمن از بندر 
ش��هید حقانی بندرعباس نیز فراهم شده است. عفیفی پور با اشاره به 

برنامه س��فرهای دریایی از بندر شهید ذاکری قشم به بندرگاه جزیره 
الرک گفت: همه روزه در دو س��رویس روزهاي ش��نبه تا چهارشنبه 
س��اعت های رفت ۸ و ۱۶ و برگشت ۸:۳0 و ۱۶:۳0 و در روزهاي پنج 
شنبه و جمعه ساعت رفت ۹ و ۱۶ و برگشت ۱۹:۳0 و ۱۶:۳0 امکان 
سفر ایمن دریایی در این مسیر برقرار است. مدیرکل بنادر و دریانوردی 

استان هرمزگان نرخ بلیت این مسیر دریایی ۷ مایلی )۱۳ کیلومتری( 
را ۱۵ هزار و ۵00 تومان اعالم کرد که توسط شناورهای آذرخش ۶0 
نفره انجام می شود و برای ساکنان جزیره الرک رایگان است. به گفته 
این مقام مسئول، در روز شنبه ششم بهمن که نخستین روز از اجرای 
این تفاهمنامه بود، حدود 40 نفر در این مسیر ترابری شدند. مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان همچنین از برقراری خط مسافری 
و گردشگری از بندرعباس به جزیره الرک تا پایان هفته جاری گفت: 
برای نخس��تین بار امکان سفر با شناورهای آذرخش ۶0 نفره روزهای 
پنجشنبه و جمعه از بندر ش��هید حقانی بندرعباس به جزیره الرک 
فراهم شده است. وی زمان حرکت شناور از بندر شهید حقانی را ساعت 
های ۸ و ۱۵ و زمان برگش��ت از جزیره الرک را س��اعت های ۹:۳0 و 
۱۶:۳0 عنوان کرد. عفیفی پور اظهار داش��ت: قیمت بلیت مسیر ۱۸ 
مایلی) معادل ۳۳کیلومتر( بندرعباس به جزیره الرک ۳0 هزار تومان 

تعیین شده است که بلیت برای ساکنان جزیره الرک، رایگان است.

اصفهان - قاسم اسد- یازدهمین نمایشگاه تخصصی دوساالنه 
اصفهان پالست با رویکرد تخصصی به حوزه های صنعت پالستیک، 
الستیک، ماشینآالت و تجهیزات وابس��ته در اصفهان برپا می شود. 
به گزارش اداره رس��انه ش��رکت نمایش��گاه  های بین المللی اس��تان 
اصفهان، این نمایش��گاه که پس از نمایش��گاه ایران پالست، دومین 
نمایشگاه معتبر حوزه الستیک و پالستیک کشور به شمار می رود، 
طی روزهای ۲4 تا ۲۷ بهمن ماه ۹۷ در محل برپایی نمایش��گاه های 
بین المللی استان واقع در پل شهرس��تان برگزار خواهد شد. در این 
دوره از نمایش��گاه اصفهان پالست، ۱۳۱ شرکت در ۸۵00 مترمربع 
فضای نمایشگاهی، توانمندی های خود در بخش های مختلف صنایع 
الستیک و پالستیک شامل مواد اولیه، محصوالت ساخته شده و نیمه 
س��اخته، کامپوزیت های پلیمری، ماشین آالت، تجهیزات و خدمات 
را ب��ه نمایش می گذارند تا عالقمن��دان به این بخش، بیش از پیش 
با نوآوری های صورت گرفته در این صنعت آش��نا ش��وند. برندهای 
مطرحی نظیر نکو بهینه ماش��ین، البرز ماش��ین ج��ی، البرز پلیمر 
سپاهان، همپار، کیمیاران، آوا پلیمر، پتروشیمی پتروپاک، نیرومند 
پلیمر، ماشین های تزریق پالستیک پوالد و ماشین سازی پارسیان از 

استان های اصفهان، تهران، سمنان، البرز، یزد، قم، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غرب��ی، مازندران و قزوین در یازدهمین دوره نمایش��گاه 
تخصصی اصفهان پالست حضور خواهند داشت. در کنار این نمایشگاه، 
برنامه ه��ای جانب��ی ویژه ای نیز پیش بینی ش��ده ک��ه از آن جمله 
می توان به برگزاری کارگاه انجمن صنایع پالستیک و پلیمر اصفهان 
و برگزاری نشس��ت تولیدکنندگان ماشین آالت و تجهیزات پلیمری 
اشاره کرد. نمایشگاه »اصفهان پالست« به عنوان نخستین نمایشگاه 
تخصصی الستیک و پالستیک کشور، از سال ۱۳۸۱ در شهر صنعتی 

اصفهان به صورت دو ساالنه هدف گذاری شد. برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی از این دست، آوردگاهی از دانش، تجربه و توانمندی به شمار 
می آید که توس��عه و ایجاد همکاری های مشترک از دستاوردهای با 
ارزش آن خواهد بود و عالوه بر آن، تبادل دانش و تجربه برای اقشار 
مختلف مرتبط با این صنعت، اعم از تصمیم س��ازان، تصمیم گیران، 
تولیدکنندگان، دانشگاهیان و دیگر آحاد متخصص جامعه از اهداف 
اصلی برگزاری این نمایشگاه محسوب می شود. این نمایشگاه تاکنون 
دوره های موفقیت آمیزی را پشت سر گذاشته و برنامه ریزی های الزم 
برای برگزاری هر چه منس��جم تر آن در دوره های مختلف با حضور 
شرکت های معتبر داخلی نیز انجام شده است. طی بیش از یک دهه 
برگزاری، این نمایشگاه به عنوان یک نمایشگاه منطقه ای و ملی جایگاه 
بسیار خوبی پیدا کرده و اعتماد فعاالن این صنعت برای مشارکت در 
اصفهان پالست جلب شده و خوشبختانه نمایشگاه به جایگاه مناسبی 

رسیده است.
عالقمندان به بازدید از این نمایش��گاه می توانند از س��اعت ۱۵ تا 
۲۱ روزهای ۲4 تا ۲۷ بهمن ماه ۹۷ به محل برپایی نمایش��گاه های 

بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیر عامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزست��ان دستورالعمل "تولید و بهنگام رس�اني داده ه�ای مک�اني و 
توصیفی GIS حین فعالیتهای روزانه" را جهت اجرا و پیاده سازی 
در شرکت ابالغ کرد. این دستورالعمل، با توجه به دستورالعمل ابالغ 
ش��ده توسط ش��رکت توانیر و انطب�اق آن با فرآین�دهای موج�ود در 
واحدهای مختل�ف شرکت برق منطقهای خوزستان با در نظر گرفتن 
نس��خه چهارم استاندارد پایگاه اطالعات جغرافی�ایي )GIS( ص�نعت 
برق، توسط واحد GIS معاونت برنامه ریزی و تحقیقات با همکاری 
واحدهای مربوطه از معاون��ت های بهره برداری و طرح های توسعه 
برق، تهیه و تدوین گردیده است. این تولید و بهنگام رسانی داده های 

مکانی و توصیفی باعث می شود تا اطالعات دقیق و به هنگام شبکه، 
تأثیر مستقیم و مثبتی در تصمیم گیری و برنامه ریزی کارشناسان و 

 GIS مدیران ارشد داشته باشد و همچنین بهنگام بودن پایگاه داده
یکی از عوامل اصلی، مهم و کلیدی کاربردی سازی و عملیاتی نمودن 
GIS در یک سازمان می باشد.  گفتنی است، در همین راستا دوره 
آشنای��ی با آخرین ویرایش استان��دارد GIS صنعت برق در بخش 
انتقال و فوق توزیع نیز با هدف آشنایی پرسنل با استاندارد مذکور و 
رفع ابهامات احتمالی جهت اجرای استاندارد در پروژه های مختلف و 
استفاده صحیح آن در بروز رسانی پایگاه داده GIS در شرکت برق 
منطقه ای خوزستان، با حضور روئسای نواحی ، گروه ها و کارشناسان 
معاونت بهره برداری و طرح های توسعه، توسط معاونت برنامه ریزی و 

تحقیقات برگزار شده است.

قم- خبرنگار فرصت امروز- راهیپمایي شکوهمند یوم اهلل ۲۲ 
بهم��ن چهلمین بهار آزادي ، ای��ران اسالمي را به تجلي گاه حماسه 
شورانگیز حضور و آوردگاه باشکوه عزت و عظمت تبدیل کرد و جلوه 
ه��اي زیبایي از وحدت و همدلي و پیوند دوب��اره ملت با آرمان هاي 
انقالب اسالمي را به نمایش گذاشت. آحاد مردم مؤمن و انقالبي دیار 
حماس��ه آفرین قم نیز همگام و همنوا با ملت ب��زرگ ایران و با گام 
هایي است��وار و عزمي راسخ ، حضوري آگاهان��ه و دشمن شکن در 
این راهپیمایي داشته و با خلق حماسه اي ماندگار، طراوت و تازگی 
دوباره اي به حیات پربرکت انقالب اسالمي بخشیدند. حضور گسترده 
و پرشور م��ردم در راهپیمایي چهل سالگي انقالب اسالمي، به دنیا 
نش��ان داد که ملت قدر شناس و هوشیار ایران با اتحاد وهوشیاري و 

تکیه بر تج��ارب ارزشمند اندوخته از حوادث و فراز و نش��یب هاي 
40 ساله، رمز توفیق خود در پیش��برد اه��داف انقالب اسالمی را در 
وح��دت و همدلي و حرک��ت در خط اصیل امام راح��ل و پیروي از 

فرامین رهبری عظیم الش��أن دانسته و با تمام وجود و مستحکم تر 
از همیش��ه، حافظ و پشتیبان شجره سبز و سربلند انقالب اسالمي 
و دستاوردهاي گرانس��نگ آن بوده و در این راه تا پاي جان ایستاده 
است. اینجانب ضمن شکرگزاري به درگاه الهي، از همراهي و حضور 
پرشور و با صالبت اقشار مختلف مردم مؤمن و انقالبي استان قم در 
راهپیمای��ي وحدت آفرین ی��وم اهلل ۲۲ بهمن به ویژه علما و مراجع 
معظم تقلید که در خلق این حماسه عظیم انقالبي سهیم بودند تشکر 
و قدردانی نموده و سعادت، سربلندی و بهروزی همگان را در مسیر 
دستیابی همه جانبه ب��ه آرمان های تابناک انقالب اسالمی، از درگاه 

خداوند منان مسألت دارم.
بهرام سرمست - استاندار قم

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- رئی��س صنعت، معدن و 
تجارت استان بوشهر گفت: در استان بوشهر ۳۵ طرح بزرگ صنعتی 
در زمین��ه تولید صنایع پتروشیمی در ح��ال احداث است که بین 
4 تا ۹۹ درصد پیش��رفت دارد. سید حسین حسینی محمدی در 
نشست با خبرنگاران ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی 
انق��الب اسالمی اظهار داشت: انقالب ما اکنون به یک بلوغ رسیده 
است و شاهد دستاوردهای بس��یار خوبی هس��تیم. رئیس صنعت، 
مع��دن و تجارت استان بوشهر بیان ک��رد: پیش از پیروزی انقالب 
اسالم��ی ایران ۱۷ واحد صنعتی در است��ان بوشهر وجود داشت و 
ح��دود هزار و ۳00 نفر در این صنایع فعالیت داشتند. وی تصریح 
کرد: پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران یک میلیارد ریال مجموع 
سرمایه گذاری صنعت��ی در استان بوشهر بود که طی این 40 سال 
سرمایه گ��ذاری زیادی صورت گرفت��ه است. رئیس صنعت، معدن 
و تجارت استان بوشهر اظه��ار داشت: بعد از پیروز انقالب اسالمی 
ایران صادرات غیرنفتی در استان بوشهر افزایش چش��مگیر داشته 

است. حسینی محمدی اضافه کرد: مهم ترین صنعتی که در استان 
شکل گرفته تولید سیمان است به طوری که اکنون در استان بوشهر 
مع��ادل نیمی از کل تولید سیمان کش��ور در قبل از انقالب تولید 
می ش��ود.وی تصریح ک��رد: تولید سیمان قبل از پی��روزی انقالب 
اسالم��ی در کش��ور ۷ میلیون تن در سال بود ک��ه اکنون تنها در 
استان بوشهر ۸0 میلیون تن سیمان تولید می شود. رئیس صنعت، 
مع��دن و تجارت استان بوشهر گفت: ط��ی دوران انقالب اسالمی، 

تعداد واحدهای صنعتی استان بوشهر ۳۶ برابر شده است. این مقام 
مسؤول بیان کرد: ۱۸ واحد پتروشیمی در استان بوشهر فعالیت دارد 
که یک چهارم از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به صنایع پتروشیمی 
است که عموماً در این استان حضور دارند. حسینی محمدی اضافه 
کرد: توسعه صنایع دریایی یکی دیگر از ظرفیت های استان بوشهر 
اس��ت در این زمینه صنایع در حوزه خدمات دریایی مانند تعمیر و 
سرویس دهی، ساخت شناورهای بزرگ و کوچک و سکوهای پارس 
جنوبی ایجادشده است. رئیس صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 
بیان کرد: در حال حاضر ۶۲0 پروانه بهره برداری صنعتی در استان 
بوشهر صادرشده است که مشغول به فعالیت هستند و بخشی هم در 
شرکت های صنعتی فعال هستند و مجموع اشتغال در بخش صنعت 
استان ۲۶ هزار نفر است. حس��ینی محم��دی افزود: قبل از انقالب 
ص��ادرات به میزان بس��یار محدودی انجام می ش��د و کل صادرات 
غیرنفتی کش��ور ۵00 میلیون دالر بوده است که عموماً مربوط به 

صنایع دستی و کشاورزی بوده است. 

عفیفی پور اعالم کرد:

امکان سفر منظم دریایی از بندرعباس و قشم به جزیره الرک فراهم شد

با حضور شرکت های مطرح کشور؛

نمایشگاه اصفهان پالست به دوره یازدهم رسید

GIS ابالغ دستورالعمل تولید و بهنگام رسـاني داده هـای مکـاني و توصیفی

پیام تشکر استاندار قم از حضور حماسي مردم قم در راهپیمایي یوم اهلل 22 بهمن

رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان بوشهر:

معادل نیمی از کل تولیدسیمان کشور در قبل از انقالب در استان بوشهر تولید می شود

سـاری - دهقان - درای��ام ا...دهه مبارک فج��ر مراسم افتتاح 
کارگ��زاری تامین اجتماعی شعبه شهرست��ان نوربا حضور مقامات 
استان��ی و شهری برگزارگردی��د. سیدعلی اصغر محم��ودی ،مدیر 
کل تامین اجتماعی مازن��دران ، در مراسم افتتاح کارگزاری رسمی 
سازم��ان تامین اجتماعی در شهرستان نور گفت: »برون سپاری امور 
بیمه ای و استفاده از خدمات کارگزاری های رسمی یکی از مهمترین 
برنامه ه��ای راهبردی سازمان تامین اجتماع��ی است و کارگزاری ها 

نقش بسیار مهمی درسهولت دسترسی و ارائه خدمات بهتر و کسب  
رضایتمندی مخاطبان دارند. دکترعلی شادمان ،فرماندار شهرستان 
نور از مدیرکل تامین اجتماعی مازندران به جهت پیگیریهایی که در 
خصوص راه اندازی کارگزاری تامین اجتماعی در شهرستان نور انجام 
دادند تشکرنمودوگفت: مدیرکل تامین اجتماعی مازندران از مدیران 
پرتالش و خدومی است که زمانی که در استانداری حضورداشتم نیز 

شاهد تالش بی وقفه ایشان در رفع مشکالت مردم بودم.

درایام ا...دهه مبارک فجر صورت گرفت:

افتتاح کارگزاری شعبه تامین اجتماعی شهرستان نور

شهردار گرم دره:
سومین مرکز تحقیقات ژنتیکی کشور در گرم دره کلنگ زنی شد

کرج- خبرنگار فرصت امروز- شهردار گرم دره از کلنگ زنی سومین مرکز تحقیقات ژنتیکی 
کشور مختص بانوان در گرم دره خبر داد. هومن قدوسی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح پروژه های 
دهه فجر شهر گرم دره، اظهار کرد: نخستین پارک بانوان این شهر با مساحتی بالغ بر دو هزار و ۳00 
متر کلنگ زنی شد که اعتبار یک میلیارد و ۵00 میلیون تومانی برای این پروژه تعریف شده است. وی 
بابیان اینکه این پروژه چهارتا شش ماه دیگر ماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید، افزود: هفت بوستان 
در گرم دره وجود دارد که این پارک بانوان هشتمین بوستان شهر به شمار می آید. شهردار گرم دره ادامه 
داد: بوستان بانوان گرم دره شامل پنج قسمت می شود که در دو بخش باالدست و پایین دست اتوبان تعریف می شود. قدوسی اضافه 
کرد: پروژه دیگری که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت زورخانه این شهر است که با حضور قهرمانان جهانی و المپیک انجام شد. 
به گفته شهردار گرم دره این پروژه حدود سه میلیارد تومان اعتبار داشته است. وی ادامه داد: پروژه زورخانه توسط خیر ساخته شده 
بود که با کمک ۵0 میلیونی شهرداری پس از ۲0 سال بالاستفاده ماندن به بهره برداری رسید. قدوسی گفت: طرح زیرگذر امین آباد 

بااعتباری بالغ بر ۳0 میلیارد تومان توسط پیمانکاری که تحت پوشش قرارگاه خاتم انبیا است، انجام خواهد شد.

شهردار گرگان :
بکارگیری بیش از 30 دستگاه اتوبوس برای جابجایی راهپیمایان گرگانی

گرگـان- خبرنگـار فرصت امـروز- شه��ردار گرگان از بکارگی��ری بیش از 
۳0 دستگ��اه اتوبوس برای جابجایی راهپیمایان گرگان��ی خبر داد.به گزارش مرکز 
اطالع  رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در خصوص اقدامات 
انج��ام شده توسط شهرداری گرگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، چهلمین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی ضمن تقدیر از حماسه آفرینی مردم گرگان، اظهار کرد: مردم 
والیتمدار گرگان ثابت کردند همیشه و در همه لحظه ها و با وجود تمامی مشکالت 
پای نظام و انقالب خودشان ایستاده اند و همیشه برای دشمنان یاس و نا امیدی و برای دوستان انگیزه و امید ایجاد کرده اند.
وی ادامه داد: این حضور نشان دهنده حمایت تمام قد مردم از نظام و انقالب است که وظیفه تمامی مسووالن در هر رده ای 
را سخت می کند که بیشترین و شایسته ترین خدمت را به مردم ارائه دهند.شهردار گرگان خاطرنشان کرد: شهرداری گرگان 
از روزهای گذشته با ایجاد فضاسازی شهری با تالش تمامی سازمان ها و معاونت ها سعی کرده سهمی هرچند کوچک را در 
جشن چهل سالگی انقالب اسالمی در گرگان داشته باشد.دادبود گفت: برگزاری مراسم نورافشانی در میدان شهرداری و برپایی 
ایستگاه صلواتی در شب ۲۲ بهمن ماه و برگزاری جشن از جمله اقداماتی بوده که همزمان با سراسر کشور و با گلبانگ اهلل 
و اکبر و ندای پیروزی انقالب اسالمی به همت شهرداری گرگان و شورای اسالمی شهر گرگان و با تالش سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان برگزار شد.وی تاکید کرد: در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه نیز شهرداری گرگان توزیع ۱00 
کیلوگ��رم شیرینی در بین مردم والیتمدار گرگان و راهپیمایان عزیز، توزیع بادکنک و پالکارد و اجرای نقاشی صورت برای 
کودکان را در دستور کار قرار داد و اجرا کرد.شهردار گرگان بیان کرد: موضوع جابجایی مسافران و مردم و راهپیمایان برای 
حضور در این راهپیمایی عظیم بسیار مهم و با اهمیت بود که شهرداری گرگان با بکارگیری بیش از ۳0 اتوبوس از ساعت های 
ابتدایی امروز تا پایان مراسم و جایجایی آخرین شهروند در میدان عمل بوده و سعی کرده بهترین خدمات را به مردم والیتمدار 
گرگان در ۲۲ بهمن ارائه دهد.دادبود گفت: حضور پاکبان ها در طول مس��یر راهپیمایی و پاکس��ازی معبرها از قبل از اجرای 
مراسم و بعد از اجرای راهپیمایی و نظافت شهری و همچنین پیوستن به موج عظیم مردم گرگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن از 
دیگر اقدامات شهرداری گرگان در این روز بوده است.شهردار گرگان خاطرنشان کرد: فضاسازی استیج پایانی مراسم و استیج 
میدان شهرداری به منظور اجرای برنامه شاد و جشن انقالب در حاشیه راهپیمایی و همکاری با صدا و سیمای مرکز گلستان 
برای فراهم کردن شرایط مناسب در پخش زنده و مستقیم از این حضور باشکوه مردم اقدامی دیگر از شهرداری گرگان در 
این روز بوده است.دادبود تاکید کرد: تهیه و استفاده بیش از ۱۵0 متر پرچم سه رنگ کشورمان در مسیر راهپیمایی از دیگر 
اقداماتی بوده که شهرداری گرگان در دستور کار قرار داد و اجرا کرد که خوشبختانه جلوه متفاوتی از حضور پرشور مردم در 

این راهپیمایی را به نمایش گذاشت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی:
توزیع 700 بسته حمایتی در بین نیازمندان استان 

اراک- مینو رستمی - حجت االسالم حسین دالوری در این نشست خبری ضمن 
تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه )س(گفت:یکی از وظایف ذاتی این سازمان 
ب��ا توجه به موقوفات بیش��ماری که در خصوص کمک به نیازمندان در کل کش��ور در 
اختیار دارد،تشکیل کار ویژه دست های مهربانی جهت کمک به ایتام و نیازمندان است 
و ادامه داد :با نزدیک شدن سال جدید ۷00 بسته حمایتی با همکاری معاونت فرهنگی 
و اجتماعی اداره کل اوقاف و از محل نیت موقوفات در راستای تامین مایحتاج نیازمندان 
تهیه و با مشارکت کمیته امداد و بهزیستی در اختیار نیازمندان قرار خواهد گرفت  به گزارش روابط عمومی اوقاف ،نشست خبری 
سوگواره یاس نبوی با حضور حجت االسالم حسین دالوری مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی،حجت االسالم محمد رحیمی 
مسئول امور فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه و جمعی از اصحاب رسانه در سالن جلسات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
مرکزی برگزار شد. وی در خصوص ویژه برنامه های سوگواره یاس نبوی افزود:برنامه ایام شهادت حضرت فاطمه )س(در ۵۶ بقعه 

متبرکه به صورت ویژه و در ۷0 بقعه متبرکه به صورت کلی برگزارشد. 

سیستم رسیدگی به شکایات شرکت گاز با خوداصالحی مستمر به سمت 
تکامل پیش می رود 

رشت- مهناز نوبری- در ششمین جلسه رسیدگی به شکایات و درخواست ها، حسین اکبر مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن 
ضمن عرض تبریک به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی گفت: بحمداهلل سامانه رسیدگي به شکایات شرکت گاز به یکی 
از نقاط قوت سازمان تبدیل شده و همه باید در جهت  بهبود کارایی و اثربخشی آن تالش نماییم.وی با تاکید بر افزایش تعداد خدمات 
الکترونیکي قابل ارائه به مشترکین و متقاضیان بصورت الکترونیکي و از طریق سایت شرکت گفت: افزایش تعداد خدمات مجازی 
شرکت، ضمن کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت مردم و مشترکین، سبب افزایش سطح رضایت مندی خواهد شد.مهندس اکبر 
با اشاره به راه اندازی سیستم مکانیزه رسیدگی به درخواست ها و شکایات در سال ۹4 گفت: خوشبختانه این سیستم روز به روز با 
انجام خوداصالحی و رفع معایب، به سوی تکامل پیش می رود و هم اکنون میانگین پاسخگویی به شکایات و درخواست ها از ۳ روز 
به ۲ روز کاری تقلیل یافته است.در ادامه گزارش خروجي شکایات دي ماه ۹۷ به سمع و نظر اعضاي کمیته رسیدگی به شکایات 

رسانده شد و تصمیمات مرتبط با آن اتخاذ گردید.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان :
ایثارگران ستون های مستحکم انقالب اسالمی هستند

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان در یک نشست صمیمانه که به همت اداره بهبود روابط کار و امور 
اجتماعی این شرکت برگزار شد میزبان ایثارگران ، رزمندگان ، جانبازان این شرکت بودند 
و پای صحبت آنها نشستند .  مدیرعامل این شرکت طی سخنانی ضمن گرامی داشت 
یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقالب شکوهمند اسالمی )ره( و تبریک ایام اهلل دهه مبارک 
فجر اظهار داشت : بنیان انقالب با ایثار و از خود گذشتگی بنا نهاده شده و شما جانبازان و 
ایثارگران ستون های مستحکم این انقالب هستید .  مهندس قباد ناصری افزود : در روزهایی که انقالب اسالمی یک نهال نوپا بود از 
سوی دشمن بعثی مورد حمایت استکبار مورد هجوم قرار گرفت ، حضور رزمندگان مخلص در خط مقدم بود که با سپر کردن جان 

عزیزشان در برابر گلوله های دشمن ضمن جلوگیری از پیشروی دشمن ، موجب حفظ شرافت و ناموس وطن شدند .  

با سخنرانی پدر علم آی تی و فناوری اطالعات ایران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد : 
برگزاری سمینار آموزشی توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه نسل سوم 

ساری -دهقان - سمینار آموزشی توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه نسل سوم با 
سخنرانی پدر علم آی تی و فناوری اطالعات ایران در دانش��گاه علوم پزشکی مازندران 
برگزار شد . این سمینار آموزشی که  در سالن همایش مصباح مجتمع دانشگاهی پیامبر 
اعظم)ص( دانش��گاه علوم پزشکی مازندران  با حضور دکتر سید عباس موسوی رئیس 
دانش��گاه علوم پزشکی مازندران و اعضای هیات رئیس��ه این دانشگاه و جمع کثیری از  
اعضای هیات علمی، مدیران و دانش��جویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد،  
پروفسور علی اکبر جاللی پدر علم آی تی و  فناوری اطالعات ایرا ن  و استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران استاد پاره وقت دانشگاه 
ویرجینیای غربی متخصص در فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT(   به ارائه مطالبی از سرفصل های آموزشی با موضوع  توسعه 
کارآفرینی در بستر دانشگاه نسل سوم پرداخت. این مراسم با اهدا لوح یادبود  و تجلیل از پروفسور علی اکبر جاللی به پاس  ۲0 سال 

تالش جهت  توسعه علم فناوری اطالعات در ایران و فرهنگ سازی این پدیده در کشورپایان یافت.

چهارشنبه
24 بهمن 1397

شماره 1260



بزرگساالن اغلب از کودکان می پرسند، وقتی بزرگ شدید 
می خواهید چه کاره شوید؟ در بزرگس��الی هم برنامه ریزی 
برای اهداف بازنشس��تگی  و نحوه  پس ان��داز برای پرداخت 
هزینه ه��ا به همان اندازه اهمی��ت دارد، بنابراین چند سال 
قب��ل از اینکه به طور کامل بازنشس��ته شوید باید تصوری 
از این که بازنشستگی تان چگونه خواهد بود، داشته باشید. 

1. فهرستی از اهداف تان را در دوران بازنشستگی 
تهیه کنید

شما برای بازنشستگی هم به هدف نیاز دارید. حتی الزم 
است یک فهرس��ت از کارهایی که می خواهید انجام دهید 
داشته باشید؛ اینکه می خواهید دنبال حرفه  مورد عالقه تان 
بروید که در سال های اشتغال تان نتوانستید به آن بپردازید 
یا اینک��ه می خواهید استراحت کنید و ک��ار خاصی انجام 
ندهی��د. این انتخ��اب شماست اما باید ای��ن را هم در نظر 
بگیری��د که کار کردن به سب��ک زندگی تان نظم می دهد و 

ذهن تان را درگیر و سالم نگه می دارد. 
اگر ب��رای سال های بازنشس��تگی اهداف ی��ا برنامه های 
خاص��ی  ندارید، بهتر است قبل از اینکه بازنشس��ته شوید 
زمانی را به آن اختصاص دهید در غیر این صورت، ذهن و 

بدن تان بعد از مدتی دچار رکود خواهد شد. 
هر ک��س از یک دوران بازنشس��تگی عال��ی ایده آلی در 
ذهن��ش دارد. شاید شما فردی خالق باشید و عالقه مند به 
نوشتن یا نقاشی باشید و اگر به این کار بپردازید احس��اس 
آرام��ش می کنید. شای��د دوست دارید زب��ان جدیدی یاد 
بگیری��د و در سفرهایی که به کش��ورهای دیگر می کنید از 

آن استفاده کنید. 
  فهرست��ی از چیزهای��ی ک��ه می خواهی��د در حی��ن 
بازنشس��تگی انجام دهید، ایجاد کنی��د. اهداف کوتاه مدت 

مثل مطالعه و استراحت و همچنین اهداف بلندمدت مثل 
یک شغل پاره وقت و. . . را در این فهرست مشخص کنید. 
2. میزان پس انداز الزم برای دوران بازنشستگی را 

تعیین کنید
اکث��ر مردم اهمی��ت صرفه جوی��ی را درک می کنند، اما 
نمی دانن��د چه مقدار ب��رای بازنشس��تگی ایده آل شان نیاز 
دارن��د. این مقدار بس��تگی به چیزهای زی��ادی دارد مانند 
جایی که شما در آن زندگی می کنید، هزینه های سالمتی 
و هزینه ه��ای مرب��وط ب��ه مراقبت های بهداشت��ی، تورم و 

چگونگی صرف وقت خود.
بسیاری از مش��اوران مالی می گویند شما نیاز دارید بین 
۷0 تا ۸0درصد از درآمد پیش از بازنشستگی خود را برای 
بازنشس��تگی داشته باشید. یک عدد ثابت برای همه وجود 
ندارد و دشوار است که به طور دقیق پیش بینی کنید چقدر  
واقع��اً نیاز دارید. این امر واضح است که شما در چند سال 
اول بازنشس��تگی خیلی بیش��تر هزینه خواهی��د کرد زیرا 
زمان بیش��تری برای خرج پول دارید و در سالمت هستید. 
شما می توانی��د ۱۵0 تا ۲00درص��د از درآمد ساالنه قبل 
از بازنشس��تگی خود را در چند س��ال اول صرف سفرهای 

طوالنی که برنامه ریزی کرده اید کنید.
 3. اگر الزم است می توانید برای تأمین هزینه های 

دوران بازنشستگی خطر کنید 
یکی از مهم ترین جنبه های بازنشس��تگی که بسیاری از 
افراد در نظر نمی گیرند، میزان ریس��ک هایی است که برای 
تأمی��ن نیازه��ای درآمدشان باید بکنند. آی��ا مایلید بخش 
زیادی از پس انداز بازنشستگی خود را در سرمایه گذاری های 
خطرناکی مانند سهام قرار دهید؟ این نوع سرمایه گذاری ها 
دارای ت��وان بالق��وه برای تولید درآمد بیش��تر برای تأمین 

اهداف شما هس��تند، اما طبیعتا ریس��ک باالیی هم دارند. 
اگر ترجیح می دهید که با پس انداز بازنشستگی خود کمتر 
ریس��ک کنید و می دانید که برای تأمین هزینه های دوران 
بازنشس��تگی خود به پول بیشتری نیاز خواهید داشت سه 

گزینه پیش روی شماست:
• قبل از بازنشستگی بیشتر ذخیره کنید

• ب��ا کاهش شی��وه زندگ��ی و هزینه های خ��ود، درآمد 
بازنشستگی خود را کاهش دهید

• بیشتر کار کنید
تعیی��ن کنی��د چگون��ه می خواهید ب��ه اهدافی که در 
فهرست ت��ان  مش��خص کرده اید برسید. آی��ا منابع مالی 
کافی ب��رای انج��ام همه کارهای��ی ک��ه می خواهید در 
سال های بازنشس��تگی خ��ود انجام دهی��د، دارید؟ اگر 
ن��ه، چقدر مایل هس��تید که برای رسی��دن به رویاهای 
خ��ود فداکاری کنید؟ شاید نی��از باشد چند سال قبل از 
بازنشس��تگی بیش��تر کار کنید تا در آن دوران پس انداز 

بیشتری داشته باشید. 
4. طول عمرتان در دوران بازنشستگی را در نظر بگیرید
حرکت خ��ود  از کار تمام وقت به بازنشس��تگی را آسان  
نگیرید. به گفت��ه اداره تأمین اجتماعی، یک مرد ۶۵ ساله 
ام��روزه می تواند انتظار داشته باشد که به طور متوسط ۱۹ 
س��ال دیگر یعنی ت��ا ۸4 سالگی زندگی کند و یک زن ۲۲ 
سال دیگر یعنی تا سن ۸۷ سالگی عمر می کند. بس��ته به 
سالمت��ی و ژنتی��ک شما می توانید حتی ت��ا دهه ۹0 خود 
زندگی کنید. پیش از بازنشس��تگی، اطمینان حاصل کنید 
که می دانید چه کاری برای ۲0 سال آینده انجام می دهید 

و چطور می خواهید آن را تأمین مالی کنید.
Investopedia/ucan :منبع

چگونه می توانید برای سال های بازنشستگی خود برنامه ریزی کنید

 اجازه ندهید که تفکر کوتاه مدت
مانع موفقیت بلندمدت شما شود

تمایل شما برای صرفه جویی مقدار کمی پول در امروز، ممکن است درنهایت به هزینه های بسیار زیادی 
برای کسب وکار شما در آینده بینجامد.

احیاناً برخی صاحبان کسب وکار را دیده اید که ۱00درصد تصمیمات شان براساس چگونگی تأثیر فوری 
آن تصمیم بر جریان نقدی کسب وکار استوار باشد و منظور همه  تصمیمات است؛ از اینکه کدام حسابدار 
یا وکیل به کس��ب وکار مش��اوره دهد یا چه تصمیم بازاریابی می تواند درآمد را در این لحظه افزایش دهد، 
تا موارد جزئی مانند تشخیص اینکه کدام کارت اعتباری مشمول پاداش بازپرداخت به موقع خواهد شد.

اکثر کارآفرینان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و به دنبال هر ریالی هستند که می توانند صرفه جویی 
کنن��د، اما در مطالعه موردی ای��ن مقاله، شما متوجه می شوید که کاهش هر ری��ال هزینه می تواند فردا 

میلیون ها تومان هزینه در پی داشته باشد. در ادامه با زومیت همراه باشید.
تصمیمات کوتاه مدتی را که مانع رشد بلندمدت می شود، اتخاذ نکنید

این کارآفرین تنها در بازاریابی سرمایه گذاری می کند تا به فروش فوری و بازگشت فوری سرمایه گذاری 
در بازاریابی منجر شود. مشکل این است که او در حال اداره  یک کسب وکار B۲B است که باتوجه  به زمان 
طوالنی چرخه  فروش این نوع کس��ب وکار، هزینه کرد دارای بیش��ترین بازده ROI در حال حاضر ممکن 

است بهترین راه برای به حداکثر رساندن فروش بلندمدت نباشد.
به عن��وان مث��ال، اگر شما تمرکز خود را بر افزایش فروش، سود و بازگش��ت سرمایه  امروز خود معطوف 
کنی��د، به احتمال زیاد گوگل را به عنوان کانال بازاریابی اصلی خود انتخاب خواهید کرد و این به احتمال 
زیاد منجر به تراکنش های پایین تر تیکت خواهد شد، جایی که بودجه موردنیاز در حال حاضر مهیا بوده و 
می تواند همین امروز هزینه شود. اگر او بر بلندمدت متمرکز بود، شاید باید در نمایشگاه های تجاری بزرگ 
در صنعت خود سرمایه گذاری کند؛ جایی که که سفارش های بس��یار بزرگ می تواند اخذ شود، هرچند در 

یک جدول زمانی کندتر و طوالنی تر.
تالش برای بازگشت سرمایه  فوری، خوب است، اما نه در صورتی که شما درنهایت مجبور باشید ۱0 برابر 
ای��ن میزان فروش و سود را قربانی کنی��د. بهتر است که بر فرصت های ROI بزرگتر در درازمدت تمرکز 

کنید، حتی اگر این کار نیازمند مقداری سرمایه  جاری کوتاه مدت برای رفع شکاف باشد.
در مسائل استراتژیک سرمایه گذاری کنید، نتیجه  این سرمایه گذاری را خواهید دید

ب��ه این فرد حداقل ۱0 حس��ابدار و ۱0 وکیل معرفی شد تا به او در کس��ب وکارش کمک کند. تصویر 
کامل��ی از نقاط قوت و ضعف هر ی��ک ارائه شد و فردی از آنها که بهترین گزینه برای کمک به استراتژی 
موردنظ��ر بود توصی��ه شد. او تنها بر قیمت تمرکز کرد و ارزان ترین وکیل و حس��ابدار را در این فهرست 
انتخ��اب ک��رد. هیچ کدام از تجربه  M&A که نی��از به آن داشت و نرخ نفر-ساع��ت آنها کمی باالتر بود، 

برخوردار نبودند.
شم��ا نیاز به مش��اورانی دارید که نیازهای کس��ب وکار یا صنعت شما را بدانن��د. براساس تخصص این 

مشاوران، واقعا هرچقدر پرداخت کنید، در ازای آن چیزهایی به دست می آورید.
ارزان ترین راه حل را انتخاب نکنید، بهترین راه حل را انتخاب کنید

مش��اور سپس به این مش��تری در زمینه  راه اندازی انواع فناوری های آم��اده، فراهم کنندگان خدمات یا 
 ،CRM سایر راه حل های کس��ب و کار کمک می کرد. اینها شام��ل مواردی مانند آژانس تبلیغاتی، نرم افزار
شرک��ت SEO و . . . بود. دوباره مانند وکال و حس��ابداران، او نقاط ق��وت یا ضعف این راه حل ها را نادیده 
گرف��ت و فقط به قیمت پرداخت. به تنه��ا موردی که اهمیت می داد تاثیرگذاری سرمایه گذاری بر جریان 

نقدینگی امروز بود.
دیوانگ��ی را بس ک��ن! قیمت یک عامل اصلی است اما تنها عامل نیس��ت. پیداک��ردن راه حل هایی که 
بیش��ترین مزایا و کمترین معایب را با قیمتی قابل قبول ارائه می دهد، مهم تر است )که لزوماً ارزان ترین 

قیمت نیست.(
اجازه ندهید که تصمیمات کوتاه مدت شما، باعث ضربه زدن به تجربه  مشتری شما شود

یکی از تصمیمات کوتاه مدت او در انتخاب ارائه دهنده  خدمات حمل ونقل برای جابه جایی کاال از انبار به 
مشتریان بود. او حداقل پنج راه حل را در نظر گرفت و دوباره ارزان ترین گزینه را برای به حداکثر رساندن 
سود ناخالص انتخاب کرد. مش��کل این بود که او نکات مهم دیگر، مانند درصد تحویل های موفقیت آمیز 

آنالین هر فروشنده را مورد بررسی قرار نداد.
معل��وم شد که ارزان ترین عامل حمل ونقل، دارای باالترین نرخ تأخیر در تحویل به مش��تریان هم بود. 
حدس بزنید در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ مش��تریان شروع ب��ه شکایت در مورد حمل ونقل کردند و شرکت 
فروش ه��ای تک��راری را از دست داد. مجدداً، تصمیمات فروشندگان باید بیش��تر از یک تصمیم مبتنی بر 

قیمت باشد، تا مانع مواجه شدن مشتری با موقعیت هایی مانند مورد فوق شود.
تمرکز بر هدف خود را از دست ندهید

تمرک��ز وسواس��ی این کارآفرین بر جریان نقدی کوتاه مدت، تمام توج��ه او را به خود جلب کرده است. 
او گ��زارش درآمد ماهانه خود را بیرون می کش��د، ه��ر مورد هزینه را خط به خ��ط بررسی کرده و نحوه  
کاهش هزینه هر یک از موارد را بررسی می کند. او ساعت های زیادی صرف همین هدف می کند. تبریک 
می گوییم، شما چند دالر صرفه جویی کردید، اما برای اینکه همین ساعت های گرانبها را برای پیدا کردن 
نحوه  هدایت درآمدهای خود به قله های جدید صرف نکردید، باید شرمس��ار شوید. این امر مهم تر است و 

نیازمند توجه بیشتر است.
شم��ا ممکن است ۱0 ه��زار دالر در هزینه های ماهانه  خود صرفه جویی ک��رده باشید، اما شما احتماال 
ب��ا تمرکز انرژی خ��ود در این حوزه، به میزان ۱00 هزار دالر در ماه ب��ه درآمد خود ضرر رسانده باشید. 
نکته اینجا است: شما باید زمان خود را اولویت بندی کنید و به بهترین روش ممکن سرمایه گذاری کنید.

بنابراین، نتیجه اخالقی داستان اینجا است: ارزان نباشید! بله، شما می خواهید هزینه های خود را پایین 
بیاورید، اما نمی خواهید تصمیمات مبتنی بر جریان نقدی بگیرید که در نهایت به ضرر شما منتهی شود. 
هر تصمیم کس��ب وکار نیاز به انجام کاری دارد که در بلندمدت برای کس��ب وکار مناسب باشد و نه صرفاً 
آنچه که بهترین سودآوری فوری را به همراه دارد. اطمینان حاصل کنید که کس��ب وکار شما به درستی 
سرمایه گذاری شده است تا اجازه  راه حل »درست« را بدهد، راه حلی که بهترین شانس موفقیت بلندمدت 

را داشته باشد.
ب��ه یاد داشته باشید که به حداکثر رسان��دن همزمان رشد بلندمدت و سودآوری کوتاه مدت امکان پذیر 

نیست. شما باید یکی را انتخاب کنید.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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