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سامانه تکمیلی نیما راه اندازی می شود

 دفاع تمام قد همتی
از سامانه نیما

فرصت امروز: بازار ارز همچنان پرنوس��ان اس��ت، اما این تنها قیمت ها نیس��ت که بی تکلیفند و مدام باال و پایین می روند، بلکه 
تصمیمات کالن اقتصاد هم همین وضعیت را دارند. تا چند روز پیش صحبت ها حاکی از پایان رانت ارزی و حذف دالر 4200 تومانی 
بود. نهادهای مختلف در گزارش هایی دالر 4200 تومان و سیاست نرخ ارز ترجیحی را ناکارآمد اعالم کردند و بعد هم زمزمه هایی 
از حذف این نرخ ترجیحی به میان آمد، اما زمانی که پای عمل به میان آمد، این موضوع مس��کوت ماند. ابتدا معاون وزیر صمت و 
دبیر ستاد تنظیم بازار بود که ابتدای هفته در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران گفت که »فعال دالر 4200 تومانی 
حذف نمی شود.« عباس قبادی در پاسخ به این سوال که آیا کاالهای اساسی با قیمت ارز 4200 تومانی به سفره مردم می رسد یا...

کدام بازار در خردادماه امسال بیشترین بازدهی را داشت؟

برندگان بورسی، بازندگان ارزی
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نظرسنجی جالب »ایسپا« درباره ارتباط میان وضعیت اقتصادی مردم با مصرف برنج

هزینه خانواده های ایرانی ۵۰درصد بیشتر شد

1۰راز موفقیت از زبان تراویس کاالنیک 
11مهارت سازماندهی که هر رهبر ی به آن نیاز دارد

B2B 1۰ استراتژی برتر بازاریابی در حوزه
3 ترند اشتباه در مورد شبکه های اجتماعی

برندها چگونه ارزش گذاری می شوند؟
ارزش پیشنهادی برند چیست؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

هم بنیان گذار فیس بوک می گوید 
لیبرا قدرت خیلی زیادی به 

شرکت ها می دهد

3
یک کارشناس اقتصاد مسکن پیش بینی کرد که در آینده به 

جز در برخی شرایط خاص، امالک تجاری شانس به 
مراتب کمتری از امالک مسکونی خواهند داشت...

پیش بینی قیمت امالک تجاری در ماه های آینده

 خانه گران تر می شود
یا مغازه؟

یادداشت
 بیم ها و امیدهای

استارت آپی

چندی پی��ش آیین نامه حمایت 
از ش��رکت های نوپ��ا و ی��ا همان 
طرح نوآفرین تصویب شد؛ طرحی 
که ف��ارغ از نق��د آن، نقطه آغاز و 
استارت آپی  اکوسیستم  در  امیدی 
ای��ن ط��رح  ب��ود. قطع��اً  ای��ران 
می توانس��ت بهتر از این باشد، اما 
س��اختارهای  محدودیت های  باید 
دولتی را نیز در نظر گرفت. مطالعه 
می دهد  نش��ان  نوآفرین  آیین نامه 
تدوین کنن��دگان آن قطعاً دانش و 
نگرش باالی��ی در زمینه حکمرانی 
و سیاس��ت گذاری داش��ته اند و در 
بس��یاری موارد قص��د اصالح رویه 
و یکپارچگی اقدامات دستگاه های 
اجرایی داشته اند، اما این نکته هم 
به وضوح مشهود است که کماکان 
دولت تصویری نزدیک و نه چندان 
شفاف از اکوسیس��تم استارت آپی 
دارد، ک��ه البت��ه در ویرایش ه��ای 
بعدی این طرح قطعاً بهبود خواهد 

یافت.
ش��به  ادبی��ات  از  ف��ارغ  اگ��ر 
علم��ی در یک بخش بندی س��اده 
اس��تارت آپ ها را ب��ه س��ه بخش 
تقس��یم کنی��م می توانی��م بخش 
ب��ذری  اس��تارت آپ های  را  اول 
را  دوم  بخ��ش  پیش ب��ذری،  و 
در ح��ال رش��د و بخ��ش س��وم 

اس��تارت آپ های  را 
3رشدیافته عنوان کنیم...
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صنعت اس��تخراج ارزهای مجازی به تازگی به عنوان متهم افزایش 
مصرف برق در کشور معرفی ش��ده، اما برخی کارشناسان می گویند 
ای��ن صنعت نه تنه��ا باعث کمبود انرژی نیس��ت بلکه از ظرفیت های 
آن می ت��وان عالوه بر دور زدن تحریم ها ب��رای کاهش اتالف انرژی، 
پرداخت بدهی های برقی، توس��عه نیروگاه ه��ا و حتی کاهش قیمت 

برق مشترکان نیز استفاده کرد.
ب��ه گزارش ایرنا، موضوع ماینینگ )اس��تخراج ارزهای مجازی( که 
موضوعی ناش��ناخته در کشور به ش��مار می رود، در روزهای اخیر به 
دلیل نگرانی از افزایش مصرف برق و احتمال کمبود این حامل انرژی 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. معاون ب��رق و انرژی وزیر نیرو در این 
باره گفته اس��ت: برای تولید هر واحد ارز مجازی »بیت کوین« نیاز به 
مصرف ۷2 هزار کیلووات برق بوده و به اندازه مصرف 2۸ مش��ترک، 

برق استفاده می شود که ادامه چنین روندی خطرناک است.
همای��ون حائری هش��دار داده اس��ت: اگر روند اس��تخراج ارزهای 
مج��ازی ب��ه همین نحو ادامه یاب��د پیش بینی می ش��ود مصرف آنها 
به بیش از 2 هزار مگاوات برس��د. نکته مه��م درباره ارزهای مجازی 
این اس��ت که این نوع ارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکزی که دارند 
خارج از دامنه تحریم های آمریکا هستند، بنابراین در زمان تحریم از 

ابزارهای کارآمد برای دور زدن تحریم های واشنگتن هستند.
در همین زمینه، خبرنگار ایرنا به س��راغ محمد شرقی، دبیر انجمن 
بالک چی��ن ایران رفته و نظر او را درباره ادعاهای مطرح ش��ده مبنی 
بر افزایش بی رویه مصرف برق کش��ور توسط مزارع استخراج ارزهای 
دیجیتال جویا شده اس��ت. او برخالف ادعاهای مطرح شده می گوید: 
س��اماندهی و توس��عه مزارع اس��تخراج ارزهای مجازی نه تنها باعث 
افزایش مصرف برق کشور نشده، بلکه در صورت ساماندهی و توسعه 
شهرک های ماینینگ می توان از آن برای احداث نیروگاه های جدید، 
پرداخت بدهی های سنگین این صنعت، کاهش اتالف انتقال و توسعه 

شبکه برق کشور استفاده کرد.
مزیت های استفاده از ارزهای مجازی در زمان تحریم

دبیر انجمن بالک چین ایران گفت: کش��ورمان که از یکس��و دچار 
تحریم اس��ت و از سوی دیگر دارای حجم گسترده واردات و صادرات 
و می تواند بخشی از کمبود ارز را از این طریق جبران کرده و تا حدی 

تحریم ها را دور بزند.
محمد ش��رقی خاطرنشان کرد: در بس��یاری از کشورهای اروپایی، 
آسیایی، آفریقایی و حتی آمریکایی برخی ارزهای مجازی به رسمیت 
شناخته شده اند که می توان به جای مبادله مستقیم از طریق بانک ها 
ب��ا اس��تفاده از این نوع ارزه��ای دیجیتال، اقدام ب��ه پرداخت پول و 

تامین کاال کرد.
دبی��ر انجمن بالک چین ایران با اش��اره به دو ش��یوه تهیه ارزهای 
مجازی  ادامه داد: برای اینکه ای��ران بتواند از رمزارزها برای دورزدن 
تحریم و مبادالت بین المللی اس��تفاده کند باید این ارزها را داش��ته 
باش��د که برای دسترسی به آنها یا باید این ارزها را از خارج از کشور 
خریداری کند یا اینکه به تولید آنها در داخل )ماینینگ( اقدام کند.

وی افزود: خرید ارزهای دیجیتال از طریق فروش��نده  های خارجی، 
محدودیت های��ی دارد و باع��ث خ��روج پول و ارز فیزیکی از کش��ور 
می ش��ود، اما استخراج این نوع ارزها در داخل نه تنها از خروج پول از 
کش��ور جلوگیری کرده بلکه باعث ارزآوری در شرایط سخت تحریم 

نیز می شود.
دبی��ر انجم��ن بالک چین ای��ران ب��ه ماینینگ و مزارع اس��تخراج 
رمزارزها اش��اره کرد و افزود: به فرآیند اس��تخراج ارزهای دیجیتال، 
صنع��ت »ماینینگ« و ب��ه مراکز تولید این ارزه��ا، مزرعه یا »فارم« 

گفته می شود.
ش��رقی افزود: در صنعت ماینینگ، نف��ت و گاز به انرژی برق و در 
نهایت به محصول ارز دیجیتال تبدیل می شود که به عنوان یک پول 

مجازی می توان برای مبادالت مالی از آن استفاده کرد.
مزیت اقتصادی ایران در تولید ارزهای مجازی 

وی ب��ا بیان اینک��ه تولید ارزه��ای دیجیتال در کش��ور به عنوان 
خام فروش��ی یا هدردهنده برق و منابع انرژی نیست، گفت: متاسفانه 
برخی از صنعت استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان هدردهنده برق 
و انرژی نام برده و تالش می کنند که مشکل کمبود برق کشور را به 
گردن این صنعت بیندازند، اما باید توجه داشت که ارزهای دیجیتال 
به عنوان یک محصول نهایی در چرخه تولید انرژی به شمار می روند 

که بازده و سودآوری بسیار باالیی برای کشور به دنبال دارند.
دبی��ر انجمن بالک چین ایران به مزی��ت اقتصادی بخش انرژی در 
کش��ور اش��اره کرد و گفت: ایران دارای بزرگترین منابع گازی و نفت 
دنیاست که به جای خام فروشی باید آن را به محصول با ارزش افزوده 
باالتر تبدیل کرد و در ش��رایط کنونی که فروش انرژی با مش��کالت 
زیادی رو به رو اس��ت، ارزهای دیجیت��ال می تواند یکی از مهمترین، 

با ارزش ترین و پرکاربردترین این محصوالت باارزش به شمار رود.
مقصر مصرف باالی برق، مزارع استخراج ارزهای دیجیتال نیستند

این کارش��ناس ارزهای دیجیتال به اعتراضات اخیر درباره افزایش 
مصرف برق کش��ور در مزارع استخراج ارزهای دیجیتال اشاره کرد و 
گف��ت: در روزهای اخیر به علت باالرفتن میزان مصرف برق این گونه 
ادعا شده که مش��کالت کمبود برق ناشی از فعالیت مزارع استخراج 

ارزهای دیجیتال است.
ش��رقی افزود: عده ای تالش می کنند که مشکل مصرف باالی برق 
و احتم��ال کمبود و قط��ع برق را به گردن مزارع اس��تخراج ارزهای 
دیجیتال بیندازند، اما ما همه س��اله با مش��کل مصرف باالی برق در 
فصل تابس��تان مواجه بوده ایم در حالی که مزارع اس��تخراج ارزهای 

دیجیتال بیش از دو سال است که در کشور گسترش یافته اند.
وی تاکید کرد: در واقع، این درس��ت نیس��ت که صنعت ماینینگ 
به عنوان مقصر کمبود برق معرفی ش��ود زیرا در س��ال های دور نیز 
همواره معضل ناپایداری شبکه برق در کشور در فصل تابستان وجود 

داشته است.
کمک ارزهای مجازی برای رفع مشکل کمبود برق

این کارش��ناس ارزه��ای دیجیتال گفت: مزارع اس��تخراج ارزهای 
دیجیتال نه تنها باعث هدررفتن منابع انرژی نمی شود بلکه می توانند 
ب��ه رفع بیماری مزمن صنعت برق یعن��ی کمبود پول کمک کرده و 

این صنعت را توسعه دهند.
دبیر انجمن بالک چی��ن ایران ادامه داد: مزارع اس��تخراج ارزهای 
دیجیت��ال می توانند درآمدزای��ی صنعت ب��رق را افزایش داده حتی 
قیمت ب��رق تولیدی برای مردم و مصرف کنن��دگان نهایی را کاهش 

دهند.
ش��رقی با بیان اینکه یکی از مش��کالت مهم در صنعت برق ضریب 

بار )نس��بت مصرف و تولید برق( اس��ت، اضافه کرد: اوج مصرف برق 
کش��ور مربوط به تعداد محدودی از روزهای گرم فصل تابستان است 
ک��ه حتی مصرف برق به حدود ۵۵ هزار مگاوات نیز افزایش می یابد، 
این در حالی اس��ت که میانگین مصرف ساالنه برق کشور حدود ۳۳ 
هزار مگاوات اس��ت که نشان می دهد که بالغ بر ۳۷درصد از ظرفیت 

تولید این صنعت در طول سال بدون استفاده باقی می ماند.
وی ادام��ه داد: وزارت نی��رو می تواند ش��رایطی را فراهم کند تا از 
ظرفیت خالی نیروگاه ها در طول س��ال ب��رای ماینینگ و درآمدزایی 

برای صنعت برق استفاده کند.
»ماینینگ« مرهمی برای بیماری مزمن بدهکاری صنعت برق

دبی��ر انجمن بالک چی��ن ایران اضافه ک��رد: دولت هزینه بس��یار 
باالی��ی را صرف تولید ب��رق می  کند که به صورت یاران��ه در اختیار 
مصرف کنن��دگان ق��رار می گی��رد و این موض��وع باع��ث بدهکاری 
ح��دود 42 ه��زار میلی��ارد تومانی صنعت برق ش��ده اس��ت، اما در 
صورت ایجاد مزرعه های اس��تخراج ارز دیجیت��ال در کنار نیروگاه ها 
می  توان س��ودآوری صنع��ت برق را باال برده و بدین ترتیب مش��کل 
بده��کاری صنعت برق نیز بهبود بیابد. ش��رقی با طرح امکان کاهش 
قبض برق مش��ترکان عادی اضافه کرد: با افزایش س��ودآوری صنعت 
نیروگاهی از طریق ایجاد مزارع ماینینگ، سرمایه گذاران جدید برای 
احداث نیروگاه های جدید ترغیب خواهند ش��د و بدین ش��کل، موج 
نیروگاه س��ازی تجدیدپذی��ر در مقیاس کوچک که متاس��فانه اکنون 
حدود یک درصد از کل تولید برق کشور را تشکیل داده در کشور به 

راه افتاده و هزینه تولید هرچه بیشتر کاهش خواهد یافت.
این کارشناس ارزهای دیجیتال ادامه داد: براساس آمار حدود یک 
ماه و در بعضی از س��اعات تابستان، پیک مصرف برق وجود دارد، اما 
در س��ایر روزهای سال و ساعات با کاهش مصرف برق مواجه هستیم 

که می شود در آن روزها به تولید ارزهای دیجیتال اقدام کرد.
وی اضافه کرد: در صورت افزایش بهره وری و س��ودآوری نیروگاه ها 
حتی می توان نس��بت به کاهش بهای برق مصرفی مش��ترکان عادی 

و مردم اقدام کرد.
احداث شهرک های استخراج ارزهای مجازی در کنار نیروگاه ها

دبی��ر انجمن بالک چین ای��ران با ارائه پیش��نهادی گفت: از جمله 
راهکارهای��ی که پیش��نهاد می ش��ود ایجاد ش��هرک ها و مزرعه های 

استخراج ارزهای دیجیتال در کنار نیروگاه هاست.
ش��رقی اضافه کرد: راه ان��دازی این ش��هرک ها و مزرعه ها می تواند 
ضری��ب بار بیش��تری را برای صنعت برق کش��ور ایج��اد کرده که با 
ضریب بار باالتر، میزان سودآوری افزایش، زمان بازگشت سرمایه در 
صنعت برق کاهش و نرخ بازگش��ت س��رمایه در صنعت برق افزایش 

می یابد.
وی افزود: س��اماندهی مزارع اس��تخراج ارزهای دیجیتال، افزایش 
درآمدزایی برای س��رمایه گذاران و افزایش درآمد ارزی برای کشور از 

مزیت های احداث این شهرک هاست.
این کارشناس ارزهای دیجیتال اضافه کرد: این شهرک ها می تواند 
در قالب ش��هرک های فناوری احداث شود که هزینه برق، خدمات و 

پشتیبانی از دستگاه های تولید ارز دیجیتال در آنها مشخص است.
وی خاطرنش��ان کرد: بدین طریق، عالقه مندان و س��رمایه گذاران 
می توانند دس��تگاه های اس��تخراج خود )ماینر( را به این ش��هرک ها 

ب��رده و نص��ب کنن��د و در نهای��ت پ��س از پرداخت هزین��ه تولید 
ب��رق و هزینه ه��ای جانبی، ارز دیجیتال استخراج ش��ده به حس��اب 

سرمایه گذاران واریز می شود.
کاهش اتالف در خطوط انتقال برق

دبیر انجمن بالک چین ایران به کمک ماینینگ برای حل مش��کل 
اتالف انرژی در ش��بکه توزیع اش��اره کرد و گفت: مشکل دیگری که 
در کش��ور وجود دارد اتالف باالی انرژی در خطوط انتقال برق است 
که احداث مزارع اس��تخراج ارزهای دیجیت��ال در نزدیکی نیروگاه ها 

می تواند این مشکل را کاهش دهد.
ش��رقی یادآور شد: این راهکار در کشورهای در حال توسعه کاربرد 

دارد به طور مثال کشور چین از این راهکار استفاده می کند.
وی افزود: وجود هزاران کیلومتر خط انتقال برق که با هدف انتقال 
برق به روس��تاها و شهرهای دوردس��ت احداث شده باعث هدررفت 

هزاران مگاوات برق در طول مسیر می شود.
این کارش��ناس ارزهای دیجیتال با بیان اینکه براس��اس گزارش ها 
میزان اتالف برق در خطوط انتقال اکنون به حدود ۱۱درصد رسیده 
اس��ت، اضافه کرد: از طریق توسعه مزارع استخراج ارزهای دیجیتال 

می توان جلوی اتالف انرژی را گرفت.
دبی��ر انجمن بالک چین ایران اضافه کرد: سال هاس��ت که موضوع 
احداث نیروگاه های برق کوچک مقیاس در مناطق دوردس��ت کشور 
مطرح ش��ده، اما به دلیل صرفه اقتصادی پایین، سرمایه گذاران از آن 

استقبال نکرده اند.
ش��رقی خاطرنش��ان کرد: با توجه به مصرف پایین برق در مناطق 
حاش��یه ای و دوردس��ت، اح��داث نیروگاه ه��ا در آن مناط��ق صرفه 
اقتصادی پایینی دارد، بنابراین س��رمایه گذاران تمایلی برای ورود به 
این بخش را ندارند اما در صورت احداث مزرعه های استخراج ارزهای 
دیجیت��ال در کنار این نیروگاه های کوچک می توان س��ودآوری برای 
س��رمایه گذاران را تضمین کرد بدین ترتیب آنها ترغیب خواهند شد 

تا در این مناطق سرمایه گذاری کنند.
بالتکلیفی در صدور مجوز مزارع استخراج ارزهای مجازی 

این کارش��ناس ارزهای دیجیتال با انتقاد از بالتکلیفی و عدم اقدام 
نهاده��ای مس��ئول برای س��اماندهی و صدور مجوز برای اس��تخراج 
ارزهای دیجیتال گفت: از حدود یک سال پیش که موضوع گسترش 
ای��ن مزارع داغ ش��د بارها با نهادها و وزارتخانه ه��ای مختلف دولتی 
تم��اس گرفته و خواس��تار صدور مجوز برای آنها ش��دیم، اما پاس��خ 
همه دس��تگاه های دولتی این بود که فعاًل مج��وزی برای این مزارع 
صادر نمی ش��ود اما می توانید بروید و آنه��ا را راه اندازی کنید، اما به 
یکب��اره در هفته های اخیر که میزان مصرف ب��رق باال رفته اقدام به 
تعطیلی این مزارع اس��تخراج کرده اند که بلوکه ش��دن بیش از ۱00 
هزار سرمایه گذاری انجام شده در این بخش را به دنبال داشته است.
دبیر انجمن بالک چین ایران تصریح کرد: اکنون بس��یاری از مزارع 
استخراج ارزهای دیجیتال به ادعای غیرقانونی بودن توقیف شده اند. 
س��وال این است که چرا در ماه های گذشته که خواستار صدور مجوز 

برای این مزارع بودیم به آنها مجوز نداده و تعلل کردند.
وی تصریح کرد: برخورد س��لبی در ای��ن بخش، جواب نمی دهد و 
بهتر اس��ت به ج��ای این نوع برخوردهای قهری، به س��اماندهی این 

صنعت اقدام کرد.

مزارع استخراج ارزهای دیجیتال؛ دشمن یا منجی صنعت برق؟!

امید هاشمی
کارشناس کارآفرینی



فرصت امروز: تازه ترین نظرس��نجی ملی مرکز افکارس��نجی دانش��جویان ایران 
)ایس��پا( نش��ان می دهد که بیش از ۵۱درصد مردم در یک س��ال گذشته هر روز 
برنج مصرف کرده اند. همچنین در میان کس��انی که وضع اقتصادی خود را »بد« 
ارزیاب��ی کرده اند، بیش از 90درصد گفته اند که ه��ر روز یا چند بار در هفته برنج 

مصرف می کنند.
در این نظرس��نجی که به منظور بررسی ارتباط میان وضعیت اقتصادی مردم با 
مصرف برنج در روزهای ۳۱ اردیبهشت ماه و یکم خردادماه امسال به صورت تلفنی 
با جامعه آماری ش��هروندان کل کشور )اعم از ش��هر و روستا( انجام شده است، از 
کل کس��انی که وضع اقتصادی خود را »بد« ارزیابی کرده اند، 90.6درصد گفته اند 
هر روز یا چند بار در هفته برنج مصرف می کنند. این میزان برای طبقه »متوسط« 
96.۷درص��د و برای طبقه ای که وضعی��ت اقتصادی خود را »خوب« ارزیابی کرده 

است، 9۳.۸درصد بوده است.
همچنین در بخش دیگری از این نظرسنجی، از پاسخگویان پرسیده شده است: 
»در خانواده شما در یک سال گذشته تا چه حد برنج مصرف شده است؟« در پاسخ 
به این س��وال، ۵۱.۱درصد مردم گفته اند در یک سال گذشته هر روز برنج مصرف 
کرده اند. این در حالی است که 4۳.۱درصد پاسخگویان اعالم کرده اند در یک سال 
گذش��ته چند روز در هفته، 4.۸درصد پاس��خگویان چند روز در ماه و 0.۵2درصد 

پاسخگویان چند بار در سال برنج مصرف کرده اند.
براساس اعالم مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(، همچنین 0.۳درصد 
پاسخگویان اعالم کرده اند در یک سال گذشته اصاًل برنج مصرف نکرده اند. در عین 

حال، 0.۳درصد پاسخگویان نیز به سوال ایسپا پاسخی نداده اند.
افزایش ۵۰درصدی هزینه خانوارهای ایرانی

در همین حال، تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص تورم نشان می دهد 
که هزینه خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه ای از کاال و خدمات در خردادماه 

امسال ۵0درصد بیشتر شده است.
گزارش رس��می مرکز آمار ایران، نشان دهنده آن است که تورم بار دیگر افزایش 
یافته و به روند رو به رش��د خود در ماه های گذشته ادامه داده است؛ به طوری که 
تورم ساالنه با رشد ۳.4درصدی نسبت به اردیبهشت ماه به ۳۷.6درصد در خردادماه 
9۸ رسیده است. این در حالی است که بررسی وضعیت هزینه ای خانوارهای ایرانی 
در خردادماه امس��ال نس��بت به همین ماه در سال گذشته نش��ان داد که به طور 

میانگین ۵0.4درصد هزینه های آنها افزایش یافته است.
تازه ترین گزارش ش��اخص تورم نشان می دهد که تورم خردادماه به ۳۷.6درصد 
رسیده و تورم خردادماه نسبت به تورم اردیبهشت ماه ۳.4درصد رشد داشته است.
به تعبیر مرکز آمار ایران، در خردادماه امسال عدد شاخص کل به ۱۷4.9درصد 
رس��یده که نس��بت به ماه قبل 0.۸درصد افزایش را نش��ان می دهد. درصد تغییر 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵0.4درصد است یعنی خانوارهای کشور 
به طور میانگین برای تهیه یک مجموعه کاال و خدمات یکسان بیش از ۵0درصد 
بیش��تر از خرداد سال 9۷ هزینه کرده اند. این میزان نسبت به ماه قبل ۱.۷درصد 

کاهش یافته است.
همچنین ش��اخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نس��بت به ماه قب��ل 0.2درصد کاهش و در گروه عم��ده »کاالهای غیرخوراکی و 
خدم��ات« ۱.۳درصد افزایش نش��ان می دهد. درصد تغییرات ش��اخص قیمت در 
خردادماه امس��ال نسبت به خردادماه پارس��ال برای این دو گروه به ترتیب ۷۵.0 

و 40.4درصد است.
ش��اخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در خردادماه ۱۳9۸ به عدد 
۱۷۳.۳رسید که نسبت به ماه قبل 0.۸درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 49.۳درصد است که نسبت به ماه قبل 

)۵0.۷درصد( ۱.4 واحد درصد کاهش داشته است.

و اما در روس��تاها  ش��اخص قیمت کل برای خانوارهای روس��تایی کش��ور در 
خردادماه ۱۳9۸ به عدد ۱۸۳.۳ رس��ید که نس��بت به ماه قبل 0.۷درصد افزایش 
نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵6.۵درصد 

است که نسبت به ماه قبل )۵9.6درصد( ۳.۱ واحد درصد کاهش داشته است.
نان و غالت گران شد، سبزیجات و گوشت ارزان

بیش��ترین افزایش قیمت در گروه خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات مربوط 
ب��ه نان و غالت اس��ت. در این گ��روه ماکارونی، انواع برنج ایرانی و بیس��کوئیت با 
افزای��ش قیمت قابل توجه به فروش رس��یده اس��ت. انواع چای و ماءالش��عیر هم 
بیشترین افزایش قیمت را در بین نوشیدنی ها داشته و در گروه محصوالت خوراکی 
غیرطبقه بندی شده سرکه، خیارشور و زعفران بیش از دیگر محصوالت گران شده 
اس��ت. در گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمات بیش��تر افزای��ش قیمت در گروه 
مبلمان و لوازم خانگی حاصل ش��ده و گروه پوشاک و کفش هم بیشترین افزایش 

قیمت را نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته اند.
در یک کالم، در بین کاال و خدماتی که مردم در ماه گذشته مورد استفاده قرار 
داده اند، باالترین س��طح تورم نسبت به خردادماه سال گذشته مربوط به دخانیات 
با ۱09درصد بوده اس��ت، اما تورم در گ��روه خوراکی ها بیش از ۷4درصد گزارش 
شده که در این گروه »گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن« با 96.4 و »گوشت 
قرمز و گوشت ماکیان« 9۵ و »ماهی ها و صدف داران« با ۱0۷درصد باالترین تورم 

را داشته اند.
همچنین مس��کن در مقایسه با خردادماه س��ال گذشته 26درصد، »شکر، مربا، 
عس��ل، ش��کالت و ش��یرینی« با ۸۵درصد و »لوازم خانگی« با ۸۳درصد، »تفریح 
و فرهنگ« ۷۵درصد افزایش هزینه دارند. در بررس��ی تورم س��االنه باید گفت که 
باالترین س��طح تورم به دخانیات با ۱24درصد اختصاص دارد و بعد از آن گوشت 

قرمز و گوشت سفید با بیش از ۷0درصد در رده های بعدی قرار دارد.

نظرسنجی جالب »ایسپا« درباره ارتباط میان وضعیت اقتصادی مردم با مصرف برنج

هزینه خانواده های ایرانی ۵۰درصد بیشتر شد

آمارها حاکی اس��ت که ارزه��ای دیجیتال رمزنگاری ش��ده همچون 
بیت کوی��ن در ترکی��ه و منطقه آمریکای التین از محبوبیت بیش��تری 

برخوردار شده اند.
به گزارش ایس��نا، تازه ترین آمارهای مؤسس��ه تحقیقاتی استاتیستا 
)statista( نش��ان می ده��د که کاربران ترکیه و کش��ورهای آمریکای 
التین نسبت به سایر نقاط جهان از خریداری، استخراج و سرمایه گذاری 

در ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده استقبال بیشتری نشان داده اند.
با توج��ه به اهمیت روزاف��زون ارزهای دیجیتال رمزنگاری ش��ده در 
جهان، کاربران زیادی به اس��تخراج و سرمایه گذاری در آنها روی آورده 

و از این طریق سعی دارند که ثروت هنگفتی را به جیب بزنند.
فن��اوری ارزه��ای دیجیتالی رمزپای��ه همچون بیت کوی��ن یک پول 
رمزنگاری ش��ده است، این امکان را به کاربران می دهد که بدون نیاز به 
هیچ بانکی مبادالت مالی خود را انجام دهند و همچنین هویت طرفین 
معامله نیز ناش��ناس باقی می مانند. ارزهای دیجیتالی رمزنگاری ش��ده 

باید توس��ط س��خت افزارهای قدرتمن��دی که معم��والً کارت گرافیک 
موجود در ابررایانه هاست، استخراج یا به اصطالح ماینینگ شوند.

گفته می ش��ود ارزه��ای دیجیتالی رمزپایه غیرقابل هک هس��تند و 
باید به صورت ناش��ناس و با اس��تفاده از س��خت افزارهای قدرتمندی از 
پلتفرم های مخصوص استخراج این نوع ارزهای مجازی، استخراج یا به 

اصطالح ماینینگ شوند.
بس��یاری از کش��ورهای جه��ان در ابتدا در تالش بودن��د تا این پول 
بی افس��ار را کنترل ک��رده و معامالت ب��ا آن را تا حد ام��کان محدود 
کنن��د، چراکه آنها بر این باورن��د بیت کوین به تجارت های غیرقانونی و 
غیرمجاز همچون تجارت اس��لحه، تجهیزات تروریس��تی، قاچاق دارو و 
مواد مخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی توانند 
طرفین معامله را شناس��ایی و ردگیری کنند، باعث س��هولت استفاده 
از آن می ش��ود. این در حالی اس��ت که برخی دیگر از کشورها با وضع 
قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده 

را مج��از اعالم کرده اند. براس��اس این گزارش، ترکی��ه، برزیل، کلمبیا، 
آرژانتی��ن، آفریقای جنوبی، مکزیک، ش��یلی، چین، اندونزی، اس��پانیا، 
روس��یه، دانمارک، استرالیا، انگلس��تان، ایاالت متحده آمریکا، فرانسه، 
آلم��ان و ژاپن ب��ه ترتیب کش��ورهایی از جه��ان بوده اند ک��ه در آنها 
بیش��ترین آمار اس��تقبال از ارزهای دیجیتال رمزنگاری ش��ده همچون 
بیت کوین به ثبت رس��یده است. طی چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی 
رمزنگاری ش��ده بس��یاری همچون بیت کوین، مونرو، ریپ��ل و اتریوم از 
محبوبیت و اس��تقبال بی نظیری برخوردار ش��ده و کاربران بسیاری در 
جهان به دنبال اس��تخراج و تبدیل پول ه��ای خود به ارزهای دیجیتالی 
هس��تند، چراکه این روزها بس��یاری از افراد با خرید و اس��تخراج این 
ارز توانس��ته اند به پول زیادی دس��ت پیدا کنن��د. چندی پیش بود که 
کارشناسان پیش بینی کرده بودند با شکوفایی فناوری بالک چین، روند 
اس��تخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری ش��ده نیز صعودی خواهد شد و 

رشد قابل مالحظه ای را تجربه خواهد کرد.

با وجود تمام موفقیت هایی که در سیاست های اقتصادی شینزو آبه، نخست وزیر 
ژاپ��ن، رخ داده قیمت ه��ای کاال و خدمات برای مصرف کنن��دگان در ژاپن خیلی 
آهس��ته تر از هدف 2درصدی بانک مرکزی این کشور افزایش می یابد. هدف گیری 
نرخ تورم پایین تر از 2درصد در کش��وری که نرخ بیکاری پایین است قابل پذیرش 
است، به خصوص چون فروش دارایی در سطحی باقی خواهد ماند که سیاست های 

مالی ژاپن را خنثی می کند.
به گزارش رویترز، در س��ال 20۱2، وقتی آبه برای دور دوم به قدرت بازگش��ت، 
فارغ التحصیالن دانشگاه های ژاپن برای پیداکردن کار مناسب مشکل داشتند. حاال 
با هفت س��ال زندگی در دوران »آبه نومیک«، آنها چنین مش��کالتی را کمتر دارند. 
در واقع، به قدری کمبود نیروی کار در کش��ور وجود دارد که برای هر تقاضای کار 
کمی بیش از ۱.6 شغل مناسب ارائه می شود و در کلیت این اقتصاد، کنار گذاشتن 
عرضه شدید کاال و خدمات به چشم می خورد که آبه از دولت قبلی به ارث برده بود.

با این حال، سرمایه گذاران به ویژه در بازار اوراق قرضه نگران نرخ های تورم پایین 
یا حتی منفی هستند چراکه این مسئله را یک پدیده »استثنایی« در نظر می گیرند 
که تجار و بانک داران را از رسیدن به فرصت های کسب سود بی نصیب می کند. آنها 
نگران این هس��تند که این وضعیت تا مدتی دوام داشته باشد. نرخ تورم ژاپن حول 
و حوش یک درصد اس��ت و ش��اید برای افزایش بیشتر آن مشکالتی وجود داشته 
باشد حتی اگر نرخ اشتغال باال بماند. فناوری های نوین مثل هوش مصنوعی در حال 

جایگزین ش��دن به عنوان نیروی کار اس��ت که به این معنا است که طبقه متوسط 
کمتر قادر خواهد بود تقاضای دستمزد بیشتر کند.

این امر لزوما مشکلی به حس��اب نمی آید. به شرط تغییرنکردن دیگر مولفه های 
اقتصادی، تورم ناخوشایند است چون درآمد خالص خانوار را کاهش می دهد. معموال 
این طور فرض گرفته می شود که وقتی تورم خفیفی وجود دارد بیکاری راحت تر از 
زمانی که هیچ تورمی وجود ندارد کاهش پیدا می کند، اما در مورد ژاپن، جایی که 
نرخ اش��تغال بسیار باال است، نصف ش��دن هدف گذاری تورم نگرانی جدی ای ایجاد 

نمی کند.
یکی از پیش بینی های احتمالی برای آینده ش��اید این باشد که آمریکا و منطقه 
ی��ورو تورم 2درصدی را ه��دف خود قرار دهند که به ای��ن ترتیب، نرخ مبادله ین 
روی کاغذ تا حدود س��االنه یک درصد افزایش می یابد. این اتفاق ممکن اس��ت در 

کوتاه مدت تاثیراتی روی رقابت پذیری صادرکنندگان ژاپنی داشته باشد.
با وجود این، چنین تغییرات ارزی ای در مقایس��ه با نوس��ان های معمول نس��بتا 
کم دامن��ه خواهد بود. برای مثال، نرخ برابری ین در برابر دالر در بازه محدودی که 
کمتر از ۱0درصد در کل سال 20۱9 برآورد می شود خواهد بود. همچنین در عین 
اینکه ش��اید ارزش ین از جنبه های صوری افزای��ش یابد ولی وقتی نرخ مبادله اش 
در برابر دالر و یورو با نرخ تورم تعدیل می ش��ود، تغییر بس��یار کمی خواهد داشت 
و بنابرای��ن نمی تواند در تخصیص مناب��ع واقعی تغییری بدهد. در نتیجه، به تغییر 

هدف گذاری نرخ تورم برای ژاپن صرفا به عنوان یک مسئله فنی نگریسته می شود.
این امر به این معنا نخواهد بود که سیاس��ت گذاران باید از اثرگذاری تس��هیل 
کمی در هنگامی که نرخ تورم صفر یا نزدیک به صفر اس��ت غفلت کنند. تسهیل 
کمی یک سیاس��ت نامتعارف پولی اس��ت که بانک های مرکزی برای جلوگیری از 
افت عرضه پول هنگام ناموثر بودن سیاس��ت اس��تاندارد پولی مورد اس��تفاده قرار 
می دهن��د. یک بان��ک مرکزی از طری��ق خریدن مقادیر مش��خص ذخایر مالی از 
بانک های تجاری و دیگر نهادهای خصوصی تسهیل کمی می کند و در نتیجه پایه 
پولی را افزایش می دهد. خرید دارایی از طریق جمع آوری میزان چشمگیری پول 
روی اقتصاد اثر می گذارد. اگر تعداد پرتقال های بیش��تری ناگهان در بازار نس��بت 
به تعداد س��یب ها در دس��ترس باشد، قیمت پرتقال نسبت به سیب پایین می آید. 
به طور مش��ابه، انبس��اط مالی در یک کشور باعث تضعیف واحد پولی آن کشور در 
برابر دیگر ارزها می ش��ود. اگر کشورها در مواقع لزوم به جای اتکا به تسهیل کمی 
به اس��تفاده از نرخ های تورم به عنوان تنها اهرم سیاست گذاری خود روی بیاورند، 
اقتصاد جهانی سوپاپ اطمینان خود را در مقابل بحران های مالی از دست می دهد. 
اما احتمال ندارد در این مورد خاص چنین اتفاقی بیفتد. ژاپن در عوض اینکه بیش 
از حد نگران هدف گذاری نرخ تورم 2درصدی باش��د، بهتر اس��ت روی بازار نیروی 
انس��انی و شکل دهی س��رمایه اجتماعی خود، مثال با بهبود آموزش پیش دبستانی 

برای کودکان، تمرکز کند.

مؤسسه استاتیستا گزارش داد

ارزهای دیجیتالی در کدام کشورها محبوبیت بیشتری دارند؟

آیا بانک مرکزی ژاپن خواهد توانست تورم را باال ببرد؟

در حسرت افزایش قیمت های آینده

نگاه

استاد دانشگاه هاروارد پاسخ می دهد
سیاست های اقتصادی ترامپ، آمریکا را به 

کجا می کشاند؟
پروفس��ور رابرت بارو، اس��تاد سرشناس دانش��گاه هاروارد که به عنوان یکی 
 new classical( از پایه گ��ذاران مکت��ب اقتص��اد کالن کالس��یک جدی��د
macroeconomics( شناخته می شود، در یادداشتی به تشریح سیاست هایی 
که دولت ترامپ در حوزه اقتصاد در پیش گرفته پرداخته است. در این یادداشت 
که در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت منتشر شده، آمده است: در سال های 
اخیر تعیین مالیات، وضع مقررات، تجارت و زیرس��اخت ها،  چهار رکن اساسی 
سیاست گذاری اقتصادی در آمریکا بوده اند. با توجه به بررسی های جامعی که در 
مورد رکن اول داشته ام، به این نتیجه رسیده ام که کاهش مالیات ها نقش مثبتی 
در رشد اقتصادی ایفا می کند. درخصوص رکن دوم یعنی وضع مقررات، اگرچه 
بررسی های من چندان مفصل نبوده است اما معتقدم این مورد نقش کمتری 
در رشد اخیر اقتصاد آمریکا ایفا کرده است. رکن سوم یعنی تجارت از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است و به همین دلیل باید از تشدید تنش های تجاری 
بین آمریکا و چین نگران باش��یم. در مورد رکن چهارم هم چیزی جز حرف و 
وعده نش��نیده ایم و جای یک برنامه مدون برای توسعه زیرساخت ها در قفسه 

سیاست های اقتصادی آمریکا خالی است.
براس��اس برآوردهای من، کاهش نرخ مالیات که در سال 20۱۷ به تصویب 
رسید، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 20۱۸ را ۱.۱ واحد درصد 
افزایش داده که 0.9درصد از آن مربوط به کاهش نرخ مالیات بر درآمد افراد و 
مابقی مربوط به کاهش نرخ مالیات شرکت ها بوده است. این رویه در سال جاری 
میالدی نیز ادامه خواهد یافت اما پس از آن احتماالً اثر اقتصادی ناشی از کاهش 
مالیات ب��ر درآمد افراد از بین خواهد رفت؛  هرچند انتظار می رود اثر اقتصادی 

مالیات شرکت ها تا چند سال ادامه یابد.
در م��ورد مقررات و محدودیت ها نیز نش��انه هایی از توقف رش��د آنها دیده 
می ش��ود. اگرچه رش��د محدودیت های وضع شده از س��وی دولت فدرال برای 
فعالیت ه��ای اقتصادی تقریباً متوقف ش��ده اس��ت، اما این ب��ه معنای کاهش 

محدودیت ها نیست.
آخرین گزارش »سهولت کسب وکار« که بانک جهانی آن را تدوین و منتشر 
کرده، حاکی از این است که آمریکا طی سه سال اخیر در زمینه تسهیل مقررات 
کس��ب وکار هیچ پیش��رفتی نداشته است. این کشور در س��ال 20۱6 از لحاظ 
سهولت کسب وکار، جایگاه هشتم جهان را به خود اختصاص داده بود؛ در سال 
20۱۷ به رتبه ششم رسید اما در سال 20۱۸ به همان جایگاه هشتم بازگشت. 
حتی اگر عملکرد نسبی )مقایسه با سایر کشورها( را در نظر نگیریم و امتیازات 
آمریکا در این شاخص طی سال های 20۱6 تا 20۱۸ را معیار قضاوت قرار دهیم، 

باز هم پیشرفت محسوسی را مشاهده نخواهیم کرد.
همان طور که بس��یاری از اقتصاددانان دیگر نیز تأکید کرده اند، سیاست های 
تجاری رئیس جمهور دونالد ترامپ به ش��دت مایه نگرانی هستند. سیاست های 
تجاری دولت ترامپ تحت تأثیر این تفکر منسوخ مرکانتیلیستی قرار دارد که 
فروش کاالها )صادرات( خوب و خرید کاالها )واردات( بد است. جالب اینجاست 
که تفکرات ترامپ و برخی از مشاوران تجاری ارشد وی، با تفکرات چینی ها در 

این زمینه یکسان است.
البته ترامپ در مورد اینکه چینی ها مدت هاس��ت واردات و س��رمایه گذاری 
خارجی را محدود کرده اند و به صورت مس��تقیم یا غیرمستقیم اقدام به سرقت 
فناوری می کنند، درست می گوید، اما در عین حال کشمکش تجاری آمریکا و 
چین در قالب وضع تعرفه بر کاالهای یکدیگر، به نفع هیچ یک از آنها نیس��ت. 
برخی تصور می کنند جنگ تجاری بیش��تر به چین آس��یب وارد می کند زیرا 
صادرات چین به آمریکا بسیار بیشتر از صادرات آمریکا به چین است، اما باید 
اذعان داش��ت که اگر واردات کاال از چین متوقف شود،  بار سنگینی به اقتصاد 

آمریکا تحمیل خواهد شد.
دیدگاه های ترامپ در مورد تعرفه ها، من را به یاد سخنرانی رونالد ریگان در 
انیستیتو هوور دانشگاه استنفورد قبل از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا می اندازد. ریگان در آن سخنرانی گفت وضع تعرفه بر فوالد و سایر کاالها، 
به دالیل مبتنی بر امنیت ملی قابل توجیه اس��ت. اس��تدالل وی که در آنجا با 
انتقاد بس��یاری از حاضران مواجه ش��د، تقریباً با استدالل امروز ترامپ یکسان 
است. البته ترامپ در این زمینه حتی پا را فراتر نهاده و امنیت ملی را با امنیت 
اقتصادی گره زده است. بهترین راهکار برای ساقط کردن این استدالل از درجه 
اعتبار به صورت قانونی این است که یک اقتصاددان در دادگاه نشان دهد که چرا 

وضع تعرفه برای امنیت اقتصادی مضر است.
مش��کل بزرگ تر این اس��ت که ظاهراً ترامپ یک عالقه ش��خصی به وضع 
تعرفه های تجاری دارد زیرا فکر می کند تعرفه خاصیتی جادویی دارد و از طریق 
کنت��رل واردات و جایگزین��ی آن با تولید داخل باع��ث افزایش درآمد و تولید 
ناخالص داخلی می ش��ود. این مشکل را نمی توان به راحتی برطرف کرد. برخی 
خواستار این هستند کنگره امورات مربوط به تعرفه گذاری را در اختیار گیرد، اما 
این راهکار در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی خواهد داش��ت زیرا از دهه ۱9۳0 
تاکنون رؤسای جمهور اغلب در مقایسه با نمایندگان کنگره –که نماینده منافع 
گروه کوچک تری متش��کل از ش��هروندان حوزه انتخابیه خود هستند- تمایل 

بیشتری به حمایت از تجارت آزاد داشته اند.
اکنون این امی��دواری وجود دارد که آس��یب های جنگ تجاری برای چین 
و آمری��کا باالخره آنها را مجبور به توافقی کند ک��ه در چارچوب آن چین نیز 
سیاست های تجاری آزادتری در پیش گیرد و محدودیت ها بر واردات را برطرف 
س��ازد. نکته ای که باعث تعجب خواهد ش��د این است که حتی چنین توافقی 
بیش��تر به س��ود اقتصاد چین خواهد بود. در حال حاضر نااطمینانی در مورد 
نتایج مذاکرات تجاری آمریکا و چین باعث نوسانات گسترده در بازارهای بورس 
جهانی ش��ده است. از طرفی فارغ از اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد بود، این 
نگرانی نیز همچنان وجود دارد که ترامپ بر کاالهای وارداتی از مکزیک، اتحادیه 
اروپا، ژاپن و س��ایر کش��ورها نیز تعرفه وضع کند. و اما در مورد زیرس��اخت ها 
تاکنون کار خاصی انجام نشده است، در حالی که توسعه زیرساخت ها می تواند 
به افزایش بهره وری کمک کند. براس��اس گزارش های رسانه ها، در نشستی که 
در ماه آوریل بین ترامپ و رهبران کنگره برگزار ش��د، ترامپ در ابتدا پیشنهاد 
سرمایه گذاری یک تریلیون دالری برای توسعه زیرساخت های آمریکا را مطرح 
کرد، اما دموکرات ها خواستار افزایش این رقم به 2 تریلیون دالر شدند و ظاهراً 

ترامپ نیز بدون مقاومت چندانی این خواسته را پذیرفته است.
گزارش های منتشرش��ده در مورد این نشست حکایت از این دارد که هر دو 
طرف به مخارج دولت به عنوان ناهار مجانی نگاه می کنند؛ دست کم در مواردی 
که این مخارج از طریق بدهی یا خلق پول بیشتر تأمین مالی شود. در هر صورت 
به نظر می رس��د سرمایه گذاری برای توسعه زیرس��اخت ها در نهایت از مرحله 
حرف و پیش��نهاد فراتر نخواهد رفت. با توجه به وضعیت فعلی سیاست گذاری 
کالن اقتصادی در آمریکا، تعدیل پیش بینی نرخ رشد اقتصادی از ۳.۱درصد در 
سه ماهه اول امسال به ۱.۳درصد در سه ماهه دوم )براساس گزارش فدرال رزرو 
آتالنتا( نباید باعث تعجب شود. تکرار رشد اقتصاد نزدیک به ۳درصد، دیگر برای 

سال 20۱9 محتمل به نظر نمی رسد.
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فرصت امروز: براس��اس تفاهم نامه وزارتخانه ه��ای راه و دفاع، نیروهای 
مسلح صاحبخانه می ش��وند. در تفاهم نامه ای که صبح یکشنبه به امضای 
وزیر راه و شهرس��ازی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسید، قرار 
اس��ت وزارت راه، ۱00 هزار واحد مسکونی را برای نیروهای مسلح احداث 
کند. براس��اس این طرح، وزارت دف��اع زمین های خود را برای احداث این 
تعداد واحد مسکونی برای نیروهای مسلح در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
قرار می دهد. همچنین تسهیالت ۸0درصدی به سازندگان تعلق می گیرد 

که قابل انتقال به خریداران است.
در مراس��م امضای این تفاهم نامه، وزیر راه و شهرسازی از جزییات طرح 
مس��کن کارکنان دولت خبر داد و گفت: امروز توفیق یافتیم یکی دیگر از 
برنامه های جریان بخش��یدن به تولید مسکن را رونمایی کنیم. این ۱00 
هزار واحد اضافه بر 400 هزار واحدی اس��ت که از قبل هدف گذاری کرده 
بودی��م. در قالب این برنامه اراضی در اختی��ار وزارت دفاع به احداث ۱00 
ه��زار واحد برای نیروهای خدوم مس��لح اختصاص می یابد. هر جا هم که 
وزارت دفاع زمین در اختیار نداشت، ما از زمین های وزارت راه و شهرسازی 

استفاده می کنیم.
احداث 14۰ هزار واحد آغاز شده است

محمد اس��المی با بیان اینکه در قالب 400 هزار واحد پروژه اقدام ملی، 
تاکن��ون ۱40 هزار واحد را آغاز کرده ایم، گفت: تاکنون ۱40 هزار واحد از 
طرح اقدام ملی وارد فاز اجرایی ش��ده اس��ت و به تدریج در روزهای آینده 
تفاهمنامه های بیش��تری به امضا خواهد رس��ید و در یک برنامه سراسری 
با حضور رئیس جمهوری ۱۱0 پروژه مس��کن ذی��ل طرح اقدام ملی آغاز 

می شود.

اس��المی بعد از امضای تفاهمنامه س��اخت ۱00 هزار واحد مسکونی با 
وزارت دفاع جمهوری اس��المی ایران گف��ت: رونمایی از این تفاهمنامه به 
عنوان یکی دیگر از برنامه های شتاب بخش��یدن به امر تولید مسکن است 
و براس��اس این تفاهمنامه طی سه سال ساخت خانه برای خانواده بزرگ 

نیروهای مسلح انجام می شود.
وی توضی��ح داد که ۱00 هزار واحد مس��کونی این طرح افزون بر طرح 
ساخت 400 هزار واحد مسکونی ذیل طرح اقدام ملی است و گفت: بر این 
اساس گام جدیدی برای افزایش ظرفیت عرضه مسکن در کشور برداشته 
شده است. به گزارش ایرنا، اسالمی درخصوص جزییات تفاهمنامه با وزیر 
دف��اع گفت: در این ط��رح در ابتدا خانه ها در اراض��ی در اختیار نیروهای 
مس��لح ساخته خواهد شد و اگر اراضی وزارت دفاع برای ساخت این ۱00 
ه��زار واحد کاف��ی نبود مابقی واحدها در اراضی ش��هرهای جدید احداث 

خواهند شد.
وی از پشتیبانی وزارت راه از ساخت خانه در اراضی وزارت دفاع در طول 

این برنامه خبر داد.
جزییات نحوه تأمین مالی پروژه

اسالمی همچنین در کنفرانس خبری مشترک با وزیر دفاع درخصوص 
نح��وه تأمین مالی این پروژه گفت: پرداخت تس��هیالت ۸0درصد به همه 
بانک ها اعالم ش��ده که س��ود آن ۱۸درصد خواهد بود. این تس��هیالت به 
س��ازندگان پرداخت می ش��ود و در پایان مراحل ساخت وام به متقاضیان 

منتقل خواهد شد.
به گفته وی در سال جاری سهم مسکن از سبد تسهیالت به 20درصد 

افزایش یافته است.

وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: سال گذشته ۱0۳ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت به بخش مسکن اختصاص یافت که رقمی بالغ بر ۱۳.۵درصد از 
سهم تسهیالت بانک مرکزی بود. در سال ۱۳9۸ در نظر داریم این رقم را 

به 20درصد برسانیم که عدد قابل توجهی خواهد بود.
اس��المی همچنین خبر داد: تعهد تولید مس��کن بین وزارت راه و بانک 
مرکزی تعهدی مش��ترک اس��ت که تالش می کند س��هم مسکن از سبد 

تسهیالت بانک مرکزی را به رقم 20درصد برساند.
وی درخص��وص اینک��ه این ۱00 ه��زار واحد در کجا س��اخته خواهد 
ش��د، گفت: س��اخت ۱00هزار واحد در ۳۵ ش��هر بزرگ به اجرا می رسد، 
محدودیت هایی در شهرها برای ساخت این واحدها وجود دارد، اما براساس 
قانون، 2۵ شهری که مشمول خروج پادگان ها از محدوده شهری می شوند 

در اولویت قرار دارند.
وی درباره جزییات طرح مسکن کارکنان دولت و اولویت بندی بین اقشار 
مختلف برای س��اخت مس��کن نیز گفت: نکته حائز اهمیت برای دولت از 
اجرای این طرح ها ش��دت بخشیدن به جریان تولید مسکن است. از همه 
ظرفیت ها برای رونق بازار مس��کن استفاده می کنیم. در اجرای این برنامه 
هیچ اولویت بندی وجود ندارد به این معنا که کارکنان نیروهای مسلح در 
اولویت با سایر اقشار قرار دارند. برنامه های متعددی برای صاحبخانه کردن 

مردم در دستور کار قرار دادیم تا به پایداری عرضه مسکن برسیم.
وزیر راه و شهرس��ازی جامعه هدف را در طرح اقدام ملی، اقشار متوسط 
رو به پایین جامعه دانست و گفت: تمام هدف ما این است که زمان تحقق 
آرزوی مسکن دار شدن جوانانی که در سن ازدواج هستند را کوتاه کنیم تا 

هرچه سریع تر بتوانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وزیر راه و شهرسازی از جزییات طرح مسکن کارکنان دولت خبر داد

نیروهای مسلح صاحبخانه می شوند
یادداشت

بیم ها و امیدهای استارت آپی

چندی پیش آیین نامه حمایت از ش��رکت های نوپا و یا همان طرح 
نوآفرین تصویب ش��د؛ طرحی که فارغ از نقد آن، نقطه آغاز و امیدی 
در اکوسیس��تم استارت آپی ایران بود. قطعاً این طرح می توانست بهتر 
از این باش��د، اما باید محدودیت های ساختارهای دولتی را نیز در نظر 
گرفت. مطالعه آیین نامه نوآفرین نشان می دهد تدوین کنندگان آن قطعاً 
دانش و نگرش باالیی در زمینه حکمرانی و سیاست گذاری داشته اند و 
در بس��یاری موارد قصد اصالح رویه و یکپارچگی اقدامات دستگاه های 
اجرایی داش��ته اند، اما این نکته هم به وضوح مشهود است که کماکان 
دولت تصویری نزدیک و نه چندان ش��فاف از اکوسیس��تم استارت آپی 
دارد، که البته در ویرایش های بعدی این طرح قطعاً بهبود خواهد یافت.

اگر فارغ از ادبیات شبه علمی در یک بخش بندی ساده استارت آپ ها را 
به سه بخش تقسیم کنیم می توانیم بخش اول را استارت آپ های بذری 
و پیش بذری، بخش دوم را در حال رشد و بخش سوم را استارت آپ های 
رش��دیافته عنوان کنیم. شناختی که من از اکوسیستم دارم، با اندکی 
دست پایین گرفتن رقم ها به این صورت است که اگر استارت آپ پیش 
بذری طرح و محصول خود را موفقیت آمیز ارائه کند و از چالش های دره 
مرگ عبور کند در یک سال اول در قالب یک استارت آپ بذری در رده 
درآمدی ساالنه کمتر از ۱00میلیون تومان قرار می گیرد، پس از یکسال 
اس��تارت آپ در مراحل رشد خود در رده درآمدی ساالنه ۱00 میلیون 
الی 2 میلیارد تومان قرار می گیرد و در رده درآمدی ساالنه بیش از 2 
میلیارد تومان می توان استارت آپ را یک استارت آپ رشدیافته و پایدار 
تلقی کرد. البته بس��یاری فاکتورهای دیگر نظیر تعداد س��ال فعالیت، 
تعداد منابع انس��انی، میزان جذب سرمایه محقق شده و حتی بازاری 
که استارت آپ در آن فعالیت می کند می تواند این رقم ها را تغییر دهد.

بنابرای��ن می ت��وان نتیج��ه گرف��ت ک��ه ه��دف این طرح بیش��تر 
اس��تارت آپ های در حال رشد هس��تند یعنی همان هایی که کمتر از 
س��ه سال از تاسیس آنها گذشته و درآمدی به طور میانگین در حدود 
س��االنه یک میلیارد تومان دارند )البته در این طرح عدد ۵00 میلیون 
تومان اس��ت( توجه ب��ه ماده ۳ و ماده ۸ آیین نامه و اش��ارات مکرر به 
شتاب دهنده ها هم تاییدی بر این مدعا است که تعریف وزارت ارتباطات 
از اس��تارت آپ همان هایی هس��تند که در یک ش��تاب دهنده مشغول 
فعالیت هستند، یعنی آنهایی که تازه از مرحله پیش بذری عبور کرده اند.
نکت��ه اول اینجاس��ت ک��ه تکلیف دو طی��ف دیگر چه می ش��ود؟ 
اس��تارت آپ های پیش بذری و بذری و اس��تارت آپ های بزرگ و رشد 
ک��رده، آیا ای��ن کارآفرینان ب��ه حمایت و توجه نی��از ندارند؟ هرچند 
استارت آپ های بذری و پیش بذری هم در این طیف حمایتی هستند، 
اما مزایای این طرح بیشتر با نگاه به استارت آپ های در حال رشد است، 
یعنی اس��تارت آپ هایی که تبدیل به شرکت شده اند. تقریباً این طرح 
دردی از تیم های اس��تارت آپی پیش بذری و بذری که با ریس��ک های 
باالتری مواجه هستند درمان نمی کند. استارت آپ هایی که نیاز به کد 
بیمه و مالیات ندارند و صرفاً در حال توسعه کمینه محصول پذیرفتنی 
خود هس��تند و نیاز به دسترسی به بانک های اطالعاتی، فضای کاری 
اش��تراکی رایگان، همراهی سیستم آموزشی دانشگاهی و نظام وظیفه 
عمومی و تسهیالتی از این دست دارند. عدم توجه به امکان بیمه شدن 
این کارآفرینان و پاک کردن صورت مس��اله تحت ماده ۷ نشانگر این 
اس��ت که فکری به حال شکست این تیم ها نشده است. اینکه ممکن 
است کارآفرین جوان ما بعد از چند سال تجربه و شکست در کارآفرینی 
س��راغ شغل کارمندی برود، تکلیف سابقه بیمه و کار چه خواهد شد!؟ 
البته حدس من این اس��ت که س��اختار بوروکراتیک و سنتی سازمان 
تامین اجتماعی و عدم وجود منابع مالی در دولت باعث ش��ده ماده ۷ 
به وجود بیاید، چراکه قطعاً به ذهن تدوین کنندگان هم رس��یده است 
که می شود با هزینه کمتری و یا حتی از محل بودجه دولت و … این 

کارآفرینان بیمه شوند!
مشکل بعدی استارت آپ های مراحل ابتدایی، دسترسی به اطالعات 
مختلف اس��ت که عموماً در انحصار نهادهای دولتی اس��ت تا بتوانند 
مدل ه��ای نوآورانه خود را بر روی آن پیاده کنند. آنها نیازمند حمایت 
سیستم آموزشی دانشگاه خود هستند که بابت فعالیت های کارآفرینانه 
امتیازاتی در ادامه تحصیل داش��ته باش��ند، نیازمند تسهیل در فرآیند 
خدمت س��ربازی هس��تند تا حتی پ��س از شکس��ت در اولین تجربه 

کارآفرینی خود سرخورده نشوند و امتیازاتی را کسب کرده باشند.
درخصوص استارت آپ های بزرگ تر هم از دیرباز نگرشی در حاکمیت 
کشور وجود دارد که مجموعه هایی که رشد کرده اند و دارای سهم بازار 
خوبی هس��تند به حمایت نیازی ندارند! این مساله یکی از اصلی ترین 
دالیلی اس��ت که در کشور علی رغم وجود کس��ب و کارهای بزرگ و 
توانمند، کس��ب و کاری در حد بازارهای جهانی نداریم، بنابراین یکی 
از نواقص این طرح عدم توجه به اس��تارتآپ هایی است که رشد خوبی 
داش��ته اند و دولت باید از آنها حمایت کن��د تا در بازارهای جهانی هم 
حضور یابند. اگر به مفهوم واژه نوآفرین بیشتر توجه کنیم درمی یابیم 
امروز کش��ور م��ا نیازمند نوآفرین��ی در فضای کس��ب و کار و صنایع 
اس��ت. ورود نوآوری و فناوری به فضای کس��ب و کار س��نتی و تحول 
آن اگر محقق ش��ود اقتصاد کش��ور به یکباره متحول می شود، شخصاً 
به این هم می گویم نوآفرینی. اکوسیس��تم اس��تارت آپی در همه جای 
دنیا وابس��تگی و ارتباط نزدیک به کسب و کارهای بزرگ و فعال دارد. 
هرچند ماده 9 نش��انگر این اس��ت که توجهی به این مورد شده است، 
اما واحدهای نوآوری ش��رکتی، سرمایه گذاری های خطرپذیر شرکتی، 
تعامل ش��رکت ها با اس��تارت آپ ها و مواردی از این دست در این طرح 
مغفول مانده، چنانکه حتی در ماده 9 توجه بیشتر به استارت آپ بوده 
تا مجموعه بزرگ تر که طرف دوم تعامل است. در برخی کشورهای دنیا 
سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در قالب تهاتر مالیاتی تلقی می گردد، 
مثال های متنوعی از مشوق ها را البته با بررسی بیشتر می توان در ایران 
تدوین کرد که روی صحبت با ش��رکت های بزرگ دارند و قصد دارند 
آنها را تشویق کنند تا در قالب توسعه اسپین آف، سرمایه گذاری بر روی 
اس��تارت آپ، ادغام و تملیک استارت آپ و... اقدامات نوآفرینانه خود را 
آغاز کنند. به هر حال این طرح بسیار امیدوارکننده است و من مطمئن 
هس��تم تقریباً تمامی موارد ذکر شده و حتی بیش از اینها توسط تیم 
کارشناس��ی دولت بررسی شده است، اما ساختار بوروکراتیک دولت و 
مقاومت های موجود در بعضی دستگاه ها باعث شده تا تیم نوآفرین قدم 

اول را کمی آهسته و محتاط تر بردارد باشد که پیوسته باشد!
منبع: ایرنا
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امید هاشمی
کارشناس کارآفرینی

یک کارشناس اقتصاد مسکن پیش بینی کرد که در آینده به جز در برخی شرایط 
خاص، امالک تجاری شانس به مراتب کمتری از امالک مسکونی خواهند داشت.

بهروز ملکی در یادداش��ت تلگرامی خود با طرح این پرس��ش که مغازه بخریم؟ 
نوش��ت: در س��ال های پس از جنگ )در دهه ۱۳۷0( قیمت یک مترمربع مغازه در 
یک محله تا ۱0برابر قیمت یک مترمربع آپارتمان در همان محله بود و داشتن ِملک 
تجاری حاکی از متمول بودن بود. در آن شرایط، بانک ها و نهادهای شبه دولتی، با 
مشاهده سود سرشار سرمایه گذاری در امالک تجاری، به ساخت پاساژهای تجاری 
روی آوردند. به گفته وی، ضمن اینکه نباید از انگیزه های پنهان و آشکار شهرداری ها 
به جهت س��ود ناش��ی از فروش مجوز امالک تجاری چشم پوش��ی کرد. در ادامه با 

چشیدن مزه شیرین سرمایه گذاری شان، ساخت مال های عظیم تجاری رونق گرفت.
این کارش��ناس اقتصاد مسکن ادامه داد: با اشباع تدریجی عرضه امالک تجاری، 
جذابیت این امالک، کاهش یافت؛ به گونه ای که هم اکنون قیمت یک مترمربع مغازه 
در یک محله حدود 2 تا 4 برابر یک مترمربع آپارتمان در همان محله ش��ده است. 
طی دو س��ال گذش��ته نیز که امالک مسکونی با رشد شدید قیمت مواجه بوده اند، 

امالک تجاری افزایش قیمت کمتری را تجربه کردند.
او با طرح این پرسش که چرا امالک تجاری به این حال و روز افتاده اند؟ پاسخ داد: 
واقعیت انکارناپذیر این است که در ایران به ازای هر هشت خانوار )26 نفر( یک مغازه 
وجود دارد که به طور محسوسی بیش از نیاز است، بنابراین بدیهی است که بسیاری 

از افرادی که هم اکنون به س��اخت یا خرید واحدهای تجاری مبادرت می کنند، در 
آینده از سرمایه گذاری شان ناراضی خواهند شد.

ملک��ی متذکر ش��د: عالوه بر حج��م نامتعارف عرضه واحدهای تجاری، س��مت 
تقاضای واحدهای تجاری نیز با تحوالتی اساس��ی، دس��ت به گریبان شده است. با 
گسترش کس��ب وکارهای اینترنتی به تدریج برخی از فعالیت های تجاری نیازمند 
مغ��ازه نخواهند بود و تقاضای مغازه برای برخی اصناف کاهش می یابد. آژانس های 
تاکس��ی تلفنی، آژانس های هواپیمایی و... نمونه عینی این موضوع هستند. بر این 
مبنا می توان پیش بینی کرد که در آینده نیز به جز در برخی شرایط خاص، امالک 

تجاری شانس به مراتب کمتری از امالک مسکونی خواهند داشت.

قیمت هر برگه تسهیالت مسکن در معامالت یکشنبه فرابورس به کمترین نرخ 
چند س��ال اخیر رس��ید و قیمت ۳9 تا 4۱ هزار تومان را در چند نماد معامالتی 

تجربه کرد.
به گزارش مهر، اگرچه آمار غیررسمی حکایت از حاکم شدن رکود سنگین بر بازار 
مس��کن طی دو ماه اخیر دارد، اما در حالی که چند روز از آغاز تیرماه گذشته، اما 
هیچ یک از دستگاه های رسمی منتشرکننده آمار بازار مسکن شامل بانک مرکزی و 
دفتر برنامه  ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به انتشار آمار بازار مسکن 

پایتخت طی ماه گذشته )خرداد 9۸( اقدام نکرده اند.
رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک ته��ران نیز روز ش��نبه از کاهش ۳۳درصدی 
معامالت مس��کن در تهران در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 

)خرداد 9۷( خبر داده بود.
نتایج این فضای مبهم ناش��ی از عدم انتش��ار اطالعات بازار مسکن از یک سو و 
همچنین افزایش ۱2.۵درصدی میانگین قیمت مس��کن در تهران در اردیبهشت 
ماه امس��ال نس��بت به ماه قبل از آن )فروردین 9۸( که باالتری��ن میزان افزایش 
قیم��ت ماهانه مس��کن طی پنج س��ال گذش��ته محس��وب می ش��ود، بی تمایلی 
خریداران و فروشندگان نسبت به حضور در این بازار و نیز ناتوانی بخش مهمی از 
خریداران مس��کن نسبت به تهیه هزینه خرید واحد مسکونی در پایتخت و دیگر 

کالنشهرهاست.
رکود بازار مسکن به بازار اوراق تسهیالت مسکن نیز نفوذ کرده و سبب شده تا 
قیمت این اوراق طی روزهای اخیر به پایین ترین حد خود در چند سال اخیر برسد.

در معامالت یکش��نبه اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن در فرابورس که 
سبب ش��ده تا تابلوی این بازار کاماًل قرمزپوش باشد و یکی از نمادهای معامالتی 
تس��ه شامل تسه 9۸04 )اوراق تس��هیالت مسکن صادره در تیرماه 96( به قیمت 
۳۸ ه��زار و 466 توم��ان در کمترین قیمت و 40 هزار و 4۸۷ تومان در گران ترین 
قیمت )با میانگین ۳9 هزار تومان( به فروش برسد و اولین نماد معامالتی در اوراق 

تسهیالت مسکن باشد که ورود به کانال ۳0 هزار تومانی را تجربه کند.
همچنین در ۵ نماد معامالتی تس��ه 96۱۱ )اوراق تس��هیالت مسکن صادره در 
بهمن 96(، تسه 960۵ )اوراق تسهیالت مسکن صادره در مرداد 96(، تسه 96۱2 
)اوراق تسهیالت مسکن صادره در اسفند 96(، تسه 9609 )اوراق تسهیالت مسکن 
صادره در آذر 96( و تسه 9۷0۱ )اوراق تسهیالت مسکن صادره در فروردین 9۷( 
در کمترین قیمت در بازه 4۱ هزار تومان و در گران ترین قیمت در بازه 42 تا 44 
هزار تومان به فروش رس��یدند. گفتنی است در ۷ نماد معامالتی اوراق تسهیالت 
مس��کن نیز فروش این برگه ها در کمترین قیمت در بازه قیمتی 42 هزار تومان و 

گران ترین نرخ نیز در بازه قیمتی 4۳ تا 4۵ هزار تومان فروخته شد.
حجم معامالت اوراق تسهیالت مسکن

از نظر حجم معامالت نیز بیشترین تعداد خرید و فروش اوراق تسهیالت مسکن 
به اوراق تس��هیالت مس��کن صادره در خرداد 9۸ )تسه 9۸0۳( اختصاص دارد که 

بیش از ۳ هزار نفر در صف خرید بوده و ۳۳ هزار و ۳00 برگه خریداری کردند.
نماد معامالتی تسه 9۸02 )اوراق تسهیالت مسکن صادره در اردیبهشت امسال( 
با ۵ هزار و 90 برگه و ایجاد صف خرید از سوی ۸44 نفر دومین نماد معامالتی در 

معامالت دیروز اوراق تسهیالت مسکن بود.
کمتری��ن میزان فروش این برگه ه��ا نیز به نماد معامالتی تس��ه 9۷09 )اوراق 
تسهیالت مسکن صادره در آذر 9۷( با خرید دو برگه از سوی یک نفر تعلق داشت، 
با این حال در ۵ نماد معامالتی تعداد برگه های خریداری شده در بازه هزار تا 2 هزار 
برگه قرار داشت و در ۱۱ نماد معامالتی کمتر از هزار برگه به فروش رسید. در سه 

نماد معامالتی نیز کمتر از ۱0 برگه خرید و فروش شد.
گزارش معنادار فرابورس از بازار اوراق تسهیالت مسکن

در حالی ک��ه فرابورس ماهانه آمار معامالت انواع س��هام، برگه ها، اوراق بدهی، 
اس��ناد خزانه، س��هام گروه های مختلف بورس، صندوق های سرمایه گذاری و ابزار 
نوین معامالتی را منتشر می کند، در خردادماه آماری از میزان خرید و فروش اوراق 
تسهیالت مسکن ارائه نکرده و تنها به ذکر این جمله که »اوراق تسهیالت مسکن 

افت حجم و ارزش معامالت را تجربه کرد«، بسنده کرده است.
افت شدید حجم و ارزش معامالت نسبت به خرداد پارسال

جمع آوری آمار منتشره درخصوص معامالت اوراق تسهیالت مسکن در خردادماه 
امسال نشان می دهد تنها در ۱۸ روز کاری، معامالت در این بازار انجام شد و تعداد 
4۳ میلیارد و 6۵2 میلیون برگه اوراق تسهیالت مسکن به ارزش ۱4 هزار و ۷۱۱ 
میلیارد و ۸00 میلیون تومان )با احتساب مجموع قیمت هر برگه به اضافه ارزش 
۵00 هزار تومانی هر برگه برای دریافت تسهیالت مسکن( خرید و فروش شد که 
نس��بت به ماه مشابه سال گذشته )خرداد 9۷( کاهش 2۱درصدی از نظر حجم و 

42درصدی از نظر ارزش معامالت را نشان می دهد.

پیش بینی قیمت امالک تجاری در ماه های آینده

خانه گران تر می شود یا مغازه؟

نرخ تسه در کانال 3۰ هزار تومان

سقوط آزاد قیمت اوراق تسهیالت مسکن
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رشد اونس جهانی، قیمت طال و سکه را افزایش داد
دالر در مرز ریزش به کانال 12 هزار تومانی

رشد اونس جهانی طال، قیمت ها را در بازارهای داخلی افزایش داده است 
به طوری که در بازار آزاد تهران طی روز یکش��نبه، هر گرم طالی خام ۱۸ 
عیار 4۳۵ هزار تومان و سکه طالی بهار آزادی طرح جدید 4میلیون و 6۷0 

هزار تومان ارزش گذاری شد.
به گزارش ایرنا، افزایش بی س��ابقه قیمت اونس طال در بازارهای جهانی و 
عبور از مرز هزار و 400 دالر بازار طالی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و 
جذابیت سرمایه گذاری در این بخش را باال برده است؛ تنها عاملی که جلوی 
رش��د ش��دید قیمت طال در بازارهای داخلی را گرفته، کاهش نرخ دالر در 

روزهای اخیر بوده است.
بر این اس��اس، نرخ هر قطعه سکه طالی بهار آزادی طرح جدید در بازار 
آزاد تهران به قیمت 4میلیون و 6۷0 هزار تومان به فروش رسید. همچنین 
هر قطعه س��که طالی تم��ام بهار آزادی طرح قدیم در ب��ازار آزاد تهران به 

قیمت 4میلیون و ۵00 هزار تومان فروخته شد.
نیم س��که نیز 2میلیون و 4۵0 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 620 
هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی ی��ک میلیون و 20 هزار تومان فروخته 
ش��د. همچنین در بازار آزاد تهران ه��ر گرم طالی خام ۱۸ عیار، 4۳۵ هزار 
تومان فروخته ش��د و هر مثقال طال نیز یک میلیون و ۸۸4 هزار تومان به 

فروش رسید.
ن��رخ دالر نی��ز در صرافی های بانکی با کاهش ۵0 تومانی نس��بت به روز 
گذش��ته در رقم ۱۳ ه��زار تومان آرام گرفت و یورو هم ب��ه کانال ۱4 هزار 

تومانی عقب نشینی کرد.
نرخ دالر و ارزهای عمده روز یکش��نبه روندی کاهشی داشتند به طوری 
که نرخ خرید دالر در صرافی های بانکی تا زمان تنظیم این خبر، ۱2 هزار و 
900 توم��ان و فروش ۱۳ هزار تومان بود. بهای فروش هر یورو نیز به کانال 
۱4 هزار تومانی عقب نش��ینی کرد و به ارزش ۱4 هزار و 900 تومان رسید. 
میانگین بهای هر یورو در روز ش��نبه در س��امانه سنا ۱۵ هزار و ۱۳ تومان 
و ه��ر دالر ۱۳ ه��زار و ۱۱0 تومان بود. همچنین حواله فروش در س��امانه 
نیم��ا برای هر ی��ورو ۱2 هزار و ۳4۷ توم��ان و دالر ۱۱ هزار و ۱2۷ تومان 

ارزش گذاری شد.

چرا پیش بینی ها درباره انفجار قیمت طال درست از آب درنیامد؟
مردم تغییر رفتار داده اند

پیش بینی ها درس��ت از آب درنیامد و قیمت ها در بازار طال و سکه نه تنها 
افزایش نیافت، بلکه با ریزش مواجه شد .

 ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، ریزش قیمت طال و س��که در حالی رخ داد که 
قیمت ها در بازار جهانی رش��دی ش��گفت انگیز را تجربه ک��رده بود. افزایش 
قیمت ها حتی رکورد ۵0 دالر را نیز زد. با این حال پیش بینی برخی فعاالن 

بازار درخصوص افزایش قیمت ها درست از آب درنیامد.
افزای��ش نرخ طال اما تح��ت تاثیر تن��زل ارزش دالر در بازارهای جهانی، 
باال گرفتن تنش در خاورمیانه رخ داد اما به گفته فعاالن بازار عقب نش��ینی 
آش��کار آمریکا در برابر ایران در کنار ریزش ارزش دالر در بازارهای جهانی 
عامل ریزش قیمت ها یا به عبارت دیگر ترکیدن حباب سکه قلمداد می شود 

.
محمد کش��تی آرای، فعال بازار طال و س��که و رئیس کمیسیون تخصصی 
طال در این خصوص گفت: آنچه شنبه سبب ریزش قیمت ها در بازار شد به 

مدیریت بانک مرکزی باز می گردد و بلوغ خریداران طال و سکه .
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: روز ش��نبه اگر اندک افزایشی هم در 
قیمت دالر رخ می داد واکنش بازار هیجانی می شد، اما با ریزش ارزش دالر 
در بازارهای جهانی، بازار ایران نیز شاهد ریزش اندکی بود که جو روانی اش 

از تاثیر اقتصادی اش بیشتر بود .
او با اش��اره به اینکه مردم نیز تغییر رفتار داده اند، اضافه کرد: در گذشته 
به محض افزایش تنش، تغییر قیمت ها در بازار جهانی و یا تش��دید فشارها، 
مردم به س��رعت دست به کار خرید می ش��دند اما مدتی است این رفتار را 
نمی بینیم. مردم نه در جریان ریزش های ۱0روزه وارد بازار می شوند تا طال 
و س��که بفروش��ند و نه در دوره های افزایش وارد میدان می ش��وند تا بخرند 
.دیدیم که در این روز با مدیریت درست بازار و رفتار درست تر خریداران، ما 
به جای افزایش قیمت طال با ریزش قیمت ها و ترکیدن حباب سکه روبه رو 

بودیم که خود نشان دهنده وضعیت مساعد بازار است .

معاون وزیر اقتصاد خبر داد
عزم دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به 

بانک ها
مع��اون وزیر اقتصاد از عزم جدی دولت ب��رای تعیین تکلیف بدهی خود 

به بانک ها خبر داد.
به گزارش ایسنا، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی در مراس��م معارفه عضو جدید هیات مدیره بانک س��په 
ضم��ن بیان این مطلب گفت: ادغام بانک ها در راس��تای اصالح نظام بانکی 
کشور موضوع بسیار مهم و تجربه اولی است که در این سطح انجام می شود.
عباس معمارنژاد با بیان اینکه ادغام بانک ها برای بانک سپه فرصت خوبی 
اس��ت، در مورد بدهی دولت به بانک ها گفت: تالش می کنیم موضوع بدهی 
دولت به بانک ها در جلس��ات کمیته های تخصصی س��ران قوا تعیین تکلیف 
ش��ود. وی افزود: در قانون بودجه امسال 6۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر 

بدهی دولت وجود دارد.
مع��اون وزارت اقتص��اد درباره فروش اموال و امالک م��ازاد بانک ها اظهار 
داشت: طبق قانون، نظر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و 
دارایی خروج بانک  ها از بنگاه داری اصل مهمی اس��ت و ما این موضوع را با 
جدیت دنبال می کنیم. وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد سود حاصل 

از فعالیت این بنگاه ها ترازنامه بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
او در رابط��ه با واگذاری اموال بانک ها نیز گف��ت: وزارت اقتصاد و دارایی 
پیش��نهاد داد و دول��ت هم مصوب کرد ک��ه بانکها بتوانند ب��ا تایید مجمع 
عمومی بانک ه��ا از آیین نامه قانون اصل 44 برای واگذاری اموال اس��تفاده 

کنند.
وی در مورد کارگروهی که اخیراً در وزارت اقتصاد برای مدیریت ریس��ک 
تشکیل ش��ده است، گفت: خروجی کارگروه این اس��ت که بتوانیم ساختار 
مدیریت ریس��ک در بانک ها که ش��امل تطبیق، مبارزه با پولشویی و ریسک 

است را تقویت کنیم.

بانکنامه

فرصت امروز: بازار ارز همچنان پرنوس��ان است، اما این تنها قیمت ها 
نیست که بی تکلیفند و مدام باال و پایین می روند، بلکه تصمیمات کالن 
اقتصاد هم همی��ن وضعیت را دارند. تا چند روز پیش صحبت ها حاکی 
از پایان رانت ارزی و حذف دالر 4200 تومانی بود. نهادهای مختلف در 
گزارش هایی دالر 4200 تومان و سیاس��ت نرخ ارز ترجیحی را ناکارآمد 
اعالم کردند و بعد ه��م زمزمه هایی از حذف این نرخ ترجیحی به میان 

آمد، اما زمانی که پای عمل به میان آمد، این موضوع مسکوت ماند.
ابتدا معاون وزیر صمت و دبیر س��تاد تنظیم بازار بود که ابتدای هفته 
در حاشیه مراس��م روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران گفت که »فعال 

دالر 4200 تومانی حذف نمی شود.«
عب��اس قبادی در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا کاالهای اساس��ی با 
قیمت ارز 4200 تومانی به س��فره مردم می رسد یا خیر، گفت: »برخی 
کارشناس��ان معتقدند که برخی کاالهای اساسی با قیمت ارز دولتی به 
دست مردم نمی رسد و بر همین اساس موضوع حذف ارز 4200تومانی 
را مطرح می کنند ولی ما معتقدیم برخی کاالها از جمله ش��کر، برنج و 

نهاده ها با همان قیمت دولتی در بازار عرضه می شود.«
او در پاس��خ ب��ه اینکه ح��ذف ارز 4200 تومانی ب��رای چه کاالهایی 
محتمل اس��ت، افزود: »در حال حاضر شرایط همان شرایط قبل است و 
اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطالع رسانی می شود. ما فعاًل 
اعتق��اد داریم که نباید تغییرات خاصی رخ ده��د. ما گزارش خود را به 
سران سه قوه دادیم. البته ما فقط گزارشات کارشناسی را تهیه و خدمت 

مقامات می دهیم، آنها تصمیم می گیرند.«
همتی: منتظر واقعی شدن قیمت ارز باشید

با این صحبت های دبیر س��تاد تنظیم بازار به نظر می رس��ید که فعال 
خب��ری از حذف دالر 4200 تومانی نیس��ت تا اینک��ه رئیس کل بانک 
مرک��زی ش��امگاه ش��نبه در برنامه »نگاه ی��ک« اعالم ک��رد: »منتظر 

واقعی شدن قیمت ارز باشید.«
عبدالناص��ر همتی گفت: »نرخ ارز یک��ی از متغیرهای کالن اقتصادی 
اس��ت ک��ه روی هزینه ه��ای تولی��د و بقی��ه بخش های اقتص��ادی اثر 
تعیین کننده دارد. هر زمان نرخ ارز افزایش پیدا کرده به دنبال آن تورم 
و ش��وک ارزی ایجاد ش��ده و آثار خود را بر زندگی مردم گذاشته است. 
بانک مرکزی به دنبال این اس��ت که فش��ار معیش��تی بر مردم به ویژه 
طبقات متوس��ط و پایین را به حداقل برس��اند و مقابل فشار حداکثری 
مقاومت حداکثری داش��ته باش��د و اجازه نمی دهیم که وضع بدتر شود. 
بخش��ی از فشاری که به ارز وارد می شود تقاضاهایی است که بیشتر در 

کش��ورهای همسایه انجام می شود و نرخ سازی در کشورهای همسایه با 
انجام تقاضاهای س��نگین در هرات و سلیمانیه برای خرید درهم ایجاد 
می ش��ود. هدف بانک مرکزی این اس��ت که در ب��ازار ارز اجازه آربیتراژ 
نده��د و در زمان هایی ک��ه تالش می کنند، نرخ ارز را ب��اال ببرند بانک 
مرک��زی ورود می کند. مردم در بازار ارز س��رمایه گذاری نکنند، چراکه 
ممکن اس��ت ضرر سنگین بکنند، اکنون مردم عادی در بازار نیستند و 
تعدادی نوسان گیر هستند که فعالیت هایی را در بازار انجام می دهند.«

رئی��س کل بانک مرک��زی ادامه داد: »وضعیت ارزی در حواله بس��یار 
خوب است و زمانی که در حواله دست باال را داشته باشیم، نرخ ارز بازار 
اس��کناس و بازار صرافی ها تحت تاثیر قرار می گیرد از ابتدای س��ال ۱۱ 
میلیارد دالر تأمین ارز کردیم که رقم کمی نیست و فقط ۵میلیارد دالر 
ب��ا نرخ 4200 تومان کاالهای اساس��ی را تامین کردیم. تالش می کنیم 
با راه اندازی بازار متشکل ارزی محوریت تعیین قیمت نرخ اسکناس ارز 
را به داخل کش��ور بیاوریم و نرخ ارز واقعی ش��ود. متاسفانه بازار تهران 
دنباله روی کش��ورهای حاشیه کشور ش��ده و هدف ما این است که این 

محوریت را به بازار تهران برگردانیم.«
سامانه تکمیلی نیما راه اندازی می شود

رئی��س کل بانک مرکزی همچنین بار دیگر از س��امانه نیما دفاع کرد 
و از راه ان��دازی س��امانه تکمیلی نیم��ا با عنوان س��امانه ایفای تعهدات 
واردات خبر داد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی از ابتدای سال گذشته، 
راه ان��دازی س��امانه نیما را در دس��تور کار ق��رار داد و از همان زمان از 
صادرکنندگان خواس��ت تا ارز خود را برای فروش به این سامانه بیاورند 
و در نهایت این س��امانه در ۱۵ مردادماه س��ال گذش��ته به طور رسمی 
آغ��از به فعالی��ت کرد، اما پ��س از مدتی که بانک مرک��زی عدم اقبال 
صادرکنندگان به این س��امانه را مشاهده کرد، قوانین جدی تری را برای 
ورود ارز صادرکنندگان به این سامانه وضع کرد تا آنها را مجاب به ورود 

ارز صادراتی خود به این سامانه کنند.
بانک مرکزی تاکید کرد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات 
خ��ود را به چرخه اقتصادی کش��ور بازگردانند و در همین راس��تا باید 
ی��ا بخش��ی از ارز خود را در این س��امانه بفروش��ند ی��ا از آن به عنوان 
واردات در مقاب��ل صادرات اس��تفاده کنند. با این وجود بازهم بخش��ی 
از صادرکنن��دگان از ورود ارز خود به این س��امانه خ��ودداری کردند تا 
زمزمه های عدم موفقیت این طرح بانک مرکزی و تعطیلی س��امانه نیما 

شنیده شود.
ام��ا عبدالناصر همت��ی، رئیس کل بانک مرکزی ب��ر ادامه فعالیت این 

س��امانه تاکید دارد و با ارائه آماری از ارز واردشده به این سامانه، اعالم 
کرده که این س��امانه کمک زیادی به تأمین ارز واردات کش��ور کرده و 

فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
او در برنامه »نگاه یک« به این موضوع اش��اره کرد و گفت: »در س��ه 
ماه نخس��تین س��ال جاری، ۱۱ میلیارد دالر تأمین ارز برای واردات از 
سوی بانک مرکزی انجام شده که ۵میلیارد دالر ارز 4200 تومانی برای 
تأمین کاالهای اساسی از این رقم بود و مابقی نرخ نیمایی بوده است.«
به گفته همتی، »هم اکنون بازار آزاد به نرخ نیما بسیار نزدیک است و 

اختالف حدود 2000 تومانی بین این دو نرخ مشاهده می شود.«
رئی��س کل بانک مرکزی درباره ای��ن تفاوت نرخ، توضی��ح داد: »اگر 
بخواهید پولی را از یک بانک خارجی خارج کنید و به دست صادرکننده 
یا فروشنده برسانید، بین ۱۵ تا 20درصد هزینه صادراتی دارد، بنابراین 

نرخ نیمایی با این افزایش قیمت به نرخ بازار آزاد می رسد.«
وی با بیان اینکه در سامانه نیما حواله های ارزی خرید و فروش شده و 
در بازار متشکل ارزی، اسکناس معامله خواهد شد، اظهار داشت: »هدف 
ما در میان مدت آن است که سامانه نیما و بازار متشکل ارزی روی یک 

پلتفرم قرار گیرد.«
همتی سپس به فشارهای زیاد برای تعطیلی سامانه نیما اشاره کرد و 
گفت: »بانک مرکزی برای تعطیل نش��دن سامانه نیما مقاومت کرد و از 
ابتدای س��ال تا االن نیز در این س��امانه مقدار قابل توجهی پول جابه جا 

شده است.«
رئی��س کل بانک مرکزی با اش��اره ب��ه انتقادهایی که به س��امانه نیما 
می ش��د، افزود: »برخی مدعی بودند که نرخ در این بازار بس��ته اس��ت، 
ام��ا امروز می بینیم که صادرکننده و واردکننده روی نرخ ها با هم توافق 
می کنند، بنابراین یکی از اقدامات موفق بانک مرکزی راه اندازی سامانه 

نیما بود.«
او همچنین از راه اندازی س��امانه تکمیلی نیما با عنوان س��امانه ایفای 
تعهدات واردات خبر داد و توضیح داد که این س��امانه به س��امانه جامع 
تجارت وصل خواهد بود و باعث ش��فافیت خواهد شد. به این ترتیب، به 
نظر می رسد که بازار ارز نیمایی کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد و 
ممکن اس��ت در آینده نزدیک این بازار در کنار بازار متشکل ارزی روی 

یک پلتفرم کار کند.
همت��ی پیش از این نیز گفته بود که آمارهایی که از فعالیت س��امانه 
نیما توس��ط س��ایر مراجع داده می شود، درست نیس��ت و هنوز برخی 

صادرکنندگان برای ورود ارز خود به چرخه اقتصاد فرصت دارند.

سامانه تکمیلی نیما راه اندازی می شود

دفاع تمام قد بانک مرکزی از سامانه نیما

بورس تهران با رشد بیش از 9درصدی در خردادماه امسال توانست دیگر بازارها 
را پش��ت س��ر بگذارد و در صدر جدول بازدهی ماهانه قرار گی��رد، اما دالر در این 

ماه 4درصد از ارزش خود را از دست داد و پس از پنج ماه کم بازده ترین بازار شد.
 به گزارش تجارت نیوز، در حالی که در خردادماه سال 9۸ بورس پیشتاز بازدهی 
در بین دیگر بازارها بود، دالر با افت قیمت مواجه شد و پس از شش ماه رشد ماهانه، 

خردادماه را با بازدهی منفی به پایان رساند.
طبق نرخ های اعالمی صرافی ملی، قیمت بسته ش��ده دالر آمریکا در اردیبهشت 
م��اه امس��ال معادل ۱۳ ه��زار و ۷۵0 تومان بود، اما این ش��اخص ارزی در روز ۳0 
خردادم��اه به عنوان آخری��ن روز کاری در این ماه روی نرخ ۱۳ هزار و 200 تومان 

به کار خود پایان داد.
کاهش قیمت ۵۵0 تومانی دالر در پایان س��ومین ماه س��ال 9۸ موجب شد که 
ارزش این ارز افت 4درصدی را تجربه کند. بررسی ها نشان می دهد آخرین باری که 
بازدهی ماهانه این ارز منفی شده به آذرماه سال 9۷ برمی گردد. دالر در پایان آذرماه 

سال گذشته معادل 2۱٫۸ کاهش قیمت داشته است.
پس از دالر، سکه کمترین بازدهی را در خردادماه از آن خود کرد، قیمت هر عدد 
س��که طرح جدید در پایان اردیبهش��ت ماه 4میلیون و ۷۳۱ هزار تومان بود، اما در 

پایان خردادماه 2۸ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد.
قیمت این فلز گران بها در روز ۳0 خردادماه به افت 0.۵درصدی نسبت به قیمت 

آن روز ۳۱ اردیبهشت ماه به رقم 4میلیون و ۷0۳ هزار تومان رسید.
برخالف سکه و دالر، بورس تهران تا خردادماه امسال طبق پیش بینی های پیش 
از ش��روع سال جاری پیش رفته اس��ت، به نحوی که این بازار در سومین ماه سال 
با رش��د 9٫۱درصدی نس��بت به دیگر بازارها بیشترین بازدهی را از آن خود کرد و 

پیشتاز بازدهی بازارها شد.
ش��اخص کل بورس تهران در آخرین روز اردیبهش��ت ماه روی سطح 2۱۵ هزار 
واح��دی به کار خود پای��ان داد، اما در این بازار در خردادماه بیش از ۱9 هزار واحد 

رش��د کرد. ش��اخص کل در پایان خردادماه را با قرار گرفتن روی سطح 2۳4 هزار 
و ۸9۷ واحدی در روز ۳0خرداد ماه، بیش��ترین بازدهی را برای سرمایه گذاران این 
بازار به ارمغان آورد. در میان دیگر بازارها نیز طال در میانه روند بازدهی قرار گرفت، 
یعنی در حالی که از یک سو دالر و سکه امام با بازدهی منفی در قعر جدول بازدهی 
بازارها قرار گرفتند و از س��وی دیگر بورس با بازدهی 9٫۱درصدی در صدر جدول 

جای گرفت؛ طال بازدهی 2٫۷درصدی را به ثبت رساند.

قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار در پایان اردیبهشت ماه بیش از 424 هزار تومان 
ب��ود، اما در خردادماه تا نزدیکی کف کان��ال 400 هزار تومان نیز پایین آمد، اما در 
نهایت در هفته پایانی توانس��ت بخش��ی از کاهش ارزش خود را جبران کند و در 
نهایت قیمت آن با حدود ۱۱ هزار تومان افزایش روی نرخ 4۳6 تومان بسته شود. 
در یک کالم، در خردادماه امسال پربازده ترین و کم بازده ترین بازار به ترتیب بورس 

و دالر شناخته شدند.

کدام بازار در خردادماه امسال بیشترین بازدهی را داشت؟

برندگان بورسی، بازندگان ارزی

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

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
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شاخص بورس 3۵73 واحد رشد کرد
فرابورس از بورس سبقت گرفت

در دومین روز هفته، ارزش معامالت فرابورس ایران توانس��ت رقم ۱000 
میلی��ارد را رد کند، اما ارزش بورس معامالت ته��ران به عدد 92۱ میلیارد 
تومان بس��نده ک��رد. در مجموع در این روز، اکثر س��هم ها با رش��د قیمت 

فزاینده ای مواجه شدند.
به گزارش ایس��نا، روز یکشنبه بورس تهران شاهد سومین عرضه اولیه در 
سال 9۸ بود. در این عرضه ۱0درصد از سهام شرکت سیمرغ به روش ثبت 
س��فارش عرضه اولیه شد که در نهایت قیمت آن ۵۱0 تومان کشف شد. بر 
این اس��اس، بازار سهام توانست مقداری نقدینگی جدید به خود جذب کند 
و بدین ترتیب شاخص کل بازده نقدی و قیمتی پس از چند روز افت مداوم 
دوباره روند افزایش��ی را شروع کرد و توانس��ت ۳۵۷۳ واحد باال برود و تراز 

2۳۷ هزار و 4۵9 واحدی را تجربه کند.
ش��اخص کل هم وزن نیز با ۱۱0۸ واح��د افزایش عدد ۵6 هزار و 440 را 
تجربه کرد و ش��اخص آزاد ش��ناور با 40۱۸ واحد رشد به تراز 26۷ هزار و 
46۱ واحدی رسید. شاخص بازار اول با 2۸۵9 واحد رشد مواجه شد و عدد 
۱۷۷ هزار و 40 واحدی را پشت سر گذاشت. همچنین شاخص بازار دوم با 

60 هزار و ۸۱ واحد افزایش تا رقم 462 هزار و 9۷۱ باال رفت.
در حالی که در چند روز گذش��ته قیمت ها در بورس تهران روند کاهشی 
گرفته بود، در این روز بیشتر سهم ها از جمله سهم های معدنی و پتروشیمی 
در کنار س��هم های مربوط به گروه مخابرات رش��د قابل توجهی را داشتند و 

توانستند به افزایش شاخص های بازار کمک کنند.
معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر، پتروش��یمی پ��ارس و گ��روه مدیری��ت 
س��رمایه گذاری امی��د هر کدام ب��ه ترتی��ب ۱۳۷، ۱2۵ و ۱2۳ واحد تأثیر 
افزایش��ی روی شاخص های بازار سرمایه داشتند. در طرف مقابل تعدادی از 
نمادها از جمله پتروش��یمی جم، بانک خاورمیانه و پتروشیمی خارک سعی 

کردند شاخص های بازار را به سمت پایین هدایت کنند.
در بورس تهران 2۷0 س��هم توانستند با رش��د قیمت مواجه شوند و 6۷ 
س��هم با کاهش قیمت روبه رو شدند همچنین در فرابورس ایران ۱44 سهم 

رشد قیمت و 6۳ سهم کاهش قیمت را تجربه کردند.
در گروه خودرو و س��اخت قطعات بیش از ۵92 سهم و اوراق مالی دست 
به دست شد و ارزش معامالت از ۱۱۵ میلیارد تومان فراتر رفت بدین ترتیب 
ای��ن گروه بیش��ترین ارزش معامالت را به خود اختص��اص دادند. در برخی 
س��هم های خودرویی صف خرید پایدار تش��کیل شد. در گروه شیمیایی نیز 
پ��س از گروه خودرویی ارزش معامالت نس��بتاً باال بود به طوری که در این 
گروه ۱64 میلیون سهم به ارزش بیش از ۸2 میلیارد تومان دادوستد شد.

همچنی��ن در بس��یاری از گروه ها ش��اهد روند فزاینده رش��د قیمت ها و 
صف های فروش بودیم. بانکی ها نیز از جمله گروه هایی بودند که توانس��تند 

رشد قیمت باال و صف های خرید را تجربه کنند.
ارزش معام��الت بورس تهران عدد 92۱ میلیارد تومان را تجربه کردند و 
در بین روزها و هفته های اخیر از معدود روزهایی اس��ت که ارزش معامالت 
بورس تهران به کمتر از ۱.000میلیارد تومان می رس��د. حجم معامالت این 
بازار نیز رقم 2.۷ میلیارد س��هم و اوراق مالی را پش��ت سر گذاشت و تعداد 

معامالت به عدد 6۵9 هزار و 60۵ نوبت رسید.
در فرابورس ایران آیفکس توانس��ت با رش��د حدود ۸0 واحدی بار دیگر 
کان��ال ۳000 واح��دی را بش��کند و در تراز ۳046 واحدی بایس��تد. ارزش 
معامالت این بازار به رقم ۱.0۷۵ میلیارد تومان رس��ید که ناش��ی از معامله 

بیش از ۱.۵ میلیارد سهم و اوراق مالی بود.

شاگرداول های بهار بورس معرفی شدند
فهرس��ت ۵0 ش��رکت فعال تر بورس تهران برای سه ماهه نخست امسال 

اعالم شد.
به گزارش تس��نیم، فهرس��ت ۵0 ش��رکت فعال تر بورس تهران برای سه 
ماهه نخس��ت امس��ال به روز شد و از این لیست 4 شرکت خارج و 4 شرکت 
جدید اضافه ش��دند و بر این اس��اس نمادهای سپ، شبهرن، شیراز و افق از 
۵0 ش��رکت فعال تر بورس تهران خارج و نمادهای تاصیکو، وانصار، سفارس 

و ستران به این فهرست اضافه شدند.
این در حالی اس��ت که فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروش��یمی خلیج 
فارس، ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت اصفهان و گل گهر پنج ش��رکت 

فعال تر بورس اوراق بهادار در بهار سال 9۸ بودند.
همچنین بانک ملت، پتروش��یمی پارس، چادرملو، س��رمایه گذاری نفت 
و گاز و پتروش��یمی تامی��ن، پاالیش نفت بندرعباس، بان��ک تجارت، گروه 
مپنا، پتروش��یمی جم، شرکت ارتباطات س��یار ایران و پاالیش نفت تهران 
در رتبه های شش��م تا پانزدهم جدول فعال ترین شرکت های بورسی در بهار 

امسال قرار دارند.
از س��وی دیگر رتبه های ۱6 تا ۳0 نیز برای ش��رکت های گس��ترش نفت 
و گاز پارس��یان، توس��عه معادن و فلزات، فوالد خوزس��تان، مخابرات ایران، 
سایپا، ایران خودرو، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری غدیر، 
پتروش��یمی مبین، بانک پاسارگاد، س��رمایه گذاری صدر تامین، پتروشیمی 
پردیس، کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران، خدمات انفورماتیک و بانک 

صادرات ایران به ثبت رسیده است.
اف��زون بر این، پتروش��یمی خارک، بانک انصار، فوالد خراس��ان، پاالیش 
نف��ت تبریز، پتروش��یمی فجر، گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان، 
س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، 
پتروشیمی شازند، پارس خودرو، سیمان فارس و خوزستان، سرمایه گذاری 
گروه توسعه ملی، فوالد کاوه جنوب کیش، داده گستر عصر نوین  های وب، 
نفت س��پاهان، البراتوار داروسازی دکتر عبیدی، بانک پارسیان، پتروشیمی 
فن��اوران، بانک اقتصاد نوین و س��یمان تهران در رتبه ه��ای ۳۱ تا ۵0 را به 

خود اختصاص داده اند.
ای��ن گزارش می افزای��د: با توجه به تجربیات بورس ه��ای اوراق بهادار در 
س��طح بین الملل، شناسایی ش��رکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر اغلب 
بر پایه معیارهای نقدش��وندگی س��هام، میزان تاثیرگذاری شرکت بر بازار و 

برتری نسبت های مالی انجام می شود.
بر این اساس شناس��ایی شرکت های فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران 
بر پایه ترکیبی از قدرت نقدش��وندگی س��هام و میزان دادوس��تد سهام در 
تاالر معامالت )تعداد و ارزش س��هام دادوستد شده(، تناوب دادوستد سهام 
در تاالر معامالت )تعداد روزهای دادوس��تد ش��ده و دفعات دادوستد شده( 
و معیار تاثیرگذاری ش��رکت بر بازار )میانگین تعداد س��هام منتشرش��ده و 

میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره بررسی( است.
شایان ذکر است ۵0  نماد فعال تر بورس براساس دوره سه ماهه محاسبه 

شده و هر سه ماه یکبار به صورت انباشته به روز می شود.

نماگربازارسهام

یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت افزایش قیمت خودرو در ب��ازار و تجدید 
ارزیاب��ی دارایی ها، گروه خودرویی را از مش��کالتی که از دو س��ال گذش��ته در 

معامالت این گروه ها وجود دارد خارج می کند.
حمید میرمعینی در گفت و گو با ایرنا، به علت رش��د گروه خودرویی در بازار 
سرمایه اشاره و بیان کرد: عالوه بر تجدید ارزیابی دارایی ها که تاثیر بااهمیتی را 
بر س��هام گروه خودرو و به روز نشان دادن صورت مالی شرکت ها داشت، افزایش 

نرخ خودرو در بازار و ثبات آن در رشد سهام این گروه تاثیرگذار بود.
وی ادامه داد: سال گذشته به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بر ش��رکت های خودروس��ازی، محدودیت های حاکم در 
پیش فروش خودرو و تعهدات موجود در فروش های گذش��ته این شرکت ها قادر 

به فروش خودرو همسو با قیمت روز نبودند.
میرمعینی به مش��کالتی که تا سال گذش��ته در تامین و تولید قطعات خودرو 
وجود داش��ت تاکید کرد و گفت: امس��ال وضعیت تامین و تولید قطعات خودرو 
نس��بت به سال گذش��ته بهبود یافته، بنابراین به نظر می رسد که اگر امسال در 
زمین��ه بازار خ��ودرو اتفاق خاصی رخ نده��د و قیمت ها به ثبات برس��ند، گروه 
خودرویی ها در بازار سرمایه از حالت زیاندهی خارج و صورت مالی آنها به دلیل 

تجدید ارزیابی، شکل جدید پیدا می کنند.
این کارشناس بازار س��رمایه اظهار داشت: وجود چنین اخباری در بازار باعث 
ش��ده تا سهام س��ایپا و ایران خودرو در معامالت کنونی بازار سرمایه مورد اقبال 

سهامداران قرار گیرد.
وی اظهار داش��ت: با توجه به صحبت های مطرح ش��ده از سوی ترامپ و عدم 

افزایش تنش ها، یک خوش بینی در کش��ور برای امکان مذاکرات ایجاد ش��د که 
ای��ن امر منجر به بهبود وضعیت معامالت در بازار و صعود چش��مگیر ش��اخص 

بورس شد.
میرمعینی به انتش��ار گزارشات س��ه ماه نخست سال جاری اشاره و بیان کرد: 
اطالعات منتشرش��ده از گمرک، فروش ارز ش��رکت های صادراتی، آمار تولید و 
فروش داخلی انتظار، انتش��ار گزارش��ات مثبت از شرکت ها را در بین سهامداران 

ایجاد کرده است.
به گفته میرمعینی، بازار در چند روز گذش��ته یک اصالحی را تجربه کرد که 
این امر زمینه رش��د در ب��ازار امروز را در کنار دیگر عوام��ل تاثیرگذار بر صعود 

شاخص فراهم کرد.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که در صورت مذاکره و تعامل ایران و 

آمریکا  می توان در انتظار بازاری با یک روند مثبت بود.
وی به عضویت ایران در س��ازمان FATF اشاره و بیان کرد: عضویت ایران در 
این گروه ویژه مالی بسیار مهم است و انتظار می رود که با توجه به چنین مسائلی 

بازار روند رو به رشد خود را با یک شیب مالیمی در پیش گیرد.
میرمعینی اظهار داش��ت: با وجود داده های اقتصادی موجود در کشور به نظر 
نمی رسد که شاخص بورس ریزشی باشد، اما در صورت ایجاد تنش های سیاسی، 

بازار واکنش منفی از خود نشان می دهد در مسیر ریزشی قرار خواهد گرفت.
تاثیر تحریم های جدید آمریکا بر بازار سرمایه

این کارش��ناس بازار س��رمایه اظهار داش��ت: براس��اس تحلیل ه��ای بنیادی 
منتشرش��ده با کاهش تنش ها و توافق بین دو کش��ور بازار سرمایه همچنان جا 

برای رش��د دارد، اما اگر واکنش های سیاس��ی که به هیچ عنوان قابل پیش بینی 
نیست، رخ دهد وضعیت بازار تحت تاثیر قرار می گیرد و ریزش عمیقی را تجربه 

خواهد کرد.
وی با بیان اینکه فقط تنش سیاس��ی می تواند باعث یک ریزش بس��یار عمیق 
شاخص بورس شود، گفت: اگر تنش سیاسی رخ ندهد و به سمت بهبود وضعیت 
سیاسی در کشور پیش رویم به دلیل عمق موجود در بازار سرمایه و رکود حاکم 
در بازاره��ای موازی مانند خودرو و ارز، بازار س��رمایه رش��د قابل مالحظه ای را 

تجربه می کند و سود کالنی را در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد داد.
وی به صحبت های مطرح شده از سوی ترامپ مبنی بر اعالم تحریم های جدید 
علیه ایران و تاثیر آن بر بازار س��رمایه اش��اره کرد و افزود: با توجه به اینکه این 
تحریم ها از قبل در بازار وجود داش��ته اس��ت، بنابراین اعمال تحریم های جدید 

نمی تواند تاثیر چندانی را بر بازار ایجاد کند.
میرمعین��ی با بیان اینکه چندی پیش این تحریم ها بر ش��رکت های معدنی و 
فوالدی اعمال ش��د اما نتوانس��ت اثر خاصی را در فروش ش��رکت ها ایجاد کند، 
افزود: احتمال اینکه تحریم های اعمال ش��ده در بلندمدت بر معامالت تاثیرگذار 
باش��د وجود دارد اما در کوتاه مدت به دلیل تدابیری که ش��رکت ها اتخاذ کردند 

تاثیری نخواهد داشت.
این کارش��ناس بازار س��رمایه اظهار داش��ت: در بلندمدت ممکن است هزاران 
اتف��اق سیاس��ی پیش آید ک��ه تحریم ها تعلیق ش��ود، بنابرای��ن اقداماتی مانند 
تروریس��تی خوان��دن س��پاه، تحری��م پتروش��یمی ها و معدنی ه��ا و فلزی ها اثر 

میان مدت و بلندمدت دارند اما در کوتاه مدت تاثیری نخواهند داشت.

اقبال گروه خودرویی در بورس بعد از 2 سال

وزیر صنعت از خصوصی س��ازی دو ش��رکت خودروسازی ایران خودرو و 
س��ایپا تا پایان امس��ال و نهایتاً تا س��ال 99 خبر داده است؛ تصمیمی که 
هرچند تازه نیس��ت اما گام مهمی در راس��تای مشارکت بخش خصوصی 
در صنعت خودروس��ازی محسوب می شود، با این حال برخی معتقدند در 
ش��رایطی که صنعت خودروسازی با مدیریت نیمه دولتی دچار ضرر است، 

خصوصی سازی آن توجیهی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، صنعت خودروس��ازی ایران، پس از 
صنع��ت نفت بزرگ ترین صنعت در ایران اس��ت. در س��ال 2009 ایران با 
ساخت یک میلیارد و ۳9۵میلیون و 42۱ هزار دستگاه خودرو و ۳۵ هزار 
و 90۱ دس��تگاه خودرو تجاری به عنوان بیستمین خودروساز بزرگ دنیا و 
بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه شناخته شد. صنعت خودرو در سال های 
گذشته شاهد اتفاقات مختلفی بوده که ممنوعیت واردات، افزایش یک باره 
قیمت ها و کاهش تولید خودروهای داخلی مهم ترین آنها به شمار می رود. 
هرچند مدیران ارش��د اجرایی کش��ور معتقدند، حب��اب قیمت های بازار 
به زودی خواهد ترکید. کارشناس��ان و صاحب نظران صنعت خودرو تأکید 
می کنند مش��کل اساس��ی صنعت خودرو نظارت بیش ازحد دولت در این 
صنعت است و تا زمانی که دولت دست از تصدیگری و دخالت در این بازار 

برندارد، وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت.
در تازه تری��ن تصمی��م دولت، ابت��دای همین هفته رض��ا رحمانی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در حاش��یه جلسه دولت اعالم کرد که قرار است 
»ایران خودرو« و »س��ایپا« دو غول بازار خودرو ایران تا پایان س��ال 9۸ و 
نهایتاً در س��ال 99 به بخش خصوصی واقعی واگذار ش��وند؛ تصمیمی که 
هرچند تازه نیس��ت و در دولت های قبل هم مطرح  ش��ده بود، اما هیچ گاه 

به طور کامل اجرایی نشده است.
در دهه ۷0 سیاست های خصوصی سازی شکل گرفت و در برنامه سوم از 
سال های ۸4 تا ۸۵ با ابالغ اصل 44 قانون اساسی، سیر خصوصی سازی ها 
در کش��ور آغاز ش��د؛ صنعت خودروس��ازی هم همچون سایر بخش های 

اقتصاد وارد مرحله خصوصی س��ازی ش��د، اما دولت ۸0درصد سهام خود 
در دو خودروساز بزرگ کشور را نگاه داشت. در همین مرحله ایده »قطب 
سوم خودروسازی« برای اولین بار در سال ۸9 مطرح شد؛ ایده ای که هدف 
اصل��ی آن انحصارزدایی از صنعت خودرو و مش��ارکت بخش خصوصی در 
بازار خودرو بود. با مطرح  شدن احداث قطب سوم خودروسازی در کشور، 
اصفهان نخستین گزینه برای ایجاد این قطب بود، اما سرمایه گذاران اصلی 
این طرح که جزو قطعه سازان اصفهانی بودند، نتوانستند درزمینه ترکیب 
سرمایه گذاران و زمان شروع روند اجرایی کار به توافق برسند؛ بر این اساس 

کمی بعد این طرح بزرگ صنعتی در اصفهان بایگانی شد.
باگذش��ت ح��دود هش��ت س��ال در تاری��خ ۳0 مه��ر 96، محم��د 
ش��ریعتمداری وزیر صنعت، مع��دن و تجارت دول��ت یازدهم با حضور 
در نشس��ت هیات نمایندگان اتاق ایران حمایت خود را برای راه اندازی 
قطب س��وم خودروسازی اعالم کرد. بااین حال، همان طور که حمیدرضا 
فوالدگر عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س تأکید می کند روند 
خصوصی س��ازی در کشور به خطا رفته است و صنعت خودرو به صورت 
واقعی خصوصی س��ازی نش��ده اس��ت. فوالدگر معتقد اس��ت که دولت 
همچن��ان از صنعت خودرو دل نکنده و خصوصی س��ازی واقعی را انجام 
نداده اس��ت، درحالی که باید زمینه ای را فراهم کند که بخش خصوصی 

واقعی وارد صنعت خودرو شود.
مخالفان خصوصی سازی صنعت خودرو معتقدند در شرایطی که صنعت 
خودروس��ازی با مدیریت نیمه دولتی دچار ضرر اس��ت، خصوصی س��ازی 
یک صنعت زیان ده نمی تواند توجیهی داش��ته باش��د و عماًل هیچ خریدار 

خصوصی  برای در اختیار گرفتن دو شرکت زیان ده اقدام نخواهد کرد.
در این میان، موافقان خصوصی س��ازی بر این باورند که خصوصی سازی 
صنعت خودرو امکان پذیر است، اما باید واگذاری به »اهل« انجام شود. در 
همی��ن زمینه، محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و 
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی تأکید می کند این تصمیم دولت 

گام مهمی برای تحقق خصوصی سازی در صنعت خودرو به شمار می رود.
او معتقد اس��ت که زمان در نظر گرفته شده برای انجام این کار طوالنی 
اس��ت و دولت اگر قصد مش��ارکت بخش خصوص��ی در صنعت خودرو و 
واگذاری س��هام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا را دارد، حتی 
می توان��د زودتر کارهای مرب��وط به واگذاری را تا قبل از س��ال 99 انجام 
دهد، چراکه از همان زمان که اصل 44 قانون اساس��ی ابالغ شد باید روند 

خصوصی سازی در صنعت خودرو هم اجرایی می شد.
نجفی منش با تأکید بر این موضوع که واگذاری س��هام این دو ش��رکت 
در گروی فراهم کردن زیرساخت های خاصی نیست، افزود: تحقق این امر 
تنها در گروی اراده دولت اس��ت و البت��ه صبر؛ چون قباًل هم این موضوع 
مطرح شده بود، اما به بهانه های مختلف اجرایی شدن آن به عقب افتاد، اما 
اگر دولت وارد مرحله خصوصی سازی این صنعت شود، بقیه مشکالت هم 

به مرور حل خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از پیش��نهاد پارلمان بخش خصوصی 
با هدف اجرایی ش��دن خصوصی  س��ازی صنعت خودرو خب��ر داد و گفت: 
پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی تشکیل کنسرسیومی از قطعه سازان، 
فعاالن خدمات پس از فروش، کارکنان و سایر ذی نفعان و فعاالن صنعت 
خودرو اس��ت تا روند واگذاری سهام این دو ش��رکت خودروسازی به طور 

کامل با اعمال نظرات کارشناسان بررسی شود.
نجفی منش با اش��اره به تجربه خصوصی س��ازی در کش��ور با بیان این 
موضوع که باید حواس مان باش��د تا خصوصی س��ازی در صنعت خودرو به 
تجربه خصوصی سازی سایر بخش های اقتصادی کشور دچار نشود، گفت: 
حال که دولت تصمیم گرفته تا بخش خصوصی را سهیم کند، باید توجه 

کرد تا واگذاری به »اهل« صورت گیرد.
ای��ن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اهلیت را در واگذاری س��هام به 
ذی نفعان صنعت خودروس��ازی متشکل از کارکنان، قطعه سازان و فعاالن 

خدمات پس از فروش خودرو می داند.

خصوصی  سازی در صنعت خودرو به سرنوشت دیگر صنایع دچار می شود؟

خودروسازان در مسیر خصوصی سازی
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مخدوش کردن قیمت کاال، مجازات 
سنگین تری نسبت به گران فروشی دارد

در می��ان واحده��ای صنفی و خرده فروش��ی برخ��ی افراد 
س��ودجو هس��تند که با مخدوش و پاک کردن نرخ درج شده 
ب��ر روی کاال، مرتکب گران فروش��ی می ش��وند. در این رابطه 
رئیس بازرس��ی اتاق اصناف تهران هشدار می دهد که این کار 

مجازات سنگین تری نسبت به گران فروشی دارد.
ب��ه گزارش ایس��نا، بررس��ی گزارش های حوزه بازرس��ی و 
نظارت اتاق اصناف تهران در سال های اخیر نشان از آن دارد 
که بیش��ترین حجم تخلف اصناف مربوط به گران فروش��ی و 
عدم درج قیمت بر روی محصوالت بوده اس��ت؛ اتفاقی که در 
گران فروش��ی مکمل یکدیگر است و باعث می شود تا بسیاری 
از سوءاس��تفاده گران با عدم درج قیمت، محصول را گران تر از 

نرخ واقعی عرضه کنند.
این اتفاق در محصوالتی که عموماً نرخ رس��می یا درج شده 
از س��وی تولیدکننده ندارد، بسیار رخ می دهد اما در ماه های 
اخیر برخی افراد پا را فراتر گذاش��ته اند و محصوالتی که نرخ 
درج  شده از سوی کارخانه های تولیدی دارند را گران تر از نرخ 

درج شده، عرضه می کنند.
این اتفاق البته در برخی از محصوالت به صورت رسمی رخ 
داده بود که فروش��ندگان مربوطه با ارائه فاکتور خرید مدعی 
بودند که محصول را گران تر از قیمت درج شده بر روی آن، از 
بازار خری��داری کرده اند که این موضوع در زمان گرانی چای 
و س��یگار به شدت در س��طح واحدهای عرضه محصوالت به 

چشم می خورد.
ام��ا در حال حاضر که افزایش قیمت��ی برای محصوالت به 
ثبت نرس��یده و عرضه محصوالت عموماً از سوی شرکت های 
پخش و تولیدی انجام می شود، جای سوال وجود دارد که چرا 
قیمت محصوالت بسته بندی از سوی برخی افراد پاک شده و 

محصول با قیمت بیشتری به فروش می رسد!؟
بررس��ی های میدانی خبرنگاران ایسنا نشان از آن دارد که 
برخی از واحدهای صنف��ی که در نزدیکی مراکز تجاری و به 
عنوان بازار اصلی یک صنف ش��ناخته می ش��ود، محصوالتی 
همچون نوشیدنی های یک نفره و بیسکوئیت که بیشتر افراد 
گ��ذری خری��داری می کنند را بدون قیمت درج ش��ده عرضه 
می کنند و این اتفاق به معنای آن اس��ت که قیمت درج شده 
از س��وی کارخانه را مخدوش ی��ا پاک می کنند که البته بنابر 

قانون نظام صنفی، این کار تخلف است.
در این رابطه حس��ین درودیان - رئیس بازرس��ی و نظارت 
ات��اق اصناف تهران - به ایس��نا گفت: مخدوش کردن و تغییر 
قیمت محصوالت تولیدی از سوی واحدهای توزیعی و صنفی، 
تقلب محس��وب می ش��ود و این عمل مجازات س��نگین تری 

نسبت به گران فروشی و عدم درج قیمت و نرخنامه دارد.

نان چند نرخی شد!
نه تنها عرضه نان سفارشی به اجبار از سوی برخی واحدهای 
نانوایی صورت می گیرد، بلکه در مناطق مختلف ش��هر برخی 
نانوایی ها به ویژه در رس��ته سنگک، قیمت های متفاوتی برای 

این محصول اعالم می کنند.
به گزارش ایس��نا، انگار قصه نان تمام��ی ندارد. در ماه های 
گذش��ته بارها اعالم شد که از کیفیت نان کاسته شده است و 
در کنار آن نان های سفارش��ی بیش از نان معمولی، در برخی 

از واحدهای صنفی نانوایی عرضه می شود.
عرضه نان سفارش��ی به خودی خود بد نیس��ت اما زمانی که 
نان معمولی آنچنان از سوی واحدهای صنفی عرضه نمی شود 
و کیفیت پخت نان معمولی هم قابل قبول نیست، عرضه نان 
سفارشی آن هم در برخی موارد به اجبار، اتفاق خوبی نیست.
در چند س��ال اخیر همین نان سفارش��ی ب��ه محل درآمد 
بیشتری برای واحدهای نانوایی بدل و عاملی شده تا در کنار 
نان های کنجدی، نان س��بزیجات و س��بوس  دار به واحدهای 
نانوایی و فهرس��ت مصرف افزوده ش��ود که البته این تنها راه 
افزایش درآم��د در نانوایی ها به خص��وص نانوایی های آزادپز 
نیس��ت، زیرا یکی دیگر از راه های افزای��ش درآمد به ویژه در 
چند ماه اخیر، تغییر اندازه نان است که این اتفاق در نان های 

سنگک و بربری بیشتر دیده می شود.
بررسی های میدانی نشان از آن دارد که در چند وقت اخیر 
موقعی��ت جغرافیایی محل قرارگیری نانوایی در قیمت گذاری 
نان های آزادپز هم تأثیرگذار اس��ت. به طور مثال نان سنگک 
س��اده آزادپز در خیابان پی��روزی تهران ۱.۵00 تومان عرضه 
می ش��ود و قیمت نان یک رو کنج��د 2.000 تومان و نان دو 
رو کنجد ۳.000 تومان است که همین نان در منطقه جردن 
به ترتیب ب��ه قیم��ت 2000، ۳000 و ۵.000 تومان عرضه 

می شود.
با این تفاس��یر به نظر می رس��د این تفاوت قیمت در سطح 
ش��هر عاملی می شود که گرانی به قیمت نان وارد شود و نیاز 
به نظارت و بازرسی دقیق واحدهای بازرسی اصناف احساس 

می شود.
در ای��ن زمینه یک نان��وا در خیابان ظفر مدعی اس��ت که 
افزای��ش قیمت نان ب��ه دلیل عدم دسترس��ی راحت به آرد، 
کنج��د و س��بوس اس��ت و در چند وقت اخی��ر آرد آزادپزی 

به سختی تأمین می شود.
حال با تمام این تفاس��یر جای س��وال است که چرا نظارت 
ب��ر واحدهای نانوایی آنگونه نیس��ت ک��ه واحدهای صنفی با 

روش های مختلف، به افزایش قیمت روی نیاورند؟
در این رابطه بیژن مقدم - رئیس اتحادیه نانوایان س��نتی - 
به ایسنا، گفت: دولت در انتهای دهه ۸0 به این نتیجه رسید 
که باید در کنار واحدهای یارانه بگیر نانوایی، واحدهای آزادپز 
فعال باش��ند، از این رو واحدهای آزادپز به تعداد مشخص در 
کشور فعال شدند که آرد آنها به صورت آزاد تأمین می شود.

وی ادامه داد: این واحدها به صورتی در س��طح ش��هر قرار 
گرفته اند که واحدهای یارانه بگیر در محدوده آنها قرار دارند و 
از نظر اقتصاد خانوار، هزینه کرد خرید نان را پوشش می دهند.

اخبـــار

رئیس فراکس��یون اصناف در مجلس گفت تاکنون ده ها بار درخواست 
راه اندازی س��امانه رصد کاال را فریاد کرده ایم که اس��ناد آن هس��ت، اما 

متاسفانه هیچ گونه ترتیب اثری داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس فراکسیون اصناف در مجلس اعالم 
کرد: تاکنون ده ها بار درخواس��ت راه اندازی سامانه رصد کاال با محوریت 
بررسی کاال از مبدأ تا مقصد )مصرف کننده( را از تریبون مجلس و رسانه 
ملی فریاد کرده ایم که اس��ناد آن هس��ت، اما متاسفانه هیچ گونه ترتیب 

اثری داده نشده است.
ش��هباز حسن پور، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون اصناف در برنامه 
تیتر امش��ب با انتقاد از وضعیت نظارت و بازرس��ی در کشور، درخصوص 
ورود مجل��س ب��ه بحث نظارتی بی��ن دولت و اصناف تصری��ح کرد: اتاق 
اصناف بارها درباره آفت های قاچاق در کش��ور هشدار داده و مجلس هم  
پیگیری های خوبی کرده، اما متاسفانه این معضالت همچنان ادامه دارد.

او گفت: ما محدودیت قانونی در کش��ور نداریم مش��کل در بعد نظارت 
است، پس باید نظارت به یک فرهنگ بی چون و چرا تبدیل شود. 

نماینده مردم سیرجان و بردس��یر در مجلس درخصوص نقش آفرینی 
اصناف در اقتصاد ایران گفت: نزدیک به 20درصد از تولید ناخالص ملی با 
فعالیت اصناف صورت می گیرد، اما دولت هیچ گونه برنامه مشخصی برای 

حمایت از اصناف در دستور کار ندارد.

وی افزود: در مس��ائل بیمه ای و بانکی هنوز اصناف معضالتی را با این 
نهادها دارند، این درحالی اس��ت که اصناف باالترین سطح اشتغال زایی را 
در کشور دارند و باید با حمایت های همه جانبه در ارائه تسهیالت کم بهره 

و مسائل بیمه ای موجبات پیشرفت این مجموعه را فراهم کرد.
رئیس فراکس��یون اصناف مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اصناف 
دچار مش��کالت بس��یاری هس��تند، تاکید ک��رد: دولت بای��د در تمامی 
تصمیم گیری ه��ا و برنامه ریزی ها، اصناف را بیش از پیش مورد توجه قرار 

دهد.
ابراهیم درس��تی، نایب رئیس اتاق اصناف دیگ��ر میهمان برنامه با بیان 
اینکه یک سوم بودجه ناشی از کشف جرایم باید برای بازرسی در اختیار 
اصناف قرار داده ش��ود، گفت: متاس��فانه این بودجه به خزانه دولت واریز 

شده اما هنوز  به آنها تخصیص نیافته است.
او با اشاره به گالیه های برخی اصناف از بی عدالتی مالیاتی، تصریح کرد: 
اصناف خواس��ته های برحقی دارند و معتقدیم در هر کجا که برای جامعه 

اصناف تصمیم می گیرند اصناف باید حضور داشته باشند.
او تاکی��د کرد: اصناف بخش خصوصی هس��تند و باید ب��ا دولت برای 

پیشبرد هرچه  بهتر کارها تعامل داشته باشد.
درس��تی ادامه داد: زمانی کش��ور دچار جنگ نظامی بود، اما امروزه با 
جنگ اقتصادی مواجه هس��تیم. اصناف افس��ران مقدم جنگ اقتصادی 

هستند. پس می طلبد که دولت  در کمک به اصناف اهتمام داشته باشد.
نایب رئیس اتاق اصناف افزود: دش��منی آمریکا ب��ا دولت و ملت ایران 
واضح است اما نباید تمام مش��کالت اقتصادی کشور را به عوامل بیرونی 
ربط داد. درستی گفت: اگر بخش خصوصی واقعاً خصوصی باشد، می تواند 

اعتماد مردم را جلب کند. 
او ادامه داد: داشتن تعامل خوب است اما این تعامل نباید مختص فرد 
باش��د تعامل باید با ساختار و تشکیالت پیش برود. مسئوالن اتاق اصناف 
در مجموع تعامل خوبی با دولت داش��تند اما متاس��فانه نتوانستند از آنها 

استفاده کنند.
ن��ادر جنتی، معاون س��ازمان امور مالیاتی در ارتب��اط تلفنی با برنامه، 
به تعریفی از اظهارنامه مالیاتی پرداخت و گفت: براس��اس دس��تورالعمل 

صادرشده اجبار و الزامی در بیان اظهارنامه مالیاتی وجود ندارد.
نادر جنتی افزود: برخی صاحبان مش��اغل گروه سوم که درآمد یکسال 

آنها کم است، نیازی به اظهارنامه مالیاتی ندارند.
معاون س��ازمان امور مالیاتی با اش��اره به آمار درآمد مشاغل گروه سوم 
اف��زود: آماره��ای دقیق بیانگر این اس��ت که بی��ش از ۸0درصد این نوع 

مشاغل کمتر از 2 میلیون و ۵00 هزار تومان است.
او گفت: ۵4۷ هزار نفر شاغالن مشمول تبصره از پرداخت مالیات معاف 

هستند.

بی توجهی به راه اندازی سامانه رصد کاال

رئی��س انجم��ن ملی خرما گفت با توجه به ش��رایط مس��اعد اقلیمی 
پیش بینی می ش��ود که تولید خرما در سال زراعی جدید به یک میلیون 

و 200 هزار تن برسد.
محس��ن رش��ید فرخی، در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، با 
انتقاد از قیمت باالی خرما در برخی فروش��گاه ها اظهار داشت: با وجود 
کاهش قیمت خرما در مبدأ، برخی مغازه داران به سبب خرید های قبلی 

تغییری در نرخ های خود نداشتند.
وی حداکثر قیمت هر کیلو خرما در مبدأ را 20 هزار تومان اعالم کرد 
و افزود: این در حالی است که برخی مغازه داران با نرخ های باالی ۳6 و 

۳۷ هزار تومان اقدام به عرضه خرما به مصرف کننده می کنند.
رشید فرخی ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد تولید در سال زراعی 

پی��ش رو، خرمای پیش رس از یک ماه آینده در بس��یاری از مناطق به 
دس��ت می آید، از این رو پیش بینی می ش��ود ظ��رف ۱۵ روز تا یک ماه 

آینده قیمت خرما در بازار به تعادل برسد.
رئیس انجمن ملی خرما از افزایش س��ه برابری قیمت سم، کود، مواد 
بس��ته بندی و س��ایر عوامل تولید در بازار خب��ر داد و گفت: با توجه به 
افزایش هزینه داده های کشاورزی نس��بت به سال های گذشته، بدیهی 
اس��ت که کش��اورزان با نرخ های قبلی حاضر به عرضه محصول خود در 
بازار نباش��ند، اما به سبب افزایش تولید جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر 

تنش قیمت در بازار نیست.
وی از افزایش ۳0 تا ۳۵درصدی تولید نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل در بازار خبر داد و افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و برآورد 

نخلس��تان ها پیش بینی می شود که تولید خرما در سال زراعی جدید به 
یک میلیون و 200 هزار تن برسد.

فرخ��ی درب��اره تاثیر حذف ع��وارض صادراتی خرما تصری��ح کرد: با 
توجه به آنکه تصمیمات خلق الس��اعه مس��ئوالن دولتی از لحاظ روانی 
ب��ر کارنامه صادراتی تاثیر می گذارد، از این رو بار ها به مس��ئوالن اعالم 
کردیم که مخالف وضع عوارض صادراتی گمرک هستیم که خوشبختانه 

با رایزنی های متعدد عوارض صادراتی این محصول حذف شد.
وی در پایان با اش��اره به اینکه سال گذشته نیم میلیارد دالر از محل 
صادرات خرما ارز وارد کشور شد، گفت: با توجه به رشد تولید خرما باید 
20 تا ۳0درصد این محصول به بازار های هدف صادر شود که در صورت 

وضع عوارض صادرات، از این محل ارزآوری به کشور نخواهیم داشت.

وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت نوس��انات قیمت محصوالت کش��اورزی در بازار 
داخل��ی را می ت��وان با وضع و تغیی��ر عوارض صادرات محص��ول کنترل کرد، به 
ج��ای اینکه ب��ه یکباره صادرات یک محصول ممن��وع و چندی دیگر بدون هیچ 

محدودیتی از سر گرفته شود.
به گزارش تس��نیم به نقل از پایگاه اطالع رس��انی وزارت جهاد کش��اورزی، 
محمود حجتی در حاش��یه جلس��ه  هیات دولت با اش��اره به اینکه مسئولیت 
قیمت گذاری محصوالت کش��اورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت، 

اظهار داشت: این روز ها سیب زمینی صادر نمی شود، اما پیگیر آن هستم که با 
تولید و رس��اندن آن به بازار قیمت آن تعدیل شود. وی درباره افزایش قیمت 
محصوالت لبنی نیز تصریح کرد: تولید لبنیات افزایش پیدا کرده و قیمت آن 
را هم س��ازمان حمایت برآورد کرده است، ش��یر را دامداران با قیمت مصوب 
عرض��ه می کنند، اما تا رس��یدن به بازار باید نظارت بیش��تری صورت گیرد تا 
قیم��ت آن به صورت غی��ر متعارف افزایش نیابد. حجتی اف��زود: هزینه تولید 
دامداران با توجه به ش��رایط اقتصادی باال رفته اس��ت، نباید انتظار داشت که 

دام��دار محصولش را زیر قیمت تمام ش��ده ارائه کند که ب��ه این ترتیب تولید 
انجام نش��دنی اس��ت. وی اضافه کرد: هزینه های تولید ش��یر 26درصد وابسته 
به نهاده هایی اس��ت که از خارج کش��ور تامین می شود و ۷4درصد هزینه ها از 
جمله تامین علوفه در داخل کشور است که افزایش هزینه های داخلی از جمله 
قیمت یونجه و ذرت، هزینه های تولید کشاورز را افزایش می دهد، ضمن اینکه 
این قیمت های تمام شده فعلی نیز به تایید سازمان حمایت رسیده است و اگر 

مشکلی هست باید با آنها مطرح شود.

تولید خرما به یک میلیون و 2۰۰ هزار تن می رسد

 تعادل قیمت خرما تا یک ماه آینده در بازار

به جای ممنوعیت صادرات کاالهای کشاورزی باید عوارض را باال برد
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اخبار

آینده گروه خودرویی بعد از افزایش احتمالی 
سرمایه سایپا و ایران خودرو

 صندوق های حمایت در س��ال جاری تاکنون اجازه ریزش بیش از حد به 
بازار نداده اند که به پتانسیل باالی خود بازار نیز برمی گردد.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که این روزها در بازار سرمایه روی آن بحث 
می شود، افزایش سرمایه دو خودروساز بزرگ است که می تواند سهام آنها را 

در بازار سهام با رشد بسیار خوبی روبه رو کند.
حال باید دید در عمل این امر چه زمانی عملیاتی خواهد ش��د. از س��وی 
دیگر، بازار س��رمایه طی روزهای اخیر روند به نس��بت نزولی را تجربه کرده 
که این اتفاق به خاطر ریس��ک های سیاسی موجود است. به همین منظور و 
برای تحلیل وضعیت این روزهای بازار س��هام و به خصوص گروه خودرویی، 
حمیدرضا افش��ار، کارش��ناس بازار سرمایه به بررس��ی این موضوع پرداخته 

است.
 درحال حاضر وضعیت کلی بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازار سرمایه دوران پرخبری را دنبال می کند و می توان گفت هر روز اخبار 
داخل��ی و خارجی بازار را تحت تاثیر قرار می دهند. البته روند کلی و ماهیت 
بازار تغییر خاصی نکرده و هنوز سیگنال فروش قطعی در بازار دیده نشده و 

تنها این مسائل باعث نوسانات کوتاه مدت در بازار شده است.
 مهم ترین ریسک بازار در سال جاری چه متغیری است؟ 

 مهم ترین مساله ای که بازار را در سال 9۸ تحت  تاثیر قرار داده، تنش های 
بین المللی اس��ت که از ابتدای س��ال وجود داشته و فقط شدت و حدت آن 
در مقاطع مختلف کم و زیاد ش��ده اس��ت که منجر به س��بز و قرمز ش��دن 

بازار می شود.
وضعی��ت بازار روز گذش��ته را باتوجه به اتفاقات اخی��ر، در چه وضعیتی 

می بینید؟
در بازار دیروز هم باتوجه به بحث ساقط ش��دن پهپاد آمریکایی و اظهارات 
مقامات سیاسی ایران و آمریکا و حتی کشورهای دیگر، شاهد تابلو قرمزرنگ 
و صف فروش در بس��یاری از نمادها بودیم ک��ه به احتمال زیاد مانند موارد 
مش��ابه اخیر در روزهای آتی و احتماال به س��رعت این مورد هم حل خواهد 
ش��د و از هیجانات منفی کاسته می ش��ود. در ضمن صندوق های حمایت از 
بازار در سال جاری تاکنون اجازه ریزش بیش از حد به بازار نداده اند که این 

مساله به دلیل پتانسیل باالی بازار نیز برمی گردد.
 قوانین جدیدی که س��ازمان بورس در رابطه با معامالت وضع کرده، چه 

اثراتی را بر وضعیت دادوستدها گذاشته است؟
یکی دیگر از اتفاقات قابل بحث که از اواخر هفته گذشته شاهد آن بودیم 
و بر حجم معامالت تاثیر محسوس��ی داش��ت، قوانین جدید سازمان بورس 
مبنی بر مدیریت ریس��ک بازار و اعتبارات معامله گران و کارگزاری ها بود. بر 
این طرح س��ازمان، هم نکات مثبت و هم ن��کات منفی زیادی می توان وارد 
کرد که در این مقوله نیاز به بررس��ی کارشناس��انه بیش��تر و نظرسنجی از 

فعاالن بازار و البته گذر زمان احساس می شود.
 ای��ن روزها گروه خودرویی به عنوان لیدر بازار، بیش��ترین حجم و ارزش 
معام��الت را در بی��ن صنایع بورس��ی به خ��ود اختصاص می ده��د. به طور 

مشخص، این گروه در چه وضعیتی قرار دارد؟
در م��ورد صنعت خ��ودرو، خبر افزایش س��رمایه دو غول خودروس��ازی 
همچنان داغ بوده و خبرها حاکی از محقق ش��دن آن در س��ال جاری است. 
حجم هایی که از اواخر هفته گذش��ته نصیب نماد س��ایپا شد و حقوقی های 
زیرمجموعه این شرکت نیز در آن نقش داشتند، کامال جلب توجه می کرد و 
نش��ان از اتفاقات مهم در این شرکت دارد. این در حالی است که باتوجه به 
مش��کالت واردات در صنعت خودرو در زمینه تامین قطعات، شاهد افزایش 
هزینه ها در این صنعت هس��تیم و اگر روند کاهش��ی نرخ ارز ادامه داش��ته 

باشد، می تواند کمک شایانی به شرکت های این گروه کند.
 در حال  حاضر وضعیت نمادهای کوچک و قطعه ساز چگونه است؟

   ای��ن نماده��ا با توجه به رش��د بیش از حد و تش��کیل حب��اب قیمتی، 
مدت��ی اس��ت روند اصالح��ی دارند. ای��ن در حالی اس��ت که آنه��ا از نظر 
تکنیکال��ی جذابیت های خاص خود را دارند و پیدا کردن کف حمایتی برای 

چارتیست ها می تواند منجر به سودهای شیرین هرچند کوتاه مدت شود.

عدم توجه به مصرف CNG کشور را با بحران 
کمبود بنزین مواجه خواهد کرد

رئیس هیات مدیره انجمن CNG کش��ور اع��الم کرد مرکز پژوهش های 
مجلس گزارش خود را پس از بررسی های الزم در جلسه ای که تیرماه برای 
تعیین مش��وق های مالی تحت پوشش بسته های حمایتی صنعت CNG به 
عنوان جایگزین بنزین قرار اس��ت برگزار ش��ود برای تصمیم گیری نهایی در 

اختیار مجلس قرار می دهد.
اردش��یر دادرس در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار خبرخ��ودرو، اف��زود: مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی قرار است با بررس��ی شرایط کمی و 
کیفی موجود را در زنجیره صنعت خودرو ، کمپرسورس��ازی، مخزن سازی و 
جایگاه ها راهکار خود را ارائه دهد تا CNG به عنوان جایگزین بهینه بنزین 
ب��رای خودروها مورد اس��تفاده قرار گیرد و خودروس��ازان نیز تولیدات خود 
را از 2۵درصد کنونی به حداقل ۵0درصد خودرو گازس��وز در س��بد اقتصاد 

حمل و نقل برسانند.
وی گف��ت: بهت��ر اس��ت دولت ب��رای افزای��ش تولید خودرو ب��ه صورت 
دوگانه س��وز به خودروس��ازان و کارگاه های تبدیل خودرو به گازسوز یارانه 

اختصاص دهد.
دادرس اذعان داش��ت: در ح��ال حاضر میانگین مصرف س��وخت بنزین 
چی��زی حدود 9۵ تا ۱00 میلیون لیتر در روز اس��ت ک��ه این رقم نزدیک 
به نقطه س��ر به س��ر با تولید بنزین داخلی اس��ت. با توجه به رشد منطقی 
دارن��دگان خودرو انتظار می رود این میزان مصرف ظرف دو س��ال آینده به 
باالی ۱20 میلیون لیتر در روز هم برس��د و ما مجبور ش��ویم میزان مازاد را 
از طری��ق واردات تامین کنیم که این عم��ل در تضاد با ارکان اصلی اقتصاد 

مقاومتی است.
رئیس هیات مدیره انجمن CNG کشور گفت: ضروری است وزارت نفت 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از افزایش تصاعدی مصرف 
بنزین نس��بت به اجرای برنامه های بهینه سازی مصرف سوخت و دوگانه سوز 
ک��ردن خودروها اهتمام ج��دی ورزند چراکه با وج��ود تحریم ها و افزایش 
مصرف بنزین، واردات به س��ختی ممکن خواهد بود و کشور با بحران جدید 

کمبود بنزین مواجه خواهد شد.
وی با اعالم اینکه ۳ الی 4ماه زمان الزم اس��ت تا افزایش قیمت ها اثرات 
واقع��ی خود را بر میزان مصرف بگذارند، افزود: با وجود گذش��ت یک ماه از 
افزای��ش قیمت ها برای قضاوت در رابطه با اث��رات این افزایش قیمت کمی 
زود اس��ت، اما با این حال در همین مدت کوتاه نیز شاهد کاهش محسوس 

مصرف CNG در بین مصرف کنندگان بوده ایم.

به اعتقاد عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، 
در تولی��د خودروهای دیزلی بای��د همه جوانب از جمله معیارهای مصرف 
س��وخت در راستای منافع ملی کشور در نظر گرفته شود تا برای تولید یا 

توقیف خودروهای موتور دیزل، تصمیم گرفته شود.
از ابتدای خردادماه موضوع تولید خودروهای دیزلی مطرح ش��ده و این 
س��وال پیش آمده که آیا س��واری های دیزلی وارد چرخه تولید می شوند 
یا خیر. ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که س��ازمان محیط زیست در حال 
بررسی درخواست تولید سواری های دیزلی است با این حال رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه این موضوع از سوی مرکز تحقیقات 
موتور ایران خودرو مطرح ش��ده است، اعالم کرده که این سازمان قطعاً با 
ورود موتور دیزل به ناوگان سواری مخالف داشته و امیدوار است که هیچ 
دولتی حاضر نش��ود که مجوز ورود ناوگان دیزل س��واری را به جاده ها و 

شهرهای کشور صادر کند.
در این رابطه امیرحس��ن کاکایی - عضو هیأت علمی گروه مهندس��ی 
خودرو دانش��گاه عل��م و صنعت - در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داش��ت: 
خودروهای دیزلی، بازده باالتری نس��بت به خودروهای بنزینی دارند و از 
این نظر در دنیا مورد توجه قرار گرفته اند. سال هاست در کشور ما در مورد 
خودروهای دیزلی بحث می ش��ود. با توجه به اینکه ایران تولیدکننده نفت 
اس��ت؛ زمانی که این نفت از زمین استخراج می شود حاوی مواد مختلفی 

است که در اصطالح »سبد سوخت« نام دارد که مجموعه ای از سوخت ها 
را تولید می کند. در کشور ما که به ویژه مصرف سوخت بسیار باالیی دارد 
موضوعی مهم این اس��ت که باید یک س��بد سوخت متعادل وجود داشته 
باش��د. وی افزود: در س��ال های گذشته بحث های متعددی مطرح شد که 
چن��د درصد خودرو با مصرف س��وخت گازوئیل، چند درصد بنزین و … 
باید وجود داشته باشد. عالوه برای این از آنجایی که ایران دارای منابع گاز 
طبیعی نیز اس��ت، بحث CNGها نیز در کنار مسائل سوخت های نفتی 

قرار خواهد گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه باید توجه کرد که در هر 
صورت مصرف گازوئیل در خودروهای سنگین وجود دارد، گفت: گازوئیل 
ما در گذش��ته مشکالت زیادی داشت و اصطالحاً »ترش« بود. بدین معنا 
که درصد گوگرد آن بس��یار باال بود که باعث استهالک سریع خودروهای 
دیزلی شده و موتور آنها را خراب کرده و ایجاد دود می کند. طی سال های 
اخیر قرار ش��د که سطح کیفیت گازوئیل تولید کشور باال رود تا جایی که 
حداقل در این مورد یورو 4 تبدیل به یورو ۵ شود. این موضوع تنها مختص 
خودروهای سواری دیزلی نبوده و مربوط به مصرف گازوئیل در کل کشور 
است که الزم است تا برنامه ای تدوین شده تا کیفیت این سوخت ارتقا پیدا 
کند. این سطح کیفیت به لحاظ تئوری ارتقا پیدا کرد، اما به لحاظ عملی 
تنها بخشی از آن ارتقا یافت و زمینه اینکه گازوئیل ما در سرتاسر کشور به 

سطح مطلوبی برسد، فراهم نشد ضمن اینکه در این رابطه محدودیت های 
زیادی نیز وجود داشته و دارد.

عضو هیأت علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار 
داشت: در مورد خودروهای موتور دیزل دو سمت و سو وجود دارد که چند 
س��ال پیش به خودروسازان تکلیف شد تا تولید خودروهای دیزلی داشته 
باشند، بنابراین خودروسازان سرمایه گذاری برای تولید خودروهای دیزلی 
را آغاز کردند. به طور خاص خودروسازی ایران خودرو توسط شرکت اپیکو 

خودروهای دیزل خود را آماده کرد.
وی یادآور ش��د: در س��ال های اخیر همیشه دعوایی وجود داشته که در 
آن تنها خودروس��ازان مقصر شناخته می شوند. هر زمان که بحث آلودگی 
هوا مطرح ش��ده اس��ت؛ به خودروسازان دس��تور داده شده که موتوری را 
ارتقا دهند. ابتدا س��وخت ها یورو 2 بوده، س��پس یورو ۳، یورو 4 و اکنون 
که خودروهای دیزلی و CNGها مطرح اس��ت، اما در این رابطه همیشه 
خودروس��ازان مدعی ای��ن موضوع بوده ان��د که در ص��ورت آمادگی این 
خودروها، آیا س��وخت متناس��ب آن قابل تأمین خواهد ب��ود یا خیر؟ در 
نتیجه موضوع این اس��ت که در حال حاضر خودروهای دیزلی آماده است 
اما س��وخت مناس��ب آن وجود ندارد. در این شرایط محیط زیست نیز به 
هیچ کدام از سازمان های سوختی )وزارت نفت( و خودروسازان کاری ندارد 

و از منظر خود تولید خودروهای دیزلی را رد می کند.

مسئله تولید یا توقف خودروهای دیزلی باید در دولت حل شود

صنعت خودرو و قطعه س��ازی بیش��تر از آنکه از تحریم ها زیان ببیند از نبود 
همدلی و افتراق بین فعاالن این حوزه ضربه می خورد.

ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو«، حمیدرض��ا صمدی، رئیس هیأت 
مدیره هلدینگ رایزکو در نشستی خبری با اعالم این موضوع گفت: این روزها 
ش��رایط به گونه ای پیش می رود که بیش��تر انرژی شرکت ها به جای اینکه برای 
دور زدن تحریم ه��ا و یافتن راه حل های مناس��ب برای برون رفت از مش��کالت 
صرف ش��ود به دفع مشکالت داخلی و پیدا کردن راه حلی برای مقابله با برخی 

اقدامات نسنجیده همکاران می گذرد.
او ب��ا اش��اره به اینکه بع��د از حدود 60 س��ال همچن��ان در صنعت خودرو 
مونت��اژکار هس��تیم، گفت: بیان مش��کالت در خارج از صنعت و کش��اندن آن 
با رس��انه ها موجب شده اس��ت بخش زیادی از انرژی شرکت ها هدر شود این 
در حالی اس��ت که اگر مش��کالت مان را مانند یک خانواده درون خودمان رفع 
می کردیم هم اکنون مانند کشورهایی مانند ترکیه و کره یک خودروساز واقعی 

بودیم.
صمدی همچنین در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار عصرخودرو درباره اینکه آیا 
در این ش��رایط و باوجوداینکه دولت دست از مدیریت خودروسازان برنمی دارد 

می توان به خصوصی سازی خودروسازان امید داشت، گفت: به هرحال واگذاری 
س��هام می تواند آغاز یک راه صحیح باش��د، اما این طور که از ش��رایط برمی آید 
اراده ای برای آن وجود ندارد، اما نکته جالب اینکه بعد واگذاری پیش��ین سهام 
ایران خودرو برخی قطعه س��ازان به ارسال نامه به شورای رقابت عنوان کرده اند 
که طبق قانون قطعه ساز نمی تواند سهام یک شرکت خودروسازی را بخرد، اما 
امروز همان قطعه سازان با ایجاد یک کنسرسیوم برای خرید سهام ایران خودرو 

پیشقدم شده اند. مگر غیرقانونی نبود؟
او در ادام��ه گفت: اگر در هم��ان زمان اعالم واگذاری خودروس��ازان دولت 
تکلیف فعاالن این حوزه را نس��بت به واگذار نش��دن این دو خودروساز روشن 
می ک��رد، بی تردی��د هم اکنون ش��اهد فعالی��ت یک قطب بزرگ خودروس��ازی 

خصوصی در کنار ایران خودرو و سایپا بودیم.
رئیس هیأت مدیره هلدینگ رایزکو درباره مشکالتی که تحریم آمریکا برای 
این صنعت ایجاد کرده است با اشاره به اینکه کسانی که از تاریخ درس نگیرند 
محکوم به تکرار آن با مکافات بیش��تر هس��تند، گفت: تحریم های دور پیش��ین 
خیل��ی جدی تر از ای��ن تحریم های اخیر ب��ود. در آن زمان دنیا م��ا را تحریم 
کرده اما اکنون فقط یک کش��ور نس��بت به تحریم اقدام کرده اس��ت و چه بسا 

اگ��ر از تحریم قبلی درس می گرفتیم  مقابله ب��ا تحریم های آمریکا کار خیلی 
س��ختی نبود. او همچنین با اش��اره به اینکه آمریکا به دلیل ارزش افزوده باالی 
این صنعت نس��بت به تحریم آن اقدام کرده است، گفت: آمریکا با هوشمندی 
صنعت خ��ودرو را به دلیل ارزش اف��زوده باالی آن تحریم کرده اس��ت، اما در  
مقابل ما در کش��ورمان به جای اینکه به دنبال راه حل مش��ترک برای مقابله با 
آن تحریم ها باش��یم آب را به آسیاب شان می ریزم و با افشای مدارک محرمانه 
دولتی راه را برای هم وطنان مان س��خت تر می کنیم. آیا این چیزی جز مافیای 

ضد تولید است؟
صم��دی در بخ��ش دیگ��ری درب��اره خودروهای ناقص تولیدش��ده س��وی 
خودروس��ازان نی��ز گفت: در حال حاض��ر هر یک از خودروس��ازان ۱00 هزار 
خودرو کف کارخانه  دارند و این س��رمایه بزرگی اس��ت که در صنعت خوابیده، 
درحالی که آنها مدام از این بانک به آن بانک برای دریافت منابع مالی، التماس 
می کنند تا تولید را ادامه دهند. اکنون قطعه س��از و خودروس��از باید خواهش 
و تمن��ا کنن��د تا بان��ک تصمیم بگیرد که به صنعت کش��ور تس��هیالت دهد، 
درحالی که طبق ترازنامه بانک ها، آنها باید سهم صنعت در وام دهی های خود را 

در تراز تجاری به 40درصد برسانند.

همدلی در صنعت خودرو و قطعه سازی وجود ندارد
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قیم��ت بیت کوی��ن از ابتدای س��ال 20۱9 روند صعودی را ط��ی کرد و روز 
گذشته با عبور از مرز ۱0 هزار دالر، به کانال ۱۱ هزار دالر وارد شد.

ب��ه گزارش زومیت، قیمت بیت کوین روز گذش��ته از مرز ۱0 هزار دالر عبور 
و پ��س از ماه ه��ای ابتدایی س��ال 20۱۸، رکورد 
جدیدی به نام خود ثبت کرده اس��ت. کارشناسان 
اعتق��اد دارن��د ثبت ای��ن رکورد به عن��وان نقطه  
عطفی در مس��یر بازگش��ت رمزارز مادر به مسیر 
اوج اس��ت. شایان ذکر اس��ت بیت کوین در زمان 
نگارش این مطلب با قیمت ۱0.۷00 دالر مبادله 
می شود. در دسامبر گذشته، قیمت بیت کوین به 
پایین ترین حد خود پس از دوران سقوط زمستان 
رمزارز رس��ید و رکورد ۳.200 دالر را ثبت کرد، 
ول��ی از آن زمان تاکنون، ارزش این ارز دیجیتال 
تقریبا سه برابر شده است. فراموش نکنید پیش از 
سقوط ش��دید بیت کوین در سال 20۱۸، قیمت 
آن در دسامبر20۱۷ به ۱9.۵00 دالر رسیده بود.

پیداکردن نیروی محرکه  قیمت بیت کوین مانند همیش��ه دشوار است. البته، 
شاید معرفی رمزارز لیبرای فیس بوک را بتوان به عنوان نیرویی مهم در افزایش 
قیم��ت در نظر گرف��ت. فیس بوک، غول ش��بکه  اجتماعی، در هفته  گذش��ته 

رم��زارز خود به ن��ام لیبرا را معرفی کرد ک��ه برخی کارشناس��ان آن را رقیبی 
جدی برای بیت کوین می دانند. گفتنی اس��ت معرفی ارز دیجیتال فیس بوک با 
قانون گذاری  های بیش��تر در دنیای رمزارزها همراه خواهد بود که شاید اثرهای 

مثبتی بر بازار نگذارد.
بیت کوی��ن، باارزش تری��ن رم��زارز جه��ان، 
همیش��ه ابزاری ب��رای تب��ادل و خریدوفروش 
دیگر رمزارزها هم بوده است. در دنیای ارزهای 
س��ّنتی، دالر آمریکا معموال چنین نقشی را ایفا 
می کن��د؛ درنتیجه، وقتی رم��زارز فیس بوک از 
س��ال آینده به صورت رسمی ش��روع به کار کند 
و نمونه های مش��ابه هم به مرور معرفی ش��وند، 
احتم��ال افزایش ارزش بیت کوین بیش��تر هم 

خواهد بود.
صعود شدید بیت کوین بخشی از صعود کلی 
بازار رمزارزها است. اتر، ارز شبکه  مشهور اتریوم 
نی��ز اکنون قیمتی بی��ش از ۳00 دالر دارد که 
رکورد بیش��ترین قیمت آن در سال 20۱9 محسوب می شود. بیت کوین کش، 
الیت کوی��ن، مون��رو و دش هم اکن��ون در باالترین ارزش خود در س��ال جاری 

میالدی قرار دارند.

وزارت خزانه داری ایاالت متحده آمریکا پنج ش��رکت فعال در حوزه  فناوری 
چینی را به فهرس��ت سیاه مراودات تجاری خود اضافه کرد. به گزارش زومیت، 
ح��دود یک ماه بع��د از اینکه آمریکا ش��رکت های آمریکایی را از دادوس��تد با 

ه��وآوی غ��ول فن��اوری چین منع ک��رد، پنج 
ش��رکت دیگ��ر چینی هم در فهرس��ت س��یاه 
ایاالت متح��ده ق��رار گرفتند. این ش��رکت ها 
عبارتند از: هایگون، سوگان، چنگدو هاگوانگ، 
میکروالکترونی��ک چنگ��دو هایگوانگ و ووژی 
جیانگنان. همه  این شرکت ها جزو شرکت های 
پیش��تاز در تولید س��خت افزار یا تکنولوژی در 
چین هستند؛ مثال شرکت های سوگان و ووژی 
بزرگ ترین ش��رکت های چینی فعال در حوزه  
گس��ترش ابرکامپیوترها هستند. براساس اعالم 
وزارت خزانه داری آمریکا، بعضی از مش��تریان 
ش��رکت س��وگان عضو ارتش چین هس��تند و 
مالک شرکت ووژی دولت خلق چین است که 

با هدف مدرن کردن ارتش این کشور آن را تأسیس کرده است. براساس گزارش 
CNBS آمریکا، س��هام چند ش��رکت آمریکایی بالفاصله بعد از انتش��ار بیانیه  
وزارت خزانه داری این کش��ور سقوط کرده اس��ت. براساس این گزارش، سهام 

ش��رکت انویدیا یک درصد و سهام زیلینکس 2.2درصد و سهام AMD حدود 
2درصد س��قوط کرده اس��ت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ماه گذشته 
میالدی برای رفع »نگرانی های امنیتی آمریکا«، دس��تور تحریم ش��رکت های 
چین��ی مرتبط ب��ا دولت این کش��ور را امضا 
کرد. هوآوی، یکی از نزدیک ترین شرکت های 
حوزه  فناوری به دولت چین، اولین ش��رکتی 
بود که درگیر این دس��تور ترامپ شد. انتظار 
می رود ش��رکت هوآوی ۳0 میلی��ارد دالر از 
درآمدش را از دس��ت بدهد. البته رن ژنگفی، 
مدیرعامل این شرکت، اعالم کرده زیاد نگران 
این کاه��ش درآم��د نیس��ت. در حال حاضر، 
ش��رکت های ف��روش س��خت افزار و نرم افزار 
مجبورند با آمریکا همراهی کنند. گزارش ها از 
شرق آس��یا از توقف ثبت سفارش محصوالت 
هوآوی روی آمازون ژاپ��ن حکایت می کنند. 
همچنین ماه گذش��ته، گوگل به روزرس��انی 
نسخه های اندروید را برای بعضی از محصوالت هوآوی مسدود کرد. باوجوداین، 
مایکروس��افت هنوز لپ تاپ های هوآوی را می فروش��د. این شرکت اعالم کرده 

به دلیل درخواست زیاد مشتریانش همچنان به این روند ادامه خواهد داد.

آمریکا ۵ شرکت فناوری چینی دیگر را تحریم کردقیمت بیت کوین برای اولین بار در سال جاری از 1۰ هزار دالر عبور کرد

مترج��م: نازنین توکلی _ طی دهه گذش��ته افراد فکر می کردند که 
اگ��ر بتوانند متدولوژی های قابل تکراری ب��رای مراحل اولیه راه اندازی 
کسب و کار پیدا کنند، کارآفرینی به یک »علم« تبدیل می شود. در این 

صورت هر کسی قادر به اجرای قواعد آن خواهد بود.
اشتباه ما کجاست؟

این فرض می تواند اش��تباه باش��د. البته نه به این معنا که ابزارهای 
اشتباهی برای این منظور طراحی شده اند، اتفاقا پایه و اساس مدیریت 
کارآفرینی درس��ت و منطقی است و سهم عمده ای در کاهش شکست 
اس��تارت آپ ها دارد. اشتباه ما جایی ا س��ت که فکر می کنیم هر کسی 
می تواند از این ابزارها به درس��تی استفاده کند و بیشترین بهره برداری 

را داشته باشد.
کارآفرینی هنر است نه شغل:

دو نوع هنرمند را در نظر بگیرید: 
»آهنگ ساز« در مقایسه با »نوازنده 
آهنگ« یا »نمایش��نامه نویس« در 
مقایس��ه ب��ا »بازیگ��ر«. بنیان گذار 
در ش��کل گیری کس��ب و کار نقش 
همان آهنگ س��از را در شکل گیری 

موسیقی ایفا می کند.
ک��ه  می بین��د  را  چیزهای��ی  او 
دیگران قادر به دیدن آن نیستند و 
برای اینکه به تیم کسب و کار کمک 
کند تا بتواند از هیچ، چیزی جدید 
خلق کن��د، خود را با اجراکنندگان 

کالس جهانی محاصره می کند.
خلق چیزهایی که کمتر کس��ی 
قادر به دیدن آنها اس��ت و تحریف 
واقعیت ها به ش��یوه ای ک��ه بتواند 
نیروی تازه ای برای تیم اس��تخدام 
کن��د، کار اصل��ی اس��ت ک��ه هر 
این  انجامش می دهد.  بنیان گذاری 
مهارت بس��یار متف��اوت از علومی 

مانند مهندسی یا مدیریت است.
کارکنان کارآفرین اجراکنندگان بااستعدادی هستند که در اصطالح 
صدای س��وت کارخانه را به همان ش��کلی می ش��نود ک��ه بنیان گذار 
می ش��نود. آنها درحالی به یک اس��تارت آپ ملحق می ش��وند که هنوز 
به دنبال یک مدل کس��ب و کار پایدار اس��ت و وعده تحقق اهدافی را 
می دهد که در هاله ای از ابهام قرار دارند. کارکنان کارآفرین با پیوستن 
به بنیان گذار و تیمش دیدگاه های او را به عنوان بخش��ی از زندگی شان 

می پذیرند.
س��پس بنیان گذار هر مهارت��ی را که او و تیم��ش را منحصر به فرد 
می سازد از جمله اش��تیاق،  چابکی، انعطاف پذیری،  توانایی ایجاد نظم 
از دل بی نظمی،  کش��ف  و  یادگیری، کنجکاوی، رهبری و تمرکز دقیق 
روی اجرا را به کار می گیرد تا به یک فرآیند پاالیش دیدگاه منجر شود 

و بتواند واقعیتی را ایجاد کند.
بنیان گ��ذاران و کارکنان کارآفرین هر دو ترجیح می دهند تا چیزی 
را از دل فرآیندهای ش��ان استخراج کنند که به موجودیت یک شرکت 

بپیوندد. مانند موس��یقی دانان حرفه ای یا س��تارگان سینما که ترجیح 
می دهند در یک محیط نامنظم با ناشناخته های چندگانه کار کنند.

آنها کلیت مس��یری که به سمت آن کشیده شده اند را درک و حس 
کرده اند، با عدم اطمینان و ش��گفتی های آن کنار می آیند و با استفاده 
از ه��وش طبیعی و ابزارهایی که در دس��ت دارند،  برای تحقق هدف و 

چشم اندازشان رو به جلو پیش می روند. 
ابزارها هنرمند نمی سازند:

در س��ال ۱9۸4 زمان��ی که برنامه های طراح��ی صفحه با مکینتاش 
عرض��ه ش��د، همه فکر می کردن��د اینجا دیگر پای��ان کار هنرمندان و 

طراحان گرافیک است. چون حاال همه می توانند طراحی کنند.
کاربران به سرعت آموختند که یک طراحی خوب چقدر سخت است. 
البته تعجبی هم ندارد چون طراحی خوب یک هنر است و مجددا این 
متخصص��ان و طراحان حرفه ای 
هستند که اس��تخدام می شوند. 
آالت  از  ک��ه  واق��ع کس��ی  در 
الزاما  موسیقی استفاده می کند، 
نمی تواند همان آهنگی را بسازد 
که عالقه مندان منتظر شنیدنش 

هستند.
اگر ابزارها هنرمند نمی سازند 
هنرمن��د  چی��زی  چ��ه  پ��س 

می سازد؟
آهنگ سازی مقوله ای است که 
از دوران ش��کل گیری تمدن ه��ا 
اس��ت،  داش��ته  رواج  تاکن��ون 
ام��ا این بح��ث که چ��ه چیزی 
توانس��ته اس��ت یک آهنگ ساز 
همچن��ان  بس��ازد،  ب��زرگ 
به صورت یک معم��ا باقی مانده 
یک  آهنگ س��ازی  آی��ا  اس��ت. 
از  )اس��تفاده  اس��ت؟  فرآین��د 
اس��تراتژی های آهنگ سازی در 
فرآیند آهنگ سازی ؟( آیا آهنگ سازی با ویژگی های شخصی فرد مثل 
توانایی های موس��یقی، اعتماد به نفس موس��یقی، نم��رات آکادمیک، 
IQ و جنس��یت ارتب��اط دارد؟  آیا آهنگ س��ازی با محی��ط و اجتماع 
مثل والدی��ن، معلمان، دوس��تان، خواهر و برادر، مدرس��ه، جامعه، یا 
ارزش های فرهنگی ارتباط دارد؟ آیا آهنگ س��ازی تمرین مداوم است. 

مثال۱0،000 ساعت تمرین برای کارآموزی؟
ش��اید بتوانیم تعداد بنیان گذاران و کارکنان کارآفرین را با ابزارهای 
بهتر، پول بیش��تر و آموزش های عالی افزایش دهی��م، اما اگر حقیقتا 
بدانی��م چگون��ه خالقی��ت را آموزش بدهی��م این امکان ب��ه قطعیت 

نزدیک تر می شود.
بنیان گذاران کس��ب و کار و کارآفرینان چیزهایی را می بینند و خلق 
می کنند که هر کس��ی قادر به دیدن آنها نیس��ت. کارآفرینان افرادی 
ن��ادر، ب��ا ویژگی های منحص��ر به فرد و هنرمند هس��تند. هر کس��ی 

نمی تواند هنرمند باشد. 
medium/modirinfo  :منبع

کارآفرینی هنر است نه یک شغل

دریچــه

دومی��ن رویداد زیس��ت فناوری دانش آموزی ش��هر تهران با حض��ور 220 دانش  آموز 
برگزیده شهر تهران با هدف ترویج تفکر استارت آپی بین دانش آموزان برگزار شد.

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
دومین رویداد زیست فناوری دانش آموزی شهر تهران با حضور 220 دانش آموز برگزیده 
ش��هر تهران برگزار ش��د. این دانش آموزان از بین 2 هزار و 600 شرکت کننده مسابقه 
زیست پژوهش��گر مرحله اول انتخاب ش��ده بودند.  هدف از برگزاری این رویداد ترویج 
تفکر اس��تارت آپی در بین دانش آموزان و آم��وزش مهارت تبدیل ایده به محصول برای 
نسل آینده کشور است. این رویداد با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، اداره کل آموزش و پرورش ش��هر تهران، قطب کش��وری 

زیست فناوری و موسسه علوم و فناوری های زیستی صدرا مهر برگزار شد.

تفکر استارت آپی بین زیست پژوهشگران 
دانش آموز ترویج می یابد

دوشنبه
3 تیر 1398

شماره 1337
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دومی��ن عصران��ه فین اس��تارز در فراب��ورس ای��ران به نشس��ت مش��ترک 
اس��تارت آپ های عضو انجمن صنفی کس��ب وکارهای اینترنتی و صندوق های 
س��رمایه گذاری جس��ورانه اختصاص داش��ت که در جریان آن معاون پذیرش 

و بازاریاب��ی فرابورس از انتش��ار فراخوان ثبت نام 
عاملی��ن تامین مال��ی جمع��ی )کراودفاندینگ( 
ط��ی چن��د روز آتی خب��ر داد. به گزارش س��نا، 
مع��اون پذی��رش و بازاریابی فراب��ورس ایران در 
این نشس��ت به برگزاری جلس��ه ای که به منظور 
آسیب شناسی س��رمایه گذاری جسورانه با حضور 
مدیران و فعاالن حوزه وی سی برگزار شد، اشاره 
کرد و افزود: در این جلس��ه، اساسنامه وی سی ها 
مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی از جمله 
اینکه ساختار وی سی الزاما هیات مدیره ای نباشد، 
مطرح ش��د، چراکه در برخی موارد این س��اختار 
ممکن اس��ت مانع چابکی شود. رضا غالمعلی پور 
با اشاره به اینکه یکی از پیشنهادهای مطرح شده، 

پذیره نویس��ی صندوق های سرمایه گذاری جس��ورانه پیش از ثبت آنها در اداره 
ثبت ش��رکت ها ب��ود، اظهار داش��ت: در نهایت خروجی این جلس��ه به منظور 
بررسی به سازمان بورس ارسال شد تا بتوانیم با بررسی دقیق مقررات و اسناد 

باالدستی به تسریع تامین مالی استارت آپ ها کمک کنیم. غالمعلی پور همچنین 
درخصوص دس��تورالعمل تامین مال��ی جمعی با بیان اینک��ه کارگروه ارزیابی 
ک��ه نمایندگان��ی از وزارت رفاه و تامین اجتماع��ی، وزارت ارتباطات، مجموعه 
معاونت علمی، س��ازمان بورس و فرابورس عضو 
آن هس��تند، برای بررسی الزامات دستورالعمل 
کراودفاندین��گ چندین جلس��ه تش��کیل داده 
اس��ت، گفت: درخصوص نح��وه تعامل عاملین 
تامین مالی جمع��ی و نهادهای مالی مجاز باید 
ضوابطی تعیین می ش��د ک��ه آیین نامه این کار 
در جلس��ات کارگروه ارزیابی مورد بررسی قرار 
گرفت و در س��ازمان بورس مصوب ش��د که در 
س��ایت این س��ازمان قابل مش��اهده است و به 
زودی فراخ��وان ثبت ن��ام عاملی��ن تامین مالی 
جمع��ی نیز منتش��ر خواهد ش��د. وی در ادامه 
به موضوع اس��تفاده از داده های بازار سرمایه به 
منظور توس��عه فعالیت استارت آپ ها اشاره کرد 
و گفت: این مورد در کارگروه س��ندباکس بررس��ی می شود و از برنامه های این 
کارگروه آن اس��ت که تحت نظارت نهادهای متولی در س��ازمان بورس، امکان 

دسترسی به داده هایی از بازار سرمایه برای فین تک ها فراهم شود.

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اع��الم فراخوانی در نظر دارد، 
طرح های س��اخت س��امانه های پیش تصفیه آب و پس��اب را دریاف��ت و از آنها 
حمایت کند.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 

ریاس��ت جمه��وری، با توس��عه و تجاری س��ازی 
راهکارهای مبتنی بر فناوری نانو نیازهای فناورانه 
حوزه طراحی و س��اخت سامانه های پیش تصفیه 
آب و پساب تامین می شود. ستاد توسعه فناوری 
نانو معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
همکاری ش��تابدهنده تخصصی طراحی و ساخت 
س��امانه های پیش تصفیه آب و پس��اب فراخوان 
چالش جذب طرح های فناورانه در حوزه طراحی 
و س��اخت سامانه های پیش تصفیه آب و پساب را 
اعالم کردند. کلیه عالقه مندان تا ۱۵ تیرماه جاری 
می توانند به طور رایگان در این چالش در آدرس 
اینترنتی  http://linkpost.ir/VRHVI ثبت 
ن��ام کنند و در صورت برگزیده ش��دن در مرحله 

اول و توافق همکاری با ش��تابدهنده واتک از خدمات و تسهیالت حمایتی این 
ش��رکت شامل تامین سرمایه اولیه س��اخت محصول، فضای استقرار و امکانات 
زیرساختی نظیر تجهیزات آزمایشگاهی، مشاوره و آموزش های حوزه کسب وکار 

و نیز حمایت ۷0میلیون ریالی س��تاد توس��عه فناوری نانو ش��امل کمک هزینه 
نقدی و اعتبار شبکه آزمایشگاهی در جریان مرحله دوم چالش بهره مند شوند.  
در پای��ان برنده نهایی چالش عالوه بر دریاف��ت جایزه  200 میلیون ریالی که 
به طور مشترک از س��وی ستاد توسعه فناوری 
نانومعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
شتابدهنده واتک پرداخت می شود، از تسهیالت 
حمایتی ویژه این س��تاد در جهت توسعه طرح 
خ��ود ت��ا مرحل��ه تولید تج��اری ب��ا همکاری 
ش��تاب دهنده واتک بهره مند می شود. با توجه 
به رشد چش��مگیر تقاضای آب و کمبود منابع 
آبی در بس��یاری از نقاط جهان، امروزه تصفیه 
پس��اب ها، فاضالب ه��ا و آب های خاکس��تری 
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، اما آب 
ورودی به هر یک از این سامانه ها و فرآیندهای 
تصفی��ه نظیر اس��مزمعکوس، نانوفیلتراس��یون 
یا الترافیلتراس��یون بس��ته به نوع آب یا پساب 
ورودی و طراحی سیس��تم های تصفیه در نظر گرفته شده باید قبل از تماس با 
سیس��تم تصفیه به کمک روش های مکانیکی یا شیمیایی آماده سازی شوند تا 

اختاللی در عملکرد فرآیندهای بعدی ایجاد نشود.

نیازهای فناورانه حوزه سامانه های پیش تصفیه آب و پساب مرتفع می شودفراخوان تامین مالی جمعی به زودی منتشر می شود

اگر به ش��ما بگویند نام چند برند مط��رح ایرانی را به خاطر بیاورید، 
کدام برندها به یادتان می آید؟ پیش از بررس��ی این پرس��ش و واکاوی 
پاس��خ های احتمالی به آن، باید مقدمه بس��یار کوتاهی را مرور کنیم. 
اقتصاد کش��ور ما همواره در معرض تحریم های متوالی بوده اس��ت؛ از 
سال های نخس��تین پس از انقالب اسالمی و سال های دفاع مقدس تا 
همین س��ال های اخیر که در دو دوره یکی در آغاز دهه 90 و دیگری 
در یک سال گذشته، اقتصاد ما تحریم شد. سرنوشت تولید و برندهای 
ایرانی در گیرودار این دوره های تحریمی بسیار آموزنده است. پیش از 
پیروزی انقالب اس��المی، برندهای معتبر خارجی در کش��ور ما حضور 
فعال��ی داش��تند اما پس از انق��الب و به ویژه در زم��ان جنگ تا نیمه 

دهه ۷0، بازارهای کش��ور، بیشتر 
با کاالهای مصرف��ی ایرانی تأمین 
ایرانی  بازار کاالهای  می شد. رونق 
در این دوره قابل توجه بود. ایجاد 
ی��ا رونق دوب��اره برندهای��ی نظیر 
کفش ملی، ارج، مینو، یک و یک، 
آبسال، کاله، پارس خزر، عالی نسب، 
پارس الکتریک، گلرنگ و ... عمدتا 
در فاصله زمان��ی ۱۳64 تا ۱۳۷۵ 
اتف��اق افت��اد. یعن��ی زمان��ی که 
کاالی  ورود  اقتصادی،  تحریم های 
خارج��ی را محدود ک��رده بودند و 
مردم بیش از پیش از کاالی ایرانی 
اس��تفاده می کردن��د. رونق فروش 
کااله��ای ایرانی با کمک برندینگ 
و تبلیغ��ات تلویزیونی در آن دوره، 
اعتب��ار و کیفیت کااله��ای ایرانی 
را ارتقا بخش��ید و میل به مصرف 
اجناس ساخت ایران را تقویت کرد 
و افزای��ش فروش، افزایش تولید را 
ه��م به همراه داش��ت ب��ه طوری 
ک��ه در ابتدای ده��ه ۷0، صادرات 
به کش��ورهای  ایران��ی  کااله��ای 

منطقه و حتی کشورهای اروپایی رونق می گیرد. کشف بزرگ این دوره 
برای تولیدکنندگان ایرانی، اهمیت اطالع رسانی و تبلیغات تجاری بود. 
اهمیت برندینگ و بازاریابی کاالها و خدمات، موجب شد تا شیوه های 
مدرن تبلیغات محیطی مانند بیلبوردهای ش��هری در همین س��ال ها 
توسعه چشمگیری پیدا کند و شکل های مدرن اطالع رسانی تجاری در 
ایران ایجاد شوند. اگر از شما بپرسند چه برندهایی را در خاطر دارید، 
حتم��ا به ی��اد برندهایی می افتید که در این دوره با تبلیغات مناس��ب 

توانستند خود را به جامعه ایرانی مصرف کنندگان شان معرفی کنند.
اما این اتفاق دوباره تکرار ش��ده اس��ت، در چند سال اخیر و به طور 
ویژه از آغاز دور تازه تحریم ها در هفت، هش��ت سال گذشته تا امروز، 
بار دیگر فرصت مناسبی برای معرفی و تبیین کاالها و برندهای ایرانی 
ایجاد ش��ده اس��ت. همچنان که می دانیم، یکی از مهمترین راهکارها 
برای پیکربندی اقتصاد ملی، بازس��ازی و نهادینه کردن برندهای ملی/ 

داخلی اس��ت. با تش��دید تحریم ها در س��ال های اخیر و خروج دوباره 
برندهای خارجی از بازار ایران، فضای عرضه برندهای جایگزین فراهم 
اس��ت و بازار هم نشان می دهد که مصرف کاالهای ایرانی رونق بسیار 
بیش��تری پیدا کرده اس��ت. کمااینکه وزیر صنعت نیز به تازگی گفته 
اس��ت که با خ��روج برندهای خارجی، کاالهای ایرانی دوباره به س��بد 
خرید مردم برگش��ته اند و به ویژه در حوزه خوراک و پوش��اک، مصرف 
کاالهای ایرانی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در این میان کمک 
به فضای روانی خرید در مصرف کنندگان، رقابت میان برندها، توس��عه 
کیف��ی و ... ایجاب می کند که فضای تبلیغاتی مناس��ب برای کاالهای 
ایرانی ایجاد شود و توجه صاحبان کاالها و خدمات به این حوزه بیش 
از پیش ش��ود. اصوال معرفی و تبیین برندهای تجاری،  صرفا به معنای 
گس��ترش بازار، افزایش فروش و سودآوری برندها و ... نیست. تبلیغات 
به روش مناسب و درست در اعتمادسازی و گسترش سرمایه اجتماعی 
برندهای ایرانی تاثیر بسیار قابل 
توجهی دارد. این در حالی است 
که س��رمایه اجتماعی برندها در 
خودباوری ملی مصرف کنندگان، 
توسعه کارآفرینی و رونق روحیه 
قابل  بس��یار  آث��ار  آفرینندگ��ی 
توجه��ی دارد. این س��ازوکار در 
صورتی که با رقابت میان برندها 
همراه باش��د، می توان��د یکی از 
پایه های مهم توسعه اقتصادی را 
تثبیت کند. نکته دیگر این است 
که توسعه برندها، توسعه بازارها 
را نیز میس��ر می کند. از این نظر 
می ت��وان گف��ت که ب��ا مدیریت 
درس��ت برندهای ملی در شرایط 
تحریم��ی، می توان آس��یب های 
ناش��ی از تحریم را تعدیل کرد و 
در مقابل، رون��ق اقتصادی ایجاد 

کرد.
فع��ال  ک��ه  تولیدکنندگان��ی 
هستند، با بازنگری در شیوه های 
بنگاه داری خود، می توانند ضمن 
حف��ظ بنگاه، به تثبیت بازار خود 
در آین��ده هم کمک کنند. یکی از مهمترین ابزارهای حفظ بازار آینده 
و کمک به رش��د بنگاه در ش��رایط اقتصادی بحران زا، تبلیغات اقناعی 
و ترغیب��ی اس��ت. چنانکه گفته ش��د، فضای تبلیغاتی ام��روز ایران از 
برندهای غول پیکر جهانی خالی اس��ت و چنین فرصتی برای بازسازی 
و پیکربندی دوباره بازار کاالهای ایرانی یک موقعیت اس��تثنایی است 
که باید مورد توجه قرار بگیرد. تجربه سال های گذشته به خوبی نشان 
می ده��د ک��ه تقویت فضای تبلیغات��ی برای کااله��ای ایرانی می تواند 
پایه های رونق اقتصادی را تقویت کند. آیا برندهای ایرانی برای ارتقا و 
تثبی��ت موقعیت خود در بازار از فرصت بی نظیری که هم اکنون وجود 
دارد اس��تفاده می کنن��د؟ تجربه نش��ان داده که بازار آت��ی در اختیار 
برندهای��ی خواهد بود که در ای��ن بزنگاه اقتصادی بتوانند بیش��ترین 

کمپین های تبلیغی-اقناعی را به کار بگیرند.
منبع: ایسنا

کریـس هیوز که به همـراه مارک زاکربـرگ از بنیان گذاران فیس بوک 
اسـت، علیه پروژه ارز دیجیتال این شرکت موسوم به لیبرا صحبت کرده 

و آن را »ترسناک« خوانده است.
بـه گزارش زومیت، کریس هیوز، هم بنیان گذار فیس بوک و سـخنگوی 
پیشین آن، احتمال موفقیت لیبرا)Libra(، ارز دیجیتال تازه رونمایی شده  
این شبکه اجتماعی را »ترسـناک« توصیف کرده است. هیوز روز جمعه 

در روزنامه  فایننشال تایمز نوشت:
لیبرا قدرت را از بانک های مرکزی به شرکت ها انتقال می دهد.

فیس بـوک در روزهای اخیر، ارز دیجیتال جهانی خود را رونمایی کرده 
کـه هیات حاکمه ای به نـام انجمن لیبرا آن را از طریـق کیف پولی به نام 
کالیبرا اداره می کند. این غول شـبکه های اجتماعی به همراه 27 شریک 
دیگر از جمله پی پال، ویزا، اوبر، کوین بیس، لیفت، مسـترکارت، ودافون، 
ای بی و اسپاتیفای روی لیبرا کار می کند. بااین حال، فیس بوک قصد دارد 

تا سال 2۰2۰، حدود 1۰۰ عضو در انجمن لیبرا داشته باشد.
هم  بنیان گذار فیس بوک روز جمعه در روزنامه  فایننشال تایمز نوشت:

لیبرا حتی اگر اندکی نیز موفق شـود، بیشتر کنترل سیاست های پولی 
را از بانک هـای مرکـزی به شـرکت های خصوصی همچون ویـزا و اوبر و 
ودافون تسـلیم می کند. این شرکت ها قطعا منافع و نفوذ خود را پیش از 

منافع عمومی قرار می دهند.
هیـوز بیان کرد در روزهـای ابتدایی که فیس بوک به عنوان شـبکه ای 
اجتماعـی در دانشـگاه فعالیت می کرد، شـعارش »سـریع حرکت کن و 
مرزها را بشـکن« بود، اما این شـعار برای سیسـتم مالی جهانی مناسب 

نیست.
وی افزود: لیبرا با قادر ساختن مردم برای کوچ کردن از ارزهای ناپایدار 
محلی به سـمت ارزی که در دالر و یورو تعریف شـده و شـرکت ها اداره 
می کننـد، دولت ها را مختل و ضعیف می کند. هرچه شـهروندان روپیه و 
لیر کمتـری نگهداری کنند، بانک های ملی مرکـزی قدرت کمتری برای 
تعیین سیاسـت های پولی خواهند داشـت و تحریـک اقتصاد محلی در 

دوران فشار اقتصادی سخت تر خواهد شد.
لیبرا برای خرید محصوالت و ارسال بین المللی پول و اعطای کمک های 
مالی اسـتفاده می شود و قرار اسـت در نیمه  اول سال 2۰2۰ عرضه شود. 
سـخنگوی فیس بوک در ایمیلی به خبرگزاری سی نت نوشت این شرکت 

قصد دارد در مسیر این فرآیند به سؤاالت قانون گذاران جواب دهد.
هیـوز در ماه مه اعـالم کرد مـارک زاکربرگ، مدیرعامـل فیس بوک، 
قدرت خیلی زیادی دارد و این شـبکه  اجتماعی انحصاری شده است. او 

در نوشته ای در نیویورک تایمز، خواستار تجزیه این شرکت شد.
افزون  بر این، او در این نوشـته اعالم کرد: ما ملتی هسـتیم که عادت 
داریـم انحصـار را کنتـرل کنیـم. اهمیتی نـدارد قصد رهبـران چنین 
شـرکت هایی چقـدر ممکن اسـت خوب باشـد. قدرت مـارک زاکربرگ 
بی سـابقه و غیرآمریکایی اسـت. شایان ذکر اسـت هیوز در سال 2۰۰7 

فیس بوک را ترک کرد.

درس  برندهای دهه شصتی برای برندهای دهه  9۰

هم بنیان گذار فیس بوک 
می گوید لیبرا قدرت خیلی 
زیادی به شرکت ها می دهد

یادداشـت

نشس��ت آش��نایی با مس��ائل مربوط ب��ه معافی��ت مالیات��ی دانش بنی��ان و تکمیل 
اظهارنامه ه��ای مالیات��ی با حمای��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برگزار 
می ش��ود. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، توجه به اهمیت موضوع 
معافیت های مالیاتی دانش بنیان ها و نزدیک ش��دن به زمان ارائه اظهارنامه های مالیاتی، 

نشست آشنایی با مسائل مرتبط به این حوزه برگزار می شود.
معافیت مالیاتی دانش بنیان، اطالع از محصوالت معاف از مالیات، چگونگی شرکت ها 
از معافیت مالیاتی و چگونگی تکمیل اظهارنامه مالیاتی از جمله سرفصل های مطرح شده 
در این نشس��ت است. این نشس��ت چهار تیرماه جاری از ساعت ۱4 الی ۱۷ و در محل 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

نشست آشنایی با معافیت های مالیاتی 
دانش بنیان ها برگزار می شود

دکتر علیرضا ربیعی راد
 کارشناس اقتصادی



ارزش گذاری برند یکی از فرآیندهای مهم این روزهای دنیای کسب وکار محسوب 
می شود؛ فرآیندی که استانداردهای مشخص دارد و نتایج آن در عملکرد سازمان ها 
تأثیرگذار است. در شماره قبل توضیحات پایه و برخی روش های ارزش گذاری برند 

توضیح داده شد و در این قسمت بقیه روش ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ارزش گذاری برند برمبنای بازار

احتماال روش های مبتنی بر بازار برای بسیاری از مخاطبان قابل لمس تر خواهند 
بود. در چنین روش هایی، قیمت فروش برند بررسی می شوند. به بیان دیگر باالترین 
قیمت به عنوان ارزش برند در نظر گرفته می ش��ود که خریدار و فروش��نده  متمایل 
حاضر به پرداخت برای آن باش��ند. نکته  واضح اینکه چنین روش��ی برای محاسبه  
ارزش برن��د در زمان های فروش اس��تفاده می ش��ود. روش های زیر، مش��هورترین 

روش های محاسبه ارزش برند برمبنای بازار هستند:
روش مقایسه ای

روش مقایسه ای همان طور که از نامش پیدا است، قیمت خرید و فروش  برندهای 
مش��ابه در صنعت یکسان را با هم مقایسه می کند. روش مذکور از فاکتورهای یک 
شرکت ثالث برای بررسی ارزش برند استفاده می کند که یک نقطه  قوت محسوب 
می شود. به عالوه محاسبه  چنین نوعی از ارزش برند نیز آنچنان دشوار نخواهد بود.

نقطه  ضعف روش مقایس��ه ای خود را در به دست آوردن داده های هزینه ای نشان 
می دهد. به عالوه قیمتی که برای یک برند مشابه پرداخت می شود، شامل فاکتورهای 
متع��دد فک��ری و روحی و روان��ی خریدار ه��م خواهد بود. درنتیجه ش��اید چنان 
فاکتورهایی برای خرید برند مورد مطالعه وجود نداش��ته باشند و همین تفاوت ها، 

موجب کاهش یا افزایش ارزش برند موردنظر شود.
روش ارزیابی ارزش ویژه برند

س��یمون و س��الیوان اعتقاد دارند ارزش ویژه  برند را می توان به دو بخش تقسیم 
کرد. یک بخش از ارزش ویژه  برند به افزایش تقاضا مرتبط می شود که شامل مواردی 
همچون تبلیغات و نتایج آن در افزایش س��ود خواهد بود. بخش دوم برتری قیمت 
را نشانه می  رود که ازطریق معرفی محصوالت جدید یا اقتصاد مقیاس دهی و توزیع 

برند به دست می آید.
باتوجه به توضیحات باال، ارزش ویژه  برند با اس��تفاده از ارزش مالی بازار محاسبه 
می شود. روش مذکور به خاطر تکیه بر شواهد تجربی، نقطه  قوت قابل توجهی دارد. 
از نقاط ضعف آن نیز می توان به تصورات بازدهی باال در بازار اشاره کرد که شاید در 

همه  بازارها صحیح نباشد.
روش باقی مانده

از روش هایی که تکیه زیادی بر داده های حقیقی ریاضی دارند، می توان به روش 
باقی مانده اش��اره کرد. کلر این روش را پیش��نهاد می دهد و در آن، ارزش بازار را از 
دارایی های خالص کس��ب وکار تفریق می کند. درنتیجه ارزش دارایی های نامشهود 

به دست می آید که برند هم جزئی از آنها محسوب می شود.
داموداران روش��ی جایگزین روش باقی مانده پیش��نهاد داده و موارد الزامی برای 
محاس��به را ش��رح می دهد. بس��یاری از فاکتورهای مال��ی در روش جایگزین باید 
محاس��به ش��وند که س��وددهی، نرخ بهره، ارزش دارایی ها و موارد مشابه را شامل 

می شوند.
ارزش گذاری برند برمبنای درآمد

در محاس��به های مبتنی بر درآمد، درآمدهای خالص آتی که به صورت مستقیم 
با برند در ارتباط باش��ند، ارزش برند را در وضعیت کنونی مش��خص می کنند. این 
رویک��رد به صورت ویژه ظرفیت های آتی برند را مش��خص می کن��د و قطعا کارایی 
باالیی دارد. ارزش محاسبه ش��ده زمانی که با ارزش بازار آزاد مقایس��ه می شود برای 
مالک برند کاربردی خواهد بود. رویکردهای مبتنی بر درآمد به روش های زیر ارزش 

برند را محاسبه می کنند:
روش حق امتیاز

روش حق امتیاز یا Royalty Relief را می توان یکی از پرکاربردترین روش های 
کنونی دانس��ت. در محاس��به  ارزش برند با این روش، هزینه  الزم برای اس��تفاده و 
دریاف��ت حق امتیاز یک نام تجاری توس��ط برند دیگر به عن��وان ارزش آن در نظر 

گرفته می شود.
ارزی��اب برند در اس��تفاده از روش حق امتیاز باید پایه های محاس��باتی خود را 
به صورت کامل مش��خص کند. اطالع از نرخ جاری حق امتیاز، نرخ رشد، عمر قابل 
پیش بینی و نرخ نزول برند از فاکتورهای مهم در محاسبه حق امتیاز هستند. پس از 

محاسبه های اولیه، نرخ های متعددی برای حق امتیاز برند به دست می آید و درنهایت 
با درنظرگرفتن جنبه های کیفی برند، مقدار نهایی محاس��به می شود. از جنبه های 

کیفی برند می توان به قدرت تیم برند و همچنین مدیریت آن اشاره کرد.
روش ارزیابی برند براس��اس حق امتیاز به اس��تانداردی در محاسبه های مالی و 
اقتصادی تبدیل ش��ده اس��ت. مقامات قانونی و مالیاتی کشورهای متعدد نیز نتایج 
این نوع ارزش گذاری را می پذیرند، اما به خاطر کم بودن برندهای قابل مقایس��ه با 
این روش، چالش هایی در پیاده س��ازی آن وج��ود دارد. به عالوه نرخ حق امتیاز نیز 
عالوه بر برند به فاکتورهای دیگر هم وابس��ته خواهد بود که منجر به کاهش دقت 

محاسبات می شود.
روش اختالف قیمت و نرخ فروش

ارزش گذاری برند براس��اس نرخ قیمت و فروش، با مقایس��ه ش��رکت های دارای 
برند و بدون برند انجام می ش��ود. اطالعات موردنیاز برای مقایسه  شرکت ها در این 
روش به راحتی به دس��ت می آیند، اما باز هم با کمبود ش��رکت های قابل مقایس��ه 
روبه رو هستیم. به عالوه باز هم محاسبه  برند به عنوان یک دارایی نامشهود در میان 
دارایی های متعدد دش��وار خواهد بود. به عنوان مثال ارتباط مناسب با مشتری هم 

از دارایی های نامشهود محسوب می شود که در مقایسه ها باید از برند جدا شود.
روش برتری قیمت

در ای��ن روش محاس��باتی، قیمت یک کاالی برند ش��ده باالت��ر از کاالیی بدون 
برندس��ازی در نظر گرفته می ش��ود. برای محاسبه ارزش برند، تفاوت قیمت کاالی 

برندشده با کاالی بدون برند در حجم فروش کاالی برندشده ضرب می شود.
برتری قیمت همیش��ه فرض را بر این می گذارد که برندس��ازی مزایای افزوده ای 
ب��رای مصرف کننده ها دارد و آنه��ا را متمایل به پرداخت هزینه  بیش��تر برای کاال 
می کند. نقطه  ضعف روش برتری قیمت آنجایی مش��خص می ش��ود که خود برند 
تأثیری در ارزش افزوده  محصول نداشته باشد و مواردی همچون هزینه های تولید 

یا سهم بازار، قیمت ها را تغییر دهند.
روش جریان نقدی تنزیل شده

در محاسبه  ارزش برند با روش جریان نقدی تنزیل شده با مشکل محاسبه  جریان 
نقدی مرتبط با برند روبه رو هستیم. از یک دیدگاه کامال مالی، محاسبه  جریان آزاد 
اصولی تر خواهد بود چون تحت تأثیر چالش های حس��ابداری قرار ندارد. به هرحال 

جریان نقدی همیشه فاکتور تأثیرگذار در محاسبه  ارزش هر دارایی خواهد بود.
جریان نقدی تنزیل ش��ده، دارایی های��ی را که در حال حاضر جریان نقدی ایجاد 
نمی کنند را در نظر نمی گیرد و باید روش های تکمیلی دیگر برای محس��ابه  بهینه 
ارزش برند با آن ترکیب ش��ود. مزیت این مدل، درنظر گرفتن دارایی های کاری و 

سرمایه گذاری دارایی ثابت در محاسبات است.
محاسبه  تفاوت بازگشت سرمایه، بازگشت دارایی و ارزش 

اقتصادی افزوده
روش مذکور مانند روش برتری قیمت بر این اس��اس اس��توار می شود که کاالی 
برند شده، بازدهی بیشتری دارد. درنتیجه اگر ارزش افزوده  مذکور را در نظر بگیریم، 
به محاس��به  ارزش برند خواهیم رسید. استفاده از این روش سهولت بیشتری دارد 
و اطالع��ات آن نیز در دس��ترس هس��تند. البته باز هم تفاوتی می��ان برند و دیگر 
دارایی های نامشهود کسب وکار در نظر نمی گیرد که یک چالش اساسی را به همراه 
خواهد داشت. از دیگر روش های مبتنی بر درآمد می توان به تحلیل های هم پوشانی، 
روش جداس��ازی درآمد، ارزش برند براس��اس درآمدهای آتی و مدل تحلیل تعادل 
و موارد دیگر اش��اره کرد. تنوع روش های ارزش گذاری برند براس��اس درآمد نشان 
می دهد که نتایج آن بیش از رویکردهای دیگر دقیق هستند و کارشناسان متعددی 

به آنها تکیه می کنند.
ارزش گذاری برند براساس فرمول

روش  های فرمولی عموما توس��ط ش��رکت هایی به کار گرفته می شوند که وطیفه  
مشاوره برندسازی برای شرکت های دیگر را برعهده دارند. فرمول ها شباهت زیادی 
به رویکردهای درآمدی یا اقتصادی دارند و به نس��بت کاربرد تجاری با هم تفاوت 
پیدا می کنند. فرمول ها از لحاظ فاکتورهایی که برای محاس��به ارزش برند در نظر 
می گیرند نیز با هم تفاوت دارند. از میان مش��هورترین رویکردهای فرمولی می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
Interbrand رویکرد

اینتربرند از مش��هورترین ش��رکت های مش��ا وره  برندینگ در جهان است که در 

حوزه هایی همچون استراتژی برند، تحلیل برند و ارزش گذاری برندها تخصص دارد. 
آنه��ا در یکی از رویکردهای محاس��باتی خود درآمد برند را بررس��ی کرده و آن را 
با فاکتورهای متعدد مالی تنظیم می کنند. اینتربرند محاس��بات خود را براس��اس 

تحلیل های مالی، نقش برند و قدرت آن انجام می دهد.
محاسبه  درآمد برند توسط اینتربرند طبق سندی انجام می شود که براساس هفت 

فاکتور تنظیم شده است:
• رهبری

• فعالیت بین المللی
• پایداری

• بازار
• روندهای موجود

• پشتیبانی
• حفاظت در زمان افت بازار

رویک��رد برند به خاطر در نظر گرفتن همه  جنبه ه��ای برندینگ از پذیرفته ترین 
روش ها محسوب می شود. چالش اصلی در روش اینتربرند، خود را در محاسبه  نرخ 
نزول نش��ان می دهد. محاس��به  نرخ نزول برند و تأثیرگذاری تبلیغات و موارد دیگر 
در قوت گرفتن آن، همیشه دشواری هایی را به همراه دارد. به همین دلیل آکر روش 

اینتربرند را آنچنان کاربردی نمی داند.
Finance World رویکرد

مجله  فایننشال ورلد هم در محاسبات ارزش برند از همان هفت فاکتور اینتربرند 
اس��تفاده می کند. البته آنها برای محاسبه  س��ود حاصل از برندسازی روش دیگری 
دارند. مزیت برندس��ازی برای محصول در فایننشال ورلد با تخمین سود عملیاتی 
مرتبط با برند و کاستن درآمدهای یک محصول بدون برند از آن، محاسبه می شود.

Brand Equity Ten رویکرد
روش برند ایکویتی تن با اس��تفاده از پنج فاکتور، ارزش برند را محاسبه می کند. 
وفاداری، کیفیت درک شده یا ابزارهای رهبری، جنبه های دیگر مرتبط با مشتری یا 
ابزارهای تمایز برند همچون هویت برند، ابزارهای آگاهی و ابزارهای رفتار بازار مانند 
سهم بازار، قیمت بازار و پوشش توزیع از موارد پیچیده ای هستند که در ارزیابی های 

برند ایکویتی لحاظ می شوند.
Brand Finance رویکرد

برند فایننس یک شرکت بریتانیایی فعال در حوزه  مشاوره است که ارزش برند را 
با استفاده از موقعیت برند و بازار رقابتی محاسبه می کند. کل درآمدهای کسب وکار 
حاصل از برندس��ازی، ارزش افزوده همه  درآمدهای وابسته به برند و فاکتور ریسک 

بتا مرتبط با درآمدها توسط این شرکت به کار گرفته می شوند.
جمع بندی

ب��ا مطالعه  رویکردهای باال در ارزش گذاری برن��د، متوجه اهمیت ارزش برند در 
محاسبات مالی و بازاریابی شرکت ها می شویم. تنوع روش ها و اثبات هایی که برای 
صحیح بودن هر کدام ارائه می ش��ود، قطع��ا از حوصله  یک مقاله خارج خواهد بود. 
دراین میان ش��رکت هایی که تمایل به اندازه گیری دقیق ت��ر ارزش برند خود دارند، 

عموما از شرکت های مشاور استفاده می کنند.
ب��رای درک ارزش برنده��ای دیگ��ر نیز در نظر گرفتن محاس��بات چند روش و 
شرکت مش��اوره ای پیشنهاد می ش��ود. درواقع خریدارانی که به فکر خرید و ادغام 
برندها هستند، کمتر به محاسبات خود برند موردنظر اعتماد می کنند و ترکیبی از 
محاسبات باال و همچنین تخمین های مشاوران را برای پیدا کردن قیمت نهایی در 
نظر می گیرند. با وجود همه  برنامه ریزی ها و تحلیل های خریداران، باز هم محاسبه  

دقیق ارزش یک برند کار دقیقی نخواهد بود.
رتبه بندی های متعددی که در سرتاس��ر برند برای ارزش برندها منتشر می شود، 
هر کدام براس��اس فرمول منحصربه فرد خود عمل می کنند. به همین دلیل احتماال 
رتبه بندی هایی که در وب س��ایت های متنوع مش��اهده می کنید، با هم تفاوت هایی 
خواهند داش��ت. دراین میان درصورت نیاز به اطالعات دقیق پیرامون ارزش برندها، 
ابتدا باید روش محاس��به و رتبه بندی س��رویس را مطالعه کنید و در صورت تأیید 
روش، آن را به عنوان س��ندی قابل اعتماد بپذیرید. از میان رسانه های مشهوری که 
به رتبه بندی برندها می پردازند، می توان به اینتربرند، برندز و فوربس اشاره کرد که 

مبنای بسیاری از اخبار و تحلیل های دنیای کسب وکار را تشکیل می دهند.
zoomit :منبع

ارزش پیشنهادی برند چیست؟)2(
در مطالب قبل به ارزش پیش��نهادی برند پرداختیم. ش��کل رس��یدن به 
آن را با بررس��ی مخاطب، محصول  و خدمت و نقش ش��ان در برطرف کردن 

نیاز گفتیم.
گفتیم که ارزش پیشنهادی برند

• توضی��ح می دهد که محصوالت یا خدمات یک ش��رکت چطور مش��کل 
یک مش��تری را ح��ل می کنند یا اینکه به چه روش��ی وضعیت کنونی او را 

بهبود می بخشند.
• مزای��ای خاص محصول یا خدمت را تش��ریح می کن��د )ارزش های قابل 

اندازه گیری(
• به مش��تری احتمالی برند می گوید که چرا باید به جای رقبا از او خرید 

کند )مزیت رقابتی(
ح��اال می خواهیم چند نمونه از ارزش های پیش��نهادی برخی برندها را با 

هم ببینیم.
اوبر )Uber(- هوشمندانه ترین روش جابه جایی

اوبر بدون اینکه صراحتا بگوید، ماهرانه تمام معایب تاکسی گرفتن سنتی 
را برجس��ته و دالیلش را برای بهتربودن خدمتش بیان می کند. این عبارت 
س��اده و در عین حال تاثیرگذاِر »بزن روی اپ، ماش��ین بگیر« به روش��نی 

سادگی و راحتی  استفاده از خدمات اوبر را به نمایش می گذارد:
• با یک ضربه، خودرو به دنبال مشتری می آید.

• راننده دقیقا می داند مقصد کجاست.
• پرداخت کامال غیرنقدی ا ست.

این روند به طور کلی با ش��یوه  تاکسی سوارش��دن پیشین متفاوت است؛ 
مس��افر می تواند بدون هیچ استرسی سوار ماشین شود و بدون اینکه مجبور 
باش��د مقصدش را توضیح بدهد یا نگران همراه نداش��تن پول نقد باش��د به 
س��فرش ادامه دهد. روشی س��ریع و کارآمد برای رسیدن به مقصد که تمام 

ارزش  پیشنهادی اوبر است.
آیفون )iPhone(- بهترین تجربه خود محصول است

حت��ی امروز که دنیا پر ش��ده از محصوالت متف��اوت الکترونیکی، باز هم 
نمی ت��وان محصولی پیدا کرد که بیش از آیف��ون درباره اش حرف و حدیث 
وجود داش��ته باش��د، اما چه چیز این محصول را تا این حد بر س��ر زبان ها 
انداخته و باعث شده بسیاری از محصوالت دیگر بخواهند با آن رقابت کنند؟

ارزش پیشنهادی آیفون، تجربه ای منحصربه فرد است و چه آیفون دوست 
داش��ته باش��ید یا از آن متنفر باش��ید، نمی توانید انکار کنید که این تجربه  
منحصربه فرد به طرفدارانش داده ش��ده است. از طراحی خاص آن گرفته تا 
کیفیت برنامه ها و گرافیک ش��ان که تجسم تجربه ای خاص هستند. اپل باور 
دارد ک��ه تلفن باید چیزی بیش از مجموعه ای از ویژگی ها باش��د. اپل بازار 
پرازدهام و رقابتی طراحی گوش��ی را می شناس��د و به جای اینکه بر ویژگی 
خاصی تمرکز کند، از همان ابتدا تمام توجهش را به تجربه  استفاده از آیفون 
معطوف کرده اس��ت. به جرأت می توان گفت که هیچ ش��رکتی نمی تواند از 
کلمه  »جادویی« برای گوش��ی همراه اس��تفاده کند اما اپل می تواند. ارزش 
پیش��نهادی برند با ادعای اپل مبنی بر تولید گوش��ی زیبا، ساده و جادویی 

جور درمی آید.
لس اکانتینگ )LessAcounting(- نگهداری 

حسا ب و کتاب ها بدون عذاب
برای بیش��تر مردم رس��یدگی به حساب و کتاب های ش��ان کار دش��واری  
اس��ت، گیج کننده اس��ت و وقت زیادی می گیرد و فرقی نمی کند که دفاتر 
یا فایل های حساب و کتاب کسب و کارها مرتب باشند. همین مساله است که 

ارزش پیشنهادی لس اکانتینگ را قانع کننده و باورپذیر می کند.
این برند براس��اس س��اده کردن فرآیند حسابداری س��اخته شده است و 
ارزش پیش��نهادی آن در وب سایتش برجس��ته تر شده است. در صفحه  اول 
وب س��ایت آن آمده است که »با نرم افزار حسابداری ما زندگی تان را آسان تر 

می گذرانید.«
اورنوت )Evernote(- همه چیز را به خاطر داشته باش

اورنوت که نام آش��نایی در میان اپلیکیشن های برنامه ریزی دارد، با هدف 
قرار دادن افراد پرمشغله ارزش پیشنهادی اش را »به خاطر آوردن همه چیز« 
در نظر گرفته اس��ت. آن هم با اپلیکیش��نی که اس��تفاده از آن راحت است 
و اف��راد می توانند با نگه داش��تن تمام یادداشت های ش��ان در یک جا خیال 

راحت تری داشته باشند.
در مطلب بعدی از جایگاه سازی برند حرف می زنیم.

mbanews :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

برندها چگونه ارزش گذاری می شوند؟)2(
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تغیی��رات ظاه��ری در رفت��ار کارب��ران ش��بکه های اجتماعی ب��رای بازاریاب ها 
اهمیت بس��یار باالیی دارد. به هر حال، اگر ما اس��تراتژی بازاریابی خود را بر روی 
پیش فرض های نادرس��تی بنا کنیم، کار بس��یار دشواری در راس��تای دستیابی به 
اهداف مان خواهیم داشت. متاسفانه اغلب اوقات سرتیترهای خبرگزاری ها یا تحلیل 
برخی از کارشناس های حوزه بازاریابی حقیقت اصلی ترندهای برتر را بیان نمی کند. 

به همین دلیل نیز مشکالت حوزه بازاریابی روز به روز بیشتر می شود. 
سیمون کمپ به عنوان موسس و مسئول ارشد بخش استراتژی بازاریابی موسسه 
Kepios اقدام به انجام مطالعات گسترده در زمینه یافتن نحوه تغییر رفتار کاربران 
در ش��بکه های اجتماعی و نحوه ارزیابی صحت و اعتبار ترندهای برتر زده اس��ت. 
 Hootsuite س��یمون یافته های خود را در قالب گزارش های کاربردی با موسسه

به اشتراک گذاشته است. 
 Q2 اخیرا س��یمون کم��پ چکیده ای کارب��ردی از پژوهش  خود تح��ت عنوان
Digital Statshot را در کنفران��س مش��هور The Next Web س��ال 20۱9 
در آمس��تردام رونمایی کرده اس��ت. در این مقاله هدف اصلی من بررسی سه ترند 
بسیار مشهور در عین حال اشتباه دنیای شبکه های اجتماعی براساس مطالعه اخیر 

سیمون است. 
1. ترندی به نام پایان کار شبکه های اجتماعی واقعیت ندارد

بله، نگرانی های بس��یار زی��ادی پیرامون امنیت حریم خصوصی در ش��بکه های 
اجتماع��ی وجود دارد. تیترهایی نظیر هش��تگ مع��روف جنبش حذف فیس بوک 
)#DeleteFacebook( هن��وز هم در ذهن م��ردم تازگی دارد. نکته مهم در این 
میان عدم ریزش ش��مار کاربران فیس بوک اس��ت. جالب اینکه میزان کاربران این 
پلتفرم هنوز هم رو  به رش��د توصیف می ش��ود. بدون تردی��د این امر بیانگر نکات 
جالبی است. اینکه کاربران با وجود تمام خطرها و آگاهی از آنها همچنان عالقه مند 

به حضور در شبکه های اجتماعی هستند. 
به بیان سیمون کمپ: »سال گذشته فیس بوک رشد ۸درصدی در افزایش شمار 
کاربرانش را تجربه کرد. هنوز هم فیس بوک به طور بی وقفه ای در حال رشد است.«

پیرام��ون این ترند نادرس��ت به نکات پژوهش کمپ تح��ت عنوان »تحلیل های 
دیجیتال 20۱9« توجه کنید:

• در س��ال گذشته ش��مار کلی کاربران ش��بکه های اجتماعی با 9درصد رشد به 
۳.4۸میلیارد کاربر رسید.

• نزدیک به نیم میلیون نفر به صورت روزانه برای نخس��تین بار عضو شبکه های 
اجتماعی می شوند. 

• فیس بوک سومین سایت پربازدید دنیا پس از گوگل و یوتیوب است.
• توییت��ر در جای��گاه هفتم و اینس��تاگرام رتبه دهم پربازدیدترین س��ایت های 

جهان اند.
• فیس بوک پرکاربردترین اپ سال 20۱9 بود. 

• پیام رس��ان فیس بوک پراستفاده ترین )با احتس��اب میزان دانلود( اپ در جهان 
محسوب می شود. 

به عقیده کمپ، چیزی به نام آخرالزمان شبکه های اجتماعی یا افول آنها واقعیت 
ندارد: »صرف نظر از نگرانی های موجود در زمینه حریم شخصی، مردم عادی هیچ 
نگرانی بابت مسائل مختلف که منجر به توقف استفاده شان از شبکه های اجتماعی 

شود، ندارند.« 

نکته کلیدی: برنامه بازاریابی و اس��تراتژی تبلیغاتی برندتان را براس��اس ترندها 
و ش��ایعات گس��ترده پیرامون افول قدرت شبکه های اجتماعی بنا  نکنید. براساس 
آمارهای رس��می هنوز هم شبکه های اجتماعی یکی بهتری فرصت های بازاریابی و 

تبلیغات محسوب می شود. 
2. نوجوان ها در اینستاگرام حضور گسترده ندارند

بله، نوجوان ها و به طور کلی نسل جوان در حال ترک فیس بوک هستند، با این 
حال هدف اصلی این مهاجرت ادامه فعالیت در اینستاگرام نیست. در حقیقت، شمار 
کاربران بین ۱۳ تا ۱۷ س��ال در اینستاگرام نیز به ش��دت دچار ریزش شده است. 
ب��دون تردید این امر جای تعجب بس��یار زیادی دارد. تقریبا تمام کارش��ناس های 
حوزه ش��بکه های اجتماعی ترک فیس بوک از س��وی نوجوان ها را امتیازی مثبت 
برای اینس��تاگرام محس��وب می کنند. بنا بر این به راس��تی نوجوان ها پس از ترک 

فیس بوک کجا می روند؟
یکی از پاسخ های احتمالی به پرسش فوق پلتفرم تیک توک )TikTok( است. 
اگر پیرامون این پلتفرم اطالعی ندارید، با یک جس��ت وجوی س��اده در اینترنت یا 
وبالگ موسس��ه Hootsuite به توضیحات جالبی بر خواهید خورد. نکته مهم در 
این میان عدم انتشار شمار کاربران به مانند سایر شبکه های اجتماعی از سوی تیک 
توک است. به همین دلیل سیمون کمپ برای دستیابی به آمار کاربران این پلتفرم 
اقدام به بررس��ی ترند جست وجوی گوگل در مورد تیک توک کرد. براساس نمودار 
تحلیلی پژوهش سیمون در مورد اسنپ چت و تیک توک، به موازات کاهش نسبی 
شمار کاربران اسنپ چت شاهد رشد مالیم و مداوم کاربران تیک توک هستیم. به 
این ترتیب پاسخی نسبتا مطلوب در زمینه مهاجرت کاربران فیس بوک و اینستاگرام 

حضورشان در پلتفرم تیک توک خواهد بود. 
بدون تردید تیک توک فضای مناسبی برای کاربران دنیای شبکه های اجتماعی 
فراهم می کند، با این حال چنین پلتفرمی پاسخ کاملی برای محل مهاجرت کاربران 
ریزش��ی اینستاگرام و فیس بوک نیس��ت. در حقیقت، به گفته سیمون، ما در بازار 
شبکه های اجتماعی در اروپای غربی و آمریکای شمالی به سختی اثری از تیک توک 

می بینیم. بنا بر این باید به دنبال پاسخ قانع کننده تری بود. 
پاس��خ کمپ در اینجا بسیار دقیق و جذاب اس��ت: »نوجوان ها در پی ترک یک 
ش��بکه اجتماعی خاص به س��راغ نمونه دیگری نمی روند. آنها به طور کلی در حال 
ترک ش��بکه های اجتماعی و پیوستن به انجمن ها هستند.« سیمون برای روشنی 
بیشتر بحثش به انجمن دیسکورد اشاره می کند. این انجمن یک پلتفرم آنالین بازی 
است. به این ترتیب کاربران عالوه بر امکان بازی آنالین با دیگران فرصت گفت وگو 

با هم را نیز دارند. 
در اغلب موارد هنوز امکان درج تبلیغات گسترده در انجمن هایی نظیر دیسکورد 
وجود ندارد. بنابراین چگونه باید نس��بت به جهت گیری بازاریابی برندمان به سوی 
آنها اقدام کنیم؟ پاسخ به این پرسش پیچیده را در بخش نکته کلیدی خواهم داد.

نکته کلیدی: به بیان کمپ ضرورت بازاریابی در انجمن ها تغییر از ماهیت ایجاد 
مزاحمت با بازاریابی به الهام بخشی است: »تمام ماهیت کاری افراد تاثیرگذار بر پایه 
همین جهت گیری س��اده صورت می گیرد.« برند ما باید ضرورت های جهت گیری 
موفق به سوی تقویت خالقیت و الگوبخشی به نسل جوان را به خوبی متوجه شود. 
در غیر این صورت در تعامل با نسلی متنفر از تبلیغات هیچ شانسی برای موفقیت 

نخواهد داشت. 
3. دستیارهای خانگی پلی به سوی کنترل صوتی نیستند

اخباری مبنی بر توس��عه سیس��تم کنترل صوتی با تمرکز بر روی دس��تیارهای 
خانگی نظیر آمازون اکو و گوگل هوم وجود دارد، با این حال س��یمون عمیقا اعتقاد 

متفاوتی دارد. به باور وی قدرت اصلی سیس��تم کنترل صوتی بر روی اسپیکرهای 
هوش��مند نمایان نمی شود. به همین دلیل باید اخبار مبنی بر توسعه هرچه بیشتر 

این سیستم بر روی دستیارهای خانگی را فراموش کنیم. 
نکته مهم مطالعات س��یمون نمایش حوزه نفود سیس��تم کنترل صوتی بر روی 
حوزه ه��ای کمتر مورد توجه اس��ت. به ای��ن ترتیب باید انتظ��ار تحولی انقالبی و 
غیرمنتظره را در برخی حوزه ها داش��ته باش��یم. یک نمون��ه مطلوب در این زمینه 
کش��ورهایی نظیر چین و هند است. در این کش��ورها علی رغم وحدت نسبی زبان 
گفتاری در زمینه زبان نوش��تاری کثرت بس��یار زیادی وجود دارد. به همین دلیل 
سیس��تم کنترل صوتی در قالب تایپ صوتی میان آنها رواج دارد. براساس آمارهای 
رسمی اکنون جست  وجوی صوتی در هند، چین و اندونزی بیشتری کاربرد را دارد. 
در مقیاس جهانی، جس��ت وجوی صوتی بیش��تر در میان نسل جوان محبوبیت 
دارد. تقریبا نیمی از جوان ها ۱6 تا 24 ساله از سیستم جست وجوی صوتی استفاده 
می کنند. همچنین اغلب آنها در ۳0 روز گذش��ته حداقل یکبار از سیس��تم کنترل 

صوتی بهره برده اند. 
افزایش عالقه به اس��تفاده از محتوای صوتی در قالب جس��ت وجوی اینترنتی یا 
توجه به پادکست ها توانایی تغییر کامل ماهیت فعالیت برندها را دارد. این امر کمتر 
مورد توجه کارش��ناس های بازاریابی و مدیران برندها قرار می گیرد. به همین دلیل 
نیز س��یمون از آن با عنوان انقالب نزدیک یاد می کند. به عنوان مثال، هنگامی که 
فرآیند خرید به صورت صوتی انجام پذیرد، کاربران به جای استفاده از نام برندها به 
ذکر نام محصوالتی نظیر شیر، تخم مرغ، آبمیوه و مانند اینها اکتفا خواهند کرد. به 
همین دلیل برندها باید به دنبال یافتن راهکاری برای افزایش ماندگاری نام شان در 
ذهن مخاطب باشند. در غیر این صورت به سرعت در دنیای تحت سلطه محتوای 

صوتی محو خواهند شد. 
نکته مه��م درخصوص عدم ذکر نام برندها به هنگام خرید انتقال مس��ئولیت 
تعیین برند تولیدکننده به دستیارهای صوتی است. به گمان سیمون کمپ اغلب 
دستیارهای صوتی در آینده ای نزدیک از الگوریتم های منحصر به فرد برای تعیین 
نام برندها اس��تفاده می کنند. به اس��تدالل کمپ، در صورت آگاهی از توسعه این 
ترن��د به جای تلقی تهدید باید به چش��م فرصت ب��دان نگاه کرد. به همین دلیل 
جایی برای نگرانی نیست. البته این امر مشروط به آگاهی از ظهور و توسعه چنین 
ترندی است. اگر ما به اشتباه حوزه اصلی نفوذ و قدرت یابی سیستم کنترل صوتی 
را در دس��تیارهای خانگی )به جای دس��تیارهای صوتی( بدانیم، امکان رویارویی 
درس��ت با تغییرات در راه وجود نخواهد داشت، بنابراین باید از همین االن دست 

به کار شویم. 
نکته کلیدی: در دسته بندی های مشخصی از محصوالت ما دیگر به سوی بازاریابی 
برای مشتریان نخواهیم رفت. به گفته کمپ: »در این حوزه به جای بازاریابی برای 
مش��تریان باید به دنبال بازاریابی برای ماشین های هوشمند باشیم.« درست مانند 
آنچه در این بخش در مورد توس��عه الگوریتم های انتخاب برند از سوی دستیارهای 
صوتی بیان ش��د، با این حس��اب دنیای بازاریابی در آینده ای بس��یار نزدیک شاهد 

تحوالت گسترده ای خواهد بود. 
در این مقاله به طور کامل از مطالعات و مقاالت پژوهشی سیمون کمپ استفاده 
شد. همکاری سیمون کمپ با موسسه Hootsuite امکان استفاده از این اطالعات 
را فراهم کرد. مطالعات وی تحت عنوان »نگاهی کوتاه به دنیای دیجیتال در س��ال 
20۱9« و »Global Digital Statshot Q2« مق��االت اصلی من برای نگارش 

این مقاله بود. 
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بهترین ترندهای بازاریابی در سال 2۰19)2(
B2B 1۰ استراتژی برتر بازاریابی در حوزه

در مطلب پیش��ین به پنج مورد از اس��تراتژی های برتر بازاریابی در حوزه 
b2b اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

6. کنفرانس های درون شرکتی
گاهی اوقات تالش برای بدل ش��دن به فردی تاثیرگذار ارزش باالیی دارد. 
برندها همیش��ه نیازمند هم��کاری با افراد تاثیرگذار نیس��تند. گاهی اوقات 
برخی از برندها با برنامه ریزی و فعالیت مناس��ب بدل به ش��رکتی تاثیرگذار 
می ش��وند. مزیت اصلی این امر امکان مدیریت بهینه جریان کس��ب و کار و 

خلق ترندهای مورد عالقه مان برای جلب توجه مخاطب هدف است. 
ب��دون تردید حضور در یک کنفرانس جذاب پیرامون بررس��ی موضوعات 
و چالش های حوزه تخصصی کس��ب و کار بس��یار جذاب خواهد بود، با این 
حال حضور صرف در کنفرانس های مش��هور هی��چ گاه یک برند را به عنوان 
رهبر یک حوزه یا ش��رکتی تاثیرگذار بدل نخواهد کرد. به منظور دس��تیابی 
ب��ه این هدف ما نیازمن��د راه اندازی و س��اماندهی کنفرانس های اختصاصی 
برندمان هس��تیم. به منظور جلب توجه عمومی ب��ه کنفرانس برندمان باید 
فرآیند اطالع رسانی دقیقی داشته باشیم. این امر در کنار تالش برای دعوت 
از مخاط��ب ه��دف عالقه مند به موض��وع کنفرانس نتیج��ه مطلوبی خواهد 
داشت. به عنوان موسس و مسئول اجرای کنفرانس تعیین موضوعات اصلی 
س��خرانی ها برعهده ما خواهد بود. به این ترتیب امکان جهت دهی دلخواه به 
سخنرانی ها وجود دارد. البته این تاثیرگذاری بر روی روند کنفرانس باید در 
راس��تای افزایش جذابیت آن برای مخاطب صورت گیرد. در غیر این صورت 

اعتبار برند و کنفرانس مان خدشه دار خواهد شد. 
برگ��زاری یک کنفرانس هزینه های قابل توجهی دارد. به همین دلیل باید 
از دس��تیابی به اهداف مورد نظرمان در طول کنفرانس مطمئن ش��ویم. این 
کار از طریق همکاری با بازاریاب ها و فروشنده های ماهر صورت می گیرد. در 
غیر این صورت شکست کنفرانس ما حتمی خواهد بود. در نهایت باید نسبت 
ب��ه پیگی��ری اهدافی جدای از جل��ب نظر مخاطب هدف نیز توجه داش��ت. 
ب��ه این ترتیب ایجاد ارتباط و پیگیری زمینه های مس��اعد برای همکاری با 

شرکت های دیگر مفید خواهد بود. 
7. توسعه فرآیند فروش از طریق بازاریابی

پیگری توس��عه فرآیند ف��روش به عنوان زیرمجموع��ه ای بخش بازاریابی 
برندم��ان اقدام کامال منطق��ی خواهد بود. به هر حال، هدف اصلی در زمینه 
بازاریابی مربوط به فروش محصوالت اس��ت. به این ترتیب پیگیری توس��عه 

فرآیند فروش از طریق بازاریابی ثمربخشی بهتری خواهد داشت. 
توسعه فرآیند فروش از طریق فعالیت های بازاریابی مزیت های خاص خود 
را دارد. یکی از مزیت های اصلی این کار امکان پیگیری تحوالت سلیقه نسل 
جوان اس��ت. بدون تردید هم��ه بازاریاب ها از اهمیت توجه به نس��ل جوان 
آگاه��ی دارند. به این ترتی��ب هماهنگی فرآیند فروش یک برند با س��لیقه 
نسل جوان ضروری به نظر می رسد. در غیر این صورت برند ما بدون آگاهی 
و توج��ه به س��لیقه مخاطب جوانش اقدام به فعالی��ت بازاریابی خواهد کرد. 
متاس��فانه امروزه باور غلطی در میان برندها مبنی ب��ر تقابل میان بازاریابی 
و فروش ش��کل گرفته است. به این ترتیب سرمایه گذاری بر روی یکی مانع 
از نتیجه بخش��ی دیگری می ش��ود. نکته مهم موردنظر من در اینجا توجه به 
همبستگی میان فرآیند فروش و بازاریابی است. بنابراین سرمایه گذاری آنی 

بر روی هر دو آنها امکان پذیر خواهد بود. 
8. آگاهی بخشی پیرامون برند

هنگامی که آگاهی بخش��ی پیرامون برندمان در سطح مطلوبی قرار داشته 
باش��د، فرآیند جلب نظر مخاطب و فروش محصوالت به آنها بس��یار کوتاه تر 
خواهد ش��د. هنگامی که یک مش��تری بالقوه هنگام جست وجو محصوالت 
مختلف ناگهان با برند ما مواجه شود و آن را همان لحظه مورد شناسایی قرار 
ده��د، به طور معمول قید ادامه جس��ت وجو را خواهد زد. این امر به معنای 
موفقی��ت برندمان در زمینه فروش محصوالت به دامنه هرچه وس��یع تری از 
مش��تریان خواهد بود. شناس��ایی س��ریع یک برند از سوی مخاطب همیشه 
موجب افزایش ش��انس فروش می ش��ود، چراکه مش��تریان معم��وال اعتماد 
بیشتری به نام های آشنا دارند. سرمایه گذاری وسیع برندها بر روی تبلیغات 

و کمپین های بازاریابی نیز از همین طریق قابل توجیه است. 
همانطور که تکنیک های کوتاه مدت در بازاریابی دیجیتال به دیده مخاطب 
آش��ناتر و کم تاثیرتر می شوند، ش��رکت ها به س��وی آگاهی بخشی پیرامون 
برندش��ان به عنوان ش��یوه ای برای اثبات ارزش��مندی خ��ود روی آورده اند. 
بس��یاری از مطالعات اخیر در مورد موفقیت برندها حاکی از موفقیت الگوی 
آگاهی بخش��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف جوان اس��ت. به این 
ترتی��ب الگوی موردنظر ام��کان جلب نظر دش��وارترین مخاطب های دنیای 

کسب و کار را نیز دارد. 
ادامه دارد ...
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ایستگاهبازاریابی وقتی شهرت ترندها موجب درستی شان نیست

3 ترند اشتباه در مورد شبکه های اجتماعی
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11مهارت سازماندهی که هر رهبر هوشمندی 
به آن نیاز دارد

عدم سازماندهی اغلب منجر به هرج و مرج یا حداقل افزایش سطح استرس 
می ش��ود. نیاز به داش��تن توانایی س��ازماندهی وقتی که یک رهبر هستید، 
اهمیت بیشتری دارد. پس از همه، مردم برای الهام گرفتن نزد شما می آیند، 
اما برای س��ازماندهی بیشتر، از کجا باید ش��روع کنیم؟ با ما همراه باشید تا 
۱۱ مهارت کلیدی س��ازماندهی که هر رهبر باید از آنها آگاهی داشته باشد 

را به شما معرفی کنیم.
1. روش مدیریت زمان

مدیریت زمان ضعیف ریش��ه بسیاری از مشکالت در یک شرکت است. به 
عنوان رهبر، این مس��ئولیت شماس��ت که اطمینان حاصل کنید همه چیز 
مانند س��اعت کار کند. این تنها با داش��تن یک درک قوی از آنچه که باید 

سازماندهی شود، امکان پذیر است.
شکس��ت در این منطقه باعث می ش��ود نتوانید در وظیفه  رو به روی خود 
به درس��تی کار کنید. ناگهان، توانایی ش��ما برای مقابله با همه چیز کاهش 

می یا بد.
از موارد زیر آگاه باشید:

• وظایفی که باید تکمیل شوند
• مهلت آنها

• میزان کار موردنیاز
• ه��ر چیزی که نمی تواند با هر هزینه ای به تعویق بیفتد یا پش��ت گوش 

انداخته شود
• روزانه آن را یادداشت کنید

2. توانایی برنامه ریزی
برنامه ریزی باعث می ش��ود س��ازماندهی راحت تر باشد، اما زمانی که پای 
برنامه ریزی به میان می آید، اغلب بیش��تر ما در آن به مش��کل برمی خوریم. 
باز هم، برنامه ریزی ضعیف منجر به اختالل در سازمان یافتگی و فشار بیشتر 

بر شما می شود.
به یاد داشته باشید که برنامه ریزی اشکال مختلفی دارد. از جمله مدیریت 
زمان و نحوه انجام یک پروژه. با این حال، یک رهبر هوش��مند باید یک گام 
به جلو بردارد تا تفاوت ایجاد کند. ش��ما همچنین باید از برنامه های دیگران 

آگاهی داشته باشید.
3. برنامه ریزی

برنامه ریزی به دیگران نشان می دهد که شما در مورد آنچه انجام می دهید 
آگاهی دارید. همچنین نش��ان می دهد که در رابطه با آنچه انجام می ش��ود، 
به طور دقیق اطالعات دارید و هیچ مش��کلی ب��ا تکمیل تعدادی از پروژه ها 

وجود ندارد.
ب��ه لط��ف برنامه ریزی، درک ش��ما از زمان در جنبه ه��ای مختلف بهبود 
می یابد. این به شما کمک می کند تا کنترل پروژه را حفظ کنید و همچنین 

با درک وقایع از پس مشکالت بربیایید.
4. توانایی سازماندهی منابع

مهم اس��ت که از منابع  خود بیش��ترین استفاده را ببرید و این نیز نیاز به 
س��ازماندهی دارد. حتی دانستن زمان استفاده از این منابع مهم است، تا از 

خستگی جلوگیری شود یا در زمان های نادرست مورد استفاده قرار نگیرد.
س��ازماندهی به این معناس��ت که به ش��دت از منابع موجود و کسانی که 
ممکن اس��ت با یک پروژه تماس داشته باش��ند آگاهی داشته باشید. قدرت 
ش��ما نیز باید در اتصال منابع صحیح به نیازهای الزم باش��د عدم انجام این 

کار به معنای منابع هدررفته است.
برای اینکه در این مورد از س��ازماندهی اطمینان داشته باشید، ابتدا باید 
منابع خود را قبل از آغاز یک پروژه جدید شناسایی کنید. این به شما امکان 

می دهد که در هنگام مشکل از آنها استفاده کنید.
۵. توانایی محول کردن

محول کردن هنری اس��ت که همه به آن مس��لط نیستند. یک رهبر مؤثر 
همچنین اهمیت اجرای بی مشکل یک پروژه را درک می کند.

غیرممکن اس��ت که همه جنبه های یک پروژه را خودتان به تنهایی اداره 
کنی��د. در اینجا محول کردن وظایف به کمک ش��ما می آید. آگاهی از اینکه 
چه کس��ی برای یک کار خاص بهترین اس��ت، ش��ما را برای نظارت بر همه  

جنبه های پروژه آزاد خواهد کرد.
یک رهبر سازمان یافته، می داند که تیمش از نقاط قوت و نقاط ضعف شان 
آگاه هس��تند. آگاهی از پیش به این معنا اس��ت که هنگامی  که یک مشکل 
ایجاد می شود، شوکه نمی شوید زیرا شما می دانید که از چه کسی درخواست 

کمک کنید.
به لطف س��ازماندهی، تیم شما کارایی بیش��تری خواهد داشت و کارها با 

فشار کمتری روی شانه های شما انجام می شوند.
ادامه دارد ...
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تراویس کاالنیک، موس��س برند اوبر)نخستین و بزرگترین شرکت فعال در 
زمینه حمل و نقل آنالین( اس��ت. وی شرکت خود را در سال 2009 تاسیس 
کرد و در مدت زمان کوتاهی موفقیت ش��د تا ب��ه عنوان یکی از ثروتمندترین 
اف��راد جهان مطرح ش��ود. تاخیر در رس��یدن به یک کنفران��س به علت پیدا 
نکردن تاکس��ی مناس��ب، ایده اولیه اوبر را در ذهن آقای تراویس کاالنیک و 
دوس��ت او گرت کمپ، شکل داد تا افراد بتوانند نزدیک ترین راننده ها به خود 
را پیدا کرده و با مش��خص کردن مبدأ و مقصد خود، هزینه س��فر را مش��اهده 
کنند. وی از همان دوران جوانی عالقه بس��یاری به حوزه کارآفرینی داشته و 
تحصیالت خود را برای کار در یک اس��تارت آپ به نام اسکور، رها کرد، با این 
حال نخس��تین فعالیت حرفه ای وی چندان موفقیت آمیز نبوده و با شکست و 
کناره گیری وی از آن مواجه شد، با این حال دومین فعالیت جدی او در سال 
200۱ اگرچه با کاهش قیمت ش��دید پهنای باند اینترنت با شکس��ت مواجه 
شد، با این حال سود ۱9 میلیون دالری را برای وی به همراه داشت که رقمی 
قابل توجهی محس��وب می ش��ود و امکانات را برای وی در راستای ایجاد اوبر 
فراهم کرد. در راستای مشهورشدن شرکت نوپای اوبر، آقای کاالنیک در ابتدا 
کم ترین میزان سود را به ازای هر سفر مشخص کرده و با این اقدام به کاهش 
چشمگیر هزینه سفر و افزایش سود رانندگان، کمک کرد. همین امر نیز باعث 
ش��د تا این برند در مدت زمان کوتاهی به یکی از اپلیکیشن های محبوب افراد 
تبدیل ش��ود. همچنی��ن تالش های وی منجر به جذب چندین س��رمایه گذار 
مناس��ب نیز ش��د که فضا را برای گس��ترش فعالیت اوبر به شهرهای دیگر از 
سراسر جهان، فراهم کرد. اگرچه پس از مدتی این برند با مشکالت حقوقی و 
شکایت هایی مواجه شد، با این حال آقای کاالنیک به خوبی توانست تا اوضاع 
را مدیری��ت ک��رده و به علت عدم وجود رقیب در عرصه کاری خود، رش��دی 
چشمگیر را تجربه کند. از دیگر سیاست های سودمند این برند، کاهش هزینه 
سفر در ساعت های خلوت و افزایش آن در زمان اوج ترافیک بوده که خود به 
افزایش رضایت رانندگان منجر ش��د. از دیگر استراتژی های این برند، جهانی 
ک��ردن فعالی��ت خود پس از تصاحب بازار آمریکا بوده ک��ه در این رابطه ابتدا 
کش��ورهای پیشرفته و مطرحی نظیر فرانسه را مدنظر قرار داد. گام بعدی این 
ش��رکت پس از کسب ش��هرت جهانی، حضور در کشورهای پرجمعیت جهان 
نظیر چین و هند بوده که خود س��ود بسیاری را به همراه داشته است. اگرچه 
ای��ن برند در حال حاضر در اکثر کش��ورهای جه��ان فعالیت دارد، با این حال 
برخی نیز مخالفت هایی را از خود نش��ان داده اند که پیش  بینی می ش��ود طی 
س��ال های آینده این کشورها نیز به صف اس��تفاده کنندگان این برند درآیند، 
ب��ا این حال در س��ال 20۱۷ پس از ایج��اد تنش میان تراوی��س کاالنیک و 
س��رمایه گذاران اوبر و روی دادن برخی از مشکالت، آقای کاالنیک به اجبار از 
س��مت خود استعفا داده و دارا خسروشاهی)مدیرعامل سابق نیویورک تایمز و 
اکس��پدیا( به عنوان جایگزین وی معرفی شد. با توجه توضیحات ارائه شده، در 
ادامه به بررس��ی ۱0 راز موفقیت از زبان موسس ارزشمندترین شرکت نوپای 

جهان خواهیم پرداخت. 
۱-مشکالت خود با محیط پیرامون را مورد توجه قرار دهید 

ایده اوبر تنها به علت مش��کالت موجود در زمینه یافتن تاکسی برای موسس 

آن، ش��کل گرفت. به همین خاطر نیز آقای کاالنیک عقیده دارد که در راس��تای 
موفقیت تنها کافی است تا به دنبال رفع یک نیاز خود باشید. بدون شک این امر 
تنها مختص به شما نبوده و افراد بسیاری نیز از با این مشکل مواجه هستند. به 
همین خاطر در راس��تای کس��ب یک ایده عالی و کارآمد، الزم است تا به محیط 
پیرامون خود توجه کافی را داشته و به دنبال راهکارهایی برای رفع حداقل یک 
مش��کل باشید، با این حال این امر تنها نقطه ش��روع شما محسوب شده و الزم 
اس��ت تا از مهارت  و دانش کافی را در زمینه کاری خود به دس��ت آورید. برای 
مثال تجربه های به دست آمده در زمینه کارآفرینی در دوران جوانی، به مدیریت 
هرچ��ه بهتر اوبر توس��ط تراویس کاالنیک کمک کرده اس��ت. در این رابطه وی 
عنوان کرده است که در ابتدا ابدا به دنبال ایده ای جهانی و بزرگ نبوده و تنها به 
یافتن یک راه  حل ساده برای مشکل خود فکر کرده است که همین سهولت کار 

باعث شده است تا ایده ساده وی، به شهرتی جهانی دست پیدا کند. 
2-خالقیت و قدرت تحلیل را در خود افزایش دهید 

اوبر همواره با توجه به ش��رایط بازار، سیاس��ت های جدیدی را ارائه می دهد تا 
بتواند همزمان رضایت رانندگان و مسافران خود را به دست آورد. همین امر نیز 
باعث شده است تا این شرکت همچنان روند رو به رشد خود را حفظ کند. آقای 
کاالنیک در این رابطه عنوان کرده اس��ت که به عنوان یک مدیر، الزم اس��ت تا 
تمامی مسائل را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده و بهترین تصمیم را برای آینده 
ش��رکت خود اتخاذ کنید. همچنین با افزایش قدرت خالقیت خود، می توانید از 
ایده اولیه، در زمینه های دیگر نیز اس��تفاده کنید. برای مثال اوبر در حال حاضر 
در زمینه پخش مواد غذایی به صورت آنالین نیز فعالیت دارد که خود سودآوری 

قابل توجهی را به همراه داشته است. 
۳-همواره چیزی جدید برای ارائه داشته باشید 

بدون ش��ک جذابیت هر اقدامی با گذش��ت زمان کاهش��ی چش��مگیر را پیدا 
خواهد کرد. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا همواره به دنبال اقدامات جدیدی 
باش��ید تا برای مخاطب جذابیت کافی را داشته باشید. در این رابطه اوبر همواره 
تخفیف هایی را به مش��تریان خود ارائه می رهد تا آنها به اس��تفاده بیش��تر از آن 
ترغیب ش��وند. همچنین این امر که اوبر اعالم کرده اس��ت که دیگر با رانندگانی 
که امتیازهای پایینی دارند، همکاری نخواهد کرد. خود از دیگر اقداماتی اس��ت 

که به افزایش رضایت مشتریان کمک کرده است. 
4-تنها به دنبال درس گرفتن از اشتباهات خود باشید 

اگرچه هر اش��تباهی لحظات سختی را برای افراد به وجود خواهد آورد، با این 
حال نباید اجازه دهید که این موارد به ترسی برای اقدامات جدید در شما تبدیل 
ش��ود. در این رابطه اگرچ��ه آقای کاالنیک در ابتدای کار خود با شکس��ت هایی 
مواجه ش��ده اس��ت، با این حال هیچ گاه هدف خود را فرام��وش نکرده و تنها به 
دنبال یادگیری نکات مهم شکس��ت-های خود بوده اس��ت. همین امر نیز باعث 
ش��د تا وی بتواند اوبر را در مدت زمانی کوتاه، به یکی از ارزشمندترین برندهای 

جهان تبدیل کند. 
۵-به دنبال رفع مشکالت به جای مقابله با آنها باشید 

در هر زمانی که اوبر با مش��کل مواجه ش��ده است، آقای کاالنیک تالش کرده 
تا با شناس��ایی ریشه های بروز این مسئله، بهترین واکنش را نسبت به آن داشته 
باشد. همین تالش وی باعث شده است تا شرکت بتواند بدون توقف طوالنی، به 
کار خود ادامه دهد. به همین خاطر نیز وی به تمامی کارآفرینان توصیه می  کند 
که از مش��کالت فرار نکرده و به دنبال راه حلی برای ش��رایط گوناگون باشند. به 

همین خاطر نیز از نگاه وی جس��ارت و ش��جاعت دو ویژگی اخالقی بسیار مهم 
برای موفقیت در امر کارآفرینی است. 

6-فراموش نکنید که همه چیز مطابق میل شما پیش نخواهد رفت 
اوبر هنوز هم با مش��کالت متعددی مواجه است. اگرچه این موارد در مقاطعی 
به کند ش��دن سرعت رشد این برند منجر شده است، با این حال آقای کاالنیک 
این موارد را اتفاقات غیرقابل اجتنابی عنوان کرده اس��ت که برای تمامی برندها 
وجود دارد. به همین خاطر نباید مشکالت پیش روی خود را بیش از حد بزرگ 

تلقی کرده و بر روی نیمه خالی لیوان تمرکز کنید. 
۷-شروع کوچک یک ضعف نیست 

تقریبا تمامی برندهای مطرح حال حاضر جهان، در ابتدا کامال کوچک بوده  و 
تعداد کارمندان بس��یار کمی را داشته اند. این امر نه تنها بد نیست، بلکه می تواند 
به مزیتی بزرگ برای شما تبدیل شود. درواقع همه چیز به نوع عملکرد شما باز 
می گردد. در این رابطه فراموش نکنید که یک تیم کوچک، از چاالکی به مراتب 
بیش��تری برخوردار است که ش��رایط را برای بسیاری از اقدامات برای آنها فراهم 
کرده و در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی خواهد کرد. در این رابطه جالب است 
بدانید که اوبر در ابتدای کار خود تنها یک تیم ۵ نفره بوده است. در نهایت توجه 
داشته باشید که تحمل سختی ها در ابتدای کار باعث خواهد شد تا توان مواجهه 

با مشکالت بزرگ تر را نیز پیدا کنید. 
۸-از بهترین ها درس بگیرید 

به عقیده آقای کاالنیک، بهترین راه برای افزایش وفاداری افراد این اس��ت که 
آنها را تا حد امکان در روند انجام کارها مش��ارکت دهید. این امر در صورتی که 
با س��هولت کافی همراه باش��د، مخاطب را به باالترین حد رضایت خواهد رساند. 
همچنین وی در راس��تای موفقیت در کار خود همواره توجه ویژه  ای را به اصول 
استیو جابز داشته و در ارتباط با مشتری و مدیریت تیم خود، از راهکارهای وی 
استفاده کرده است. به همین خاطر نیز وی توصیه می کند که به دنبال استفاده 
از روش ها و یادگیری از بهترین ها باش��ید. این امر به اقدامات ش��ما اس��تاندارد 

مطلوبی را خواهد داد.
9-از معجزه داستان سرایی غافل نشوید 

در تمامی تبلیغات اوبر ش��ما جهان را از زاویه دید یک راننده و یا یک مس��افر 
مش��اهده می کنید. وجود داستانی جذاب در این رابطه کمک می کند تا افراد به 
خوبی به تاثیر این ش��رکت در ایجاد جهانی بهتر پی برده و تصویر ذهنی خوبی 
در افراد ش��کل گیرد. ب��ه همین خاطر نیز آقای کاالنی��ک توصیه می کند که از 
تبلیغات مس��تقیم فاصله گرفته و به دنبال خلق داس��تانی برای معرفی هر آنچه 

بهتر برند خود باشید. 
۱0-به خاطر داشته باشید که بسیاری از غیرممکن ها نادرست است 

این امر که به دنبال عملی س��اختن چیزی باشید که به نظر دیگران غیرممکن 
به نظر می رس��د، برگ بنده شما برای رسیدن به باالترین جایگاه موجود خواهد 
بود. بدون ش��ک بس��یاری از افراد به علت عدم توانایی خود، به بسیاری از موارد 
برچس��ب غیرممکن را می چس��بانند. با این حال با نگاهی به زندگی افراد بزرگ 
تاریخ، عمال به این باور دست پیدا خواهید کرد که غیرممکن بی معنا است و تنها 
باید روش درست رسیدن به هر یک را بیابید. برای مثال ایده تاکسی های پرنده، 
اگرچه به عقیده بس��یاری غیرممکن به نظر می رس��د، با این حال اوبر در تالش 
است تا با انجام این کار، در آینده نیز موفقیت های چشمگیری را به دست آورد. 
knowstartup :منبع

1۰راز موفقیت از زبان تراویس کاالنیک 

به قلم: بیپالب گوش نویسنده حوزه موفقیت، تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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حضور 44 شرکت در هفدهمین نمایشگاه صنایع چوب اصفهان
اصفهان- قاسم اسد: هفدهمین نمایشــگاه بینالمللی صنایع چوب، ماشینآالت، 
یراق آالت و مواد اولیه طی روزهای چهارم تا هفتم تیرماه در اصفهان برگزار می شــود.
به گزارش اداره رســانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه 
در فضایی به مســاحت 2600 مترمربع فضای نمایشــگاهی و با حضور 44 شــرکت 
معتبر از اســتان های اصفهان، تهران، البرز، قم، آذربایجان شرقی و فارس برگزار خواهد 
شد.همچنین نمایندگانی از کشورهای چین، کره، تایوان و ژاپن در این نمایشگاه حضور 
دارند تا به روزترین محصوالت مرتبط با صنعت چوب، یراق آالت و مواد اولیه را به نمایش 
بگذارند.تولیدکنندگان MDF و ماشین آالت صنایع چوب، تولیدکنندگان و تامین کنندگان یراق آالت، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد 
اولیه صنایع چوب شامل چسب، نوار لبه پی وی سی، پارکت، صفحه های کابینت و تجهیزات آشپزخانه در هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع چوب، ماشــین آالت، یراق آالت و مواد اولیه حضور فعالی خواهند داشت.راش واشین، ای جی تی، رایا چوب، تکنو پل، افرند چوب، 
کاسپین ماشین، تیسان چوب، ایزوفام، پویا، اکیاس وطن، جلفا مهر ارس، سکویا، ماوی، فرو 363، ماشین سازی مبتکران صنعت راش، چوب 
آوران الماس خاورمیانه، مبنا چوب و دارکوب از جمله شرکت ها و برندهای مطرحی هستند که در نمایشگاه امسال اصفهان حضور خواهند 
داشت.ویژگی قابل توجه هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع چوب، ماشینآالت، یراق آالت و مواد اولیه نسبت به دوره پیش از آن، حضور 
بیشتر تولیدکنندگان مواد اولیه، ماشین آالت تولید داخل و ام دی اف به شمار می رود.عالقمندان به بازدید از هفدهمین نمایشگاه بینالمللی 
صنایع چوب، ماشینآالت، یراق آالت و مواد اولیه می توانند از ساعت 17 تا 22 روزهای چهارم تا هفتم تیرماه به محل برپایی نمایشگاه های 

بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

رئیس پژوهش و فناوری پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:
پاالیشگاه گاز ایالم مقام اول پژوهش در بین پاالیشگاه های کشور کسب کرد

ایالم-هدی منصوری: رئیس پژوهش و فناوری شــرکت پاالیش گاز ایالم گفت:  
در ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشــی پاالیشــگاه های گاز کشور که توسط مدیریت 
هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران انجام داده، پاالیشگاه گاز ایالم مقام اول 
را در بین پاالیشگاه های گاز کشور در سال 97 کسب کرده است. دکتر"احسان نوراللهی" 
افزود: این پاالیشگاه بر اســاس شاخص های تعریف شده توسط مدیریت هماهنگی و 
نظارت بر تولید شــرکت ملی گاز ایران توانست با کســب نمره کامل ارزیابی مقام اول 
پژوهشــی را کسب کند. وی اظهار داشت: کســب این عنوان در حوزه پژوهش یکی از 
اهداف استراتژیک این شرکت برای سال 1404 بود که خوشبختانه پیش از موعد مقرر به اهداف خود رسیده است. رئیس پژوهش و فناوری 
شرکت پاالیش گاز ایالم از تحقق اولین هدف استراتژیک این شرکت خبر داد و تصریح کرد: پاالیشگاه گاز ایالم چشم انداز خود را برای 
سال 1404 به شرح؛ تولید پایدار محصوالت در حد طراحی، تندیس زرین در تعالی سازمانی، سازمان بهره وری در استقرار نظام مدیریت 
بهره وری و کسب رتبه های اول در HSE و پژوهش و فناوری ترسیم کرده که خوشبختانه با تالش های انجام شده، در مقوله پژوهش و 
فناوری این مهم زودتر از موعد به هدف تعیین شده رسیده است. نوراللهی با اشاره به اینکه این پاالیشگاه در سال گذشته در حوزه پژوهش 
و فناوری 45 قرارداد با دانشگاه های کشور انعقاد نموده است،خاطر نشان کرد:این قرارداد ها شامل 10 مورد پروژه پژوهشی، 4 مورد طرح 
اینترنشیپ و 31 مورد پایان نامه تحصیالت تکمیلی بوده است. وی اظهارداشت: همچنین انعقاد 2 مورد  تفاهم نامه علمی و پژوهشی با 
دانشگاه آزاد ایالم و جهاد دانشگاهی ایالم و ارتباط و حمایت از شرکت های دانش بنیان، مشارکت در برگزاری همایش ها و سمینارهای 
علمی و جذب 100 درصدی بودجه حوزه پژوهش از دیگر اقدامات شاخص حوزه پژوهش و فناوری این پاالیشگاه در سال گذشته بوده 
است. رئیس پژوهش و فناوری شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: کسب این مهم در قالب انجام یک کار تیمی با همکاری کمیته های پژوهشی 

پاالیشگاه متشکل از 80 نفر از همکاران و اعضا هیات علمی دانشگاه ها بدست آمده است.

با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
پست ۱۳۲ کیلوولت GIS دورق شادگان در خوزستان کلنگ  زنی شد

اهواز- شبنم قجاوند: آیین کلنگ  زنی پست 132.33 کیلوولت GIS دورق شادگان 
شرکت برق منطقه ای خوزستان، با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، نماینده 
مردم شادگان در مجلس و مدیران صنعت برق خوزستان برگزار شد.همایون حائری معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این آیین گفت: این پست با استفاده از تجهیزات نوین و 
محافظ در مقابل شرایط جوی و ریزگردها ساخته می شود.وی ادامه داد: این پست 100 
مگاولت آمپر ظرفیت دارد و باعث می شود ظرفیت نصب شده برای تامین برق شادگان 
در پیک بار دو برابر مصرف و در زمان های کم باری چهار برابر شده و تامین برق صنایع و 
توسعه آنها بدون مشکل انجام شود.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در این آیین با بیان اینکه هزینه احداث پست GIS دورق 
شادگان 600 میلیارد ریال است، تصریح کرد: این پست ظرف مدت زمان دو سال به بهره  برداری می رسد و عملیات خاکبرداری آن از امروز 
آغاز می شود.محمود دشت بزرگ عنوان کرد: این پست از آخرین تکنولوژی روز دنیا )ABB سوئیس( برخوردار بوده و در مقابل هرگونه 
شــرایط جوی ناپایدار و ریزگردها صد درصد پایدار خواهد بود.وی بیان کرد: با بهره  برداری از این پســت ظرفیت منصوبه شادگان به 400 
مگاولت آمپر رسیده و درصد بارگیری از تاسیسات برق این شهرستان در پیک به 50 درصد می رسد که مطابق با استانداردهای بین المللی 
است.شایان ذکر است، در نشستی با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، نماینده مردم شادگان در مجلس، فرماندار، بخشداران و 

مدیران صنعت برق خوزستان، مشکالت فرسودگی و توسعه شبکه برق شادگان در فرمانداری این شهرستان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری سومین همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان مخابرات منطقه گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: ســومین همایش باشکوه پیاده روی سراسری خانوادگی کارکنان  باشعار ارتباطی فراگیر و حضور 
مهندس شهمرادی مدیرمخابرات منطقه گلستان  ، جمعی از مدیران و حضور گسترده کارکنان وخانواده مخابرات ، به صورت همزمان در 
تمام مناطق مخابراتی در سراسر کشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان،مهندس شهمرادی ضمن تقدیر از 
استقبال پر شکوه همکاران از برنامه های ورزشی گفت: برگزاری این برنامه های ورزشی موجب پیشبرد ارتباط نزدیک و صمیمی همکاران 
و ترویج فرهنگ ورزش و ایجاد انگیزه و شور و نشاط در بین همکاران خواهد شد.مدیر مخابرات منطقه گلستان استمرار چنین برنامه هایی 
در حوزه های مختلف فرهنگی ، ورزشی وتفریحی را در جهت سالمتی و ایجاد انگیزه مورد تأکید قرارداد وگفت : گسترش روحیه شادابی 
و نشاط کارکنان موجب تقویت قابل توجه بهره وری وبازدهی در مجموعه مخابرات است .گفتنی است  این همایش در آبشار الشو واقع در 
روستای فاضل آباد از توابع شهرستان  آزادشهر برگزار شد، کارکنان مخابرات وخانواده ها در فضایی صمیمی وپر از نشاط، ضمن طی کردن 

مسیر پیاده روی در سنجش فشار خون، مسابقات و اهداء جوایز شرکت کردند.

با حضور دکتر حامد روحانی زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد : 
تشکیل جلسه کارگروه راه اندازی بیمارستان جایگزین بیمارستان امام 

خمینی )ره( بهشهر
ساری – دهقان : نخستین جلسه کارگروه راه اندازی بیمارستان جایگزین بیمارستان امام 
خمینی )ره( بهشهر با حضور دکتر محمدپنبه چی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران و مسئول کارگروه و دکتر حامد روحانی زاده معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران و همچنین سایر اعضا در محل این بیمارستان تشکیل شد..دکتر 
پنبه چی در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی درباره چگونگی انتقال از بیمارستان فعلی به 
بیمارستان جایگزین، گفت: انتقال تجهیزات و منابع باید با برنامه زمانبندی مناسب و اجرای 
دقیق صورت گیرد و حداکثر فرصت انتقال نیز 10 مرداد ماه سال جاری مي باشد.دکتر پنبه 
چی ضمن تبیین روند انتقال، خواستار تشکیل کمیته های مختلف تخصصی برای این انتقال 
شد و گفت: باید توجه دقیقی بر خدمات رسانی مناسب در زمان انتقال صورت گیرد تا ارائه 
خدمت به مردم شریف بهشهر حومه خللی وارد نگردد.در ادامه نیز دکتر روحانی زاده، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مسئول کمیته 
بهره برداری این بیمارستان درباره بخش های مختلف بیمارستان جایگزین، گفت: باید در این فرصت مسئولین بخش های مختلف بیمارستان 
فعلی از بیمارستان جایگزین بازدید تا به صورت مستقیم در جریان روند اجرایي انتقال این بیمارستان قرار گیرند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران افزود: دفتر مدیریت بیمارستان باید در اولین فرصت راه اندازی و همه ارتباطات با این دفتر صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:
گازرسانی پایدار به نیروگاه های تولید برق خراسان رضوی در تابستان 98

مشهد- صابر ابراهیم بای : مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: گاز مورد 
نیاز نیروگاه های تولید برق استان در تابستان امسال مطابق روال ساله های قبل بصورت 
پایدار تامین می شود. سیدحمید فانی با اعالم این مطلب اظهار کرد: در سه ماهه نخست 
سال جاری، 913 میلیون مترمکعب گاز در شش نیروگاه تولید برق استان مصرف شده 
که در این بین نیروگاه نیشابور با 279 میلیون مترمکعب بیشترین و نیروگاه شمس با 
16 میلیون مترمکعب کمترین حجم مصرف را به خود اختصاص داده اند.وی اضافه کرد: 
میزان مصرف گاز بخش نیروگاهی خراسان رضوی در سه ماه اول سال 97، یک میلیارد 
و 98 میلیون مترمکعب بود.فانی گفت: از هفته گذشته و با آغاز موج گرما و افزایش نسبی مصرف برق استان، بطور متوسط روزانه نزدیک 
به 15 میلیون مترمکعب گاز تحویل بخش نیروگاهی شده که این رقم در مجموع به 105 میلون مترمکعب رسید.مدیرعامل شرکت گاز 
استان با اشاره به رابطه مستقیم افزایش مصرف برق و رشد مصرف گاز در بخش نیروگاهی افزود: خدمت گذاران مردم در شرکت گاز تمام 
تالش خود را برای ایجاد رضایتمندی حداکثری شهروندان انجام می دهد. درخواست ما از مردم نیز رعایت الگوی مصرف انرژی در قبال این 

خدمات است.فانی یادآور شد: جایگزینی گاز طبیعی با دیگر سوخت های فسیلی موجب حفظ محیط زیست می شود. 
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اخبار

تبریز - خبرنگار فرصت امــروز: مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: حدود ۱۲ میلیون و 
5۰۰ ایرانی کد سهامداری دارند و نقش رسانه در راستای فرهنگ 

سازی و آشنایی مردم با بورس بسیار مهم است.
یاسر فالح در جمع اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و 
رسانه های استان آذربایجان شرقی در تبریز با اشاره به برگزاری سومین 
جشنواره ملی بورس و رســانه، گفت: آخرین مهلت ارسال آثار 20 تیر 
ماه امســال اســت. وی با بیان اینکه یکی از اقدامات سازمان بورس و 
اوراق بهادار برای آگاهی بخشــی به جامعه و مردم برای سرمایه گذاری 
در این حوزه برگزاری جشــنواره رسانه ای است، گفت: این جشنواره از 
ســال 96 آغاز و امسال سومین دوره آن برگزار می شود. وی با اشاره به 
اینکه در نخستین سال برگزاری این جشنواره 300 اثر به دبیرخانه این 
جشنواره ارسال شد، افزود: در سال گذشته با استقبال خوب خبرنگاران 
استانی برای حضور در این جشنواره رو به رو بودیم که بر همین اساس 
حدود 700 اثر از 190 فعال رســانه ای ارســال شد.  وی با بیان اینکه 
فراخوان سومین جشــنواره بورس و رسانه به صورت ملی از هفته اول 
خرداد منتشر شده است که آخرین مهلت ارسال آثار تا 20 تیرماه ارسال 
اســت، بیان کرد: هر اثر رسانه ای که از اول مرداد 97 تا 20 تیر ماه 98 
منتشر شود می تواند در جشــنواره بورس و رسانه شرکت کنند. فالح 
به محورهای جشنواره نیز اشــاره و تصریح کرد: نقش بازار سرمایه در 
تأمین مالی بنگاه های، اثر متقابل بازار ســرمایه و کسب و کارهای نوین 
در رشد اقتصادی کشور، نقش بورس های کاالیی در شفافیت اقتصادی و 
جلوگیری از انحصار، چگونگی توسعه فرهنگ سهام داری در افق پیش 
روی بازار سرمایه، نحوی اثرگذاری بازار سرمایه در حمایت از رونق تولید، 
تأثیر توســعه ابزارها و نهادهای مالی در افزایش کارایی بازار سرمایه از 
جمله محورهای این جشــنواره است.وی با بیان اینکه آثار باید در قالب 
خبر، گزارش، تیتر، گفتگو، یادداشت، مقاله و سرمقاله باشد، افزود: آثار 
باید در بخش رسانه های دیداری و شنیداری، مکتوب و مجازی منتشر 
شده باشد و هر فرد می تواند 10 اثر را ارسال کند و در هر حوزه سه اثر 
پذیرفته می شود. به گفته وی اختتامیه سومین جشنواره بورس و رسانه 
در هفته دوم مرداد امســال برگزار می شود.فالح همچنین گفت: آمارها 
نشان می دهد بورس کشور در حال توسعه، پیش رونده و مناسب برای 

ورود سرمایه گذاران است. وی افزود: هم اکنون ارزش بورس کشور بیش 
از 900 هزار میلیارد تومان و ارزش شرکت هایی که در بورس هستند، 
معادل 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. به گفته فالح اکثر 
630 شــرکت حاضر در بورس و فرابورس کشــور، شرکت های بزرگی 
هستند که با شفافیت کامل مالی، وارد بورس شده و هم اکنون با بهره 
مندی از رویه مالی از لحاظ مالیاتی مشکلی نداشته و توانایی سوددهی 
را دارند. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان بورس با اشــاره 
مجدد به رشــد 250 درصدی شاخص بازار بورس در سه سال گذشته 
گفت: متاسفانه سهم بورس در تامین منابع مالی سرمایه گذاری پایین 
است، و این موضوع ریشه در بانک محور و پول محور بودن اقتصاد کشور 
دارد. مدیرعامل شرکت اطالع  رسانی و خدمات بورس به برجسته شدن 
سهم بازار ســرمایه در تامین منابع مالی سرمایه گذاری در کشور ابراز 
امیدواری کرد و گفت: افزایش تعداد شرکت های فعال در بورس، افزایش 
سرمایه ها در این بازار، تنوع عرضه اوراق مشارکت از جمله اوراق مرابحه، 
اوراق اســتثناء، اوراق مشارکت و حتی سکوک های متعدد؛ نوید بخش 
این موضوع اســت که در بازار ســرمایه میل به تامین منابع مالی رشد 
بســیار زیادی یافته است.یاسر فالح با اشاره به عضویت سازمان بورس 
و اوراق بهادار ایران در ســازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار 
)IOSCO( سازمان ملل متحد افزود: این عضویت نشان می دهد که 
قوانین و مقررات بازار بورس تهران مورد پذیرش جامعه جهانی سرمایه 
گذاران است و اگر این تحریم های ظالمانه اعمال نمی شد، حتما بورس 
ایران روزهای پر رونقی داشت. وی یادآور شد: با این وجود بورس ایران، 
جــزء بورس های پیش رو در جمع بــورس های فعال منطقه از جمله 
بورس استانبول و عربستان است و در برخی شاخص ها از این دو بورس 
برتر است. وی با اشاره به اینکه مردم اغلب با نگرش هیجانی وارد عرصه 
سرمایه گذاری در بورس می شوند تاکید کرد: مردم به هیچ عنوان نباید 
سرمایه زندگی خود را وارد بازار بورس کنند، بلکه با پول پس انداز باید 
وارد بورس شد و برای گرفتن نتیجه مطلوب، باید نگاه بلند مدت را پیش 
رو قرار دهند.عضو هیئت مدیره و رئیس خانه مطبوعات و رســانه های 
استان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با اشاره به مزیت های برگزاری 
جشنواره بورس و رسانه در گستره ملی، مشارکت رسانه ها در پرداخت 
موضوعی به اخبار و تحوالت بازار سرمایه کشور را حائزاهمیت عنوان کرد. 

اســد فالح، با تحلیل ساختار مالی رسانه ها، شرایط ورود صنعت رسانه 
به بازار سرمایه را ارزیابی کرد و افزود: اقتصاد رسانه ها مستلزم تقویت و 
کمک است و یکی از مسیرهای منتهی به این رویکرد، آموزش می باشد. 
وی با تاکید بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر خانه مطبوعات و رسانه های 
آذربایجان شــرقی با سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری دوره رایگان 
آموزشی در این زمینه را با هزینه سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار 
شد که بدوا مورد موافقت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
بورس قرار گرفت.اســد فالح، همچنین به نقش و کارکرد موثر رســانه 
ها در چرخه اقتصاد و رونق تولید اشــاره کــرد و افزود: با وجود آن که 
صنعت رسانه از اقتصاد پایداری در وضعیت کنونی برخوردار نیست اما 
راهکارهای خروج از بحران مطبوعات، تعریف و پیش بینی شده است. 
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی، 
رسانه را جریانی مولد بویژه در حوزه فرهنگی عنوان کرد و گفت: بهبود 
و تقویت اقتصاد رســانه ها می تواند اثرات مثبت خــود را از جمله در 
سطح مشارکت فعاالن این عرصه نمایان و برجسته تر کند. اسد فالح، 
با قدردانی از تفکر، نگاه و رویکرد رســانه ای مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری جشنواره بورس و رسانه 
را بصورت ملی، دلیل بارزی بر نقش و تاثیر مهم این دو بخش در رونق 
تولید، فرهنگ سهامداری و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در چرخه 

اقتصاد کشور دانست.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان قم با بیان اینکه متأسفانه سال هاست زنگ خطر کم آبی به 
صدا در آمده است، گفت: نیازمند یک اجماع ملی و یک اقدام 
همگانی با برنامه اجرایی متعهدانه در همه بخش ها برای مدیریت 

صحیح آب هستیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، دکتر علی 
جــان صادق پور امروز همزمان با آغاز هفته صرفه جویی در مصرف آب 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به افزایش 12 درصدی مصرف آب در قم 
در ســه نخست سال جاری نسبت به مدت مشــابه سال قبل گفت: از 
ابتدای سال تاکنون بیش از ســی میلیون مترمکعب آب در شهرهای 
استان مصرف شده در حالی که این میزان در سال گذشته در این مدت 
27 میلیون مترمکعب بود.وی افزایش مصرف را ناشی از بار روانی غلط 
ناشی از افزایش بارندگی های ابتدای سال جاری دانست و اظهار داشت: 
سال ها خشکسالی و کمبود آب با یک سال بارندگی جبران نمی شود و 
باید همچنان در مصرف آب صرفه جویی الزم را داشــت کما اینکه سال 
گذشــته با همکاری مردم شاهد کاهش سرانه مصرف آب بودیم.وی با 
اشــاره به اینکه غالب جامعه در حال حاضر بیشتر از گذشته به اهمیت 
آب پی برده و خطر کم آبــی را حس کرده اند گفت: البته این آگاهی و 
شناخت کمتر از میزان الزم است و توجهات نیز متناسب شرایط نیست 
به گونه ای که در حال حاضر ســرانه مصــرف آب در قم به حدود 170 
لیتر به ازای هر نفر رســیده این در حالی است که هر فرد با حدود 80 
لیتر هم می تواند زندگی مطلوبی داشــته باشد.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان قم بر لزوم فرهنگ سازی، آگاهی مردم از وضعیت منابع 
آبی اســتان و استفاده درست از آب تأکید کرد و اظهار داشت: در حال 
حاضر هیچ منبع آبی در اســتان نیست که شناسایی شده باشد و مورد 
بهره برداری قرار نگرفته باشد.وی با اشاره به منابع تأمین آب قم از جمله 
سد15 خرداد، چاه های منطقه علی آباد و سدکوچری ابراز داشت: با رشد 

جمعیت و افزایش مصرف به زودی با کمبود آب مواجه خواهیم شد که 
در این راستا باید در استفاده از آب دقت الزم صورت گیرد.دکتر صادق 
پور با بیان اینکه متأسفانه سال هاست زنگ خطر کم آبی به صدا در آمده 
است، گفت: متأسفانه این مورد توسط بسیاری از افراد جدی گرفته نشده 
است و خود را مخاطب این هشدار ندانسته اند.وی تصریح کرد: آنچه مهم 
اســت یک اجماع ملی و یک اقدام همگانی با برنامه اجرایی متعهدانه 
در همه بخش هاســت و صرفه جویی و مصرف صحیح در همه بخش ها 
کماکان از ضروریات است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم در 
ادامه به ارائه گزارشــی از وضعیت صنعت آب و فاضالب استان پرداخت 
و از افزایــش حدود 30 هزار مشــترک آب و فاضالب، افزایش 29 هزار 
مترمکعبی حجم مخازن ذخیره و افزایش حدود 100 کیلومتری خطوط 
و شــبکه توزیع آب و فاضالب خبر داد.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
صد در صد جمعیت یک میلیون و 286 هزار نفری شهری استان تحت 
پوشش شبکه آب سالم و بهداشتی هستند گفت: در حال حاضر حدود 
50 درصد شــهر تحت پوشش شــبکه فاضالب است و جمعیت تحت 
پوشــش این شبکه از 380 هزار نفر به 439 هزار نفر رسیده است.دکتر 
صادق پور با اشــاره به اینکه در حال حاضر آب شرب شهر قم و 3 شهر 
و حدود 40 روستای استان از سرشاخه های دز و سد 15 خرداد تأمین 
می شــود، ابراز داشت: به طور متوسط در طول سال، 86 درصد کل آب 

بهداشتی مصرفی اســتان این طریق این طریق و مابقی از سایر منابع 
از جمله چاه های علی آباد و چاه های ســطح شــهر تأمین می شود.وی 
خاطرنشــان کرد: حجم آب قابل استفاده از کلیه منابع موجود  در حال 
حاضر 135 میلیون مترمکعب است که شامل 100 میلیون مترمکعب 
سرشاخه های دز و سد 15 خرداد 8/8 چاه های علی آباد و 26 از چاه های 
سطح شهر می شــود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم الگوی 
مصرف ماهیانه به ازاء هر واحد مسکونی را در استان قم 15 مترمکعب 
اعالم و خاطرنشان کرد: مشترکین خانگی که از ابتدای خردادماه تا پایان 
شهریورماه پایین تر از الگو، مصرف کنند و در مقایسه با دوره مشابه سال 
قبــل مصرف خود را کاهش دهند به ازاء هر متر مکعب کاهش مصرف 
مبلغ 1624 ریال تشویق می شوند.وی با بیان اینکه مشترکینی که الگوی 
مصرف را رعایت کنند تنها 7 درصد با افزایش آب بها مواجه خواهند شد، 
افزود: این در حالی است که افزایش تعرفه برای مشترکین پرمصرفی که 
الگوی مصرف را رعایت نکنند 23 درصد خواهد بود.دکتر صادق پور توجه 
به پدافند غیرعامل را از دیگر برنامه های شرکت آب و فاضالب عنوان کرد 
و در این زمینه به نگهداری ســامانه دوم آبرسانی در شرایط بحرانی به 
منظور آبرسانی علیرغم تحمیل هزینه به شرکت، ایجاد آمادگی کارکنان 
برای شرایط سخت و ارتقاء سطح آموزش کارکنان، ایمن سازی نرم افزار 
شرکت برای مواجه با حمالت سایبری، ایجاد امکان استفاده از مولدهای 
برق اضطراری برای استمرار آبرسانی، ارتقاء حفاظت تأسیسات و ... اشاره 
کرد.وی توسعه کمی و کیفی سامانه مرکز 122 ارتباطات مردمی و پاسخ 
گوئی به تعداد 263 هزار و 400 تماس و حمایت از تولیدکنندگان داخلی 
از دیگر برنامه های آبفا برشمرد و از انجام شش طرح پژوهشی با مبلغی 
بالغ بر 650 میلیون تومان خبر داد و گفت: از جمله این طرح ها می توان 
به بومی سازی دانش ســاخت اسکروپمپ ایستگاه پمپاژ فاضالب برای 
نخستین بار در کشور، پروژه ابداع و ساخت سامانه فشار کل و حمایت از 

اختراع  ماده شیمیایی پلی کلراید آلومینیوم اشاره کرد.      

 تبریز – ماهان فالح: مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران 
در آیین گشایش اولین نمایشگاه چالش ها و نیازهاي صنایع و 
سازمانهاي استان، برپایی نمایشــگاه را بزرگراه مناسبی برای 

تبادل اطالعات دانست.
یداله بایبوردی در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه با اعالم این خبر گفت: 
اولین نمایشگاه چالش ها و نیازهاي صنایع و سازمانهاي استان آذربایجان 
شرقي به مدت 2 روز در محل مجتمع عصر انقالب پارک علم و فناوري با 
حضور بالغ بر 40 صنعت و سازمان استاني طي روزهاي 29 و 30 خردادماه 
برگزار شد که در آن صنایع و سازمانهاي استان، قطعات، تجهیزات، نیازها 
و چالش هاي خــود را در معرض دید عموم بازدیدکننــدگان قرار دادند.

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران افزود: این نمایشگاه پژوهش محور 
بوده و فرصت مغتنمی است برای شرکت های دانش بنیان، صاحبان ایده، 
پژوهشگران و ارائه دهندگان خدمات و کاال که با ارائه ایده و نوآوری های خود 
از یک سو و بهره مندی از فرصت کسب و کار از سوی دیگر، بتوانند در رفع 
نیازمندیهای فنی و تخصصی صنایع کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی سهیم 
باشند.بایبوردی تاکید کرد: منطقه 8 عملیات انتقال گاز با رویکرد مشارکتی و 
پژوهشی فرصت حضور در این نمایشگاه را فراهم کرد تا با واحدهای پژوهشی 
صنایع و سازمانهاي استانی، همگام با ارائه قطعات، تجهیزات، توانمندیها و 
دستاوردهای خودکفایی، نیازها و اولویت های پژوهشی خود را به پژوهشگران 

و تولیدکنندگان صنایع بومی عرضه نماید.

در دیدار با هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی اعالم شد؛

نقش رسانه در راستای فرهنگ سازی و آشنایی 
مردم با بورس بسیار مهم است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم:

کمبود آب با یک سال بارندگی جبران نمی شود

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز:
برپایي نمایشگاه بزرگراه تبادل اطالعات است

همدان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل نوســازی مدارس 
اســتان همدان از تعهد ۲8۱  میلیــارد تومانی مجمع خیرین 
مدرسه ســاز خبر داد و گفت: ســال 77 تعهد مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان 57۱ میلیون تومان بود که امروز به 4۲ میلیارد 

تومان رسیده است.
فرزاد تیموری در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز با بیان 
اینکه آموزش و پرورش بسترساز جامعه است اظهار کرد: اگر آموزش و 
پرورش را اصالح کنیم تا تربیت دانش آموزان به درســتی انجام شــود، 
آینده جامعه را به درستی رقم خواهیم زد. وی با اشاره به اینکه در آینده 
نزدیک اداره جامعه به دست کســانی سپرده می شود که در آموزش و 
پرورش تحصیل می کنند افزود: از آنجا که در مدرسه سرمایه گذاری نسل 
آینده صورت می گیرد باید بهترین رویکرد را در تربیت آنها به کار گرفت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان شعار انقالب اسالمی را فرهنگی 
و مبتنی بر ارزش ها دانســت و ادامــه داد: این انقالب باید به آموزش و 
پرورش نیز نگاه تحول گرایانه داشته باشد که توفیقات خوبی نیز حاصل 
شده است.وی از افزایش دوبرابری مدارس استان در دوران انقالب خبر 

داد و گفت: زمانی برخی از روســتاها آب، برق و گاز نداشتند و برخی از 
مدارس هم در اتاق  خانه های روستایی اداره می شد اما امروز 98 درصد 
روستاها از امکانات آب، برق و گاز و مدرسه برخوردارند ضمن اینکه امروز 
دیگر صحبت از اینترنت پرسرعت است نه امکانات اولیه.تیموری با بیان 
اینکه در همدان مجمع خیرین مدرسه ســاز از سال 77 فعالیت خود را 
آغاز کرد خاطرنشــان کرد: در آن سال تعهد مجمع خیرین مدرسه ساز 
571 میلیون تومان بود که امروز به 42 میلیارد تومان رســیده اســت.
وی با اشــاره به اینکه در طول 21 ســال تعهد مجمع به 281  میلیارد 
تومان رســیده اســت گفت: بیش از 40 درصد مدارس سطح کشور به 
دست مجمع خیرین مدرسه ساز ســاخته شده است.مدیرکل نوسازی 
مدارس استان همدان با بیان اینکه در مجمع خیرین مدرسه ساز وظیفه 
تکریم خیرین را بر عهده داریم افــزود: دولت نگاه ویژه ای به آموزش و 
پرورش دارد اما با توجه به تعداد مدارس اعتبارات دولتی کافی نیســت 
و نیاز به کمک خیرین در تامین فضاهای استاندارد است.رئیس مجمع 
خیرین مدرسه ساز همدان نیز اظهار کرد: بیست و یک سال قبل نهال 
مدرسه سازی توسط مرحوم »محمدرضا حافظی« کاشته شد و پس از 

21 سال سایه این درخت تنومند تمام کشور را فرا گرفته و مدرسه سازی 
به عنوان تحول بزرگ اجتماعی شناخته شده است.علی فراهانی با بیان 
اینکه مدرسه ســازی به عنوان اقدام شایسته ای در کشور شناخته شده 
است گفت: با وجود انسان های نیکوکار استان همواره همدان در زمینه 
مدرسه  ســازی خوب درخشیده است.رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز 
همدان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 871 نفر مستقیم با مجمع 
خیرین مدرسه ساز استان همکاری دارند افزود: 201 نفر منحصراً مدرسه 
ســاخته اند که در 301 پروژه در یک هزار و 842 کالس با بیش از 212 
مترمربع کالس خالصه شده اســت.وی بیان کرد: سال گذشته در امر 
مدرسه سازی30 میلیارد تومان متعهد شــدیم که امیدواریم این روند 
همچنان ادامه داشــته باشد.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
نیز با بیان اینکه مرحوم حافظی را انسان مخلص یافتم که برای رضای 
خاطر خدا کار می کرد اظهار کرد:  او فردی دلسوز، با ایمان، پیگیر و عاشق 
خدمت بود.حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه مدرسه سازی معامله ای 
پرسود است که در طول تاریخ مانند ندارد گفت: هرچه در کشور مدرسه 

بسازیم باز هم نیاز است.

تعهد ۲8۱  میلیارد تومانی مجمع خیرین مدرسه ساز همدان
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اس��تارت آپ ها ظرفیت های ناش��ناخته ای هس��تند که با توسعه آنها 
می توان با رش��د ایده ها گامی اساس��ی در راستای شکوفایی اقتصادی و 

فرصت سازی شغلی برداشت.
به گزارش ایرنا، اس��تارت آپ ها ش��رکت ها و کس��ب و کارهای نوپایی 
هس��تند که طراحان آنها، مراحل گس��ترش مخاطب��ان و کاربران را در 
پیش گرفته و هنوز در بازار، تثبیت نش��ده اند، اغلب این کسب و کارها 
ب��ا فناوری های نوی��ن و دامنه مجازی پیوند خورده اند و در این بس��تر 

رشد می یابند.
ب��ا توجه به نو بودن ح��وزه فناوری های ارتباطات، ام��کان رقابت در 
ای��ن عرص��ه بی��ش از صنایع دیرپ��ای نفت��ی، خودروس��ازی، نظامی، 
ساختمان س��ازی و بانکداری مهیا اس��ت و ش��رکت های تازه تأس��یس 

استارت آپی امکان موفقیت بیشتری در این حوزه دارند.
تأسیس یک شرکت در حوزه فناوری های ارتباطی نیازمند بودجه های 

کمی است و با فناوری های پیچیده و بسیار تخصصی روبه رو نیست.
برخ��ی کش��ورهای آس��یایی همچ��ون هن��د، چی��ن و مال��زی ب��ا 
سرمایه گذاری هایی عظیم در زمینه استارت آپ ها به ویژه حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات تالش کرده اند تا پیش��تاز این عرصه کس��ب و کار 
شوند و نیاز است که در راهبردهای کشور ایران نیز سهم بیشتری برای 
این بخش قائل ش��ده و زمینه مناس��ب رشد و تثبیت آن بیش از پیش 

مهیا شود.
در اغلب کش��ورهای جهان، حمایت و زمینه سازی برای استارت آپ ها 
توس��ط دول��ت پی گرفت��ه می ش��ود و جنوب ش��رق آس��یا، نمونه ای 
از کش��ورهایی هس��تند که با ایجاد بس��ترها و ش��رایط الزم، فرصت را 
برای رش��د و پیشرفت اس��تارت آپ ها فراهم س��اخته و باعث گسترش 

شرکت های نوظهور و قدرتمند در این حیطه شده اند.
در ای��ران معاون��ت علم��ی و فن��اوری و س��تادهای زیرمجموعه آن 
همچون ستاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز بار مسئولیت ایجاد 
زیرس��اخت ها و پیش ش��رط های توس��عه اس��تارت آپ را برعهده دارند 
و همان ط��ور در معرف��ی س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از 
آمده اس��ت باید یکپارچگی های الزم را برای توس��عه و تجاری س��ازی 

فناوری های نرم و هویت ساز دنبال کنند.
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی در گفت و گو با ایرنا، گفت: 
راه اندازی کس��ب و کارهای نوپا عالقه بسیاری از جوانان تحصیلکرده و 
دانشجویان است و در شرایطی که قشر دانشجو امکان اشتغال تمام وقت 
را ندارد و در ش��رایط کنونی اقتصاد س��رمایه گذاری روی استارت آپ ها 

مزیتی جدی است.
»محمد رفیع��ی« با بیان اینکه مرز میان ش��رکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها نامش��خص است، اظهار داشت: ش��رکت های دانش بنیان 
براس��اس فعالیت برخاس��ته از دانش و تولید فناوری ایجاد می ش��وند و 
دانش محور هستند اما، استارت آپ ها پاسخی خالقانه به یک نیاز موجود 
یا تعریف آن اس��ت و با س��رمایه اولیه خیلی پایین می توان فعالیت در 

این وادی را کلید زد.
وی بی��ان کرد: تالش دانش آموختگان و دانش��جویان برای راه اندازی 
و فعالی��ت ش��رکت های اس��تارت آپی، امری ضروری و ش��بیه جهاد در 
جبهه جنگ اس��ت چرا که این مهم نقش مهم��ی در مقابله با تحریم ها 
و استقالل کش��ور دارد و باید با حمایت استعدادهای برتر کشور زمینه 

هدایت آنها به سمت ایجاد شرکت استارت آپ را فراهم کرد.
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی اظهار داشت: توانمندسازی 

حوزه ه��ای ن��وآور در صنعت و کش��اورزی از الزامات روز کش��ور برای 
رس��یدن به توسعه یافتگی اس��ت و می توان برای تقویت این واحدها از 
توان موجود در شرکت های استارت آپی و در نهایت دانش بنیان استفاده 
کرد تا این ش��رکت ها پل ارتباطی بین دانش و صنعت باشند و از سوی 
دیگر بسیاری از اختراعات را می توان به سمت تقویت واحدهای نوآوری 
جهت داد به شرط اینکه تولید محصول مقیاس پذیر، بازار محور و دارای 

قابلیت حصول ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی مدنظر باشد.
رفیعی اضافه کرد: شرکت های استارت آپی در کشور حلقه واسط بین 
ایده و فناوری هس��تند و مسئوالن عالی رتبه نظام و دولت بارها بر رشد 
و ش��کوفایی آنها تاکی��د کرده اند و ارزش گذاری بر ای��ن حوزه مهم در 

سیاست های دولت تدبیر و امید نمایان است.
وی با اش��اره به مش��کالت اس��تارت آپ ها و کس��ب وکاره��ای نوین 
دانش بنی��ان در جذب س��رمایه و تأمین مالی، گف��ت: یکی از مهم ترین 
راهکارها در این راس��تا ایجاد ش��بکه سرمایه گذاران اس��ت که ادبیات 
و دغدغه مش��ترکی دارن��د و زبان هم را بهتر می فهمن��د اما، همه آنها 
توانایی شناس��ایی ابعاد تجارت و ورود یک تنه به آن را ندارند بنابراین 
بهترین الگوا برای جذب س��رمایه اس��تارت آپ ها و ی��ا کمک به جذب 

سرمایه  گذاری اشتراکی است.
رئیس پارک علم و فناوری اس��تان مرکزی اف��زود: این نهاد حمایتی 
ب��ه عنوان یکی از س��رفصل های اصلی کارآفرینی، مقابل��ه با بیکاری و 
ایجاد اش��تغال پایدار براساس علوم و فنون روز دنیا همچنان در جامعه 
ناش��ناخته اس��ت و در همین راس��تا اقدامات چش��مگیری در راستای 
حمایت از ش��رکت های اس��تارت آپی و دانش بنیان در پارک انجام شده 
است، بنابراین نهادهای فرهنگی باید در راستای تشریح فعالیت های این 

مجموعه علمی و کارآفرین، حمایت الزم را داشته باشند.
رفیع��ی با بیان اینکه پارک های علم و فناوری در س��ه نس��ل تعریف 
می ش��ود، بیان کرد: پارک های علم و فناوری در نس��ل یک تنها مکان 
فیزیکی در اختیار واحد تولیدی قرار می دادند و در نس��ل دوم به عنوان 
موتور محرک و فعال کننده واحدها نقش آفرینی می کرد اما، نس��ل سوم 
با هدف شبکه سازی فعالیت می کند و تشکیالت پارک در استان مرکزی 

در آستانه ورود به نسل سوم است.
وی اظهار داش��ت: با وجود ظرفیت های ارزشمندی که در پارک علم 
و فناوری اس��تان مرکزی وج��ود دارد، بازارس��ازی و بازاریابی تولیدات 
همچن��ان به عنوان یک مش��کل اساس��ی پابرجا مانده ک��ه پارک علم 
فناوری استان برنامه های مدونی را برای اصالح این نقیصه تدوین کرده 
اس��ت. معاون فناوری پارک علم و فناوری اس��تان مرک��زی نیز گفت: 
ش��رکت های استارت آپی متش��کل از افرادی اس��ت که با تشکیل یک 
گروه، ایده پردازی تجاری را در دستور کار خود قرار داده و پس از ارائه 
ایده به پارک با برنامه های آموزش��ی و تخصصی این ایده پخته و آماده 

تجاری سازی می شود.
»محمد کریم الدینی مکی آبادی« افزود: اس��تارت آپ ها باید پیش از 
ارائه ایده ، آموزش تخصصی تیم س��ازی، تجاری س��ازی، نوآوری، قوانین 
حمایتی، ثبت ش��رکت، الگوی کس��ب و کار را به صورت تخصصی فرا 
گرفته و برای پختگی آن از مشاوره های کارشناسان پارک علم و فناوری 

استفاده کنند.
وی بی��ان کرد: ه��دف اصلی پارک عل��م و فناوری این اس��ت که از 
شرکت های اس��تارت آپی واحدهای دانش بنیانی بسازد تا بتوانند ضمن 
ایجاد اش��تغال مولد و پایدار گام مهمی در راس��تای توس��عه اقتصادی 

کشور بردارد.
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی اظهار داشت: بیش 
از ۱۱0 شرکت در این نهاد علمی و آموزشی فعالیت می کنند که برخی 
از آنها اس��تارت آپ و شمار قابل توجهی نیز از استارت آپی فعالیت خود 

را آغاز کرده اند.
کری��م الدینی ادامه داد: عاملی که باعث می ش��ود اقتصاد دانش بنیان 
حرکت کند اراده فردی و جمعی افراد و دستگاه های اجرایی در مسئله 
س��رمایه گذاری به عنوان بزرگترین حمایت از شرکت های استارت آپی و 
دانش بنیادی اس��ت، بنابراین بای��د در نهادهای دولتی و خصوصی رویه 

اصلی برای آن تعریف شود.
وی افزود: باید از تجارب موجود در دنیا در راستای تأثیرگذاری بر روی 
فضای فعالیت اس��تارت آپ ها در اس��تان مرکزی و حتی کشور بهره مند 
ش��د و به همی��ن منظور باید فضای کار ایده آل برای اس��تارت آپ ها در 
مجموعه اس��تان و به خصوص پارک علوم فناوری، دانش��گاه ها و مراکز 

علمی فراهم شود.
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی افزود: مشکل اصلی 
در بحث فناوری و اس��تارت آپ ها ضعف بس��تر فرهنگی است به طوری 
که زمینه های فرهنگی برای این حیطه کس��ب و کار نوین در س��طوح 
مختل��ف از جمله مردم عامه، سیاس��ت گذاری، دس��تگاه های اجرایی و 

مدیران صنایع فراهم نیست.
کریم الدینی موفقیت یک اس��تارت آپ را در فروش محصول دانست 
و گف��ت: باید ب��ا راه اندازی دپارتمان های بازاریاب��ی و از طرفی تبلیغات 
گس��ترده و در اس��تان با هدف رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان 

داخلی میزان فروش این شرکت ها را افزایش داد.
مدیرعامل ش��رکت روشان کاوان داده هوشمند اراک در گفت و گو با 
ایرنا، گفت: این ش��رکت در بخش سامانه جامع گردشگری با راه اندازی 
یک اپلیکیشن تخصصی فعالیت می کند و در کمتر از یک سال کاربران 

زیادی را جذب کرده است.
»رضا خدادادی« افزود: اگرچه تبلیغات و اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
گام��ی اساس��ی در راس��تای حمایت از ش��رکت های اس��تارت آپی و یا 
دانش بنیان اما، در صورتی که ایده مطرح شده براساس نیازسنجی های 
کارشناسی انجام ش��ود به تبلیغات گسترده وابستگی نیست و مردم به 

خوبی از ایده مذکور استقبال می کنند.
وی اضافه کرد: تمامی تاسیسات گردشگری کشور از قبیل جاذبه های 
فرهنگ��ی، تاریخی، هنری، طبیعی، مس��یرهای دسترس��ی، آب و هوا و 
بهترین زمان برای بازدید از جاذبه های گردش��گری نقاط مختلف کشور 
در اپلیکیشن شرکت روشان کاوه داده هوشمند طراحی شده و کاربران 
با مراجعه به این س��امانه می توانند مکان و زمان س��فر خود را مشخص 
کنند. مدیرعامل شرکت روشان کاوان داده هوشمند اراک ظهار داشت: 
این ش��رکت زیر نظر مرکز رش��د پارک علم و فناوری اس��تان فعالیت 
می کن��د و ضمن اختصاص یک م��کان برای فعالیت این ش��رکت یک 
تسهیالت ۵00 میلیون ریالی نیز از سوی پارک به این شرکت پرداخت 

شده و هشت نفر در این شرکت فعالیت می کنند.
مدیرعامل ش��رکت داده افزار روپل نیز گفت: ظرفیت های مطلوبی در 
شرکت های استارت آپی استان مرکزی وجود دارد که در صورت معرفی 
و تشریح فعالیت ها می تواند ترمیم گر بسیاری از چالش های اقتصادی و 
حل معضل بیکاری باش��د اما همگرایی و معرفی فعالیت های این بخش 

ضروری است.

»معصومه غالمی« افزود: پارک علم و فناوری اس��تان حمایت موثری 
در بخش ارائه تس��هیالت از شرکت های اس��تارت آپی دارد و شمار قابل 
توجهی از این ش��رکت ها ب��ه خصوص فعاالن بخش خدم��ات نیازمند 
دریافت تس��هیالت نیس��تند و باید تصمیماتی اتخاذ شود که تسهیالت 
به جای ارائه به ش��رکت ها به دس��تگاه ها و افرادی ک��ه به خدمات این 

شرکت ها نیاز دارند پرداخت شود.
وی ادامه داد: پرداخت تس��هیالت به ش��رکت های دانش بنیان ممکن 
است در برخی از موارد به مشکالت آنها اضافه کند بنابراین ارائه این نوع 
تسهیالت به شرکت ها و دس��تگاه های بهره بردار می تواند ضمن تقویت 
س��رمایه در گردش، امی��د و انگیزه را برای فعالیت گس��ترده تر و حتی 

جذب نیروی کار بیشتر فراهم کند.
مدیرعامل ش��رکت داده افزار روپل بیان کرد: قوانین دس��ت و پاگیر 
در نهاده��ای مختلف اجرایی به خصوص در صدور مجوزها، بازارس��ازی 
و بازاریابی از مهمترین مشکالت شرکت های نوپای استارت آپی هستند 
که دولت می تواند با حل این مشکالت حمایت گسترده ای این شرکت ها 

داشته باشد.
غالمی ادامه داد: شرکت های استارت آپی با سرمایه ناچیزی راه اندازی 
می شوند و در صورت شکست هم با یک حمایت ناچیز و یا تزریق مبلغ 
ناچیزی تسهیالت و یا آورده داخلی می تواند سرپا شده و تالش خود را 
دوباره از سر بگیرد، اما سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ می تواند در 
شرایطی هزینه های بسیاری را برای حاکمیت و یا سرمایه گذاران ایجاد 

کند که جبران آن غیرممکن باشد.
وی درخص��وص فعالیت ش��رکت داده افزار روپل و ای��ده نوینی این 
ش��رکت نیز گفت: این شرکت با اس��تفاده از دانش های نوین علم داده 
به ش��رکت ها و نهادهای مختلف دولتی خدمات رس��انی می کند، به این 
ترتیب ک��ه داده های ش��رکت های مختلف را می گیرد و با اس��تفاده از 
الگوریتم های تخصصی آنها را تحلیل کرده و بازخوردش را ارائه می کند 
و براساس آن نهادهای دولتی بهترین راه برای خدمت رسانی با بیشترین 

بازدهی را انتخاب می کنند.
مدیرعامل شرکت داده افزار روپل اضافه کرد: این شرکت فعالیت خود 
را از یک س��ال قبل در اس��تان آغ��از کرده و چهار نف��ر در آن فعالیت 

می کنند.
اس��تان مرکزی ب��ا 2 هزار و ۸00 واحد تولی��دی و صنعتی به عنوان 
دومین قط��ب صنایع مادر تخصصی و چهارمین کانون صنعت کش��ور 

مطرح است.
این استان یکی از مناطق دانشجوپذیر کشور است که حدود ۱0درصد 
از جمعیت یک میلیون و 4۱4 هزار نفری آن را جامعه دانشگاهی شامل 

می شود.
مرکز آموزش عالی در اس��تان مرکزی فعال است که ۱۵ واحد معادل 
۱۷ و 6۵ صدم درصد از کل دانش��گاه ها دولتی، ۱۳ واحد معادل ۱۵ و 
س��ه صدم درصد پیام نور، 22 واح��د معادل 2۵ و ۸۸ صدم درصد آزاد 
اسالمی، 24 واحد معادل 2۸ و 24 صدم درصد علمی- کاربردی و ۱۱ 
واحد یک و 9 صدم درصد دانشگاه های استان نیز غیرانتفاعی هستند.

پ��ارک عل��م و فناوری اس��تان مرکزی در ش��هریورماه س��ال ۱۳۸۱ 
براساس مصوبه ش��ورای عالی گسترش آموزش عالی، شروع به فعالیت 
کرده است و در دی ماه ۱۳۸2، اولین مرکز رشد واحدهای فناور پارک 
علم و فناوری اس��تان، فعالی��ت اجرایی خود را آغاز کرد. ۷0 ش��رکت 

دانش بنیان در استان مرکزی فعالیت می کنند.

استارت آپ ها پلی به سوی شکوفایی اقتصادی و اشتغال زایی
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الگوریتم ه��ای گ��وگل طی س��الیان گذش��ته تغیی��رات زی��ادی را به خود 
دیده ان��د و برای کارب��ران، این تغیی��رات خارق العاده بوده اس��ت. اکنون پیدا 
کردن اطالعات مورد نیاز از طریق جس��ت وجو راحت  تر اس��ت و همه اینها به 
واس��طه پیشرفت های الگوریتم های گوگل به دست آمده است، اما راحت  شدن 
دسترسی به اطالعات مرتبط تنها تغییر موتورهای جست وجو نیست و افزایش 
تمرکز روی محتواهای ویدئویی نیز تغییر بزرگ دیگری اس��ت که ش��اهد آن 
هس��تیم. اکنون در هر جس��ت وجویی که انجام می دهید، می توانید ویدئوهای 

یوتیوب مرتبط با آن را مشاهده کنید.
بازاریابی ویدئویی هنوز هم یکی از ابزارهای ارزشمند برای تبلیغ کسب و کار 

است و مزایای دیگری نیز دارد. از جمله:
• محتوای ویدئویی موبایل فرندلی اس��ت. مشاهده یک محتوای ویدئویی در 

دستگاه موبایل از خواندن یک مقاله ساده تر است.
• این س��بک محتوا در حال افزایش محبوبیت خود در میان کاربران اس��ت. 
به استناد آمارها، در سال 20۱9 حدود ۸0درصد از مصرف جهانی اینترنت به 

محتوای ویدئویی اختصاص خواهد داشت.
فارغ از تمامی مزیت ه��ای محتوای ویدئویی که خود یک مطلب جداگانه را 
می طلبد، اما این محتوا نقش بس��یار مهمی در س��ئو نیز دارد. گوگل این ترند 
مصرف گرایی جهانی را شناس��ایی کرده و الگوریتم های جست وجوی آن اکنون 

برای میزبانی از ویدئوها کامال آماده و بهینه هستند.
در ای��ن مقال��ه می خواهیم ۱0 ترفندی که در رتبه گرفتن با ویدئو به ش��ما 
کمک می کنند را ذکر کنیم. استفاده از این ترفندهای گفته شده باعث می شود 
حضور قدرتمندتری در جس��ت وجوها داش��ته باش��ید و س��ایت خود را برای 

کاربران بهینه کنید.
1- محتوای باکیفیت

قب��ل از ذک��ر کردن هر ترفند و نکته ای، الزم اس��ت تاکید کنیم که کیفیت 
محتوا مهم ترین فاکتور در س��ئو و رتبه گرفتن در گوگل اس��ت، چرا؟ زیرا که 
از دی��دگاه گ��وگل، تحویل دادن بهترین و مرتبط تری��ن محتوا، بهترین تجربه 
کاربری اس��ت که این موتور جست وجو می تواند به کاربرانش بدهد. محتواهای 
باکیفیت مش��ارکت کاربران را به دنبال دارند و این دقیقا همان چیزی اس��ت 

که گوگل می خواهد.
اگر ویدئوی تان باکیفیت و مفید باشد، مخاطبان آن را تا پایان تماشا خواهند 
کرد و سپس آن را با دایره دوستان و مخاطبان خود نیز به اشتراک می گذارند. 
این ترکیب خارق العاده از زمان صرف شده برای مشاهده ویدئو و بک لینک های 
به دس��ت آمده دقیقا همان چیزهایی هس��تند که برای رتبه گرفتن در گوگل 

می خواهید.
2- از یوتیوب استفاده کنید

اگر می خواهید ویدئو بس��ازید، بهتر اس��ت تولیدات خود را در یوتیوب قرار 
دهی��د. ق��رار دادن ویدئوها در یوتیوب نس��بت ب��ه میزبانی ش��خصی از آنها، 
مزیت های��ی ب��رای ش��ما دارد. اولین مزیت این اس��ت که یوتی��وب در زمینه 
محتواهای ویدئویی محبوب ترین سایت جهان است. بنابراین شما با قرار دادن 
محتواهای خود در این س��رویس می توانی��د از محبوبیت یوتیوب به نفع خود 
بهره ببرید و میزان بازدید از تولیدات خود را به میزان قابل مالحظه ای افزایش 

دهید.
 میزبانی از ویدئوها در س��رورهای ش��خصی می تواند باعث کاهش س��رعت 
بارگذاری س��ایت شود. سرورهای یوتیوب بهینه سازی شده اند تا در سریع ترین 
زمان ممکن ویدئوها را پخش کنند، بنابراین چرا شما از این مزیت بهره نبرید؟ 
در نهایت، قرار دادن ویدئوهای یوتیوب در س��ایت، ش��بکه های اجتماعی و هر 

جایی که شما اراده کنید بسیار ساده است.
البته این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که سرویس یوتیوب در ایران 
فیلتر است و محتواهای آن در سایت های ایرانی نمایش داده نمی شوند. آپارات 
ش��اید جایگزین خوبی برای مدیران سایت های ایرانی باشد. گستردگی آپارات 
قطعا به اندازه یوتیوب نیس��ت، اما برخی مزیت ه��ای یوتیوب را در آپارات نیز 

می توان یافت.
3- در عنوان از کلمات کلیدی استفاده کنید

همانن��د هر محت��وای دیگری، رتبه گرفت��ن ویدئوها در نتایج جس��ت وجو 
مس��تلزم استفاده از کلمات کلیدی مناسب است. اگر ویدئوی تان عنوان خوبی 
نداش��ته باشد، دیگر اهمیتی نخواهد داش��ت که چقدر خوب و مرتبط است و 
گ��وگل آن را ب��ه عنوان یک ویدئ��وی غیرمرتبط به درخواس��ت کاربر در نظر 
می گی��رد. از جمله برخی مکان های مهمی ک��ه می توانید از کلمات کلیدی در 

آنجا استفاده کنید، عبارتند از:
• عنوان ویدئو که در واقع همان عنوان صفحه است

• توضیحات ویدئو
• نسخه رونوشت )transcript( ویدئو

البته توجه داش��ته باش��ید که نباید به صورت افراطی از کلمات کلیدی در 
این مکان ها استفاده کنید. فقط باید مطمئن شوید که عنوان به موضوع ویدئو 

مرتبط است و حداقل از یک کلمه کلیدی اصلی در آن استفاده شده است.
4- متادیتای ویدئو

از آنجای��ی ک��ه در مورد توضیح��ات ویدئو صحبت می کنی��م، باید در مورد 
متادیتای ویدئو نیز صحبت به میان بیاوریم. منظور از متادیتا در اینجا مواردی 
مانند عنوان ویدئو، توضیح، تگ ها، س��اب تکست، زیرنویس و . . . است. تمامی 
این موارد برای سئو اهمیت دارند؛ به خصوص اینکه گوگل برای تعیین میزان 

مرتبط بودن ویدئو به درخواست کاربر، محتوای آن را مطالعه می کند.
زمان��ی را به تکمیل متادیتای ویدئوهای خ��ود اختصاص دهید و از کلمات 

کلیدی مرتبط استفاده کنید.
۵- نسخه رونوشت )TRANSCRIPT( اضافه کنید

رونوش��ت ویدئو نیز مهم است؛ به خصوص اگر بخواهید ویدئوهای آپلودشده 
خود در یوتیوب را به س��ایت اضافه کنید. فکر نکنید که اضافه کردن ویدئو به 
یک صفحه خالی کفایت می کند. خیر. برای این صفحه نیز باید محتوا بنویسید 

زیرا که گوگل این محتوا را می خواند.
ویدئوهای تان باید یک نسخه رونوشت و معرفی کوتاه داشته باشند. این کار 

کمک می کند تا الگوریتم های گوگل بهتر بتوانند ویدئو را درک کنند.
6- طول ویدئو نیز مهم است

اینک��ه ویدئوی ت��ان چند دقیقه یا چند ثانیه باش��د هم اهمی��ت دارد. البته 
طول ویدئو مانند یک شمش��یر دو لبه اس��ت. موتور جست وجوی گوگل قطعا 
محتواهای عمیق و بلند را ترجیح می دهد. به همین دلیل است که نتایج برتر 
محتوایی این موتور جس��ت وجو اغلب بیش از ۱000 کلمه طول دارند. همین 

موضوع برای محتواهای ویدئویی نیز صادق است.
اما از س��وی دیگر، کاربران ترجیح می دهند تا ویدئوهای کوتاه تماشا کنند. 
هیچ کس��ی آنقدر وقت ندارد که برای فراگرفتن یک آموزش س��اده، دو ساعت 
را به تماش��ای ویدئو بنشیند، بنابراین به جای اینکه یک ویدئوی 20 دقیقه ای 
داشته باشید که هیچ کسی تمایلی به دیدن آن ندارد، آن چیزی که می خواهید 

به کاربران انتقال دهید را در یک ویدئوی دو دقیقه ای خالصه کنید.
 7- بندانگشتی

بند انگش��تی ویدئوها در س��ئو و ترافیک ارگانیک نقش مهمی ایفا می کنند. 
هرچند که گوگل می تواند به صورت اتوماتیک تصاویر بندانگشتی را تولید کند، 
ام��ا بهتر آن اس��ت که خودتان این کار را انج��ام دهید. در این آموزش، گوگل 

دقیقا به شما می گوید که چگونه باید این کار را انجام دهید.
مجاب کردن افراد به کلیک روی ویدئو بس��یار مهم اس��ت و بند انگشتی ها 

مانند قالبی هستند که با آن می توانید کاربران را به دام بی اندازید.
8- ویدئوها را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

یک روش خ��وب برای بهبود پروفایل آنالین این اس��ت ک��ه ویدئوهای تان 
را در ش��بکه های اجتماعی به اش��تراک بگذارید. هرچند که انجام این کار در 
بس��یاری از موارد خیلی نمی تواند چاره ساز باشد، اما اگر ویدئوی تولیدی شما 
از طریق ش��بکه های اجتماعی به صورتی ویروسی منتشر شود، آن موقع است 
که خوش شانس��ی زنگ در خانه تان را به صدا در می آورد. شبکه های اجتماعی 
این روزها قدرتمندتر از قبل هس��تند و ش��ما باید از قدرت آن ها به نفع خود 

استفاده کنید.
9- بک لینک ها

اگ��ر می خواهید در گوگل رتبه بگیرید، س��اخت بک لین��ک مهم ترین کاری 
است که باید انجام دهید. اگر سایت های زیادی به محتوای شما لینک بدهند، 

گوگل این طور برداشت می کند که این محتوا بسیار ارزشمند، مقتدر و مرتبط 
است.

ب��رای رتبه گرفت��ن ویدئوها در گوگل نیز باید از همی��ن قاعده تبعیت کرد. 
س��اخت بک لینک ب��رای ویدئوها باعث می ش��ود ت��ا در رتبه ه��ای بهتری از 
موتورهای جست وجو ظاهر شوید. س��اخت محتواهای ویدئویی باکیفیت افراد 
را به اش��تراک گذاری آنها تش��ویق می کند، اما گاهی الزم اس��ت که مستقیما 
از کارب��ران بخواهید که ویدئوهای ش��ما را در س��ایت های خود و ش��بکه های 

اجتماعی به اشتراک بگذارند.
1۰- سایت مپ ویدئو را به ثبت برسانید

اگر ویدئویی را در س��ایت خود قرار داده اید، باید مطمئن ش��وید که گوگل 
می تواند آن را پیدا کند. هرچند که گوگل ش��اید بتواند به صورت خودکار این 
محت��وا را پیدا کرده و ایندکس کند، اما هی��چ تضمینی برای آن وجود ندارد، 
بنابراین باید یک س��ایت مپ ویدئویی برای س��ایت خود بسازید. بعد از ایجاد 
سایت مپ، آن را در اینجا ثبت کنید. سایت مپ  یک سینگال رتبه بندی برای 
گوگل نیست و به خودی خود نمی تواند باعث افزایش رتبه شود، اما به واسطه 

آنها گوگل می تواند سریع تر محتواهای ویدئوی شما را شناسایی کند.
daartagency :منبع

1۰ ترفند برای رتبه گرفتن در گوگل با ویدئو
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عبور از پیچ تحریم ها
تبدیل تهدید به فرصت

عدو ش��ود س��بب خیر اگر خدا خواهد. تحریم های ناجوانمردانه آمریکا هم، اگر ما هوش��یارانه عمل کنیم، می تواند 
خیری عظیم و ماندگار برای مان به ارمغان بگذارد. همچنان که نمونه های بسیاری از آن را در حوزه های مختلف فناوری 
و صنعت��ی در کش��ور دیده ایم. در واقع آنچه زیرکان عالم درباره تبدیل تهدید ب��ه فرصت گفته اند، امروزه نیز می تواند 

برای کشور ما اتفاق بیفتد.
اول اینکه اگر بخواهیم وابس��تگی اقتصادی مان را به نفت و خام فروش��ی منابع قطع کنیم، فرصتی از این دس��ت به 
نقدتر نخواهیم یافت. به لحاظ نظری سال هاست بر عدم وابستگی به نفت تاکید می کنیم و مسئوالن کشور دهه هاست 
که آرزوی تحقق اقتصاد بدون نفت را در سر می پرورانند، اما در عمل همه می دانند که به این سادگی ها ممکن نیست 
و احتیاج به فراهم آمدن مقدمات فرهنگی - سیاسی - اقتصادی دارد. مهمترینش مقدمات فرهنگی - اجتماعی است. 
س��خت بتوانیم از تلقی های عوامانه بگذریم و بار گران اصالح س��اختار اقتصادی را بر دوش بگذاریم. به خصوص اینکه 

آموزه های غلط دنیای مدرن ما را از فضیلت هایی چون قناعت و دوری از تجمل بازداشته است.
مس��ئوالن کش��ور معترفند که اس��م ریاضت اقتص��ادی را نمی توانند ببرن��د و حرف از تحمل س��ختی های دوره ای 
نمی توانند بزنند. در بعضی عرصه ها مس��ئوالن رس��ما فقط برای اینکه سنت های س��ابق را نشکنند و روی دست خود 
هزین��ه تغییر و تحول نگذارن��د، تن به تصمیمات و اجرای طرح هایی می دهند که از پیش نادرستی ش��ان را می دانند. 
فی المثل همه می دانند که این نحوه توزیع یارانه های نقدی نادرس��ت اس��ت و کش��ور را از اجرا یا تکمیل پروژه های 
عمرانی بازمی دارد. ما ماهیانه ۳هزار میلیارد تومان به حس��اب مردم می ریزیم که نصف بیشترش��ان اصال نیازی به این 
پول ندارند. با ماهی 40هزار تومان نصف بیشتر مردم نه پولدار می شوند و نه بی پول، با این حال حذف یارانه نقدی بار 
گرانی اس��ت که هیچ مس��ئولی حاضر نیست شانه زیر آن بدهد. فلذا در عمل نه تنها هدفمندی صورت نمی گیرد، بلکه 

مقدار قابل توجهی از پول کشور حیف و میل می شود.
ش��بیه به همین قصه در بعضی از مناس��بات مالی و اداری کشور حکمفرماست. بدنه دولت بزرگ و وسیع شده و در 
بعضی موارد اس��راف و تجمل باال رفته. جلوگیری از این اس��راف ها که تبدیل به رویه و تشریفات شده اند، سخت است 
و احتیاج به یک عزم ملی دارد تا اصالحات س��اختاری صورت گیرد. برای همین در حالت عادی نه تنها اقتصاد بدون 
نفت محقق نمی ش��ود، بلکه دیگر اصالحات نیز به تعویق می افتد. ش��اید حاال که آمریکا دست به تحریم های گسترده 
زده، این فرصت تاریخی برای ما فراهم ش��ود تا آن کارهای به فردا موکول ش��ده را همین امروز انجام دهیم. خصوصا 
موقعیت مناسبی است تا از شیوه های استارت آپی و دانش بنیان بهره بگیریم و هزینه های اصالحات اقتصادی - سیاسی 

و اجتماعی را به پایین ترین حد ممکن برسانیم.
در ای��ن قضی��ه ما به تنهایی نمی توانیم از پس چنین کاری بربیاییم. جلوتر گفت��م که احتیاج به عزم و همت ملی و 
تکیه بر اصلی ترین منبع سازندگی کشور یعنی میدان دادن و امید داشتن به نیروی خالق جوان و پرانگیزه کشور دارد. 
االن اضافه می کنم که باید فراخوان داد و با اتحاد و همدلی تمام نیروهای نخبه و دانشمند و متخصص را دعوت کرد 

تا با یکدیگر تشریک مساعی کنند و کشور را در عبور از وضعیت فعلی کمک کنند.

استارت آپ های بوت استرپ، کسب وکارهای ایمن و آینده ساز

بس��یاری از اس��تارت آپ ها، نمی توانند در طوالنی مدت موفقیت کس��ب کنند و اکثر آنها با شکست روبه رو می شوند، 
دلیل آن نیز روش��ن است، مدیران عاملی که همگی جوان هستند و تنها راه موفقیت کسب وکارشان را جذب سرمایه، 
تبلیغات س��نگین و پرهزینه و موفقیت میلیاردی می دانند، حال آنکه این چنین اتفاقی تقریباً رخ نخواهد داد. از طرفی 
س��رمایه گذاران، دوست دارند به سراغ کس��ب وکارهایی بروند که برای ادامه حیات و رشد، به نیروهای دیگری نیازمند 
نباش��ند و در حقیق��ت، »بدون عصا راه بروند.« س��رمایه گذاران پیش از هر چیز، س��المت اقتصادی کس��ب وکارها را 
می س��نجند و س��ودآوربودن فرآیندها، اولویت دوم برای آنهاست. چه ش��اخصی را می توان برای سالمت اقتصادی یک 
کسب وکار مثال زد؟ در پاسخ می بایست به کسب وکارهای بوت استرپ اشاره کرد، این کسب وکارها، نمونه بارز طراحی 

صحیح فرآیندهای کاری و مدیریت حرفه ای کسب وکار هستند.
بوت اس��ترپ )BPO( چیس��ت؟ بوت اس��ترپ در اصالح کس��ب وکار، به معنای آن اس��ت که یک بنگاه اقتصادی، 
بدون نیاز به وام یا س��رمایه گذاری خارجی، توانس��ته باشد از پس هزینه های اصلی و رشد خود برآید. در حقیقت یک 
کسب وکار BPO، بدون حتی واردکردن یک ریال هزینه به فرآیند، توانسته است با استفاده از درآمد حاصل از فروش، 
خود را رش��د دهد. کسب وکارهای بوت استرپ، چگونه هستند؟ موفقیت بوت استرپ ها، در گرو ایجاد یک تجربه آسان 
و بدون دردس��ر برای مشتریان و کاربرانش اس��ت. این مهم زمانی رخ می دهد که کسب وکار توانسته باشد هزینه های 

اجرایی و فرآیندی را تا حد مقبولی کاهش دهد، ازاین رو یک بوت استرپ غالباً این شرایط را دارا است:
• استارت آپ های بوت استرپ خدمات ابری ارائه می دهند. • ارائه دمو از محصول به مشتریان و مجاب کردن به خرید 

پس از استفاده رایگان، یک پایه بسیار مهم در اجرا خواهد بود.
• کمپین های تبلیغی گران قیمت را در فرآیند حذف می کنند.

• مدت زمان زیادی را برای رسیدن به بلوغ صرف می کنند.
خدمات ابری یا خدمات براساس جابه جایی در شهر؟

خدمات لجس��تیکی مانند دریافت و ارس��ال در ش��هر، به دلیل اشتغال ذهنی و زمانی اس��تارت آپ ها به فرآیندهای 
ارس��ال، دریافت، رانندگان، رضایت مشتری از تحویل و هزاران مشکل دیگر، می تواند استارت آپ را دچار بحران جدی 
نیروی انسانی کند و توان ادامه دادن به مسیر موفقیت بدون جذب سرمایه را نخواهد داشت. البته گفتنی است که این 
اتفاق، در اس��تارت آپ هایی نظیر خشکش��ویی تکواش، قهوه تو و چندین مورد بنگاه اقتصادی موفق دیگر نیز رخ  داده 

است، لیکن این دستاورد، به راحتی و همیشگی نخواهد بود.
یک بوت استرپ باید بتواند به سرعت نمونه ای رایگان از خدماتش را به کاربران ارائه کند تا آنها بتوانند تجربه خوب 
محصول اصلی اس��تارت آپ را به سرعت و س��هولت تجربه کنند. این اتفاق زمانی بسیار روبه جلو و سریع اتفاق می افتد 
که کسب وکار تأخیر ارسال، دریافت و حتی عدم آنالیز مصرف کننده در حین استفاده را از فرآیندها حذف کرده باشد.

زمانی که یک استارت آپ پول زیادی در دامان خود ببیند، می تواند از خالقیت در اجرای انواع کمپین ها بهره ببرد. 
هرچند که این کار، اصاًل ارتباطی به موفقیت یا عدم موفقیت آن ندارد. )همانطور که این افت را در صنعت بیمه آنالین 

مشاهده کردیم، کمپین های پرحجم و رقابتی و پس از مدتی افت قابل توجه فعالیت های تبلیغاتی(
یک بوت اس��ترپ، می بایس��ت کمپین های تبلیغاتی را کوچک انتخاب کند و از فضای دیجیتال برای آش��نایی برند 
اس��تفاده کند تا بتواند به خوبی میزان بازگش��ت س��رمایه را اندازه گیری کند. اگر به دنبال س��رمایه گذاری هستید، به 
کسب وکارهایی مشغول شوید که سرمایه گذاران آنها را دوست دارند! سرمایه گذاران دوست دارند کسب وکار، روی پای 
خودش بایس��تد و تجربه تبلیغات موفق و مؤثر را داش��ته باشد. س��رمایه گذار، همواره این ترس را خواهد داشت که آیا 

سرمایه ای که وارد یک بنگاه می شود، اگر بازار را تحت تأثیر قرار نداد، می تواند به چرخه حیات آن بازگردد یا خیر.

تبلیغـاتخالق

 پرویز کرمی - مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان

منصور کیارش  - کارشناس برندینگ

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  دوشنبه   3 تیر 1398    شماره 1337   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

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

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

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

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

 احس��اس می کنید که نمی توانید کار خود را به دلیل مس��ائل 
مالی ترک کنید. ش��اید حق با ش��ما باش��د، اما ش��اید هم  نباشد. 
ص��رف نظر از آنچه اکنون ب��ه آن اعتقاد دارید، کار فعلی تان دیگر  
برای ش��ما مناسب نیست. رئیس تان به ش��ما استرس می دهد یا 
احس��اس می کنید این موقعیت نس��بت به توانایی های شما بسیار 
کوچک اس��ت. گام منطقی بعدی استعفا دادن است، اما نمی دانید 
چگونه این کار را انجام دهید. ش��ما از ایده ارسال استعفا نامه  خود 
به رئیس تان وحش��ت دارید. از سوی دیگر، نگران این هستید که 
چگونه صورتحس��اب خود را پوشش دهید. پس چه کار باید انجام 

دهید؟ 
 ش��ما اجازه می دهید فکر اس��تعفا هر روز بدون اینکه کاری در 
موردش انجام دهید ذهن ش��ما را درگیر کند و امیدوار هس��تید 
یک روز پاس��خ را پیدا کنید. حقیقت این اس��ت که ترک ش��غل 
بدون داش��تن شغلی دیگر امری آسان نیس��ت، اما با برنامه ریزی، 
انتخاب های��ی انج��ام خواهید داد که ب��رای ش��رایط تان بهترین 
هستند، در این مقاله توضیح می دهیم که چرا استعفا دادن از شغل 
خود بدون داشتن پیشنهاد دیگری انتخاب مناسبی برای شماست.
1. به یاد داشته باشید که فقط نیاز به اجازه یک نفر دارید

 ت��رک ی��ک کار به خصوص زمانی که درآم��د باالیی دارید کار 
آس��انی نیس��ت. ش��ما می خواهید از کار خود بنا به دالیلی که در 
ذهن تان هس��تند اس��تعفا دهید، پس چرا باید از هر کس دیگری 
درخواست اجازه کنید؟ در عوض به نظرات دیگران توجهی نکرده 

و خود تصمیم بگیرد.
برای متمرکز بودن، اس��تعفا از کار خود را برای س��ه تا ش��ش 
م��اه آینده به هدف تبدیل کنید. داده ها نش��ان می دهد که درصد 
رس��یدن به یک هدف با نوشتن آن به میزان قابل توجهی افزایش 
می یاب��د. هنگامی که متعهد به ترک ش��غل خود هس��تید، کمتر 

وابسته به نظرات دیگر خواهید بود.
2. با تغییر دیدگاه خود ترس را از بین ببرید

ت��رس از ناش��ناخته ها را بپذیرید. جالب اس��ت بدانید بعضی از 
مردم از س��خنرانی عمومی بیشتر از مرگ وحشت دارند. بیایید با 
حقیقت رو به رو ش��ویم، ترک کردن شغل کاری وحشتناک است، 

اما این ترس نباید مانع از اقدام شما شود.
در عوض، دیدگاه خود در مورد استعفا از کار را تغییر دهید. به 
عنوان مثال، یک لیست مقایسه برای ماندن و ترک کار خود ایجاد 
کنید. هنگامی که متوجه شدید در یک  طرف جنبه منفی بیشتری 

دارید، ترس شما کمتر جلوه خواهد کرد.
3. منتظر نمانید تا استراتژی کامل داشته باشید

اکثر مردم بر این باورند که برای اس��تعفای کار خود نیاز به یک 
برنام��ه کامل دارند، اما این دور از حقیقت اس��ت. آیا می دانید چه 

چیزی ارزشمندتر از شغل و یا پول تان است؟ سالمتی. 
تحقیقات نشان می دهد که شغل های استرس زا به صورت مداوم 
واکن��ش مبارزه ی��ا فرار را تحریک می کنند. ای��ن واکنش در بدن 
ش��ما تأثیراتی منفی خواهد گذاشت که منجر به مسائل سالمتی 
در درازمدت می شود. در حالی که درآمد پایدار مهم است، داشتن 

یک شغل پر از استرس برای سالمتی شما مضر است.
اما اگر سالم هستید، از این دانش استفاده کنید تا  هرچه زودتر 
یک اس��تراتژی خروج از ش��غل س��می خود ایجاد کنید. عالوه بر 
سالمت ش��ما، دالیل دیگری نیز وجود دارند که باید هرچه زودتر 

استعفا دهید:
شما کنترل کامل برنامه خود را ندارید

مشاغلی هستند که بیش از حد از شما کار می کشند، به ویژه اگر 
در موقعیت باالتری قرار داش��ته باشید. ما همیشه می توانیم برای 
هر چیزی وقت کنار بگذاریم، اما یک کار پرتقاضا ممکن اس��ت از 
این امر مستثنا باشد. مشکل چنین شغلی این است که در بیشتر 

روزها جلسات پشت سر هم دارید.
مطمئناً، ش��ما می توانید برخی از جلس��ات را کنسل کنید، اما 
به هرح��ال تعیین تاریخ مصاحبه برای ش��غل جدی��د را برای تان 
دش��وار می کند. اگر این ش��رایط در مورد ش��ما صدق می کند، از 
ش��غل خود اس��تعفا بدهید تا بتوانید بر پیدا ک��ردن کاری جدید 

تمرکز کنید.
شما نمی توانید جست وجوی شغلی خود را محرمانه نگه دارید

اگرچه هزاران شرکت برای انتخاب وجود دارد، شما ممکن است 
در ی��ک صنعت تحت نظر کار کنی��د. به همین دلیل، بدون اینکه 

رئیس تان متوجه شود، یافتن شغل جدید دشوار خواهد بود.
اگ��ر رابطه خوبی با رئیس تان دارید، این امر مس��ئله ای نخواهد 
بود، اما اگر رئیس تان ش��ما را تحت نظر گرفته اس��ت، بهتر است 

قبل از درخواست شغلی جدید شغل فعلی خود را ترک کنید.
4. برای ایجاد یک برنامه به سؤاالت زیر پاسخ دهید

 در ادامه یک لیست ساده از سواالتی که به شما کمک می کند 
تا از کار فعلی خود خارج شوید را با شما به اشتراک می گذاریم. در 
وهله  اول ببینید که آیا نیت شما برای ترک شغل تان یک تصمیم 
قطعی اس��ت یا خیر. درگیر بودن با این ایده، تنها دس��ت به اقدام 

زدن در این روند طوالنی تر می کند.
اگر می دانید مهارت هایی دارید که برای یافتن ش��غل کمک تان 
می کند، تخمین بزنید چه مدت زمان الزم است تا یک کار جدید 
پیدا کنید. برای اکثر مردم، این پروسه می تواند از سه تا شش ماه 
طول بکشد. با دانس��تن این امر می توان پیش بینی کرد که چقدر 

باید ذخیره کنید و چه تعداد درخواست کاری باید ارسال کنید.
اگر همس��ر خا نه دار هستید این مزیت را دارید که بدون نیاز به 
ذخیره از ش��غل خود اس��تعفا دهید. این سؤاالت را قبل از استعفا 

از شغل پاسخ دهید:
•    چه مدت می توانید هزینه های خود را پوشش دهید؟

•    اگر امروز اس��تعفا دهید، در س��ه تا شش ماه آینده چه کار 
می کنید؟

•    به چه نوع کاری می خواهید منتقل شوید؟
•    این س��ه ماه گذش��ته چگون��ه در خودتان س��رمایه گذاری 

کرده اید؟
این سؤاالت به شما کمک می کند تا زمانی که کار خود را ترک 
کردید، بازده داش��ته باش��ید. مهم تر از همه، این سؤاالت به شما 

کمک می کند تا شغلی را که دوست دارید پیدا کنید. اغلب افراد، 
مشاغل خود را ترک می کنند اما دوباره وارد شغلی مشابه می شوند 

و در همان سناریو قرار می گیرند.
۵. برای پیدا کردن ش��غل مورد عالقه خود در همه چیز ریسک 

کنید
 آن گون��ه که روزهای م��ان را می گذرانیم، همان گونه اس��ت که 

زندگی مان را می گذرانیم.
- آنی دیالد

ممکن اس��ت صرف انرژی زیاد برای بیرون آمدن از ش��غلی که 
از آن متنفرید به نظر بیهوده برس��د، اما ارزش��ش را دارد. گذشته 
از مسائل مربوط به س��المت، کار کردن در شغلی که از آن نفرت 
دارید، اتالف وقت است. ش��ما از توانایی و مهارت های کامل خود 

استفاده نخواهید کرد و زندگی شادی نخواهید داشت.
داده ها نشان می دهد که به طور متوسط افراد 4۸0۵ روز کار و 
۳6۸ روز صرف وقت گذراندن با دیگران می کنند. اگر این اطالعات 
ش��ما را نمی ترساند تا شغل خود را هرچه زودتر ترک کنید، هیچ 

چیز دیگر این انگیزه را به شما نخواهد داد.
ب��ه همین دلیل مهم اس��ت که خ��ود را با افراد ش��گفت انگیز 
که به پیش��رفت تان کمک می کنند، احاط��ه کنید. گوش دادن به 
پادکست ها، خواندن کتاب ها و شبکه سازی با افرادی که در سطوح 
باالتر از ش��ما قرار دارند به ش��ما کمک زیادی خواهد کرد. انجام 
تمام این فعالیت ها به ش��ما کم��ک خواهد کرد که زندگی خود را 

در چشم انداز قرار دهید.
هرچه بیشتر برای پیش��رفت خود تالش کنید، اعتماد به نفس 
بیشتری خواهید داشت. هنگامی که اعتماد به نفس بیشتری دارید 
بیشتر به خودتان ارزش می دهید و کمتر شغلی را که از آن نفرت 

دارید تحمل می کنید.
 برای بهبود شغل خود شجاعت داشته باشید

آیا می توان بدون داشتن پیشنهاد شغل دیگر از کار خود استعفا 
داد؟ این سوالی است که تنها خودتان می توانید به آن پاسخ دهید، 
ام��ا مطمئناً در قلب خود می دانید که باید چکار کنید. خبر خوب 
این است که ش��ما اکنون یک طرح کوچک برای چگونگی بیرون 

آمدن از شغلی از آن متنفر هستید دارید.
اگ��ر الزم نیس��ت منتظ��ر نمانی��د ت��ا کار دیگری بیابی��د، اما 
برنامه ریزی کنید. به یاد داش��ته باشید، شما به اجازه هیچ کسی و 
استراتژی کامل برای انجام این جهش نیازی ندارید. ترک یک کار 
حتی با داشتن شغلی دیگر هرگز آسان نیست، اما ارزشش را دارد.

تص��ور کنی��د ه��ر روز از بیدار ش��دن و آغاز ک��ردن روز خود 
هیجان زده هس��تید. درحالی که اکثر کارمن��دان نیاز به قهوه برای 
سپری کردن روز دارند شما بدون آن هم پر از انرژی هستید. شغل 

خود را دوست دارید و نمی توانید شادتر باشید.
آیا این یک خیال بافی اس��ت؟ البته که نه. ش��ما به سادگی یک 
اس��تراتژی مؤثر ایجاد کردید و دس��ت به اقدام زدید. جهان برای 

شما است، اکنون بروید و شغل رویایی خود را پیدا کنید.
Lifehack/ucan :منبع

آیا قبل از یافتن شغلی دیگر می توانیم استعفا دهیم؟
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