
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

قطع شدن اینترنت به کسب وکارهای آنالین صدمه شدیدی زد

اکوسیستم استارت آپی 
در شوک

فرصت امروز: با اینکه آمارهای مختلفی درباره میزان زیان اقتصادی قطعی اینترنت بر کسب وکارهای آنالین تخمین زده شده، 
»نت بالک« وب سایت معتبر در زمینه آزادی استفاده از اینترنت در جهان، میزان خسارت ناشی از هر روز قطعی اینترنت در ایران 
را مبلغی معادل 61 میلیون دالر برآورد کرده است. حاال اگر این مبلغ را در تقریبا هفت روزی که اینترنت بر اثر حاشیه های افزایش 
قیمت بنزین مسدود شده بود، ضرب کنیم به عدد خیره کننده ای می رسیم. بدیهی است که بیشترین و مهمترین آسیبی که بر اثر 
قطع ش��دن شبکه اینترنت در چند روز گذش��ته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، به کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها وارد شده 
است. درحالی اینترنت بخشی از شرکت ها و اینترنت های خانگی به اینترنت بین المللی از یکی دو روز گذشته وصل شده است که...

پیام وزیر ارتباطات پس از وصل شدن اینترنت خانگی:

به عنوان عضوی از دولت و حاکمیت 
عذرخواهی می کنم
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»جامعه بدون پول نقد« در ایران چگونه می تواند تحقق یابد؟

عقبگرد در بانکداری الکترونیک با ادامه پرداخت های نقدی

50 استارتاپ برتر سال 2019 کدامند؟
شبکه  خودتان را بسازید

موفقیت در بازاریابی دیجیتال به سبک برندهای بزرگ
کلیدهای طالیی یک تبلیغ ماندگار

بهترین و بدترین کمپین های برندینگ 201۸
قطعی اینترنت و مشکالت کسب وکارهای نوپا

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

زیراکس احتماال برای تصاحب 
اچ  پی مستقیما با سهامداران 

مذاکره خواهد کرد

5

فرصـت امـروز: در دومیـن روز هفته و سـومین روز آذرماه، 
شاخص بورس تهران 151 واحد رشد کرد، قیمت دالر باال رفت 

و قیمت سـکه هم در روندی معکوس با دالر کاهش 
یافت. با وجود رشد شاخص کل بازار سرمایه...

حال و هوای پاییزی بازارهای مالی در سومین روز آذرماه

سبز کمرنگ بورس

یادداشت

آسیب های آنی و آتی قطع 
اینترنت برای کسب وکارهای نوپا

پس از ش��روع اعتراض مردمی به 
افزایش قیمت سوخت و سوءاستفاده 
عده ای آشوبگر از این حرکت، دولت 
به دلیل مس��ائل امنیتی، دسترسی 
مردم ب��ه اینترنت را مس��دود کرد. 
هرچن��د در این باره بحثی نیس��ت، 
اما درب��اره نحوه اج��رای این اقدام، 
وس��عت و عمق قطعی اینترنت و از 
همه مهم تر، پیامدهای اقتصادی آن 

می شود ساعت ها بحث کرد.
تخمین ه��ای مختلفی درباره این 
زیان اقتصادی منتش��ر شده است، 
از 100 میلی��ون دالر ت��ا یک و نیم 
میلی��ارد دالر. برخی کارشناس��ان 
متوج��ه  را  آس��یب ها  بیش��تر 
می دانند  اینترنتی  کس��ب وکارهای 
و برخ��ی دیگ��ر معتقدن��د اختالل 
اینترنت، آسیب بیشتری را از ناحیه 
تجارت ب��ه اقتصاد کش��ور تحمیل 
کرده اس��ت. برای نزدیک ش��دن به 
ب��رآوردی درس��ت  از آس��یب های 
اقتصادی قطعی اینترنت، بد نیست 
گزارش س��ازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی OECD در مورد رخداد 
مش��ابه در مصر طی سال 2011 را 
بررسی کنیم. در این گزارش، آسیب 
اینترنت  اقتصادی در مسدودسازی 
در مص��ر معادل 90 میلی��ون دالر 
 GDP یعنی ح��دود 0.4 درصد از

تخمین زده شد که عمده 
3این خسارت...
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»وقتی از خواب بیدار می ش��وند، اولین چیزی که به آن فکر می کنند، اس��تیضاح 
است.« این را ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه اهل فلوریدا می گوید. 

به گزارش اکونومیست، خیلی وقت نیست که حرف استیضاح ترامپ به صورت جدی 
به میان آمده و حاال نمایندگانی مثل اسکات چنین حرف هایی می زنند. او این حرف  ها 
را در روز 2۵ سپتامبر زد و به همکاران خود در کنگره اشاره کرد، اما واقعیت شاید این 
نباشد که اسکات می گوید. واقعیت احتماال این است که دموکرات ها تازه خودشان را 
گرم کرده اند و آماده شده اند تا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را استیضاح کنند.

1۵ نوامبر 201۷ ش��اید اولین باری بوده باش��د که بحث استیضاح ترامپ به میان 
آمد. در آن زمان، استیو کوهن نماینده دموکرات کنگره اعالم کرد باید دونالد ترامپ را 
استیضاح کنند. فقط پنج نفر از همکارانش با او همراه شدند و این طرح را امضا کردند. 
در آن زمان، دموکرات ها به اس��تیضاح فکر هم نمی کردند. دو ماه بعد از آن بود که ال 
گرین، نماینده دموکرات دیگری از تگزاس دوباره طرحی مشابه را ارائه کرد. حاال افراد 
بیشتری با این طرح همراهی کردند. در واقع، 66 نفر از نمایندگان از این طرح حمایت 
کردند. آنها تالش داشتند تا ترامپ را استیضاح کنند، اما باز هم تعداد آنها به حد نصاب 

نرسید و این برنامه بی نتیجه ماند.
اما حاال خبرهای تازه ای رس��یده که نمایندگان دموکرات را حس��ابی آشفته کرده  
اس��ت. ظاهرا دونالد ترامپ از مقام خودش سوءاس��تفاده کرده تا علیه جو بایدن اقدام 
کند. او تماس های مکرر با والدیمیر زلینسکی، رئیس جمهوری اوکراین داشته. ترامپ 
می خواس��ته از آنها مدارکی بگیرد که ثابت می کند جو بایدن به خاطر حفظ س��مت 
پسرش در یک ش��رکت اوکراینی، مرتکب فساد و خطایی شده. اما واقعیت این است 
که خطایی رخ نداده و فشارهای ترامپ بر دولت اوکراین هم بی حاصل بوده  است. این 
مسئله که او می خواسته به خاطر گیر انداختن جو بایدن این کارها را بکند، نمایندگان 
دموکرات را برآشفته کرده و آنها هم شاکی شده اند. در همان مراحل نخست 219 نفر 
از نمایندگان دموکرات، طرح استیضاح ترامپ را امضا کردند. در میان آنها حتی می توان 
نام میانه روترین نمایندگان دموکرات را هم مشاهده کرد. آنها زمانی نه چندان دور، آنقدر 
هم مخالف ترامپ نبودند، ولی اتفاق اخیر به قدری برای شان اهمیت داشته که جبهه ای 
علیه او تشکیل داده اند. آنها که تا همین چند وقت پیش حاضر نبودند از طرح استیضاح 
او دفاع کنند حاال به راحتی از این طرح حمایت کرده اند و به این ترتیب، ترامپ را تا 

نزدیکي میز پرسش و پاسخ کشانده اند.
تنه��ا 21۸ نفر کافی اس��ت تا این ط��رح به صورت عملی اجرایی ش��ود و مجلس 
نمایندگان آمریکا، ترامپ را استیضاح کند، اما در مرحله بعد، دوسوم از اعضای مجلس 
س��نا باید به این طرح رأی مثبت بدهند تا ترامپ واقعا از دفتر کارش در کاخ س��فید 
برکنار ش��ود، اما بعید اس��ت چنین اتفاقی رخ بدهد، به این خاطر که اکثریت سنا را 
نمایندگانی تشکیل می دهند که موافق ترامپ و جمهوریخواه هستند. در حال حاضر از 
میان 100 نماینده سنا، ۵۳ صندلی متعلق به جمهوریخواهان است. کافی است 20 نفر 
از آنها متقاعد شوند تا از حدود خود عبور کنند و به استیضاح ترامپ رأی مثبت بدهند. 

به این ترتیب، ترامپ از دفتر کارش برکنار خواهد شد.
این مس��ئله به قدری جدی ش��ده که ترامپ اعالم کرده متن گفت وگوهایش را با 
رئیس جمهوری اوکراین منتش��ر خواهد کرد. او گفته که مرتکب خطایی نش��ده و در 
نتیجه نباید بابت این مس��ئله اس��تیضاح ش��ود. به هر حال، اکنون دموکرات ها برای 
اس��تیضاح موانعی دارند اما باز هم به دنبال افرادی هس��تند که بتوانند از طریق آنها 
اس��ناد و مدارکی را جمع آوری کنند و به این ترتیب، ترامپ را از قدرت برکنار کنند. 
این اتفاق به نظر خیلی بعید است، اما به هر حال، رأی دهندگان با جدیت تمام علیه 
او رأی می دهند و سعی دارند از این طریق او را کنار بگذارند. حاال باید دید ادامه بازی 
استیضاح ترامپ چه می شود. فعال که نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
و از کلیدی تری��ن افراد در ح��زب دموکرات با این طرح موافقت کرده و این به تنهایی 
می توان��د به ضرر ترامپ باش��د. در واقع، همین امر به س��ادگی می تواند ترامپ را به 

دردسرهای بزرگی بیندازد. مهم ترین اتفاق هم در این ماجرا، چرخش نظر افرادی مثل 
نانسی پلوسی است که در گذشته چنین نگاهی نداشتند.

همچنین بلومبرگ در گزارشی به طرح مسئله ای دیگر پرداخت و این سوال را مطرح 
کرد که ش��باهت ترامپ و جورج بوِش پدر چطور می تواند به شکس��ت او در انتخابات 
بینجامد؟ به گفته بلومبرگ، دونالد ترامپ به ش��کل خطرناکی وضع خودش را شبیه 
جورج بوش پدر کرده. همان چیزی که بوش پدر را به یک رئیس جمهور جمهوریخواه 
تک دوره ای تبدیل کرد، حاال در انتظار ترامپ است و آن هم چیزی نیست جز افزایش 
مالیات ها. براس��اس آمار بنیاد مالیات آمریکا، اگر تعرفه هایی که ترامپ قبال اعالم شان 
کرده اجرایی ش��وند، س��االنه 200 میلیارد دالر هزینه باال می آی��د که باید با افزایش 
مالیات ه��ا تامین ش��ود. تغییراتی که ترامپ در قوانین مالیات��ی آمریکا ایجاد کرد، در 
۳0 س��ال گذشته بی س��ابقه بود و انتظار می رفت که تاثیرش روی خانوارها و کسب و 
کارها زیاد باش��د. جورج بوش پدر هم تقریبا وضع مشابهی داشت. او در کمپین سال 
19۸۸ برای رس��یدن به ریاست جمهوری به مردم وعده داد که اصال مالیات جدیدی 
بر آنها تحمیل نخواهد کرد. بوش پدر از قبل مسند داشت و معاون رونالد ریگان بود، 
ام��ا گروه زیادی از محافظه کاران در اردوی حزب جمهوریخواه اصوال به پایبند ماندن 
او به برنامه کاهش مالیات ها ش��ک داش��تند و شک شان هم درست بود. بوش پدر که 
س��ال های 19۸۸ تا 1990 را صرف مبارزه با تالش های کنگره برای افزایش مالیات ها 
کرده بود، درنهایت به خاطر مواجه ش��دن با کسری بودجه مجبور شد مالیات ها را باال 
ببرد و بودجه دفاعی را پایین بیاورد. افزایش مالیات ها در سال 1991 اجرایی شد و یک 
سال بعد، بوش پدر در کمپین انتخاباتی با مسائلی مثل افزایش بیکاری مواجه بود. از 
همه بدتر اینکه او با باال بردن مالیات ها، خود را از سنت محافظه کارانه جمهوریخواهان 
جدا کرده بود. کند شدن اقتصاد هم مزید بر علت شد و او انتخابات را باخت. اگر ترامپ 
به اندازه کافی محتاط نباشد، همین سرنوشت در انتظار او هم خواهد بود؛ هرچند که 

وضع او کمی تفاوت دارد.
ترام��پ در کمپین انتخاباتی اش در س��ال 2016 وعده داد که تقریبا هر ش��هروند 
آمریکایی در دوران حکومت او شاهد کاهش مالیات خواهد بود. او همچنین وعده داد 
ک��ه از »معاهدات تجاری افتضاحی که آمریکا قب��ال امضا کرده« بیرون بیاید و بخش 
تولیدی را در کش��ور احیا کند. وقتی مذاکرات به نتیجه نرس��ید و جنگ های تجاری 
کلید خورد، ترامپ باز هم به مردم آمریکا وعده داد که این جنگ به س��ود آنها تمام 

خواهد شد.
اما اوضاع این طور نش��ده اس��ت. 1۸ ماه اس��ت که جنگ های تجاری شروع شده و 
در این فاصله، کس��ری بودجه دارد باال می رود. با این وجود، کاخ س��فید دائم به مردم 
وعده می دهد که این وضع موقتی است اما خطر نزدیک است و حتی احتمال دارد که 
اقتصاد آمریکا وارد رکود ش��ود. ظاهرا اقتصاد آمریکا پس از 10 س��ال رشد دارد نقاط 
ضعف خطرناکی از خود نشان می دهد. البته ترامپ در تمام سخنرانی هایش روی این 
نکته تاکید می کند که اوضاع اقتصاد آمریکا بهتر از همیشه است و بار این تعرفه ها روی 
دوش چین افتاده است. اما واقعیت اینجاست که تعرفه ها همچنان دارد باال می رود و 
جنگ های تجاری تاثیر واضحی روی تمام بخش های اقتصاد آمریکا گذاش��ته است. تا 
اینجا بیشترین تاثیر روی سرمایه گذاری های بخش کسب و کار دیده شده اما تحلیلی 
که توسط جی پی مورگان چیس انجام شده، نشان می دهد مصرف کنندگان هم خیلی 
زود تاثیر آن را حس خواهند کرد. اگر تعرفه های ترامپ کامال اجرایی شوند، هر خانوار 
آمریکایی مجبور خواهد شد ساالنه 1۷9۵ دالر مالیات بدهد و این نزدیک به ۵00 دالر 
بیشتر از وعده های قبلی است. در چنین صورتی، طبعا مصرف در آمریکا کاهش پیدا 
خواهد کرد و آن وقت اس��ت که دردس��ری جدید برای رشد اقتصادی آمریکا درست 
خواهد شد. از همه بدتر اینکه واکنش بازارهای آمریکا به افزایش تعرفه ها کامال نشان 
از نزدی��ک  بودن رکود در این اقتصاد دارد و بعضی صاحب نظران حتی معتقدند رکود 

در سال 2020 رخ خواهد داد.

دموکرات ها ترامپ را استیضاح می کنند؟

2 قدم مانده به استیضاح

امید هاشمی
مدیر کسب وکارهای نوین اتاق تهران



فرصت امروز: جهان به س��رعت پیر می ش��ود. در چین گروه عظیمی 
از ش��هروندانی که قبل از اجرای سیاس��ت تک فرزن��دی 19۷9 به دنیا 
آمده  اند، وارد جرگه پیرها ش��ده اند و ش��مار جوان��ان کاهش پیدا کرده 
اس��ت. در ای��ران هم همین رون��د اتفاق افتاده اس��ت. دیگر کش��ورها 
حتی پیرتر هس��تند؛ ژاپن رهبر دسته پیرهاس��ت و بیش از یک چهارم 
جمعیتش باالتر از 6۵ س��ال عم��ر دارند. آلمان، ایتالی��ا، فنالند و اکثر 
کش��ورهای اتحادیه اروپ��ا نیز خیلی عقب تر از ژاپن نیس��تند. برآوردها 
نشان می دهد در سال 20۵0 یک چهارم افراد در اروپا و آمریکای شمالی 

باالی 6۵ سال عمر خواهند داشت.
ای��ن روند دو عامل مهم دارد: نخس��ت، پایین آم��دن آمار فرزندآوری 
اس��ت، به طوری که زنان در تقریبا تمام این کش��ورها نسبت به گذشته 
فرزندان کمتری دارند. عامل دوم هم طوالنی ش��دن عمر است. با اینکه 
در سال های اخیر سرعت رشد امید به زندگی )life expectancy( در 
بعضی از کشورهای توسعه یافته کند شده، اما به طور کلی، سن امید به 
زندگی در سراس��ر جهان در حال باالرفتن است، چنانچه انتظار می رود 
نوزاد دختری که همین امروز در ژاپن به دنیا بیاید به طور میانگین ۸۷ 
س��ال عمر کند. نه فقط کل جهان در حال پیرشدن است، خود شما هم 
احتماال بخش بیش��تری از عمرتان را در پیری خواهید گذراند. در سال 
1960 اگر ش��ما 6۵ س��اله بودید می توانس��تید انتظار داشته باشید که 
حدودا ۷9 س��الگی خودتان را هم ببینید. این روزها اگر 6۵ ساله باشید 
انتظار می رود تا ۸۵ سال هم عمر کنید. اگر حاال ۷۵ سال داشته باشید 

می توانید انتظار داشته باشید که ۸۷ سالگی را ببینید.
این تحول عمیقی است که اقتصاد، اجتماع و حتی شکل برنامه ریزی 
 MIT« م��ا ب��رای آین��ده را تغیی��ر خواه��د داد. در همی��ن زمین��ه
Technology Review « در گزارش��ی تحلیل��ی به اثرات این اتفاق 
بر اقتصاد جهان پرداخته اس��ت. طب��ق آنچه »آینده نگر« از این گزارش 
منتش��ر کرده است، عقیده عمومی بر این اس��ت که جمعیت پیر برای 
رشد اقتصادی کشورها ضرر دارد؛ اینکه چه  کسانی قرار است کار کنند؟ 
چط��ور دولت ها باید هزینه ه��ای درمانی و رفاهی س��المندان را فراهم 
کنند؟ اقتصاددانان این امر را »نسبت تحت الحمایگی« نامیده اند: یعنی 
نسبت مردمی که توانایی کار کردن دارند در مقایسه با کسانی که پیرتر 
)یا جوان تر( از آن هستند که کار داشته باشند. این گروه از اقتصاددانان، 
بحرانی جدی را برای ما پیش بینی می کنند. هش��دارهای آنها ترسناک 
به نظر می رس��د. گاهی به آن »سونامی خاکس��تری« می گویند، گاهی 
»پرت��گاه جمعیتی« یا »بمب س��اعتی جمعیتی«. اما آیا ممکن اس��ت 
اقتصاددانان اشتباه کرده باشند؟ شاید آنها هستند که نتوانسته اند خود 

را با واقعیات دنیای کنونی وفق دهند.
جوامع در حال پیر شدن اوضاع بدی ندارند

واقعیت اینجاس��ت ک��ه اقتصاددانان درباره تبعات پیر ش��دن جامعه 
اطالعات زیادی ندارند. نیکول مائستاس، اقتصاددان در دانشگاه هاروارد 
می گوید: »قبال پیر ش��دن جامعه باعث ضربه به تولید ش��ده است.« او 
و همکارانش با بررس��ی اطالعات بین سال های 19۸0 تا 2010 به این 
نتیجه رس��یده اند که 10درصد افزایش در جمعیت افراد باالی 60 سال 
باعث کاهش ۵.۵درصدی رشد سرانه تولید ناخالص داخلی می شود. این 
یعنی اگر بخواهیم از گذش��ته درسی بگیریم همین است که پیر شدن 
آمریکا می تواند رش��د اقتصادی را 1.2درص��د در این دهه و 0.6درصد 
در دهه آینده کند و آهس��ته کند. بخشی از روند به خاطر آن است که 
تعداد افراد کمتری کار خواهند کرد، اما دو س��وم آن به خاطر این است 

که جمعیت در حال کار به طور میانگین بازده کمتری خواهد داشت.
اما مائس��تاس هش��دار می دهد که این پیش بینی ها بر پایه روندهای 
تاریخی هس��تند و ممکن است دقیق نباشند. او حدس هایی دارد: علت 
پایین آمدن تولید با باالرفتن س��ن جمعیت این است که پرمهارت ترین 
و باتجربه ترین افراد، نیروی کار را ترک کرده اند چون موفق تر و پولدارتر 
بوده اند و می توانسته اند خود را بازنشسته کنند. این یعنی بازدهی افراد 
با باال رفتن سن  کاهش پیدا نمی کند، فقط آنهایی که بازدهی بیشتری 

دارند خودشان بی خیال کار کردن می شوند چون به آن نیاز ندارند.
او می گوی��د به همین خاطر، کاهش ش��دید رش��د اقتص��اد به خاطر 
پیر ش��دن جمعیت، امری اجتناب ناپذیر نیس��ت. تکنولوژی های تازه و 
سیاس��ت های مدیریتی می تواند باعث شود افراد پراستعدادتر در سن و 
سال باالتری کار کنند. البته کاهش پس انداز و نبود برنامه های مناسب 
بازنشس��تگی هم دالیل دیگر این روند هس��تند. تیم هایی که از مجموع 
نیروه��ای ج��وان و پیر با تجربیات متنوع تش��کیل ش��ده اند می توانند 

بازدهی بیشتری داشته باشند.
س��وال اما این اس��ت که آیا همه ما با افزایش سن، بازدهی مان پایین 
می آی��د و دیگر نمی توانیم خودمان را از این روند خالص کنیم؟ پاس��خ 
این اس��ت؛ نه لزوما. دارون عجم اوغلو، اقتصاددان در دانش��گاه ام آي تي 
در این باره می گوید: »با وجود همه بدبینی ها و ترس ها نس��بت به پیر 
ش��دن جامعه، مدارک بسیار اندکی درباره خراب شدن اوضاع اقتصادی 
ای��ن جوامع وجود ندارد.« عجم اوغلو که به همراه پاس��کال رس��ترپو از 
دانشگاه بوستون، رش��د ناخالص داخلی )GDP( کشورهای مختلف را 
بررس��ی کرده اند هیچ ارتباطی میان پیر شدن جامعه و کند شدن رشد 
اقتصاد پیدا نکردند. در واقع، کش��ورهایی مثل کره جنوبی، ژاپن و آلمان 
که به س��رعت در حال پیر شدن هستند به لحاظ اقتصادی خوب عمل 

می کنند.
آیا می ش��ود دلیل��ی برای این رون��د پیدا کرد؟ احتماال اتوماس��یون. 
کش��ورهایی که نیروی کار در آنجا در حال پیر ش��دن بوده، س��ریع تر 
از بقیه به س��مت روبات ه��ای صنعتی رفته اند تا ای��ن کمبود را جبران 
کنند. به گفت��ه عجم اوغلو »این باالرفتن بازدهی باعث می ش��ود حس 
منفی جوامع به پیرش��دن جمعیت بهتر شود.« او زمانی که تحقیقش را 
آغاز کرد، انتظار داش��ت که تاثیر پیر ش��دن بر اقتصاد کمتر از آنچه که 
دیگران می گفتند، تیره و تار باشد، اما بعدا دید واقعا هیچ مدرک واقعی 
برای اثبات تبعات منفی پیر ش��دن جامع��ه وجود ندارد. البته او معتقد 
نیس��ت که تحقیقاتش کامل است »ما هنوز دقیقا نمی توانیم بفهمیم با 
پیر ش��دن جوامع چه اتفاقاتی در آنجا می افتد. ما هنوز ابزارهای کافی 

برای بررسی این روند را نداریم.«
بهتر زندگی کردن، نه بیشتر زندگی کردن

باالرفتن س��ن امید به زندگی در یکصد سال اخیر را می توان یکی از 
بزرگ ترین دس��تاوردهای تکنولوژیکی بشر دانست. در آغاز قرن بیست 
و یکم، میانگین امید به زندگی حدودا ۵0 س��ال بود. تا 1960 این رقم 
به ۷0 س��ال رسید و تا س��ال 2010 به حدود ۸0 سال رسیدیم. دلیل 
اصل��ی باالرفتن امید ب��ه زندگی در نیمه اول قرن بیس��تم بهبود وضع 
سالمت کودکان بود. در سال 1900 تقریبا یکی از هر چهار بچه قبل از 
رسیدن به 10 سالگی می مرد. عوامل بعدی مربوط به پیشرفت پزشکی 
در ح��وزه بیماری ه��ای قلبی عروقی بود که به م��ردم اجازه داد به ۷0 

سالگی برسند.
اما انتظار نداش��ته باش��ید که این حرکت اس��تثنایی ادامه پیدا کند. 
رش��د میانگین امی��د به زندگی در طول س��ال های اخیر کند ش��ده و 
انتظار می رود در جایی کمی باالتر از ۸0س��الگی متوقف شود. اس جی 
اولشانس��کی، از دانش��گاه ایلینویز سال هاس��ت روی این کند شدن کار 
می کند. او می گوید: »ما در حال نزدیک ش��دن ب��ه مرز میانگین طول 
عمر بش��ر هستیم. احتماال از ۸0 به ۸۵ برسیم و دیگر جلو نرویم. ژاپن 

دارد به این مرز نزدیک می شود.«
نکته اینجاس��ت که ما هنوز نتوانسته ایم روند خودپیری را کند کنیم. 
البته م��وج اول داروه��ای امیدوارکننده ضد پیری )ک��ه نتیجه دهه ها 
پیشرفت در ش��ناخت بیولوژی بوده( روی انسان ها آزمایش شده است. 
آنها به ما اجازه نمی دهند که تا ابد عمر کنیم. به گفته اولشانسکی »این 
داروه��ا حتی به ما اج��ازه نمی دهد که طوالنی تر عم��ر کنیم، اما به ما 
کمک خواهند کرد که در سنین پیری سالم تر و راحت تر زندگی کنیم.« 
این داروها قصد دارند س��لول های پیر و آس��یب دیده را ترمیم کنند تا 
بتوانند ب��ا بیماری های دوران پیری مقابله کنن��د. برنامه بلندپروازانه تر 
دانشمندان این اس��ت که بتوانند روند پیری گروهی از سلول ها را کند 

کنند.
در بس��یاری از کش��ورها، به خصوص اروپا و آمریکای ش��مالی، افراد 
باالی 6۵ س��ال بخش بزرگ تری از جمعیت را تش��کیل می دهند و این 
روند در حال س��رعت گرفتن اس��ت. اگر هر کدام از ای��ن داروها موفق 
ش��وند ایده ای مهم را اثبات خواهند کرد که می تواند صنعت پزش��کی 
را دگرگون کند: اینک��ه حمله به بیماری هایی خاص با مداخله در روند 
طبیعی پیر ش��دن سلول ها امکان پذیر اس��ت. به عبارت دیگر، پیری را 
به عنوان ش��کلی بیم��اری در نظر می گیرند که ب��ه قدرت گرفتن دیگر 
بیماری ه��ا کمک می کند. دانش��مندان امیدوارند که با این نگاه به افراد 
پی��ری کمک کنند ک��ه در مقاب��ل بیماری ها –)یکی بع��د از دیگری( 

آسیب پذیر و ناتوان می شوند.
دانشمندان تاکنون توانسته اند طول عمر مخمرها، کرم ها و جوندگان 
را افزای��ش دهن��د اما هنوز راهی طوالنی در پی��ش دارند تا بتوانند این 

روش ها را روی انس��ان ها پیاده کنند. لئونارد گارانت، دانشمند پیشگام 
در ح��وزه ضدپیری در ام آي تي می گوید: »مهم ترین چیز این اس��ت که 
بتوانیم طول عمر سالم بشر را باال ببریم. آیا این باعث می شود که طول 
عمر به طور کلی هم باال برود؟ جوابش را نمی دانیم. هر کس که بگوید 

جواب را می داند حقیقت را نمی گوید.«
ای��ن ادعا که پیری خودش یک بیماری اس��ت ک��ه می توان درمانش 
کرد آنقدر جذاب اس��ت که پ��ول و توجه عمومی را ب��رای محققان به 
ارمغان آورده. چه  کسی نمی خواهد تا ابد عمر کند؟ اگر اعالم می شد که 
هدف تحقیقات س��الم تر بودن شما در ۸0 سالگی است به احتمال زیاد 
سرمایه گذاران سیلیکون ولی مثل لری پیچ )بنیان گذار گوگل( پول شان 
را این طور روانه آزمایشگاه ها نمی کردند، اما ایده پیری به عنوان بیماری، 
از دید خیلی ها گمراه کننده است. با وجود دهه ها پیشرفت هیجان انگیز 
در این حوزه ما هنوز از »درمان« پیری به ش��دت فاصله داریم. ما حتی 

هنوز نمی دانیم چنین درمانی چه شکلی خواهد داشت.
جدا از همه اینها، حامیان ایده »پیری به مثابه بیماری« پیام خطرناک 
دیگری را هم منتقل می کنند. این ایده نه فقط نگاهی منفی به پیری به 
وجود می آورد، که ما را از مهم ترین سوال منحرف می کند: چطور ضمن 

پیر شدن می توانیم سالمت و بازدهی خود را حفظ کنیم؟
 تجربه نشان داده کارآفرینان میانسال موفق ترند    

12 س��ال از آن روزی که مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک گفت 
که »جوان ترها باهوش ترند« گذش��ته است. دو س��ال بعد از زاکربرگ، 
وینود کسال، س��رمایه دار و بنیان گذار سان مایکروسیستمز به جمعیتی 
گفت »افراد زیر ۳۵ س��ال کسانی هس��تند که باعث تغییرات می شوند. 
به لحاظ تولید ایده های جدید، آدم های باالی 4۵ سال مرده به حساب 

می آیند.«
اما حاال نش��انه های تغییر در لحن س��یلیکون ولی دیده می شود. 
تعدادی از ش��رکت های حوزه تکنولوژی به خاطر قائل شدن تبعیض 
س��نی دادگاهی شده اند. یک برنامه نویس 60 ساله که توسط گوگل 
اس��تخدام نشده از این شرکت ش��کایت کرده است. در متن شکایت 
آمده که نیروی کار گوگل بین س��ال های 200۷ تا 201۳ از 9۵00 
نفر به 2۸ هزار نفر رس��یده و میانگین سنی این افراد 29 سال بوده، 
آن ه��م در زمانی که میانگین س��ن نی��روی کار در آمریکا 42 بوده 

است.
تحقیقات دانش��گاهی نش��ان می دهد که زاکربرگ و کس��ال اش��تباه 
می کرده اند. اقتصاددانان دانشگاه های ام آي تي، نورث وسترن و اداره آمار 
آمریکا در یک بررس��ی موشکافانه و بزرگ روی 2.۷ میلیون بنیان گذار 
شرکت در این کشور به این نتیجه رسیدند که بهترین کارآفرینان افراد 
میانسال هس��تند. براساس این تحقیق استارت آپ ها با سریع ترین رشد 
توس��ط افراد با میانگین س��نی 4۵ سال بنیان  گذاش��ته شده اند. نتایج 
این تحقیق که در س��ال 201۸ منتش��ر شد، نشان می دهد که احتمال 
تاسیس یک ش��رکت به شدت موفق توسط کارآفرین ۵0 ساله دو برابر 

کارآفرین ۳0 ساله است.
 تبعیض ش��دید س��نی ش��اید مهم ترین عامل این واقعیت اس��ت که 
س��یلیکون ول��ی تاکنون نتوانس��ته اس��تارت آپ موفق��ی در حوزه های 
زیست پزش��کی، انرژی های پ��اک و دیگر بخش هایی تاس��یس کند که 
نیازمن��د تجربه و دانش بیش��تری اس��ت. یک��ی از اقتصاددانان تحقیق 
بزرگ س��ال 201۸، با انتشار شواهدی نشان داده که چطور بزرگ ترین 
دس��تاوردهای علم��ی در علوم طبیعی و پزش��کی عموم��ا نصیب افراد 

میانسال شده نه جوان ترهای نابغه.
پال ایروین��گ، مدیر مرکز میلکن برای آینده پیری می گوید: »اگر ما 
نتوانیم دوران سالمتی انس��ان در پیری را گسترش دهیم و هزینه های 
درمانی افراد س��المند را پایین بیاوریم، اگر نتوانیم افراد س��المند را به 
شیوه هایی موثرتر در بازار کار نگه داریم و اگر نتوانیم نابرابری ها و دیگر 
چالش ها را در جوامع رو به پیری درمان کنیم جامعه هزینه سنگینی را 
خواهد پرداخت.« و این هزینه فقط اقتصادی نخواهد بود. ضربه مالی و 
احساس��ی که نیروی کار سالمند به خاطر تبعیض سنی می خورد برای 
خانواده ها ویرانگر اس��ت. سن گرایی تبعیض به خصوص ویرانگری است 
چ��ون در آن ترس از خودمان هم نهفته اس��ت. همه ما - اگر ش��انس 

بیاوریم - پیر می شویم و می میریم.
پیری ش��اید اجتناب ناپذیر باش��د، اما غیرمولد ش��دن اجتناب ناپذیر 
نیس��ت. ش��اید جهان در معرض یک س��ونامی جمعیتی باشد، اما این 

سونامی آنچنان هم به ضرر دنیا نخواهد بود.

مطالعات نشان می دهد برخالف تصور، پیر شدن جمعیت هیچ تهدیدی برای اقتصاد نیست

اثر مثبت پیری جمعیت بر اقتصاد
نگاه

محققان دانشگاهی پاسخ دادند
 اثرات مثبت و منفی »پیری جمعیت«

بر اقتصاد
یک��ی از دس��تاوردهای بزرگ قرن بیس��تم، افزایش چش��مگیر 
امید به زندگی بوده اس��ت، چنانچه در ۵0 س��ال گذشته، امید به 
زندگی در اغلب کش��ورهای غربی روندی رو به رشد داشته است. 
با ای��ن وجود، افزایش امید به زندگ��ی در کنار کاهش میزان نرخ 
تولد باعث ش��ده نگرانی در مورد اثرات پیر شدن جمعیت افزایش 
یابد. مدت هاس��ت که اقتصاددانان درخصوص »پرتگاه جمعیتی« 
یا »بمب ساعتی جمعیتی« هش��دار می دهند، بررسی ها اما نشان 

می دهد این تصور آنها چندان هم درست نبوده است.
در سال های اخیر، تاثیر پیر شدن در جمعیت کشورهای اروپایی 
با افزایش مهاجرت به این کش��ورها و مثبت بودن خالص مهاجران 
ورودی به آنها جبران ش��ده است، با این حال، چنین امکانی برای 
ایران کمتر وجود دارد، زیرا ایران کش��وری در حال توس��عه است 
ک��ه توانایی واردکردن حجم زیادی از نیروی کار ماهر را به دالیل 

مختلف ندارد.
دگرگونی های جمعیتی می تواند بر توسعه و روند متغیرهای هدف 
اقتصادی اثرهای گس��ترده و ویژه ای داشته باش��د. بر این اساس، 
ش��ناخت این اثرها می تواند کمک خوبی برای سیاس��ت گذاری و 
برنامه ریزی توس��عه باشد. در نگاه نخست، اثر منفی پیری جمعیت 
بر اقتصاد، بیشتر به چشم می آید، زیرا افزایش جمعیت سالخورده 
باعث س��نگین تر ش��دن تأمین هزینه  ها و امکان��ات موردنیاز آنها 
می ش��ود و چنین مشکلی بر ساختار و ترکیب تولید کاال و کارایی 
آنها تغییراتی ایجاد می کند که بر رش��د اقتصادی اثرگذار است، اما 
با واکاوی بیش��تر مشخص می شود که پیری جمعیت اثرات مثبتی 

هم بر رشد دارد بنابراین برآیند کلی اثرات، نامشخص است.
طبق نظر متخصصین، در دهه های آینده، کشورهای توسعه یافته 
با افزایش درصد افراد مس��ن و کاهش نی��روی کار مواجه خواهند 
ش��د. به این ترتیب، کاهش جمعیت فعال از منظر اقتصادی، باعث 
س��خت تر ش��دن تأمین امکانات، مص��ارف و هزینه های بیش��تر و 
پس انداز کمتر در جوامع خواهد شد که این عوامل، سرمایه گذاری 
عمومی و درنتیجه، رش��د اقتصادی را کاهش می دهند. از س��وی 
دیگر، امروزه امید به زندگی طوالنی تر، افراد را به فعالیت اقتصادی 
بیشتر و طوالنی تر وادار می کند که این موضوع می تواند اثر مثبتی 

بر رشد اقتصادی داشته باشد.
کارشناس��ان معتقدند پیری جمعیت می تواند هم اثرات منفی و 
هم اثرات مثبت بر رش��د اقتصادی داشته باشد. محققان کشورمان 
برای بررس��ی بهتر ای��ن موضوع، داده های تلفیقی 146 کش��ور را 
مورد بررسی قرار داده اند و براساس نتایج حاصله، پیشنهادهایی را 

به منظور مدیریت این موضوع ارائه کرده اند.
به گزارش ایس��نا، این پژوهش بر یافتن پاسخ برای پرسش های 
زیر تمرکز ش��ده است: آیا سالخوردگی جمعیت، بر رشد اقتصادی 
اثرگذار اس��ت؟ اگر اثرگذار اس��ت، این اثر مثبت اس��ت یا منفی و 

درنهایت، به چه میزان، رشد اقتصادی را تغییر می دهد؟
ب��رای انجام ای��ن پژوهش از داده های تلفیقی 146 کش��ور طی 
س��ال های 1990 تا 201۳ اس��تفاده  شده و نخس��تین متغیر در 
آن، رش��د اقتصادی بوده است. متغیر بعدی درصد جمعیت باالی 
6۵ س��ال بوده که به عنوان ش��اخص پیری جمعیت در نظر گرفته 
ش��ده است و در کنار این دو متغیر، متغیرهای کنترلی شامل نرخ 
رش��د جمعیت، امید به زندگی، درآمد سرانه، نیروی کار و انباشت 

سرمایه نیز مورد بررسی واقع شده اند.
نتای��ج ای��ن تحقیق که توس��ط پژوهش��گرانی از دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد فیروزکوه انجام  ش��ده، نش��ان می دهد که نوسانی 
بودن اثر پیری بر رش��د اقتصادی به دلیل ارتباط این اثرگذاری با 

شاخص های دیگر جمعیتی مانند امید به زندگی است.
براس��اس ای��ن نتایج، در کش��ورهایی که امید ب��ه زندگی بیش 
از ۷0 س��ال اس��ت، اثر پیری جمعیت بر رش��د اقتصادی، منفی و 
در کش��ورهایی ک��ه امید به زندگی کمتر از ۷0 س��ال اس��ت، اثر 
یادشده مثبت است. این موضوع می تواند نشاندهنده کاهش شدید 

بهره وری و کارایی از یک سن خاص به بعد باشد.
صالح قویدل، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد فیروزک��وه و همکارش در این پژوه��ش می گویند: »در این 
بررس��ی مشاهده شد عالوه بر اینکه ش��اخص های جمعیتی مانند 
امی��د به زندگی، بر میزان و جهت تأثیرگ��ذاری پیری جمعیت بر 
رش��د اقتصادی مؤثر هس��تند، پیری جمعیت نیز خ��ود، میزان و 
جهت اثرگذاری ش��اخص های جمعیتی را بر رشد اقتصادی تحت 

تأثیر قرار می  دهد. یکی از این شاخص ها رشد جمعیت است.«
به گفته این محققان: »در برآوردها مشاهده شد که اگر جمعیت 
باالی 6۵ س��ال بیش از 20درصد باش��د، اثرگذاری رشد جمعیت 
بر رش��د اقتصادی کاهش می یابد و حتی ممکن اس��ت منفی شود 
اما در کش��ورهایی ک��ه درصد جمعیت باالی 6۵ س��ال آنها کمتر 
از 20درص��د اس��ت، اثرگذاری رش��د جمعیت بر رش��د اقتصادی 
مثبت اس��ت. برای مثال، در کش��ورهای ژاپ��ن، ایتالیا و آلمان که 
درصد جمعیت باالی 6۵ س��ال آنها بیش از 20درصد است، دیگر 
نمی توان ادعا کرد که رش��د جمعیت بر رش��د اقتصادی اثر مثبت 
دارد. بنابرای��ن، حتی در کش��ورهایی که امید ب��ه زندگی در آنها، 
باالی ۷0 سال است، ولی جمعیت باالی 6۵ سال آنها از 20درصد 
بیشتر است، احتمال کاهش رشد اقتصادی از ناحیه پیری جمعیت 

زیاد خواهد بود.«
این محققان براس��اس یافته های این تحقیق پیش��نهاد می کنند 
که دولت ها و حکومت ها در تغییر ساختار جمعیتی از سیاست های 

شتابزده خودداری کنند.
قوی��دل و هم��کارش می گوین��د: »ب��ه نظ��ر می رس��د تغیی��ر 
س��اختار جمعیت جهان و همه کش��ورها به پیر ش��دن، موضوعی 
غیرقابل اجتناب اس��ت، هرچند حدومرز پیر شدن جمعیت با توجه 
به تغییرات در س��ایر حوزه ها در آینده مش��خص می شود، بنابراین 
پیش��نهاد می شود کش��ورهای در حال توس��عه که انتظار می رود 
در آین��ده ای نزدیک دچار پیری جمعیت ش��وند، از سیاس��ت های 
فعلی کش��ورهایی مانند ژاپن که با این پدیده روبه رو هستند، الگو 

بگیرند.«
این پژوهش در فصلنامه »پژوهش های اقتصادی ایران« وابس��ته 

به دانشگاه عالمه طباطبائی منتشر شده است.
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فرصت ام��روز: با اینکه آماره��ای مختلفی درباره میزان زی��ان اقتصادی قطعی 
اینترنت بر کس��ب وکارهای آنالین تخمین زده شده، »نت بالک« وب سایت معتبر 
در زمینه آزادی استفاده از اینترنت در جهان، میزان خسارت ناشی از هر روز قطعی 
اینترنت در ایران را مبلغی معادل 61 میلیون دالر برآورد کرده است. حاال اگر این 
مبلغ را در تقریبا هفت روزی که اینترنت بر اثر حاش��یه های افزایش قیمت بنزین 

مسدود شده بود، ضرب کنیم به عدد خیره کننده ای می رسیم.
بدیهی است که بیشترین و مهمترین آسیبی که بر اثر قطع شدن شبکه اینترنت 
در چن��د روز گذش��ته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، به کس��ب و کارهای اینترنتی و 
اس��تارت آپ ها وارد شده است. درحالی اینترنت بخشی از شرکت ها و اینترنت های 
خانگی به اینترنت بین المللی از یکی دو روز گذش��ته وصل شده است که برآوردها 
نشان می دهد این اتفاق برای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و به ویژه استارت آپ ها 

در هفته گذشته میلیاردها تومان خسارت به همراه داشته است.
عالوه بر زیان اقتصادی، چالش بزرگی که اس��تارت آپ ها با آن روبه رو ش��ده اند، 
لطمه خوردن به س��رمایه های اجتماعی آنها مخصوصا اعتماد مشتریان ش��ان بوده 
است. در سال های گذشته برای تغییر فرهنگ خرید از روش سنتی به روش مدرن و 
آنالین، تالش های بسیاری صورت گرفت و استارت آپ ها، نقش مهمی در این زمینه 
داش��تند، اما حاال قطع حدود یک هفته ای اینترنت به تفکر خرید آنالین در کش��ور 
آسیب وارد کرده و درنتیجه، بی اعتمادی مشتریان را به همراه داشته است. از خرید 
بلی��ت هواپیما و انواع کاالها تا دریافت خدمات مختلف مثل س��فارش آنالین غذا، 
بس��یاری از کسب وکارها تا قبل از قطعی اینترنت به صورت آنالین و مطابق معمول 
انجام می ش��د، اما پس از آن، بس��یاری از شهروندان به ناچار مجبور شدند دوباره به 
روش های س��نتی خرید روی بیاورند؛ اتفاقی که به اتمس��فر استارت آپی و آنالین 

کشور صدمه زده است.
آسیب های قطع اینترنت برای استارت آپ ها

برای مثال در هفته گذش��ته، خرید بلیت س��ینما بیش از ۵0درصد افت کرد و 
درحالی ک��ه فروش فیلم های در حال اکران از 1۸ الی 2۳ آبان در سراس��ر کش��ور 
حدود 6 میلیارد تومان بود، در روزهای قطعی اینترنت به ۳ میلیارد و 14۳ میلیون 

تومان کاهش یافت.

همچنین اشتغال در فضای آنالین و استارت آپی نیز با قطع شدن اینترنت به شدت 
لطمه خورد، به طوری که یکی از مدیران کسب و کارهای اینترنتی در این باره گفت: 
»به مس��ئوالن بگویید حداقل 100 هزار جوان در ش��رف از دس��ت دادن کارشان 
هستند، من مدیر وب سایت برندی هستم که ۷۸ نیرو دارم، قطعا مجبور به اخراج 

۷۵ نفر خواهم شد.«
قطع اینترنت فضای سرخورده ای را در حوزه اشتغال های اینترنتی و استارت آپی 
ک��ه اتفاقا چندین میلیون ج��وان ایرانی در آن فعالیت دارند، ب��ه وجود آورده و به 
اکوسیس��تم استارت آپی کشور، آسیب ش��دیدی وارد کرده است؛ فضایی که نشاط 
گس��ترده ای را به اقتصاد ایران در چند س��ال گذشته تزریق کرده بود و حتی باعث 
شده بود بخشی از جوانان ایرانی که از کشور مهاجرت کرده بودند به ایران بازگردند.
»نت بالک« که یک وب سایت معتبر در زمینه آزادی استفاده از اینترنت در جهان 
است و به طور آنی و لحظه ای، بهره مندی مناطق مختلف جهان را از شبکه جهانی 
اینترنت رصد می کند، میزان خس��ارت ناش��ی از هر روز قطعی اینترنت در ایران را 
مبلغی معادل 61میلیون دالر برآورد کرده اس��ت؛ یعنی قطعی اینترنت در هش��ت 
روز، خس��ارتی 4۸6 میلیون دالری به دنبال داش��ته اس��ت. به اعتقاد کارشناسان، 
در ش��رایط سخت اقتصادی کنونی، خسارت های بس��یار زیاد اقتصادی و روانی که 
کسب وکارهای آنالین و استارت آپی از قطعی اینترنت متحمل شده اند باید از سوی 
دولت با ارائه تس��هیالت و کمک های مالی در جهت بازگشت نشاط به اکوسیستم 

استارت آپی جبران شود.
قطعی اینترنت با بازار ارز و شبکه بانکی چه کرد؟

اما جدا از اکوسیستم استارت آپی، قطع شدن اینترنت در هفته گذشته، حوزه های 
اقتصادی دیگری را هم درنوردید. به عنوان مثال، یکی از بخش های مهمی که تحت 
تاثیر قطعی اینترنت قرار گرفت، خرید و فروش اینترنتی بلیت س��فرهای دریایی، 

ریلی و جاده ای  بود. 
بازار ارز هم با تبعات قطعی اینترنت در چند روز گذشته دست و پنجه نرم کرده 
است، به طوری که اغلب صرافان می گویند قطعی اینترنت سبب کندی کار آنها شده 
اس��ت، اما اخالل جدی در فعالیت شبکه ارزی کش��ور ایجاد نکرده است. در واقع، 
درحالی برخی از کسب وکارها از قطعی اینترنت لطمه خورده اند که شبکه بانکی در 

این مدت مشکالت اندکی را داشت.
ب��ه گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، در چند س��اعت آغازین قطعی 
اینترنت اختالالتی در شبکه بانکی کشور ایجاد شد که با مساعدت وزارت ارتباطات 
در کمترین زمان ممکن این مشکالت حل و ارائه خدمات اینترنتی بانک ها و سایر 

کسب و کارهای اینترنتی از سر گرفته شد.
پیگیری های »ایس��نا« از ب��ازار ارز و صرافی های مجاز بانک مرکزی نیز نش��ان 
می دهد که گرچه قطعی اینترنت سبب کندی معامالت در بازار ارز شده، اما اخالل 
زیادی در این شبکه ایجاد نشده است. البته برخی از صرافان گفته اند که در روزهای 
ابتدایی، مشکالتی برای فروش ارز داشتند، اما این مشکل در ادامه حل شد و انجام 

معامالت از سر گرفته شد.
برخی از صرافان نیز می گویند که مشکل خاصی برای انجام معامالت 
در بازار ارز نداشتند، چراکه اصل کار صرافی ها در سامانه های »نیما« و 
»سنا« است که این سامانه ها نیز در این مدت وصل بوده است. از سوی 
دیگر اصغر س��میعی، رئیس  هیات موس��س کانون صرافان درباره تاثیر 
قطعی اینترن��ت بر معامالت در بازار ارز گفت: اینکه مش��کل جدی در 
عملکرد صرافی ها برای انجام معامالت ایجادش��ده باشد، صحت ندارد و 
معامالت قانونی صرافی ها در این مدت مانند گذشته انجام شد. البته این 

مشکل اندکی سبب کندی کار شد، اما در نهایت کارها انجام می شد.
کامران س��لطانی زاده، س��خنگوی کانون صرافان ایرانیان هم با اشاره به 
فعالیت سامانه های »نیما« و »سنا« در زمان قطعی اینترنت، گفت: با توجه 
به اینکه این دو س��امانه در اینترنت باز ب��وده،  آنچنان اخاللی در عملکرد 

صرافی ها در این مدت ایجاد نشد.
ب��ه این ترتیب می توان گفت که با توجه به فعالیت صرافی ها بر بس��تر 
س��امانه های داخلی، در زمان قطعی اینترنت، مشکل حادی برای فعالیت 
آنها ایجاد نشده و معامالت در بازار ارز ادامه داشته است. هرچند که در این 
مدت برخی س��ودجویان کوشیدند به بهانه افزایش قیمت بنزین و قطعی 
اینترنت، نرخ ارز را صعودی کنند، اما اغلب کارشناس��ان بر این باورند که 

این دو عامل، تاثیر مستقیمی بر قیمت ارز ندارد.

قطع شدن اینترنت به کسب وکارهای آنالین صدمه شدیدی زد

اکوسیستم استارت آپی در شوک
یادداشت

آسیب های آنی و آتی قطع اینترنت برای 
کسب وکارهای نوپا

پس از شروع اعتراض مردمی به افزایش قیمت سوخت و سوءاستفاده عده ای 
آشوبگر از این حرکت، دولت به دلیل مسائل امنیتی، دسترسی مردم به اینترنت 
را مسدود کرد. هرچند در این باره بحثی نیست، اما درباره نحوه اجرای این اقدام، 
وسعت و عمق قطعی اینترنت و از همه مهم تر، پیامدهای اقتصادی آن می شود 

ساعت ها بحث کرد.
تخمین های مختلفی درباره این زیان اقتصادی منتش��ر ش��ده است، از 100 
میلیون دالر تا یک و نیم میلیارد دالر. برخی کارشناس��ان بیش��تر آسیب ها را 
متوجه کسب وکارهای اینترنتی می دانند و برخی دیگر معتقدند اختالل اینترنت، 

آسیب بیشتری را از ناحیه تجارت به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
برای نزدیک شدن به برآوردی درست  از آسیب های اقتصادی قطعی اینترنت، 
بد نیست گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD در مورد رخداد 
مشابه در مصر طی سال 2011 را بررسی کنیم. در این گزارش، آسیب اقتصادی 
در مسدودس��ازی اینترن��ت در مصر معادل 90 میلی��ون دالر یعنی حدود 0.4 
درصد از GDP تخمین زده ش��د که عمده این خس��ارت را کس��ب وکارهای 
اینترنتی متحمل ش��ده اند. البته این تخمین درباره آس��یب های دست اول این 
اقدام است و پیامدهای اقتصادی بعدی در تحلیل های دیگر بررسی  شده است.

همچنین پژوهش��ی دیگر در سال 2016 در مرکز نوآوری فناوری بروکینگز 
ماساچوست آمریکا انجام شد که در آن ۸1 مورد قطعی اینترنت در 19 کشور 
دنیا را مورد بررس��ی قرار دادند. البته عمق و وس��عت قطع��ی اینترنت در این 
کشورها متفاوت بود، اما این ارقام در اقتصادهای به نسبت شبیه تر به کشورمان 
مانند برزیل نش��ان دهنده زیان  116 میلیون دالری در  پنج روز قطعی اس��ت. 
همچنین این پژوهش می گوید میزان اختالل ایجادش��ده توس��ط دولت ها در 

سراسر دنیا از سال 2000 تا سال 2010  نزدیک به 14 برابر شده است.
هرچند تخمین سرانگش��تی از آس��یب اقتصادی قطعی شش روزه اینترنت 
نمی تواند مبنای علمی داشته باشد، اما جهت درک بهتر پیامدها می توان به آن 
اتکا کرد. با در نظر گرفتن مبنایی برای تخمین و اعمال عوامل اصالحی مانند 
حج��م 4۵0 میلیارد دالری اقتصاد ایران، طول مدت قطعی اینترنت، پررنگ تر 
بودن نقش کسب وکارهای اینترنتی در وضعیت حال حاضر ایران نسبت به دیگر 
کش��ورها و س��ال های مبنا، می توان عدد 200 میلیون دالر آسیب اقتصادی را 
عددی معقول دانس��ت که البته عددی متف��اوت از ادعاهای یک و نیم میلیارد 
دالری است. این اما بحث اصلی نیست. هدف طرح این مقدمه طوالنی این بود 
که به عددی منطقی از میزان خسارات اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت برسیم. 
هرچند در ش��رایط امروز کش��ور که مس��ئله اقتصاد در اولویت قرار دارد، 200 

میلیون دالر رقم کمی نیست، اما آسیب اصلی این نیست. 
اگر توجه به کس��ب وکارهای اینترنتی، کارآفرینان ج��وان و آینده اقتصاد را 
دنب��ال می کنیم، نباید به کس��ی آدرس غلط داد، چراکه با ط��رح این اعداد و 
ارقام، عده ای هم در مصاحبه با تعدادی از دوس��تان کارآفرین جوان و مدیران 
کسب وکارهای اینترنتی به این نتیجه رسیده اند که تعداد خدمات ارائه شده آ نها 
در طول هفته گذشته کمتر از 10درصد ریزش داشته که قابل چشم پوشی است 
و به این ترتیب با طرح ش��بکه ملی اطالعات و مزایای بحق آن، فضا برای بحث 

بیشتر درخصوص آسیب های جدی به کسب وکارهای اینترنتی بسته می شود.
بررسی آسیب به فضای کسب وکارهای اینترنتی پیچیده تر از بحث شبکه ملی 
اطالعات و اعداد و ارقام مطرح  شده است. با بررسی های میدانی به نظر می رسد 
از نظر اقتصادی آس��یب چشمگیری متوجه کس��ب وکارهای اینترنتی بزرگ و 
رش��دیافته نشده است، چراکه بسیاری از کس��ب وکارها از این تالطم با آسیب 

کمتری عبور کرده اند.
برای درک بهتر این موضوع، بد نیست یک دسته بندی کلی از سطح فعالیت  این 
کسب وکارها و یک دسته بندی کلی هم از سطح بهره مندی آنها از اینترنت داشته 
باشیم. اگر کسب وکارهای اینترنتی را به طورکلی به سه دسته رشد یافته )تثبیت 
و شناخته ش��ده(، در حال رش��د )در حال جذب مش��تری و تثبیت در بازار( و تازه 
متولدش��ده )از مرحله تشکیل تیم تا ارائه محصول به بازار( تقسیم کنیم و سطح 
اس��تفاده از اینترنت را به س��ه دسته اول؛ دسترس��ی به مخاطب و مشتری، دوم؛ 
دسترسی به نرم افزارها یا سرویس های آنالین برای تکمیل زنجیره کسب وکار و سوم؛ 

خدمات میزبانی تقسیم کنیم، بهتر می توان آسیب های اخیر را تحلیل کرد.
در اصل هر دسته از این کسب وکارها در سه دسته به 

اینترنت نیاز دارند.
در این میان کسب وکارهای رشدیافته مانند سرویس های درخواست خودرو 
یا خرید آنالین کاال به دلیل نرخ باالی تکرار خرید مشتری و تثبیت در بازار از 
مخاطره عدم دسترسی به دسته اول نیازها آسیب نمی بینند. این کسب وکارها 
همچنین به دلیل توان مالی باال بسیاری از خدمات و نرم افزارهای آنالین را که  
شرکت های خارجی آنها را ارائه می دهند بازتولید کرده و  از دسترسی به آن ها 
بی نیاز هس��تند. همچنین به دلیل توان مالی ب��اال پیش تر از عهده هزینه های 
سنگین انتقال سرور و هاست به کشور برآمده اند و یا با سرعت باالیی با صرف 
هزینه در مدت بس��یار کوتاه این اقدام را انجام دادند بنابراین کس��ب وکارهای 

بزرگ از این منظر آسیب مستقیم کمتری دیده اند.
اما دو دس��ته دیگر که آینده اقتصاد نوآور و دیجیتال کش��ور بیشتر در گرو 
تولد و رش��د آنهاست، بیشتر آسیب  دیده اند. نرخ رشد کسب وکارهای اینترنتی 
در حال رش��د که بعد از مدت ها تالش و صرف هزینه و سرمایه گذاری توانست 
اندکی س��هم بازار در مقابل بزرگان اینترنتی کسب وکار کنند، به دلیل اختالل 
در فرآیند بازاریابی و جذب مشتری با کاهش چشمگیری روبه رو شد. همچنین 
تعداد قابل توجهی از ارائه دهندگان خدمات به دلیل بهره برداری از یک سرویس 
آنالین خارجی در بخشی از کسب وکار خود و عدم دسترسی به این سرویس ها 
بخشی از مشتریان قبلی خود را به دلیل عدم ارائه خدمات مناسب از دست دادند 

و ارزش آتی این کسب وکارهای به شدت کاهش یافت. 
مس��ئله مهم، س��رمایه گذاری داخلی و خارجی در فضای کس��ب وکارهای 
اینترنت��ی و صنع��ت فن��اوری اطالعات و ارتباطات اس��ت. بیش از یک س��ال 
بود که س��رمایه گذاران س��نتی داخلی به دلیل رکود بازار و عدم س��وددهی به 
کس��ب وکارهای اینترنت��ی روی آوردند. همچنین س��رمایه گذاران خارجی که 
پیش تر به فضای کس��ب وکارهای اینترنتی ایران وارد ش��ده بودند، بازار کشور 
را رصد می کردند. در س��ال های اخیر بخش تجارت الکترونیک در ایران از رشد 
خوبی برخوردار بود و تنها حوزه ای بود که در دو س��ال گذش��ته می شد اخبار 

سرمایه گذاری را در آن شنید.
هرچه این جوانان و کسب وکارهای اینترنتی برای مسئله تحول سرمایه گذاری 
داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی رشته بودند، پنبه شد و پول هایی که در 
مسیر ورود به فضای کسب وکارهای اینترنتی بودند، همگی بعد از چشیدن طعم 
ریسک باالی این حوزه سر از ارز و ملک و حتی خارج از کشور درخواهند آورد.

شاید تحمل درصدی از 200 میلیون دالر خسارت به کسب وکارهای اینترنتی 
امکان پذیر به نظر برسد، اما تحمل عدم ورود کارآفرینان به این فضا که می توانست 

چندین میلیارد دالر ارزش در اقتصاد کشور ایجاد کند، به این سادگی نیست.
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امید هاشمی
مدیر کسب وکارهای نوین اتاق تهران

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات شنبه ش��ب در ارتباطی ویدئویی از عموم مردم 
به دلیل قطع اینترنت و مشکالت ناشی از آن در یک هفته اخیر عذرخواهی کرد.

محمدجواد آذری جهرمی در این ویدئو که روی س��ایت وزارت ارتباطات منتشر 
ش��ده، گفت: قطع ش��بکه بین المللی اینترنت مشکالت بسیاری را در زندگی مردم 
ایجاد کرد و از مشکالت عدیده ایجادشده در یک هفته اخیر به واسطه تماس های 
فراوان مطلع هس��تم. خانواده های خارج کش��ور از حال عزیزان شان در ایران باخبر 
نشدند و دانشجویان و اساتید که در این مدت از دسترسی به منابع علمی بین المللی 

محروم بودند و برخی شرکت های صادراتی و وارداتی نیز دچار خسارت شدند.
به گفته جهرمی، مس��ئولیت خطیر حفظ امنیت و آرامش کشور با مراجع عالی 
امنیتی اس��ت و تصمیم محدودیت اینترنت به دلیل حفظ آرامش جامعه اخذ و به 
اپراتورها ابالغ ش��د؛ به عنوان وزیر ارتباطات، دغدغه حفظ دسترس��ی آحاد مردم 
و تأمی��ن نیاز کارهای مبتنی بر کس��ب کار اینترنتی را داش��تم و معتقدم زندگی 

بدون فضای مجازی و ش��بکه جهانی قابل تصور نیس��ت. به گفته وزیر ارتباطات، 
برای گردش آزاد اطالعات و جلوگیری از اختالل در فعالیت خبرنگاران برای جمع 
زیادی از آنان دسترس��ی به اینترنت ایجاد شد؛ همچنین اغلب دفاتر خبرگزاری ها، 
سایت های خبری و روزنامه ها را به اینترنت متصل کردیم. در مرحله بعد برای آنکه 
کسب و کارها و احتیاجات اولیه مردم مختل نشود اقداماتی صورت گرفت تا بانک ها 

طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه دهند.
او افزود: تاکسی های اینترنتی که 2.۳ میلیون راننده و 10 میلیون متقاضی دارند، 
فروشگاه های اینترنتی و یا سرویس فروش بلیت مسافرتی از جمله مواردی هستند 
که اگر در آنها اختالل ایجاد می شد، زندگی مردم نیز دچار مشکل می شد؛ این کار 
بزرگی بود و وزارت ارتباطات در زیرساخت تالش های بسیاری انجام داد و هدف از 
زیرساخت شبکه ملی اطالعات، حفاظت از منافع مردم در این شرایط بود نه قطع 

ادامه ارتباط با شبکه جهانی.

وی تاکید کرد: پیگیری های زیادی داش��تیم تا با رفع محدودیت، اینترنت را به 
زندگی مردم برگردانیم؛ شخصاً از ساعت اول محدودیت، پیگیری ها را انجام دادم و 
از پنجشنبه گذشته شرکت ها، دانشگاه ها، ادارات و دفاتر خدمات عمومی به اینترنت 
متصل ش��دند، شنبه اینترنت ثابت خانگی برقرار ش��د و این پیگیری ها در تعامل 

مستمر با مراجع امنیتی ادامه دارد.
به گفته او، برخی خس��ارات جبران ناپذیر اس��ت؛ به نوبه خود تالش می کنیم آن 
را جبران کنیم. از اپراتورهای تلفن همراه خواس��تیم زمان بسته های اینترنتی را به 
میزان قطع ارتباط تمدید کنند؛ همچنین بسته یک گیگ اینترنت هدیه نیز به همه 
مش��ترکان اعطا می شود و مردم می توانند با شمارگیری #9۸* این بسته اینترنتی 
را فعال کنند. به نوبه خود بابت همه مشکالت به وجود آمده در زمان قطع اینترنت 
برای مردم به عنوان عضوی از دولت و حاکمیت عذرخواهی کرده و لحظه ای از انجام 

وظایف خود فروگذاری نمی کنیم.

یکی از بخش های مهمی که در پی قطع ش��دن اینترنت تحت تاثیر قرار گرفت، 
خرید و فروش اینترنتی بلیت س��فرهای دریایی، ریلی و جاده ای  بود، اما مسئوالن 
بخش های مختلف حمل و نقل کشور می گویند مشکالت را با روشی غیر از استفاده 

از اینترنت حل و فصل کرده اند.
رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با ایسنا، گفت 
که هم اکنون هیچ مش��کلی برای فروش اینترنتی بلیت هواپیما نیس��ت و محاسبه 

دقیق میزان آسیب واردشده به بخش هوایی نیاز به آنالیز دقیق تر دارد.
به گفته وی، معموال از اوایل مهرماه که مدارس باز می ش��ود سفرهای هوایی نیز 
خود ب��ه خود کاهش می یابد و می توان گفت که هم اکن��ون در زمان پرتقاضا قرار 
نداریم و به همین دلیل، قیمت بلیت هواپیما در سفرهای مختلف بسیار پایین بوده 

و در گاهی اوقات کمتر از کف نرخ تعیین شده به فروش می رسد.
مهرداد تقی زاده، دبیر انجمن صنفی ش��رکت های حمل و نقل ریلی و 
خدمات وابسته نیز درباره میزان و چگونگی این آسیب ها به بخش ریلی 
گف��ت: همواره بخ��ش بزرگی از فروش بلیت قطار ب��ه صورت اینترنتی 
ص��ورت می گیرد، اما از آنجا که در کنار ف��روش اینترنتی آژانس ها نیز 
این کار را انجام می دهند به نظر نمی رس��د مشکل جدی به وجود آمده 
باش��د، به طوری که تاکنون هیچ گزارشی از آسیب و خسارت به بخش 
حمل و نقل ریلی نداشتیم و اگر در هفته گذشته اختاللی هم به وجود 

آمده باشد، حل شده است.
همچنین داریوش باقرجوان، مدیرکل حمل مس��افر سازمان راهداری و حمل و 

نقل جاده ای، گفت:  گرچه فروش بلیت شرکت ها و تعاونی های مسافری، بین شهری 
به صورت اینترنتی هم انجام می شد اما در ایامی که اینترنت قطع بود اطالع رسانی 
الزم از س��وی آنه��ا به صورت پیامکی و ... صورت گرفت و چیزی که محرز اس��ت 
اینکه فروش بلیت اینترنتی قالبا در راس��تای افزایش رضایت و آس��ایش مسافران 
اس��ت اما اگر مسافری بخواهد به مقصدی حرکت کند به هر شکل ممکن این کار 

را انجام می دهد.
او با بیان اینکه هنوز آمار دقیقی از افزایش یا کاهش تعداد حمل و نقل مس��افر 
در هفته ای که اینترنت قطع بود نداش��ته ایم، گفت: آخرین آمار منتشرشده در این 
زمینه به مهرماه امس��ال برمی گردد که بیش از 12 میلیون و ۷00 هزار نفر مسافر 
جابه جا شده اند و این میزان ۳درصد نسبت به بازه زمانی مشابه افزایش داشته است.

پیام وزیر ارتباطات پس از وصل شدن اینترنت خانگی:

به عنوان عضوی از دولت و حاکمیت عذرخواهی می کنم

هنوز آمار دقیقی از خسارت قطع اینترنت وجود ندارد

قطعی اینترنت چه مشکالتی برای شبکه حمل ونقل به وجود آورد؟

دوشنبه
4 آذر 1398
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بانک مرکزی اعالم کرد
افزایش 20درصدی مانده تسهیالت بانکی

مان��ده تس��هیالت بانکی در پای��ان مرداد 9۸ ب��ه 16 هزار و ۸9  
هزار میلیارد ریال رس��ید که نس��بت به مدت مشابه پارسال حدود 

20درصد افزایش یافته است.
به گ��زارش بانک مرک��زی، آخری��ن وضعیت مانده س��پرده ها و 
تس��هیالت ریالی و ارزی بانک ها و موسس��ه های اعتباری در پایان 
مردادماه س��ال 1۳9۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده ها به 
226۳0 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال 

2۷.4درصد و نسبت به اسفند 9۷ حدود 9.۵درصد افزایش یافت.
بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 12222 
ه��زار میلیارد ری��ال و کمترین مبلغ مربوط به اس��تان کهگیلویه و 

بویراحمد معادل 60 هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیالت نیز حدود 160۸9 هزار میلیارد ریال است که 
نس��بت به دوره مشابه سال قبل 20.2درصد و نسبت به پایان سال 

قبل 6.6درصد افزایش داشته است.
نس��بت تس��هیالت به س��پرده ها بع��د از کس��ر س��پرده قانونی 
۷9.۳درص��د اس��ت که نس��بت به پای��ان مردادم��اه 1۳9۷ حدود 
4.9درصد کاهش و نس��بت به پایان اس��فند 1۳9۷ معادل 2درصد 

کاهش را نشان می دهد.

طال گرمی 419 هزار تومان
دالر گران شد، سکه ارزان شد

قیمت هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی در دومین روز هفته 
و س��ومین روز از آذرماه، روندی معکوس با دالر را برگزید و با 

وجود افزایش نرخ دالر با کاهش روبه رو شد.
به گزارش خبرآنالین، در بازار تهران هر گرم طالی 1۸ عیار 
419 ه��زار تومان خرید و فروش ش��د. قیم��ت هر گرم طالی 
1۸ عی��ار هم کاهش قیمت��ی برابر با 4هزار تومان نس��بت به 
روز نخس��ت هفته تجربه کرد. هر س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدید نیز 4میلیون و 140 هزار تومان قیمت گذاری شد که  از 
کاهش قیمت 10 هزار تومانی آن حکایت دارد. هر س��که تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش 20هزار تومانی به 4میلیون 
و 110 هزار تومان رس��ید. همچنین نیم س��که و ربع سکه به 
ترتی��ب 2میلیون و 1۷0 هزار تومان و یک میلیون و ۳۷0 هزار 

تومان خرید و فروش شدند.
در بازارهای جهانی نیز هر اونس طال با کاهش حدود دو دالر 
به هزار و 462 دالر به دست مشتریان رسید. نتیجه نظرسنجی 
این هفته کیتک��و درباره تغییرات قیمت طال در هفته پیش رو 
هیچ یک از دو گروه سرمایه گذاران و تحلیلگران دیدگاه قاطعی 
درباره جهت حرکت بازار طال ندارند البته سرمایه گذاران کمی 

به رشد قیمت ها خوشبین هستند.
همچنین قیمت دالر در صرافی های بانکی به 11 هزار و 900 
تومان رس��ید که نس��بت به روز شنبه، افزایش��ی 100 تومانی 
را نش��ان می دهد. صرافان می گویند بازارس��از در اولین ساعات 
دیروز نس��بت به باالبردن قیمت اقدام کرد تا قیمت ها در بازار 
با صرافی های بانکی هماهنگ ش��ود. ب��ازار ارز با وجود کاهش 
قیمت در وضعیت باثبات و عادی به س��ر می برد. براس��اس این 
گزارش، صرافان بانکی در حال حاضر، هر دالر را به قیمت 11 

هزار و ۸00 تومان خریداری می کنند.
 بر این اس��اس، س��د مقاومت��ی دالر در حال حاض��ر، بنا بر 
اعالم صرافان 12 هزار تومان تعیین ش��ده است. برخی صرافان 
می گوین��د س��د مقاومتی باالرونده 12 هزار تومان و کف س��د 
مقاومت��ی 11 هزار و ۸00 تومان اس��ت. به این ترتیب کاهش 
قیمت دالر از مرز 11 هزار و ۸00 تومان، می تواند روند ریزشی 
قیم��ت دالر را تس��ریع کند. با این حال، نوس��ان دالر در بازار 
س��بب شده اس��ت رس��یدن دالر به قیمتی کمتر از این رقم با 
دش��واری مواجه باشد. همچنین شکسته ش��دن سد مقاومتی 
دالر و افزای��ش آن ب��ه بیش از 12 هزار تومان نیز با دش��واری 

مواجه خواهد بود.
قیم��ت هر ی��ورو در صرافی های بانکی نی��ز 1۳ هزار و 100 
تومان اس��ت و قیمت فروش این ارز بین المللی در صرافی های 

بانکی برابر با 1۳ هزار تومان است.

تعیین تکلیف 11 هزار میلیارد ریال از اموال 
مازاد بانکی

11 ه��زار و 1۵6 میلی��ارد ریال از اموال مازاد بانک ملی ش��امل 
امالک ملکی و تملیکی و سهام شرکت ها در سال 9۸ تعیین تکلیف 

شده است.
بانک ملی ایران در راس��تای عمل ب��ه مفاد ماده 16 و 1۷ قانون 
رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور موفق به 
واگ��ذاری بیش از 11 هزار میلیارد ریال از اموال مازاد خود ش��ده 

است.
با توجه به تاکید رئیس جمهوری و ابالغ قانون کاهش ۳۳درصدی 
بنگاه داری س��االنه بانک ه��ا، همه بانک های دولت��ی کارگروه هایی 
را برای واگذاری و فروش س��هام ش��رکت ها و اموال مازاد تشکیل 

داده اند.
این واگذاری ها برای عمل به سیاس��ت های کالن دولت و خروج 
از بن��گاه داری بانک ها و در راس��تای عمل به مف��اد ماده 16 و 1۷ 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور انجام 

شده است.
بر این اساس، بانک ملی ایران گزارش داد در روندی قانونی و گام 
به گام، در حال واگذاری اموال و امالک مازاد خود بوده و براساس 
گزارش دس��تاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که به تازگی 

منتشر شد، این بانک هم اکنون پیشتاز فروش اموال مازاد است.
این بانک در تاریخ چهارم آبان ماه س��ال جاری اقدام به برگزاری 
مزایده همه سهام خود در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
)بزرگترین هلدینگ س��رمایه گذاری خود( کرده اس��ت که شرایط 

نوبت بعد مزایده شرکت مذکور در اسرع وقت اعالم می شود.

بانکنامه

اقتص��اد ایران در حالی متحمل هزینه باالی چاپ و تولید اس��کناس اس��ت که 
بسیاری از کشورها از پول نقد فاصله گرفته و بیشتر پرداخت های خود را با استفاده 
از گزینه های غیرنقدی انجام می دهند؛ این گزینه ها شامل دبیت کارت ها و کارت های 
 NFC عابربانک، کارت های اعتباری، اپلیکیش��ن های پرداخ��ت موبایلی و فناوری
می ش��وند. »جامعه بدون پول نقد« یا »Cashless Society« س��بکی از زندگی 
اس��ت که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته دنبال می شود. با این وجود و به رغم 
وسوس��ه برانگیز بودن جوامع بدون پول نقد تاکنون هیچ کشوری، پول نقد را کامال 

از مبادالت کنار نگذاشته است.
درس��ت اس��ت که برخی کشورها با شتاب بیشتری نس��بت به سایرین در حال 
تبدیل ش��دن به جوامع بدون پول نقد هس��تند، اما اگر شما طرفدار سبک زندگی 
بدون پول نقد هستید، الزم نیست که حتماً به یکی از این کشورها نقل مکان کنید. 
امروزه ش��ما در بسیاری از کشورها می توانید بدون پول نقد مبادالت خود را انجام 
دهید اما کس��انی که در یکی از کشورهای یادشده زندگی می کنند، احتماالً بسیار 

کمتر از سایر کشورها با فروشندگانی مواجه می شوند که تنها پول نقد می پذیرند.
از فرار مالیاتی تا هزینه چاپ و تولید اسکناس

با اینکه سال هاس��ت پ��ول نقد جایش را به کارت های بانک��ی داده، اما همچنان 
شاهد اصرار برخی مشاغل برای دریافت پول نقد به جای استفاده از کارت در ایران 
هستیم؛ مطب  برخی پزشکان، آرایشگاه های زنانه و حتی برخی رستوران ها از جمله 
مکان هایی است که معموالً مراجعه کنندگان تجربه پرداخت نقدی به جای پرداخت 

الکترونیکی دارند.
در ح��وزه اقتصاد کالن، فرار مالیاتی ازجمله مهم ترین تأثیرات این نوع پرداخت 
نقدی است، چنانچه به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 9۸ »فرار مالیاتی 
پزشکان« حدود 6۵00 میلیارد تومان در سال است. این در حالی است که از میزان 
فرار مالیاتی برخی دیگر از مش��اغلی ک��ه بی صدا پول نقد را جایگزین کارت بانکی 

می کنند، اطالعاتی در دست نیست.
نگاهی به آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می دهد مجموع اسکناس و 
مسکوک در پایان خردادماه سال جاری به 6۵.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این 
میزان نس��بت به خرداد س��ال 9۷ حدود 16.۸درصد افزایش داشته است. از طرفی 
طبق ضوابطی که بانک مرکزی برای چاپ و تزریق اسکناس دارد، عمر اسکناس های 
موجود در بازار معموال حدود پنج س��ال اس��ت که بعد از این مدت اس��کناس های 
قدیمی به تدریج از چرخه خارج ش��ده و چاپ های جدید وارد می ش��وند. پیش تر 
اعالم شده بود که ساالنه حدود 600 میلیون برگ اسکناس امحا شده و نزدیک به 
900 میلیون برگ جدید براساس نیاز بازار، میزان امحا و همچنین ذخیره گیری زیر 

نظر هیات نظارت بر اندوخته اسکناس چاپ و به مرور وارد چرخه پولی می شود.
تجربه کشورهایی که به دنبال »جامعه بدون پول نقد« هستند

ای��ن در حالی اس��ت که روند عدم اس��تفاده از پول نقد در معامالت در س��طح 
جهان روبه افزایش است و افراد در حال کنار گذاشتن پول کاغذی هستند؛ چنانچه 

سوئدی ها عنوان نخست را در جهان به دلیل عدم استفاده از پول نقد در معامالت 
خود کسب کرده اند. در این کشور 19درصد پرداخت ها با پول نقد است که این رقم 
در کل اروپا به طور متوس��ط ۸0درصد اس��ت. بانک مرکزی نروژ هم اعالم کرده که 
کمتر از 10درصد از مردم این کشور همچنان از اسکناس و پول کاغذی در معامالت 
خود اس��تفاده می کنند و ظرف 10 سال آینده استفاده از اسکناس در نروژ به طور 

کامل از بین خواهد رفت.
متخصصان سیاس��ت پولی بر این عقیده اند که اقتصاد بدون پول نقد 
مزایای زیادی خواهد داشت. رانت و فساد اقتصادی، طی سال های اخیر 
به یکی از مهم ترین مش��کالت اقتصادی ایران تبدیل ش��ده است که در 
همین زمینه، کارشناس��ان اقتصادی پیش��نهاد می دهند بهترین راهکار 
برای جلوگیری از این معضل، حذف اس��کناس کاغذی و انجام معامالت 
الکترونیکی اس��ت. ابوذر ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه بر 
این باور اس��ت که مدیریت نقدینگی کشور به سمت بخش های مولد در 
زمان تحریم ها اهمیت باالیی دارد. حال اگر س��ران قوه تالش کنند که 
سیس��تمی ایجاد کنند که معامالت به صورت الکترونیکی انجام ش��ود، 

حذف اسکناس باعث جلوگیری از فساد خواهد شد.
پیش��نهاد ندیمی طراحی یک اتوماس��یون برای هدایت نقدینگی به 
سمت بانک هاس��ت؛ زیرا در حال حاضر بخش عمده ای از جامعه دارای 
کارت های بانکی هس��تند و سران س��ه قوه می توانند در دستوری اعالم 
کنن��د همه اس��کناس ها به بانک ها برگردد، س��پس معامالت به صورت 
الکترونیکی انجام شود تا زیرمیزی و فساد حذف شود و مشکالت ناشی 

از زد و بندها در نتیجه ردیابی فسادها از بین برود.
در بعد اجتماعی، حمل و انتقال حجم باال از اس��کناس همواره خطرات ناشی از 
س��رقت و بزهکاری را در اماکن مختلف به ویژه بانک ها گسترش داده و گاه تلفات 
جانی غیرقابل جبرانی را نیز به جامعه تحمیل کرده است. عالوه بر این، بخش قابل 
توجه��ی از دعاوی حقوقی در مراجع قضایی کش��ور درخصوص چک های مجعولی 
اس��ت که در بسیاری از موارد به علت س��ختی مبادالت نقدی جایگزین وجه نقد 

شده اند.
رایج شدن استفاده از چک پول در غیاب نظام پرداخت الکترونیک

طبق بند )ب( ماده 10 قانون پولی و بانکی، یکی از اهداف بانک مرکزی تسهیل 
مبادالت بازرگانی اس��ت که مهمترین پیش نیاز آن برخ��ورداری از نظ�ام پرداخت 
جامع و کارآمد است. نظ�ام پرداخت ها دارای ساختاری سه وجهی شامل ابزارهای 

پرداخت الکترونیک، انواع چک و پول است.
مرکز پژوهش های اقتصادی بانک مرکزی، در گزارش��ی ب��ا عنوان »رفرم پولی، 
تجربه کشورهای دیگر و  الزامات ایران« با اشاره به این ساختار سه وجهی ابزارهای 
پرداخت، خاطرنش��ان کرده است: »ناکارآمدی هر رکن این ساختار، موجب انتقال 
مبادالت به رکن دیگر می ش��ود. برای مثال، هنگامی که قطع اس��کناس در جریان 

جوابگوی نیازهای مبادالتی جامعه نباشد، استفاده از انواع چک رواج پیدا می کند؛ 
اتفاق��ی که در ای��ران رخ داد و در غیاب نظام پرداخت الکترونیک معضل مذکور را 

تشدید کرد.«
مرور آمارهای بانک مرکزی نیز موید ادعای فوق است. طبق تازه ترین آمار بانک 
مرکزی ۷.۵ میلیون فقره چک در شهریورماه سال 9۸ در کل کشور مبادله شد که 

نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 2.۷درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش، به منظور رفع مشکالت مترتب بر نظام پرداخت های کشور، 
نه تنها باید هر یک از ارکان س��ه وجهی نظام پرداخت ب��ا نیازهای مبادالت روزمره 
هماهنگ ش��ود بلکه الزم است ارتباط و انطباق درونی آنان نیز حفظ شود. در این 
راس��تا، اول�ین گام، تقویت نظ�ام پرداخت های الکترونی��ک و به مراتب »بانکداری 
الکترونیک« کش��ور اس��ت زیرا نس��بت به دو وجه دیگر جوان تر بوده و متناسب با 
تحوالت جهانی رش��د نکرده اس��ت. از طرفی همانطور که مع��اون اقتصادی بانک 
مرکزی تاکید می کند، نظام پرداخت به دلیل باال بودن میزان س��رانه اس��کناس با 
مشکالتی مواجه شده که  بانکداری الکترونیک به نظام نقدی کمک می کند تا بار 

موجود در مبادالت را از نظام نقدی کم کند.
الزامات بهبود بانکداری الکترونیک در ایران

براس��اس گزارش شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( در مهرماه 
9۸، بیش از 2میلیارد و 26۳میلیون تراکنش به ارزش بیش از 2 هزار و ۵۳4میلیون  
ریال در شبکه ش��اپرک انجام شده است که از این تعداد، ۸۷.69درصد تراکنش ها 
از طریق کارت خوان بوده و س��هم ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی، به 

ترتیب 6.2۵ و 6.06درصد بوده است.
اگرچه س��هم پرداخت های الکترونیکی در کشور در مقایسه با سال های گذشته 
باالتر رفته اس��ت، اما به گفته فعاالن اقتصادی، تا رس��یدن به جایگاه کش��ورهای 
پیش��رفته در این حوزه، ایران فاصله زیادی دارد. در همین راس��تا پیش��نهادهای 

مختلفی به منظور بهبود بانکداری و نظام پرداخت الکترونیک ارائه شده است.
براس��اس پژوهش صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، گسترش روش خرید کاال 
و خدمات به روش الکترونیک برای دارنده کارت اعتباری، ایجاد مزیت رقابتی برای 
کارت های اعتباری در مقایس��ه با ابزارهای سنتی، اعمال کارمزد بر ابزارهای سنتی 
موجود تا حدی که ابزارهای نوین ارزان تر شده و مصرف کنندگان تشویق به استفاده 
از آن شوند، اخذ کارمزد واقعی خدمات حضوری پرداخت هایی نظیر پرداخت قبوض 
از ک�س��انی ک�ه به جای استفاده از ابزارهای الکترونیک به شعب مراجعه می کنند، 
توسعه و بهبود سریع زیرساخت های مخابراتی به ویژه خطوط مطمئن با پهنای باند 
و ضریب اطمینان باال برای ش��بکه بانکی و نیز عموم مردم و تشویق آنها به سمت 
کارب��رد ابزارهای تجارت الکترونیک و تدوین راهبرد ملی فرهنگ س��ازی و آموزش 
پرداخ��ت الکترونیک به ویژه از طریق رس��انه ملی و آموزش وپ��رورش از مهم ترین 
ابزارهایی است که دولت ها به منظور توسعه بانکداری الکترونیک باید به آنها توجه 

داشته باشند.

»جامعه بدون پول نقد« در ایران چگونه می تواند تحقق یابد؟

عقبگرد در بانکداری الکترونیک با ادامه پرداخت های نقدی

هرچند آهنگ رش��د تورم در کش��ور کند شده است، اما باالبودن نرخ تورم اقالم 
مصرفی خصوصا خوراکی ها مانع از آن شده که مردم تغییرات تورمی را درک کنند.

حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد در گفت وگو با خبرآنالین، 
با بیان این مطلب درخصوص نحوه محاس��به تورم گفت: محاس��به نرخ تورم که از 
س��وی بانک مرکزی و مرکز آمار انجام می شود به این صورت است که این دو نهاد 
29۵قلم کاال را به صورت پیش فرض در نظر می گیرند و این اقالم را که از کاالهای 
مصرفی تا بادوام را دربرمی گیرد در هر هفته و ماه مورد بررسی قیمتی قرار می دهند.
او ادامه داد: در میان این 29۵ قلم از تخم مرغ، ش��کر و س��ینما تا نرخ مسکن را 
دربر می گیرد. به بیان دیگر کاالهای متعددی مورد بررسی قرار می گیرد. البته صرفا 
قیمت یک کاال را در یک شهر محاسبه نمی کنند و شهرهای گوناگون و روستاهایی 
قیمت ها در آن ثبت می ش��ود. در ش��هرهای بزرگ تر مانند تهران قیمت ها در چند 
منطقه ثبت می شوند مانند شمال، جنوب، غرب و شرق ثبت شده و سپس میانگین 

شهر را به دست می آورند.
مس��تخدمین حسینی تاکید کرد: پس از آنکه ارقام به دست آمد، آن را در مدل 
آماری می گذارند و س��پس به هر قلم یک وزن می دهند که جمع جبری این اوزان 

باید به 100 برس��د. مثال اجاره بها که سهم مهمی در هزینه های خانوار دارد بسته 
به این وزن در مدل آماری وزن خود را به دس��ت می آورد. برای اجاره بها اغلب این 
سهم بین 2۵ تا ۳0درصد است و تفریحات که دربرگیرنده سینما و رستوران است 

هم سهمی معادل یک درصد دارد.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه آیا ممکن است ک در اعالم آمار تقلبی 
صورت گیرد؟ گفت: سیاستگذار چنین ریسکی را نمی کند. باید توجه داشت که این 
اتفاق کمتر احتمال رخ دادن دارد. به هر حال آمار همان طور که گفتم از میانگین 

29۵ کاال به دست می آید.
مستخدمین حسینی با اشاره به اجزای مختلف نرخ تورم در مورد چرایی تردید 
مردم نسبت به کاهش نرخ تورم در سه ماه گذشته تصریح کرد: در حالی نرخ تورم 
در آبان ماه کمتر از 42درصد اعالم ش��ده که مردم فکر می کنند نرخ تورم بیش��تر 
است. بررسی اجزای نرخ تورم نشان می دهد تورم مواد خوراکی که در واقع مردم با 
آن به شکل روزمره مواجه هستند ۵4درصد است یعنی 12درصد بیش از میانگین 
نرخ تورم کشور. به همین دلیل وقتی مسئوالن از کاهش نرخ تورم سخن می گویند 
مردمی که هر روزه هزینه بیشتری برای خوراکی های خود می پردازند نمی توانند آن 

را باور کنند. درنتیجه مساله این است که نرخ تورم کل کشور رو به کاهش است اما 
هزینه های زندگی مردم روندی متفاوت را طی می کند.

او در رابطه با اثر روانی بر نرخ تورم خاطرنش��ان س��اخت: در ماجرای بنزین هم 
همین مساله دیده شد. رئیس کل بانک مرکزی می گوید ۳هزار تومان شدن نرخ هر 
لیتر بنزین نهایتا 4درصد به نرخ س��االنه تورم می افزاید. این براساس مدل آماری و 
تئوری محض قابل اثبات است ولی در اقتصاد ایران انتظارات مردم و شرایط ذهنی 
نی��ز نقش پررنگی ب��ر افت و خیز قیمتی دارد. به همی��ن دلیل گرچه مدل آماری 
کم اهمیتی یک مساله را نشان می دهد در عمل اتفاق دیگری می افتد. این مساله در 
چهار دهه اخیر بارها دیده ش��ده و اکنون هم بعید است قیمت بنزین تنها 4درصد 

بر نرخ تورم تاثیر گذارد.
او تاکید کرد: تاثیر روانی به ش��دت به ش��رایط اعتماد مردم و دولت به یکدیگر 
وابس��ته است و هر قدر اعتماد این دو بیشتر باشد شرایط روانی تاثیر سوء کمتری 
بر اقتصاد می گذارد و هر قدر نیز این وضعیت بغرنج ش��ود و اعتماد مردم و دولت 
تحت الشعاع مسائلی قرار گیرد که از آن کاسته شود نیز نرخ تورم بر اثر مولفه های 

روانی و انتظار مردم از شرایط روند افزایشی را طی خواهد کرد.

معاون پیشین وزیر اقتصاد مطرح کرد

چرا احساس مردم از نرخ تورم با رقم رسمی آن یکسان نیست؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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مدیرعامل فرابورس پاسخ داد
قیمت بنزین چه تاثیری بر فرابورس می گذارد؟

مدیرعام��ل فرابورس ای��ران درخصوص آثار س��همیه بندی بنزین بر بازار 
س��رمایه گفت بورس همواره داعیه دار واقعی ش��دن قیمت ها بوده است؛ این 

اتفاق گامی مهم در جهت بهبود کیفیت ارزش گذاری شرکت ها است.
امی��ر هامون��ی در گفت وگو با ایرنا، با اش��اره به اصالح قیم��ت بنزین گفت: 
در روزه��ای اخیر فعاالن ب��ازار باید تحلیل خود را به دو س��طح کوتاه مدت و 
بلندمدت تقسیم کنند، در تحلیل کوتاه مدت، ضروری است سهامداران به این 
مهم توجه داش��ته باش��ند که آیا افزایش نرخ بنزین اثری بر صورت های مالی 
ش��رکت ها دارد یا خیر؛ همچنین می بایست به نقش سایر حامل های انرژی در 
تراز مالی ش��رکت ها توجه داشته باش��ند. او درخصوص آثار بلندمدت افزایش 
اخی��ر قیمت بنزین گفت: تعدیل قیم��ت بنزین گرچه تنها قطعه ای کوچک از 
پازل بزرگ اصالحات اقتصادی اس��ت، اما نمی توان از این مهم چش��م پوشید 
که حامل س��یگنالی مثبت به بازار اس��ت و دولت با اس��تمرار در مسیر اصالح 
اقتصادی، بخش مهمی از هزینه های خود را کاهش خواهد داد تا از این طریق 
ب��ا بازپرداخ��ت بدهی های خود و کاهش پایه پولی، تقوی��ت ثبات اقتصادی را 
ب��ه ارمغ��ان آورد. هامونی به آث��اری که می تواند تقویت ثب��ات و ادامه اصالح 
اقتصادی را دربر داش��ته باش��د اش��اره و بیان کرد: به طور اساسی ثبات، کلید 
رشد هر اقتصادی است و تجربه جهانی نشان داده که در سایه ثبات بلندمدت، 
بازار س��رمایه به عنوان مقصد اصلی نقدینگی ش��ناخته می ش��ود؛ مسیری که 
قاعدتا به مردمی تر ش��دن اقتصاد کشور خواهد انجامید و خانوارهای بیشتری 
از مناف��ع رش��د صنایع به صورت مس��تقیم بهره مند خواهند ش��د. مدیرعامل 
فرابورس، تجربه موفق اوراق حق تقدم اس��تفاده از تسهیالت مسکن را یادآور 
ش��د و گفت: با توج��ه به پویایی بازار س��رمایه و اس��تقبال از ابزارهای جدید 
مالی کماکان این ظرفیت در بازار س��رمایه و ب��ه خصوص بورس انرژی وجود 
دارد تا امکان مبادالت خرد امتیاز یا س��همیه بنزین و گازوئیل یا س��ایر انواع 
انرژی را ایجاد کند و سیاست گذار می تواند در تصمیم گیری های آتی خود این 
پتانسیل را مدنظر داشته باشد. تجربه بورس انرژی در سال های اخیر شاید در 
عملیاتی کردن طرح هایی از این دس��ت بس��یار حائز اهمیت است. وی تصمیم 
اخیر درخصوص اعطای س��همیه بنزین به تاکسی های اینترنتی را گامی مثبت 
از جان��ب تصمیم گیران مربوط��ه ارزیابی کرد و گفت: با توجه به رقابتی که در 
چند سال اخیر بین اس��تارت آپ ها و کسب وکارهای سنتی شکل گرفته، لزوم 
این امر بیش از پیش احس��اس می ش��ود که باید نگاهی مثبت به شرکت های 
فعال در زیست بوم نوآوری داشت و با کاهش ریسک های سیستماتیک فعاالن 
ای��ن حوزه، زمینه ادامه فعالیت آنها را تس��هیل کنی��م. مدیرعامل فرابورس با 
اشاره به اینکه شرکت های استارت آپی امروز نقش پررنگی در فضای کسب وکار 
ایف��ا می کنن��د، بیان ک��رد: در صورت کاهش ریس��ک های سیس��تماتیک در 
اکوسیس��تم اس��تار ت آپی، بسیاری از این ش��رکت ها امکان رشد و پذیرش در 
بورس را به دس��ت خواهند آورد، با همین نگاه ش��اید بتوان تخصیص سهمیه 
بنزین برای تاکسی های اینترنتی و حفظ فضای رقابت بین آنها و فعاالن سنتی 

حمل ونقل را مثبت ارزیابی کرد و گامی رو به جلو برشمرد.

فرابورس

فرصت امروز: در دومین روز هفته و س��ومین روز آذرماه، ش��اخص بورس تهران 
1۵1 واحد رش��د کرد، قیمت دالر باال رفت و قیمت س��که هم در روندی معکوس 

با دالر کاهش یافت.
با وجود رشد شاخص کل بازار سرمایه در چند روز گذشته، بورس تهران نتوانست 
افت 4 هزار و ۵00 واحدی هفته گذشته را جبران کند. شاخص کل بازار سرمایه که 
معامالت 26 آبان را در کانال ۳06 هزار واحدی آغاز کرده بود، با افت بیش از 4۵00 
واحد به کانال ۳02 هزار واحد سقوط کرد و با گذشت بیش از پنج روز از این سقوط 

هنوز نتوانسته به کانال ۳06 هزار واحد بازگردد.
شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته نیز 1۵1 واحد رشد کرد و به ۳0۵ هزار واحد 
رس��ید.  ش��اخص کل هم وزن با رشد 6۸۸ واحدی به ۸9 هزار و ۳04 واحد رسید 
و شاخص قیمت 40 واحد رشد کرد و در کانال ۸1 هزار واحد قرار گرفت. شاخص 

صنعت هم با رشد ۳4واحدی به 2۷۳ هزار واحد رسید. 
تکان آرام بورس در معامالت یکشنبه

ب��ورس تهران، دومی��ن روز هفته را بدون تکانه های ش��دیدی که در چند وقت 
گذش��ته آن را تجربه کرده بود، س��پری کرد؛ به گونه ای که شاخص بورس اندکی 
افزایش یافت و شاخص فرابورس اندکی پایین آمد. در این روز، شاخص بورس تهران 
در مجموع با رش��د 1۵1 واحدی همراه بود و در شاخص ۳0۵ هزار و ۷۷4 واحدی 

ایستاد و تعداد معامالت ۳6۷ هزار و 2۳0 مورد ثبت شده است.
همچنی��ن ارزش بازار در بورس اوراق بهادار ته��ران بیش از یک میلیون و 11۵ 
هزار میلیارد تومان بود. شرکت خدمات انفورماتیک و کشتیرانی جمهوری اسالمی 
بیش��ترین تاثیر مثبت را در بازار دیروز داش��تند. در نقطه مقابل هم پاالیش نفت 
اصفهان و پتروش��یمی پ��ارس باالترین تاثیر منفی را بر بازار گذاش��تند. همچنین 
نمادهای پربیننده در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب شامل بانک تجارت، بانک 

ملت و سایپا بود.
شاخص فرابورس نیز بیش از هشت واحد افت کرد و بر روی کانال ۳هزار و 946  
واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار ۸6۸ میلیون و ۸۵1 هزار برگه سهم به ارزش 

بیش از 6 هزار و 9۷9 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها، بیمه کوثر )کوثر( و صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا( 
بیش��ترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. در مقابل، پتروشیمی مارون 
)مارون( و پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، تولید برق 
عسلویه مپنا )بمپنا( و توس��عه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم( مانع از رشد بیشتر 

این شاخص شدند.
دالر گران و سکه ارزان شد

همانطور که اشاره شد، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در دومین روز هفته، 
روندی معکوس با دالر را برگزید و با وجود افزایش نرخ دالر با کاهش قیمت روبه رو 

ش��د؛ به طوری که هر س��که تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 10 هزار تومانی 
ب��ه 4 میلیون و 140 هزار تومان و هر س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم با کاهش 
20 هزار تومانی به 4میلیون و 110 هزار تومان رسید. نیم سکه و ربع سکه هم به 
ترتیب 2میلیون و 1۷0 هزار تومان و یک میلیون و ۳۷0 هزار تومان قیمت خورد.

قیمت دالر نیز در صرافی های بانکی به 11 هزار و 900 تومان رسید که نسبت به 
روز قبل، 100 تومان افزایش یافت.

ادامه ثبات نسبی در بازارهای ارز و طال
همچنین »شرکت سرمایه گذاری سامان مجد« در یک گزارش تحلیلی به بررسی 
قیم��ت ارز و طال در چند ماه گذش��ته پرداخت و از تداوم ثبات نس��بی در این دو 

حوزه خبر داد.
بازارهای ارز و طال که در بازه چهار ماهه خرداد تا شهریور با کاهش قابل مالحظه 
قیمت و بازدهی منفی مواجه شده بودند، در مهرماه به ثبات نسبی رسیدند. در بازار 
ارز نیز قیمت ها نس��بت به ماه قبل رشد محدود 0.2 درصدی داشته و در بازار طال 
نیز به دنبال کاهش نسبی قیمت های جهانی، کاهش 1.۳درصدی اتفاق افتاده است.

بنابراین مقایسه روند بلندمدت این دو دارایی از شهریور 96 تاکنون نشان می دهد 
به لطف افزایش بهای جهانی اونس طال، بازدهی س��رمایه گذاری در سکه نسبت به 

طال ۳0درصد بیشتر بوده است.
در ای��ن میان، روند قیمت در بازار طالی داخلی طی مهرماه به ش��کلی بوده که 
حباب قیمتی منفی شکل گرفته در شهریور، در این ماه کمی افزایش یافت. به نظر 
می رسد کاهش تقاضای مصرفی از یکسو )به دلیل ماه های محرم و صفر( و کاهش 
تقاضای سرمایه گذاری )به دلیل افت محسوس ارزش طالی داخلی در ماه های اخیر 
و ابهام در روند قیمت های جهانی( از مهمترین دالیلی بوده که حباب قیمتی سکه 

طال را پس از سه سال وارد دامنه منفی کرده است.
در مورد چش��م انداز قیمت طال نیز به نظر می رسد پایان دوره مناسبتی محرم و 
صفر در داخل کش��ور از یکسو و نزدیک شدن به کریسمس می توانند محرک های 
کوتاه مدت افزایش قیمت باشند. در مقابل مواردی مانند کاهش تنش های تجاری، 

تعویق برگزیت و کاهش تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیانه از جمله مسائلی هستند 
ک��ه می توانند قیمت جهانی طال را کاهش دهن��د. با توجه به کاهش ارزش دارایی 
صندوق های طال به نظر می رس��د که در ش��رایط فعلی انتظار ق��وی برای افزایش 

قیمت وجود ندارد.
چشم انداز نرخ ارز تا پایان سال 9۸

در مورد نرخ ارز نیز به نظر می رس��د پس از اصالحات ایجادشده در سامانه نیما 
در اردیبهشت ماه، که موجب افزایش عرضه ارز توسط صادرکنندگان در این سامانه 
شده و نرخ ارز را به تجارت خارجی کشور متصل کرده، روند نزولی نرخ ارز بازار آغاز 
شده و شکاف میان نرخ بازار و سامانه نیما به کمتر از 10درصد رسیده است. به این 
ترتیب به نظر می رسد که در صورت تداوم رویکرد فعلی مدیریت بازار ارز، می توان 

انتظار داشت که شکاف محسوسی میان این دو نرخ ایجاد نشود.
در مورد چش��م انداز نرخ ارز تا پایان سال به نظر می رسد از یکسو تشدید شرایط 
فروش نفت توسط دولت و از سوی دیگر منفی شدن تدریجی تراز تجاری غیرنفتی 
کشور، دو عامل مهمی است که می تواند منجر به پیشی گرفتن تقاضای ارز بر عرضه 
ارز ش��ود و به این ترتیب، با افزایش نرخ همراه ش��ود. در مجموع به نظر می رس��د 
نرخ های فعلی دالر در محدوده 11 هزار تومان، به نوعی کف نسبی برای مقادیر این 

ارز در ماه های آتی تلقی  شود.

حال و هوای پاییزی بازارهای مالی در سومین روز آذرماه

سبز کمرنگ بورس
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آگهی دعوت
بدینوس��یله از کلیه ش��رکاء و اعضاء هیئت مدیره موسسه نظم آوران حفیظ به ش��ماره ثبت ۳۳41۸ و شناسه 
مل��ی 1400۳90۵6۷۷ جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در س��اعت 9 صبح مورخ 1۳9۸/09/20 و مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده در س��اعت 10 صبح مورخ 1۳9۸/09/20 که در نش��انی: تهران، تهران نو، خیابان 
ش��هید ناصر ترابی، بن بس��ت اول، پالک2، طبقه اول تشکیل می گردد خواهشمند است حضور بهم رسنانید. دستور 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده: ورود ش��ریک جدید و افزایش س��رمایه، اصالح ماده اساس��نامه و مواردی که در 

صالحیت مجمع می باشد.
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق الع��اده: انتخاب مدیران، تعیین اعض��ای هیئت مدیره، تعیین 
وضعیت امضاء مجاز، تعیین سمت مدیران و انتخاب روزنامه کثیر االنتشار و مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.
مقام دعوت کننده: هیئت مدیره
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عرضه برنج با قیمت مصوب بدون محدودیت
در هفتمین جلس��ه فوق العاده س��تاد تنظیم بازار کش��ور شرکت 
بازرگان��ی دولتی ای��ران اعالم کرد که می تواند برن��ج را بدون هیچ 
محدودیتی با قیمت مصوب در سراسر کشور توزیع کند، درخصوص 

تخم مرغ نیز اعالم شد که قیمت این کاال افزایشی نداشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه 

هفتم فوق العاده ستاد تنظیم بازار روز یکشنبه برگزار شد.
در این جلس��ه تکالی��ف محوله به دس��تگاه ها درخصوص رصد و 
پای��ش وضعیت بازار از لح��اظ تامین و قیم��ت کاالها به خصوص 
پ��س از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین مورد پیگیری و بررس��ی 

قرار گرفت.
ارگان های مختلف و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان، س��ازمان تعزی��رات حکومتی و 
بازرس��ی اتاق اصناف ایران گزارش هایی در این خصوص ارائه دادند 
و نماینده وزارت کش��ور درخصوص موض��وع رصد و پایش بازار در 
اس��تان های سراس��ر کش��ور نیز گزارش خود را ارائه داد که برآیند 
گزارش��ات ارائه شده از وضعیت مناسب بازار از لحاظ تامین کاالها و 

قیمت آنها حکایت داشت.
در این جلسه درخصوص موضوع برنج نیز مباحثی مطرح شد که 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران اعالم ک��رد بدون هیچ محدودیتی با 
قیمت مصوب می تواند برنج را در سراس��ر کشور توزیع کند و مقرر 
شد که معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت درخصوص توزیع این 

کاال ورود کند.
همچنین درخصوص تخم مرغ نیز اعالم شد که هیچ محدودیتی 
ب��رای توزیع آن در سراس��ر کش��ور وجود ن��دارد و قیمت این کاال 

افزایشی نداشته است.
همچنین با توجه به مشکالت آب و هوایی در جنوب کشور تامین 
و حمل گوجه فرنگی با مش��کالتی مواجه بود که در این جلس��ه با 
توضیحاتی که بخش های تخصصی دادند مش��خص ش��د که نسبت 
به روزهای گذش��ته این محصول با کاهش قیمت نیز مواجه ش��ده 
است و اظهار امیدواری شد که تا روزهای آتی قیمت به روال عادی 

نیز بازگردد.
در این جلس��ه موضوع تامین س��وخت ناوگان حم��ل و نقل نیز 
مورد بررس��ی قرار گرفت و تاکید ش��د که مش��کالت این بخش در 
کارگروه ویژه ای متش��کل از وزارت کش��ور، وزارت نفت و س��ازمان 
برنامه و بوجه با حضور نماینده ویژه ستاد تنظیم بازار مورد بررسی 

بیشتری قرار بگیرد.
نماینده ش��رکت نفت نیز در این جلسه تاکید کرد که با دریافت 
لیس��ت این ناوگان، سریعاً نس��بت به واریز مابه التفاوت نرخ قیمت 
س��وخت یاران��ه ای و نیمه یارانه ای در بخش ه��ای مختلف از جمله 

وانت بار، آژانس های تلفنی و ... اقدام خواهد شد.

مسئوالن مشکل صادرات فوالد را حل کنند
 محصوالت را با قیمت پایین می فروشیم

ی��ک فعال حوزه فوالد با بیان اینکه با آزادس��ازی صادرات فوالد 
می توانی��م محصوالت م��ازاد تولید خود را با قیمت��ی معقول صادر 
کنیم، گفت کش��ورهای همس��ایه برای فوالد ایران عوارض تنظیم 
کرده ان��د عالوه بر این در داخل کش��ور نیز فقط ش��رکت ها امکان 

صادرات فوالد دارند .
س��ید بهادر احرامیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با 
اشاره به اینکه همچنان محدودیت ها در صادرات فوالد وجود دارد، 
اظهار داشت: کشورهای همس��ایه برای فوالد ایران عوارض تنظیم 
کرده ان��د عالوه بر این در داخل کش��ور نیز فقط ش��رکت ها امکان 
ص��ادرات فوالد دارند و هن��وز تجار به صورت کام��ل به این حوزه 

ورود پیدا نکرده اند.
وی اف��زود: در حال حاضر محصوالت را ب��ا قیمتی کمتر در بازار 
صادرات��ی به فروش می رس��انیم تا بتوانیم بازاره��ای خود را حفظ 

کنیم.
ای��ن فعال حوزه فوالد با بی��ان اینکه در زمینه تولید داخل نیز ما 
با کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن روبه رو هستیم، افزود: اخذ 
ع��وارض صادراتی ب��ر محصوالت معدنی مؤث��ر نخواهد بود و حتی 
رغبت سرمایه گذاران را برای ورود به این حوزه ها کاهش می دهد به 
عنوان نمونه در سنگ آهن عوارض صادراتی اعمال شده که همین 

موضوع مشکالتی برای این حوزه به وجود آورده است.
احرامی��ان با تأکید بر اینکه میزان تولید س��نگ آهن کش��ور ۸0 
میلیون تن اس��ت، گفت: این درحالی اس��ت که کارخانجات فوالد 
نیازمند 1۵0 میلیون تن سنگ آهن هستند. برای حل این موضوع 
باید سرمایه گذاری در بخش معدن توسعه پیدا کند تا نیاز واحدهای 

تولیدی در تأمین مواد اولیه برقرار شود.
وی مهمترین مشکل فعلی صنعت فوالد را صادرات عنوان کرد و 
گفت: بعد از صادرات باید به تشویق سرمایه گذاری در بخش معدن 

و تأمین مواد اولیه صنایع توجه کرد.

 ضرورت حمایت از
انتقال تکنولوژی تولید بذر

مع��اون امور زراعت وزارت جهاد کش��اورزی با اش��اره به اینکه با 
واردات صرف بذر موافق نیس��تیم، گفت این در حالی اس��ت که از 

انتقال تکنولوژی تولید بذر قابل رقابت حمایت خواهیم کرد.
ب��ه گزارش  باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نق��ل از وزارت جهاد 
کشاورزی، عباس کشاورز سیاس��ت های وزارت جهاد کشاورزی در 
خصوص افزایش بهره وری آب و عملکرد محصول را تش��ریح کرد و 
گفت: با واردات صرف بذر موافق نیس��تیم بلکه با انتقال تکنولوژی 
تولید بذر قابل رقابت آن هم پس از تایید کشاورزان و تقاضای بازار 

حمایت خواهیم کرد.
وی پس از ارائه گزارش هیات چینی در زمینه تولید بذر هیبرید، 
تصریح کرد: در صورت ارائه بذور هیبرید س��ازگار با شرایط کشور، 
باید حداکثر پس از دو سال روند و مقدمات ثبت ارقام و تولید بذور 

هیبرید در داخل کشور اجرایی شود.

اخبـــار

معاون توس��عه آبزی پروری سازمان شیالت ایران گفت در سال 9۷میزان تولید 
آبزیان یک میلیون و 262 هزار تن بود که از برنامه ششم توسعه جلوتر بودیم امسال 

هم 10 تا 1۵درصد به رقم سال قبل اضافه می شود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، حسین 
عبدالحی در رابطه با توجه دولت به آبزی پروری اظهار کرد: در سال های اخیر دولت 
نگاه ویژه ای به مباحث شیالت، مخصوصاً آبزی پروری داشته و وزیر جهاد کشاورزی 
در سفرهای استانی غالباً از یک یا دو طرح آبزی پروری رونمایی یا بازدید می کند.

وی افزود: در حال حاضر صنعت ش��یالت و آبزی پروری جایگاه خوبی در کشور 
دارد و تمام ۳2 استان کشور در این زمینه فعالیت دارند.

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران با اشاره به میزان تولید و پرورش 
آبزی در دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: در سال 91 میزان تولید آبزی پروری 

۳۳۸ هزار تن بوده که در سال 9۷ به 4۸9 هزار تن رسیده است.
وی اف��زود: در پ��رورش ماهیان گرمابی از 16۷ هزار تن در س��ال 91 به حدود 
200 هزار تن در س��ال 9۷ رسیده است و در پرورش ماهیان سردآبی هم از 140 

هزار تن در سال 91 تا حدود 1۷0 هزار تن در سال 9۷ افزایش تولید داشته ایم.
عبدالح��ی در ادام��ه در رابطه با میزان افزایش تولی��د میگو تصریح کرد: میزان 
تولی��د میگ��و از 12 هزار تن در س��ال 91 به 4۷ هزار تن و می��زان تولید و تکثیر 

ماهی��ان خاوی��اری از ۵00 تن به حدود 2 هزار و ۸00 تن در س��ال 9۷ رس��یده 
است، همچنین تولید ماهیان زینتی از 1۸0 میلیون قطعه به 241 میلیون قطعه 

افزایش  یافته است.
معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران در زمینه پرورش ماهی در دریا 
اذعان کرد: مطالعات تکمیلی این طرح انجام  شده و درخصوص نقاط توسعه ای در 

دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان با مشاورین داخلی مشورت کردیم.
وی تاکید کرد: عربس��تان س��عودی برای پرورش ماهی در دریا مبلغی حدود 2 
میلیون دالر به فائو پرداخت کرد و این کار توس��ط س��ازمان خواروبار جهانی برای 
کشور سعودی انجام شد، درحالی که ما با شرکت های داخلی کار را پیش بردیم و 

تنها با مشاورین و کارشناسان بین المللی در این زمینه تبادل نظر کردیم.
عبدالحی با اشاره به این نکته که برای پرورش ماهی در دریا نیازمند کمک دولت 
هستیم، عنوان کرد: با توجه به تغییرات اقلیم و کمبود منابع آب شیرین، رویکرد 
ما پرورش ماهی در دریاها و آب های شور بود که این کار را انجام دادیم اما نیازمند 
برخی حمایت ها از سوی دولت هستیم تا با مجوزهایی که در زمینه پرورش ماهی 

در قفس صادر شده بتوانیم گام بلندی در جهت تولید برداریم.
وی افزود: بخش خصوصی هم به پرورش ماهی در دریا ورود کرده و امیدواریم تا 

دو سال آینده میزان تولید در این بخش افزایش چشمگیری داشته باشد.

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران در رابطه با بومی سازی تجهیزات 
پرورش ماهی در دریا خاطرنشان کرد: پرورش ماهی در دریا یک روش آبزی پروری 
اس��ت که نیاز ب��ه دانش و تکنولوژی دارد که این دان��ش و تکنولوژی هم نیازمند 
بومی س��ازی است و در شمال و جنوب کشور چند کشور این دانش را بومی سازی 

کردند و سازمان شیالت به این طرح بسیار امیدوار است.
وی افزود: این نوع پرورش ماهی، اقتصادی و س��ودآور اس��ت و سازمان شیالت 

ایران کاماًل به دنبال بومی سازی و پیشبرد این نوع تولید است.
عبدالحی با اش��اره به لزوم تکثیر بچه  ماهی در داخل کشور خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر بچه ماهی برای پرورش وارد کش��ور می شود، اما زمانی که کار پرورش 
ماهی در قفس به مرحله بهره برداری انبوه برس��د دیگر توجیهی برای واردات بچه 

ماهی وجود ندارد و باید در داخل تکثیر شود.
وی با اشاره به میزان افزایش تولید آبزیان در سال 9۸ گفت: در سال 9۷ میزان 
تولید آبزیان یک میلیون و 262 هزار تن بود که از برنامه ششم توسعه جلوتر بودیم 

امسال هم 10 تا 1۵درصد به رقم سال قبل اضافه خواهد شد.
معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران افزود: در تولید میگو هم با توجه 
به بیماری که در گمیشان اتفاق افتاد پیش بینی می کنیم به 4۷ هزار تن تولید در 

سال گذشته برسیم و تاکنون هم بیش از ۳4 هزار تن برداشت میگو داشته ایم.

افزایش 15درصدی تولید محصوالت شیالتی

بومی سازی تجهیزات پرورش ماهی در دریا

به رغم هش��دار های مداوم به مس��ئوالن، بی تدبیری در اجرای خرید تضمینی 
محصوالت استراتژیک به اوج خود رسیده است.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، چند سالی است که بی تدبیری در اجرای 
خرید تضمینی محصوالت استراتژیک به اوج خود رسیده و علی رغم هشدارهای 
مکرر دس��ت اندرکاران بخش کش��اورزی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال 
زراعی آینده با گذش��ت بیش از دو ماه از آغاز س��ال زراعی جدید، اصالح نشده 

است که این امر بدون تردید آینده تولید را در معرض خطر قرار می دهد.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند ک��ه اعالم قیمت تضمین��ی بدون توجه 
به هزینه های تولید و تورم در کاهش س��طح زیرکش��ت نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل تاثیر منفی داشته اس��ت که با وجود اهمیت باالی خودکفایی گندم 
در ش��رایط تحریم و بی نیازی به کش��ورهای بیگانه، هرچه س��ریع تر نرخ خرید 
تضمینی این محصول اس��تراتژیک مطابق با هزین��ه واقعی تورم باید تغییر کند 
تا در فرصت باقیمانده، عقب ماندگی س��طح زیرکش��ت جبران شود، در غیر این 
صورت کش��اورزان ترجیح می دهند محص��ول تولیدی خود را به جای تحویل به 
مراکز دولتی به عنوان خوراک دام و طیور مورد اس��تفاده قرار دهند یا به س��راغ 

کشت دیگر محصوالت روند.

با وجود زمزمه های واردات گندم و به ثمر نشس��تن تالش وارداتچی ها در پی 
نق��ض قانون خرید تضمینی نگرانی های متع��ددی پیرامون تامین امنیت غذایی 
کشور ایجاد شده است چراکه کشورهای صادرکننده اصلی در حوزه گندم  آمریکا 
و کانادا هس��تند که به سبب اعمال تحریم های ظالمانه مراوده ای با این کشورها 
نداریم که این امر در کنار ارزان بودن گندم داخلی نس��بت به خارجی و کاهش 

شدید منابع مالی دولت زنگ خطر جدی به شمار می رود.
حال به س��راغ یکی از مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین پیگیری ها برای 
اصالح نرخ خرید تضمینی گندم و عواقب بی توجهی دولت به نقض قانون خرید 

تضمینی باخبر شویم: امکان واردات گندم وجود ندارد
جعفر حس��ینی، مشاور عالی نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین پیگیری ها برای 
اص��الح نرخ تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه ب��ه اعالم نرخ ناعادالنه 
برای خرید تضمینی گندم شاهدیم که پیش بینی سطح زیر کشت گندم 
در بس��یاری از اس��تان ها اتفاق افتاده به طوری که کشاورزان نسبت به 

خرید بذر مصرفی تمایل چندانی ندارند.
 او اف��زود: بنابر اظهارات ش��رکت های تولیدکننده بذر خرید نس��بت به مدت 

مش��ابه سال قبل افت چشمگیری داش��ته که این امر به معنای کاهش استقبال 
کشاورزان از کشت گندم برای سال زراعی آینده است.

حس��ینی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی سطح زیرکشت اگر مسئوالن امر 
هرچه س��ریع تر نس��بت به اصالح نرخ خرید تضمینی گندم در فرصت باقیمانده 
اقدام نکنند س��ال آینده برای تامین نیاز کشور نیاز به واردات خواهیم داشت که 
این امر در ش��رایط فعلی تحریم و کاهش ش��دید منابع مال��ی دولت امکان پذیر 

نیست.
مش��اور عالی نظام صنفی کشاورزی با اش��اره به اینکه زنگ خطر تولید گندم 
در کشور به صدا درآمده است، بیان کرد: با توجه به کاهش رغبت کشاورزان به 
کشت گندم برای سال زراعی آینده انتظار می رود که مسئوالن دولتی در روز های 
آتی نس��بتا به اصالحات نرخ خرید تضمینی گندم اقدام کنند تا کش��اورزان در 
فرصت باقی مانده بتوانند اقدام به کشت این محصول کنند و چنانچه تاریخ کشت 
به پایان برس��د دیگر هیچ کاری از دس��ت هیچ کس برنمی آید و در شرایط فعلی 
که تحریم های ظالمانه بر کشور حاکم است و همواره منابع مالی دولت به شدت 
کاهش یافته است از این رو امکان واردات گندم به کشور وجود ندارد که این امر 

تامین امنیت غذایی کشور را در معرض خطر قرار می دهد.

مرک��ز ملی فرش ایران برای تش��ویق مردم به خرید ف��رش ایرانی با 
کمک بانک کش��اورزی و صندوق کارآفرین امید تس��هیالت بدون بهره 

پرداخت می کند.
به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرش��ته 
دست پاک در نشست خبری روز یکشنبه ۳ آذر در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، گفت: به دنبال آن هستیم تا این تسهیالت در قالب کارت های 
اعتباری به خریداران فرش ایرانی داده ش��ود و عالوه بر بانک کشاورزی 
و صندوق کارآفرین، بانک صنعت و معدن نیز برای حمایت از این طرح 

اعالم آمادگی کرده است.
وی با اش��اره به اینکه افزایش فروش تولی��دات فرش ایرانی از دو راه 
توس��عه صادرات و رون��ق بازار داخلی صورت می گی��رد، افزود: هدف از 

اج��رای طرح گفته ش��ده، ارتقای قدرت خری��د مصرف کنندگان داخلی 
اس��ت و از س��وی دیگر برای توس��عه صادرات به 1۵کش��ور هدف نیز 

اقدامات سازنده ای انجام شده است.
او در ادامه خاطرنش��ان کرد: طرح��ی با عنوان حمایت و رونق فروش 
ف��رش داخلی به 1۸ اس��تان ارائه کردیم و اس��تاندارها به عنوان رئیس 
کارگروه استانی موظف شده اند تا با برنامه ریزی مناسب این طرح را در 

سطح استان ها عملی کنند.
تحریم ها در فروش فرش دستباف تاثیر نگذاشته است

رئیس مرکز ملی فرش ایران در ادامه در پاس��خ به س��وال خبرنگاری 
مبنی ب��ر اعالم آمار صادرات فرش ایرانی به کش��ورهای دیگر گفت: تا 
قب��ل از تحریم ها، ۳0درصد از فرش ایران به آمریکا، 12درصد به آلمان 

و ژاپن صادر می شد اما به دلیل اعمال تحریم ها در حال حاضر بیشترین 
میزان صادرات فرش ایران به ژاپن است.

وی خاطرنش��ان کرد: عالوه بر این بخش��ی از فروش فرش های ایرانی 
همچون قبل توسط بازرگانان داخلی به شرکای سنتی آنها در کشورهای 

عربی و اروپایی و دیگر کشورها است. 
رئیس مرکز ملی فرش ایران در پاس��خ به این پرسش که تا چه اندازه 
تحریم ه��ا در صادرات فرش ایران تاثیرگذار بوده اس��ت، گفت: هرچند 
ص��ادرات ۳0درصدی به آمریکا به دلیل تحریم ها لغو ش��ده اس��ت اما 
خوشبختانه در حوزه فروش فرش دستباف تاثیر چندانی نداشته است، 
زیرا بس��یاری از بازرگانان ایرانی همچنان کاالهای خود را به ش��رکای 

سنتی خود می فروشند.

واردات گندم زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی کشور

 سناریوی بی توجهی دولت در قیمت تضمینی ادامه دارد

پرداخت تسهیالت بانکی به خریداران فرش ایرانی
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مسافران تاکسی در پایتخت بیشتر شد
مدیرعامل ش��رکت تاکسیرانی ش��هر تهران با بیان اینکه افزایش 
نرخ بنزین س��بب کاهش ترافیک شده است،  گفت مسافران تاکسی 

در پایتخت بیشتر شد.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو«، علیرضا قنادان درباره 
تأثیر افزایش نرخ بنزین در تعداد مس��افران تاکس��ی های پایتخت،  
گفت: هرچند که از افزایش تعداد مس��افران آمار دقیقی نداریم ولی 
ش��واهد عینی نشان می دهد که تعداد مسافران تاکسی ها نسبت به 

قبل از افزایش نرخ بنزین بیشتر شده است.
وی افزود: البته شرایط کشور و پایتخت در هفته گذشته طبیعی 
نبود و بارش برف، آش��وب های خیابان��ی و تعطیلی مدارس مانع از 
این ش��د که آمار دقیقی در زمینه افزایش تعداد مس��افران تاکسی 
داشته باش��یم، ولی آنچه مسلم اس��ت این بوده که پس از افزایش 
نرخ بنزین ترافیک کاهش پیدا کرده و این مس��ئله افزایش سرعت 

حرکت تاکسی ها در معابر به همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران ادامه داد: هرچند که در 
حال حاضر قضاوت در مورد آمار دقیق مس��افران تاکسی زود است 
ولی افزایش س��رعت حرکت تاکس��ی ها در معابر سبب می شود که 
رانندگان تاکسی بتوانند به ساعات بیشتری را سرویس دهی کنند و 
بین 10 تا 40درصد س��رعت حرکت تاکسی ها در معابر و خیابان ها 
بیشتر شده است که این مسأله به نفع رانندگان تاکسی است چراکه 

سرویس دهی آنها را بیشتر می کند.
وی با اش��اره به اینکه افزایش س��رعت تاکس��ی ها در معابر سبب 
می شود که بنزین و سوخت تاکسی ها در حرکت صرف شود و نه در 
ترافیک گفت: پایانه های تاکس��ی که در کنار ایستگاه های مترو قرار 
دارند با مس��افران بیشتری نس��بت به قبل مواجه هستند ولی آمار 

دقیق در این زمینه هنوز به دست نیامده است.
وی در مورد اینکه رانندگان تاکسی چقدر تخلف در مورد افزایش 
خودس��رانه نرخ تاکس��ی داش��ته اند، گفت:  این تخلفات چشمگیر 
نیست و من از رانندگان تاکسی در این زمینه تشکر می کنم رئیس 
س��تاد تنظیم بازار این موضوع را مورد تأکی��د قرار داده و آنها  نیز 
از رانندگان تاکس��ی به دلیل رعایت قانون تشکر کرده اند تنها موارد 
اندکی از تخلفات بوده که اقدامات الزم در این زمینه صورت گرفته 

است.

 صنعت خودرو نیازمند نوآوری
در تامین مالی اسـت

مع��اون ط��رح و برنام��ه وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت 
شیوه های مرسوم، نیازهای صنعت خودرو را برآورده نمی کند، بلکه 
این صنعت نیازمند استفاده از روش های جدید و نو در تامین مالی 

است.
به گزارش روز یکش��نبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، »س��عید 
زرن��دی« در بازدی��د از گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو افزود: صنعت 
خودرو جزو نخس��تین صنایعی بود که در فهرس��ت اصلی تحریم ها 

قرار گرفت و پارسال شرایط سختی را پشت سر گذاشت.
وی بیان داش��ت: هرچند این صنعت توانس��ت از شرایط بحرانی 
عبور کند، اما الزم اس��ت با برنامه ریزی دقی��ق برای ماه های بعد و 

سال آینده رونق به آن بازگردد.
معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت تاکید کرد: کمبود نقدینگی 
بزرگترین مش��کل بخش تولید اس��ت و ایران خودرو نیز با توجه به 
گس��تردگی و حجم فعالیت خود در این بخش با مشکالت بیشتری 

مواجه است.
زرن��دی ادام��ه داد: کاهش هزینه ه��ا و فروش اموال م��ازاد باید 
همچن��ان در برنامه ه��ای اصلی این صنعت باش��د، همچنین قانون 
حداکثر اس��تفاده از توان تولی��دی، ظرفیت های خوبی برای صنعت 
ایج��اد کرده و ایران خودرو نیز می توان��د از برخی از مواد قانونی آن 

برای تامین مالی بهره ببرد.
به گزارش ایرنا، بررس��ی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از 
تولید 1۷4 هزار و 2۵4 دس��تگاه خودرو از سوی گروه ایران خودرو 

از ابتدای امسال تا پایان مهرماه است.
بر پایه آمارهای س��امانه یادشده، ایران خودرو در این مدت موفق 
به تولید 120 هزار و ۵00 دس��تگاه پژو، 21 هزار و 466 دس��تگاه 
سمند، 120 دستگاه سوزوکی، ۳هزار و 44۷ دستگاه رانا و 1۵ هزار 

و 91۳ دستگاه دنا شد.
گروه مذکور در هفت ماهه امس��ال همچنین هزار و 162 دستگاه 
تندر )ال 90(، ۳هزار و 2۸۷ دس��تگاه هایما، 2هزار و 1۳1 دستگاه 
دانگ فنگ، 4هزار و ۷61 دستگاه پژو 200۸ و هزار و 46۷ دستگاه 

گروه وانت و سایر محصوالت جدید تولید کرد.

 استفاده از هوش مصنوعی
برای کنترل ترافیک

هوش مصنوعی می تواند ترافیک ش��هر را به ش��کل قابل توجهی 
کاهش دهد و مانع تجمع خودرو ها پشت چراغ قرمز شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تس��نیم؛ مدت هاست که 
استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل ترافیک شهرها مورد بررسی 

قرار گرفته و نتایج خوبی از آزمایش ها به دست آمده  است.
مقام��ات آمریکایی در نهایت به این نتیجه رس��یده اند تا از هوش 

مصنوعی برای کنترل ترافیک استفاده کنند.
طرح اس��تفاده از هوش مصنوعی برای کنترل ترافیک در ش��هر 
الس وگاس آغاز ش��د؛ برای ای��ن منظور دوربین ها و سنس��ورهای 
خاص راهنمایی و رانندگی در س��طح شهر نصب می شود تا بتوانند 
به هوش مرکزی برای تصمیم گیری کمک و تصمیم گیری را تسهیل 
کنند.  با نصب این دوربین ها و سنس��ورها زمان قرمز یا س��بز بودن 
چ��راغ راهنمایی با توجه به حجم خودرو های پش��ت چراغ و میزان 
تأثیر انباشت خودرو در خیابان های اطراف چراغ راهنمایی بستگی 
دارد. این فن��اوری می تواند تقاطع های هوش��مندی ایجاد کند که 
الگ��وی حرکت��ی خودروه��ا در آن تغییر کرده و منج��ر به کاهش 

ترافیک در آنها شود.
همین الگو قابل اس��تفاده در شهرهای ش��لوغ و پرترافیک مانند 
تهران اس��ت تا بتوان به صورت هوش��مند میزان ترافیک در آنها را 

کاهش داد.

ی��ک کارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت گران تر ش��دن بنزین، ای��ن جهت را به 
س��رمایه گذاران می دهد که بازار خودرو ظرفیت افزایش قیمت سه برابری را دارد و 

احتمال دارد این امر سبب گران تر شدن خودرو شود.
به گزارش افکارنیوز، امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تیتر داغ، اظهار داشت: در شرایط فعلی هیچ گونه 
رابطه مس��تقیمی بین قیمت خ��ودرو و قیمت بنزین وجود ن��دارد و هیجان های 

خودرویی در بازار ادامه دار است.
کاکای��ی افزود: در رابطه با هزینه های خودرو ب��ا توجه به قیمت های پایه ای که 
وجود دارد و ارزانی بسیار زیاد قیمت قبلی بنزین، در حقیقت مسئله ارتباط افزایش 
قیمت خودرو با افزایش قیمت بنزین منتفی اس��ت، زیرا بنزین بس��یار ارزان بود و 
االن مقداری گران ش��ده است و درست است که نسبت به قیمت قبلی آن افزایش 
س��ه برابری داش��ته است، اما نس��بت به قیمت اصلی آن در برابر هزینه های تولید 

ناچیز است.
وی اظهار داش��ت: قیمت بنزین در لحظه اثر نمی گذارد اما افزایش قیمت بنزین 

یک نکته را به بازار سرمایه و عامه مردم نشان می دهد.
این کارش��ناس  صنعت خودرو ادامه داد: از س��ال 96 پایه پولی ما به یک س��وم 
قیمت واقعی خود نزول پیدا کرده است، در برابر این موضوع اولین اتفاقی که افتاد، 

قیمت سکه و ارز در اوایل سال 9۷ باال رفت.
کاکایی ادامه داد: درخصوص موضوع افزایش قیمت س��که عده ای از کارشناسان 
گفتند که این رقم باال است و دولت برای اینکه بگوید چیزی تغییر نکرده شروع به 

تزریق سکه به بازار داخلی کرد و این کار دولت به یک فاجعه شد و طالی مملکت 
حراج شد.

وی افزود:  در اوایل سال 9۷ سکه از قیمت  یک ونیم میلیون تومان به 4 میلیون 
رس��ید و علی رغم تبلیغ سکه همانجا مش��خص شد که ارزش پول ملی عمال یک 

سوم شده و در ادامه آن یک سری کاال، مواد معدنی و غذایی قیمتش باالتر رفت.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: دولت برای آنکه بتواند بازار را کنترل کند خیلی 
جاها با دس��تور قیمت ها را س��رجای خود نگه داش��ت و خیلی از جاها با شکست 

مواجه شد.
دلیل شکست دولت در کنترل بازار سرمایه

این کارشناس  صنعت خودرو  افزود: دلیل شکست دولت در کنترل بازار این بود 
که پول ملی در مجموع به یک سوم ارزش خود رسیده است.

وی بیان کرد: در این مدت تنها خودرو بود که با دستور یک ونیم تا دو برابر شد 
و بنزین افزایش قیمت تا چند رو گذشته نداشت که این کاال هم با افزایش قیمت 

مواجه گشت.
کاکایی تأکید کرد: این موضوع به این معنا اس��ت که قیمت خودرو  با توجه به 
هیجان ه��ای خودرویی به زودی ظرفیت آن را دارد که تا س��ه برابر ش��دن قیمت 

پیش رود.
وی ضمن اشاره به رشد بازار بورس و بازار مسکن در سال های اخیر گفت: بورس 
هم در بازار س��رمایه از ابتدای امس��ال تاکنون حدود ۷0 تا ۸0درصد ارزشش باالتر 

رفته است، زیرا در این مدت سرمایه ها به سمت بورس رفت.

در 2 ماه گذشته بازار خودرو ثبات داشت
وی تأکید کرد: معنای اینکه بنزین هم س��ه برابر ش��ده این اس��ت که متاسفانه 
این جهت را به س��رمایه گذاران می دهد که بازار خودرو ظرفیت افزایش قیمت سه 
برابری را دارد و احتمال دارد این امر سبب گران تر شدن خودرو شود و با توجه به 
محدودیت های��ی که در صنعت تولید خودرو بازار داریم، به این نکته توجه داش��ته 
باشید که روند تولید این صنعت باالتر هم رفته است و بیشتر از این زورش نمی رسد 

و با کوچکترین تحریک از سمت سرمایه گذاران قیمت ها باال می رود.
آیا  افزایش قیمت خودرو ادامه پیدا می کند؟

این کارش��ناس خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار تهران نیوز درخصوص افزایش 
قیمت خودرو ادامه دار اس��ت یا خیر گفت: در جواب این سوال باید گفت نمی توان 
پیش بینی کرد که آیا این اتفاق رخ می دهد یا خیر اما می  توان سطح افزایش قیمت 

را سه برابر پیش بینی کرد.
کاکایی بیان کرد: اگر دولت بتواند مش��کالت خودروسازان و قطعه سازان را حل 
کند و میزان تولید باالتر رود، باید به این نکته توجه داشت که از منظر توان خرید، 
م��ردم چنین چیزی را کش��ش ندارند و االن به طور ع��ادی در یک رکود کامل به 
س��ر می بریم و اگر هجوم سرمایه گذاران در بازار سرمایه نبود االن قیمت پراید ۵0 
میلیون تومانی هیچ توجیهی نداش��ت و عمال کس��ی خرید و فروش نمی کرد و در 
حال حاضر کس��انی که خرید و فروش می کنند بیش��تر کسانی هستند که نیاز به 
سرمایه گذاری دارند نه مصرف و متاسفانه شرایط موجود اقتصادی در یک وضعیت 

خاص است و ربطی به قیمت بنزین ندارد اما هیجانات خودرویی فعال ادامه دارد.

هیجان های خودرویی در بازار ادامه دار است

 به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از  فارس، محس��ن 
هاشمی رئیس شورای شهر تهران در حاشیه یکصد و هفتاد و هشتمین 
جلسه ش��ورای شهر درباره جلسه هم اندیش��ی دیروز با شهردار تهران 
گفت برنامه های عملیاتی اولویت محور و تحقق پذیر در این جلسه مطرح 
ش��د تا از این طریق سیاس��ت بودجه س��الیانه را بنویسم. کمیسیون ها 
جداگانه نظرات ش��ان را مطرح و رایزنی های الزم با ش��هرداری در حال 
انجام اس��ت. برخی از متون نیاز به اصالح دارد که اقدامات در دس��تور 

کار قرار گرفته است.
وی اف��زود: اضافه ش��دن ی��ک نفر به کمیس��یون نامگ��ذاری معابر و 
خیابان ه��ای ته��ران و قرار گرفت��ن نظ��ر ش��ورایاران در نامگذاری ها 
همچنین الزام شهرداری به پیگیری ثبت منطقه توچال از دیگر اقدامات 
انجام گرفته در جلس��ه روز گذش��ته شورای ش��هر بود که البته 1۳ بند 

مدنظر بوده و پس از حضور من ادامه بندها بررسی می شود.
رئیس ش��ورای ش��هر تهران در مورد افزایش ن��رخ بنزین و ضرورت 
توسعه حمل و نقل عمومی گفت:  حمل و نقل عمومی جزو اولویت های 
یک ش��هرداری تهران اس��ت و تاکنون پیگیری های زیادی انجام گرفته 

اس��ت خوش��بختانه دو مصوبه در س��ال 9۷و 96 از دولت اخذ کردیم و 
در ش��ورای اقتصاد تصویب شده است. وی گفت:  براساس مصوبه ای که 
در س��ال 96 از دولت گرفتیم هزار واگ��ن قطار مترو باید برای پایتخت 
خریداری ش��ود که البته به دلیل مش��کالت تحریمی و فاینانس��ی این 
موضوع صورت نگرفته است. رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: 
براس��اس مصوبه سال 9۷ نیز ش��ورای اقتصاد باید برای تامین 19 هزار 
اتوب��وس برای ناوگان حمل و نقل عمومی کالنش��هرها اقدام کند که ۵ 
هزار مورد آن مربوط به تهران اس��ت و ش��هرداری به ش��دت پیگیر آن 
هس��تیم. هاش��می با تاکید بر اینکه بیش از 20 هزار میلیارد تومان از 
دولت جهت توس��عه حم��ل و نقل عمومی درخواس��ت کرده ایم، گفت: 
متاس��فانه به دلیل ناهماهنگی ه��ا در وزارت صمت،  کش��ور،راه ، بانک 
مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق ذخیره ارزی، برنامه ها اجرایی 
نشده اس��ت. وی گفت:  این موضوع را از معاون اول رئیس جمهور آقای 
جهانگیری خواس��ته ایم ولی باید توجه داش��ت تاکنون سابقه نداشته از 

دولت چنین مصوبات موفقی داشته باشیم.
رئیس ش��ورای ش��هر تهران درب��اره اینکه چرا علیرغم قول مس��اعد 

ش��هرداری جهت راه اندازی ایستگاه های مترو در هر ماه موضوع محقق 
نش��ده اس��ت، گفت: این مسئله در جلسه شورای ش��هر و شهردار طی 
هم اندیش��ی مطرح ش��د. ایس��تگاه هایی آماده افتتاح اس��ت که من از 
ش��هرداری خواهش می کنم که هر کدام از این ایستگاه ها که افتتاح آن 

امکان پذیر است را مدنظر قرار دهند.
هاشمی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه با افزایش نرخ بنزین 
ترافی��ک در تهران چگونه رقم خورده،  گف��ت: افزایش نرخ بنزین ورود 
خودروهای اقماری و اطراف تهران را به پایتخت کاهش داده و ترافیک 
صبح کمتر شده البته از ساعت 9 صبح به بعد هم کاهش ترافیک برای 

همه محسوس است.
رئیس ش��ورای شهر تهران در پاسخ به س��ؤال دیگری مبنی بر اینکه 
اغتشاشات اخیر چقدر خسارت به شهرداری وارد کرده است  و چه تعداد 
اتوبوس و دوچرخه آس��یب دیده گفت: امروز در جلس��ه هم اندیش��ی با 
ش��هردار این مسئله بحث شد و قرار بر این گرفت که شهرداری گزارش 
کاملی ارائه دهد تا اگر نهادهای امنیتی و استانداری قرار است بودجه ای 

جهت رفع آسیب ها بدهند به شهرداری تعلق گیرد.

رئیس کمیس��یون آموزش مجلس از رئیس جمهور خواس��تار تثبیت قیمت ها 
ش��د و گفت اگر امکان دارد س��همیه بنزین به 90 تا 100 لیت��ر افزایش یابد تا 

مردم دچار مشکل نشوند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، محمدمهدی زاهدی در نشست علنی 
روز یکش��نبه ، ۳ آذرماه مجلس شورای اس��المی در نطق میان دستور با تبریک 
هفته بس��یج، گفت: بس��یج شجره طیبه ای اس��ت که امام خمینی ) ره ( دستور 
ایج��اد آن را ص��ادر کردند و امروزه ش��اهد اثرگذاری بس��یج و تفکر و مدیریت 

بسیجی در عرصه های مختلف اقتصادی و امنیتی هستیم.
رئی��س کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اس��المی با یادآوری 
س��همیه بندی و افزایش ن��رخ بنزین خطاب به رئیس جمه��ور، افزود: بر همگان 
روش��ن شد که در اجرایی شدن یک طرح بی تدبیری از سوی دولتمردان به اوج 
رس��ید و ناامیدی مردم از مدیران ارش��د اجرایی به ش��دت کاهش یافت؛ چرا از 
سال اول ریاست جمهوری براساس قانون نسبت به عملیاتی کردن این کار اقدام 

نکردید تا اینکه به صورت جهشی و ناگهانی انجام شود.

وی ادامه داد: شبیه این طرح در دولت های نهم و دولت اجرا شد؛ همان دولتی 
ک��ه بارها از بی تجربگی و ناکارآمدی آن س��خن گفتید ام��ا آن دولت 100اقدام 
عمل��ی پیش از اجرایی کردن طرح انجام داد تا اقناع خبرگان، نخبگان و اجماع 
طبقه محروم و مستضعف فراهم و آن طرح با کمترین تبعات به خوبی اجرا شود.
نماین��ده مردم کرم��ان و راور در مجلس دهم با مورد خطاب قرار دادن رئیس 
جمهور، تصریح کرد: آیا مردم��ی که می خواهید درآمد حاصل از افزایش قیمت 
س��وخت را به آنها برگردانید نامحرم بودند؟ آیا مجلس ش��ورای اسالمی نامحرم 
اس��ت؟ آیا مراجع عظام تقلی��د، ائمه جماعات و روحانیت نامحرم هس��تند؟ آیا 
نخبگان، دانشگاهیان و فرهنگیان نامحرم هستند؟ آیا طبقه مستضعف کشور که 
انقالب مدیون آنها است نامحرم بودند؟ شما که امنیتی ترین دولت پس از انقالب 
را تش��کیل دادید چگونه متوجه مس��ائل امنیتی ناشی از تبعات اجرای این طرح 

آن هم به این شیوه نبودید؛ جای تأسف و تعجب است.
زاهدی یادآور شد: دیگران در خارج از کشور و از جمله اردوغان، رئیس جمهور 
ترکی��ه پیش از هفته بروز حادثه آن را حتی ب��ه صورت علنی اعالم کرده بودند 

اما ش��ما و تیم ش��ما آن را جدی نگرفت و تعجب برانگیزتر این اس��ت که در آن 
روز مجمع تقریب مذاهب اسالمی به مناسبت هفته وحدت از کشورهای مختلف 
اس��المی مهمان داش��ت و آن مهمانان به حضور مقام معظم رهبری رسیدند تا 
پیام وحدت را به دنیا صادر کنند اما در آن روز ش��اهد اغتشاش��ات بودیم تا به 
دنیا موضوع دیگری و آن اغتش��اش و عدم وحدت در کش��ور را صادر کنند؛ آیا 
فکر نمی کنید که نفوذی هایی باعث شدند چنین اقدامی در آن روز صورت گیرد.

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس خطاب به رئیس جمهور، ادامه داد: 
امی��دوارم بتوانی��د جواب دهید و از ق��وه قضائیه انتظار می رود ب��ه این موضوع 
رس��یدگی کند؛ جناب روحانی! چرا دولت ش��ما کارت سوخت را حذف کرد که 
ضمن ایجاد خسارت زیاد از جمله قاچاق سوخت به منافع ملی ضرر بزند؟ بارها 
از فس��اد در دو نرخی بودن قیمت ها س��خن راندید؛ چرا خود دچار آن ش��دید؟ 
چ��را وزارت نف��ت به تولید محصوالت از نفت خام روی نی��اورد تا از قبل تحریم 
نفت دچار مش��کل نشویم؛ اگر تنوع فرآورده های نفتی داشتیم هیچ گاه از تحریم 

نفت نگران نبودیم.

کاهش ترافیک پایتخت با افزایش نرخ بنزین

در صورت امکان سهمیه بنزین به 90 تا 100 لیتر افزایش یابد
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کسب و کارامـروز۸

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه س��فر خود به ش��رق استان 
مازندران، در نشس��ت »رونق تولید و اقتصاد دانش بنیان« با حضور اس��تاندار و 
جمعی از فعاالن اقتصادی و فناور حضور یافت تا با فعاالن زیس��ت بوم نوآوری 

استان گفت وگو کند. سورنا ستاری در این جمع، 
ب��ا بیان اینکه اس��تان مازن��دران از ظرفیت های 
نهفته بس��یاری در توس��عه اقتص��اد دانش بنیان 
برخ��وردار اس��ت، گف��ت: راه نج��ات و ظرفیت 
بالقوه کش��ور برای پیش��رفت دیگ��ر معطوف به 
منابع زیرزمینی نیس��ت. بلکه ای��ن موفقیت، در 
خالقی��ت و نوآوری جوانانی تعریف می ش��ود که 
میدان دادن به توانمندی های شان می تواند باری 
از دوش جامعه بردارد و ارزش افزوده خلق کند.

ستاری، دانشگاه ها را آغازگر تحول های اساسی 
جامعه در مسیر دانش بنیان شدن دانست و گفت: 
تعداد باالی دانشجو و عضو هیأت علمی دانشگاه، 
موهبتی اس��ت که اس��تان مازندران باید با تکیه 

بر این س��رمایه ارزش��مند، توس��عه پایدار خود را پایه ریزی کند. استانی که از 
چنین س��رمایه ارزشمندی برخوردار است باید به بهترین نحو از آن بهره ببرد 
و ای��ن کار با تغییر نگرش ها از اقتصاد خام فروش که صرفاً دارایی های مادی را 

ارزش می داند به سوی اقتصادی که پایه و اساس اش نیروی انسانی و خالقیت 
اوست، ممکن می شود. رئیس بنیاد ملی نخبگان، نوآوری را خالق ارزش افزوده 
دانس��ت و گفت: به مدد نوآوری فعاالن ش��رکت های دانش بنیان، داروهایی در 
کش��ور تولید می ش��ود که هر ویال چندگرمی 
ای��ن داروه��ا، ارزش فراتر از ده ها بش��که نفت 
خ��ام دارد؛ موضوعی که نش��ان می دهد ارزش 
اف��زوده واقع��ی نه در کمیت، بلک��ه در نوآوری 
و فن��اوری نهفته اس��ت. س��تاری، با اش��اره به 
اینکه تولی��د داروهای پیش��رفته، از مهم ترین 
حوزه های فعالیت شرکت های دانش بنیان است، 
گفت: 9۸درصد از داروهای انس��انی کش��ور در 
داخل تولید می ش��ود. وی همچنین از اهمیت 
ریل گذاری برای خودکفایی و تولید دانش بنیان 
نیازهای کش��ور در حوزه غذا و داروی حیوانی 
گفت و ادامه داد: در این مسیر قدم های بزرگی 
برداش��ته ش��ده و در حال هدایت شرکت های 
دانش بنیان به س��مت این حوزه هس��تیم. اس��تان مازندران نی��ز در این حوزه 
از ظرفیت های خوبی برخوردار اس��ت که به کمک ش��رکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها به تولید محصول، ارزش افزوده و اشتغال منجر می شود.

مدیر ایجاد و توس��عه پردیس��های پارک علم و فناوری و امور ش��رکت های 
دانش��گاه آزاد اسالمی گفت پارک علم و فناوری این دانشگاه به شدت در حال 
توس��عه است. محسن قیصری در گفت وگو با ایس��نا، استان مرکزی را یکی از 

اس��تان های مهم و اس��تراتژیک کشور از حیث 
صنعت دانس��ت و اظهار کرد: اس��تان مرکزی 
یکی از قطب های صنعت کش��ور است و بعضی 
از ش��رکت های بزرگ آن در س��طح دنیا کامال 
شناخته ش��ده هس��تند، اما متاس��فانه در حال 
حاضر دانشگاه آزاد این استان جایگاه خوبی در 
حوزه فناوری در بین دانش��گاه های آزاد سطح 
کش��ور ندارد و باید برای افزایش س��طح کیفی 

خود بیش از گذشته تالش کند.
وی افزای��ش س��طح کیف��ی دانش��گاه آزاد 
اس��المی اس��تان مرکزی در ح��وزه فناوری را 
مستلزم هماهنگی س��اختار مدیریتی استان با 
مجموع��ه مدیریتی این دانش��گاه عنوان کرد و 

افزود: بسیاری از واحدهای کوچک دانشگاه آزاد در سراسر کشور توانسته اند در 
زمینه فناوری به دستاوردهای خوبی دست پیدا کنند و مطمئنا استان مرکزی 
نیز با توجه به پتانسیل های باالی خود این توانایی را دارد که جایگاه خود را در 

سطح کش��ور باال ببرد. دانشگاه آزاد استان مرکزی باید از نسل اول دانشگاه ها 
عبور کند و با ایجاد فضاهای نوآوری و کارآفرینی، خود را در زمره دانشگاه های 

نسل سوم کشور قرار دهد.
وی ب��ا بیان اینک��ه پارک عل��م و فناوری 
سازمان دانش��گاه های آزاد اسالمی کشور به 
سرعت در حال توسعه است، خاطرنشان کرد: 
ما در این مجموعه س��عی داریم با حمایت از 
واحدهای فناور مس��تقر در پارک، بسترهای 
الزم را برای پرورش و تجاری  سازی ایده های 
دانش��جویی فراهم کنیم و در همین راستا با 
مراکز رشد ارتباط خوبی برقرار کرده ایم و در 
مباحث سرمایه گذاری، فروش و بازاریابی نیز 

تاکنون اقدامات خوبی انجام داده ایم.
قیصری با اش��اره ب��ه اینکه پ��ارک علم و 
فناوری س��ازمان دانش��گاه های آزاد اسالمی 
کشور، از جمله پارک های بسیار جوان موجود 
در کش��ور اس��ت، گفت: با توجه ب��ه جمعیت و بازار مصرف خ��وب این پارک، 
امیدواریم در طول چند س��ال آینده خبرهای خوبی از این مجموعه به واسطه 

واحدهای مستعد موجود در آن مخابره شود.

پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد به شدت در حال توسعه است»توسعه« با نوآوری جوانان »پایدار« می شود

براس��اس جدیدترین گزارش ش��اخص جهانی نوآوری در س��ال 
2019، ای��ران در دو ده��ه اخیر در تولید علم تحولی چش��مگیر 
داش��ته اس��ت. از جمله رتبه های قابل توجه ایران در این گزارش 

می توان به رتبه 4 در فناوری نانو اشاره کرد.
همچنین کس��ب رتبه 12 در زیس��ت مهندس��ی و رتبه هشتم 
زیس��ت مواد در سال 201۷ از جمله دستاوردهای دیگر کشورمان 

است که تاکنون به دست آمده است.
گزارش س��االنه شاخص جهانی نوآوری، وضعیت نوآوری در یک 
حوزه موضوعی را در کنار رتبه بندی کش��ورها بررس��ی می کند و 
چش��م اندازها و چالش ه��ای نوآوری در آن ح��وزه را مورد بحث و 
تحلیل قرار می دهد. گزارش س��ال 2019 شاخص جهانی نوآوری 
که حوزه س��المت را مورد بررس��ی قرار داده، برای اولین بار و در 
فصلی مس��تقل در گزارش یادشده به بررسی نوآوری های پزشکی 

در جمهوری اسالمی ایران پرداخته است.
زیس��ت بوم نوآوری سالمت کش��ورمان، یکی از محورهای مورد 

توجه این فصل از گزارش شاخص جهانی نوآوری بوده است.
این گزارش که با اش��اره به زیست بوم نوآوری در حال گسترش 
بخش س��المت در ایران، توس��ط مجموعه ای پویا از سیاس��ت ها، 
مشوق ها و نهادهای تنظیم گیر پش��تیبانی می شود، بیان می کند: 
»در زیس��ت بوم نوآوری س��المت ای��ران، هم افزایی مناس��بی بین 
سیاس��ت ها و تنظیم گیری ش��گل گرفته و به ص��ورت هم زمان از 
ط��رف عرضه و تقاضا نوآوری س��المت پش��تیبانی ب��ه عمل آمده 

است.«
براساس گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 2019، نوآوری 
در ط��رف عرضه ن��وآوری، زمینه را برای نوآوری ه��ای درون زا در 
بخش س��المت فراهم آورده در ش��رایطی که راه حل های متداول 
)واردات دارو و تجهی��زات پزش��کی( گران  قیم��ت و بعضاً به دلیل 

تحریم ها دشوار بوده است.
این گزارش به جایگاه ایران براس��اس ش��اخص توس��عه انسانی 
سازمان ملل )HDI( اشاره کرده و آورده است: متوسط طول عمر 
در ایران از ۵1.1 س��ال در دهه 1۳60 شمس��ی به ۷6.2 در سال 
1۳9۷ رسیده که افزایش قابل توجه 2۵ ساله در سه دهه گذشته 

را نشان می دهد.
براس��اس این گزارش، تالش های توسعه علم، فناوری و نوآوری 
ب��رای تحول در بخش س��المت به هم افزایی میان عرضه س��رمایه 
انسانی، ارتقای رژیم فناورانه و زیست بوم نوآوری منجر شده است.
نوآوری های پیش��رفته پزشکی از طریق آموزش پزشکی در حال 
گسترش، حمایت از تحقیق و توسعه در دانشگاه ها، بنگاه ها، خلق 

سیاست ها و زیست بوم حامی نوآوری در حال تکثیر است.
زیست بوم نوآوری س��المت در ایران توسط 19۳00 عضو هیأت 
علم��ی 6۵ دانش��گاه علوم پزش��کی، ۳۷4۵0 منتش��رات علمی و 
1۸۵9 درخواست ثبت اختراع در سال 201۸ پشتیبانی شده و از 
ظرفیت باالیی برای میزبانی پژوهش های پیچیده در حوزه سالمت 

برخوردار است.
شبکه توزیع یافته و کارآمد دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر 

کش��ور مسئول آموزش پزش��کی و نیز پژوهش  درخصوص مسائل 
سالمت و بیماری های منطقه ای هستند. این شبکه در 100درصد 
مناطق شهری و 9۸درصد مناطق روستایی، خدمات اولیه سالمت 

را در اختیار ایرانیان قرار داده اند.
طی��ف گس��ترده  و متنوع��ی از بازیگران در زیس��ت بوم نوآوری 
سالمت ایران نقش آفرینی می کنند که در این گزارش مورد توجه 

قرار گرفته است.
همچنین بیش از 1100 شرکت دانش بنیان، ۷۳9 مرکز پژوهشی 
از جمله انیستیتو پاستور، موسسه رازی و پژوهشگاه ملی مهندسی 
ژنتی��ک و زیس��ت فناوری، چهار پارک علم و فن��اوری و ۷۸ مرکز 
رش��د کس��ب و کار اختصاصی حوزه س��المت، به عالوه 2۷ پارک 
و 6۸ مرکز رش��د وابس��ته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که 
در حوزه های مرتبط با س��المت فعال هستند از بخش های دیگری 
هستند که گزارش ش��اخص جهانی نوآوری در زیست بوم نوآوری 

سالمت ایران مورد توجه قرار داده است.
براس��اس این گ��زارش، دفاتر مالکی��ت فکری ملی، اس��تانی و 
دانشگاهی، ۷9 مرکز نوآوری و 29 شتاب دهنده فعال در حوزه های 
مرتبط با س��المت در سراس��ر کش��ور، از دیگ��ر نقش آفرینان این 

زیست بوم پویا هستند.
گزارش ش��اخص جهانی نوآوری در س��ال 2019، راه کارهایی را 
برای تداوم روند توس��عه و ارتقای زیست بوم نوآوری حوزه سالمت 

در ایران پیشنهاد داده است.
این گزارش ب��ه نیاز به تغییر تدریجی نگاه جایگزینی واردات به 
توس��عه صادرات که تضمین کننده استمرار و موفقیت فعالیت های 
نوآورانه س��المت و نیز پوشش دهنده هزینه های تحقیقاتی توسعه 
داروها و تجهیزات پزش��کی س��اخت داخل و کس��ب درآمد ارزی 

خواهد بود اشاره کرده است.
براس��اس گزارش ش��اخص جهانی نوآوری در سال 2019، این 
روند در س��ال های اخیر از طریق  الزامات س��خت گیرانه تر مرتبط 
با تولید، آزمون، اس��تاندارد و ... در ایران شدت گرفته که نیازمند 

حمایت و تسریع بیشتر توسط دولت است.
گزارش یادشده همچنین بر لزوم تداوم اعتماد دولت به بنگاه های 
داخلی درگیر در نوآوری های پزش��کی تأکید کرده و معتقد است 
ای��ن روند همان طور که در گذش��ته ج��واب داده، باید حفظ و به 

صورت گسترده تری تقویت شود.
گزارش شاخص جهانی نوآوری حمایت دولت از شرکت بزرگ و 
با فروش باال در حوزه سالمت به صورتی ویژه و خارج از تشریفات 
اداری معمول را مورد اش��اره قرار داده اس��ت. مجمع پیش��گامان 
اقتصاد دانش بنیان که اخیراً توسط معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای حمایت ویژه از شرکت های برتر دانش بنیان طراحی 
و در حال پیاده س��ازی اس��ت، گامی اثرگذار در این حوزه ارزیابی 

شده است.
متنوعشدن سازوکارهای تأمین مالی نوآوری های پزشکی فراتر از 
مکانیزم های معمول و ریسک گریز وام، لیزینگ و تسهیالت بانکی 
ب��ه مکانیزم های ریس��ک پذیر مانند صندوق های س��رمایه گذاری 
خطرپذیر و س��رمایه گذاری خطرپذیر ش��رکتی ج��زو راه کارهایی 
است که گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 2019 برای ایران 

پیشنهاد کرده است.

زیراکس عزمی جدی برای تصاحب شرکت اچ پی دارد و طبق گفته  مدیرعامل آن، شاید 
برای پیشبرد اهداف خود مستقیما با سهامداران مذاکره کند.

بـه گزارش زومیت، زیراکس چندی پیش برای خرید اچ پی اقدام کرده و پیشـنهاد خود 
را به صورت رسـمی به هیأت مدیره  این شرکت ارسال کرد، ولی هیأت مدیره  اچ پی به اتفاق 
آراء با پیشنهاد رقیب قدیمی مخالفت کردند. اکنون زیراکس به نوعی تهدیدی جدی برای 
اچ پی، رقیبی بسیار بزرگ تر از خود فرستاده  و آن را تهدید کرده  است پیشنهاد خرید را 
به صورت مستقیم به سهامداران خواهد داد. چنین سبکی از خرید و ادغام در شرکت ها با 

اصطالح Hostile bid تعریف می شود.
مدیرعامل اچ پی عوض شد

نامه  جدیـد زیراکس به هیأت مدیره  اچ پی به صورت جدی از آنها درخواسـت می کند 
پیشـنهاد خریـد را مجددا بررسـی کننـد؛ در  غیر  این  صـورت، به صورت مسـتقیم با 
سهامداران وارد مذاکره می شود. معاون ارشد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل زیراکس، 
جـان ویسـنتین، در نامه  اخیر بـه رقیب قدیمی هیـچ دلیلی را برای تأخیـر در ادغام 

دو شـرکت منطقـی نمی داند. او در بخشـی از نامه می نویسـد: هیأت مدیـره  زیراکس 
مصمم اسـت برنامه  پیشـنهاد خرید اچ پی را بـا جدیت تا اجرای نهایـی پیگیری کند. 
مـا هیچ دلیلی برای تأخیر بیشـتر نمی بینیم؛ به همین دلیل، زیراکس برای نهایی شـدن 
هرچه زودتر خرید و ایجاد ارزش افزوده برای سـهامداران خود، مستقیما با سهامداران 
شما مذاکره خواهد کرد؛ مگر اینکه ما و شما تا پیش از ساعت 17 دوشنبه 25 نوامبر به 
توافقی دوسـتانه برسیم. پشتیبانی شدیدی که ما به خاطر پیشنهاد خود از سهامداران 
شما دریافت می کنیم، هرگونه شک و تردیدی را برای پیشبرد قرارداد و اتمام خرید در 

شما از بین خواهد برد.
داستان خرید اچ پی توسط زیراکس

زیراکـس در پیشـنهاد خریـد ابتدایی خود، قیمـت 22 دالر را برای هر سـهم اچ پی در 
نظـر گرفت که 77درصد از آن به صـورت نقد و 23درصد دیگر به صورت سـهام پرداخت 
می شـود. به هرحال هیأت مدیره  اچ پی با اجماع در برابر پیشـنهاد رقیـب مخالفت کردند 
و رقم پیشـنهادی را کمتر از ارزش خود دانسـتند. درواقع، از نظر آنها پیشنهاد زیراکس 

زیست بوم رو به رشد سالمت در ایران

زیراکس احتماال برای تصاحب اچ  پی مستقیما با سهامداران مذاکره خواهد کرد

دریچــه

رئیس پارک علم و فناوری اس��تان ایالم گفت س��ه ایده برتر اولین استارت آپ ویکند 
با موضوع سالمت و سبک زندگی منطقه ای غرب کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
معرفی شدند. کامران طاهرپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: 
در این رویداد ۳۸ ایده اولیه داوری ش��دند که در نهایت 10 ایده برتر در بخش نهایی 

مورد پذیرش قرار گرفتند.
 وی افزود: در این رویداد  که توس��ط مرکز رشد فناوری سالمت معاونت تحقیقات و 
فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایالم و با همکاری پارک علم و فناوری استان برگزار شد، 

126 نفر از استان های مختلف شرکت کردند.
وی افزود: این رویداد به مدت سه روز با حضور استان های ایالم، همدان، کردستان، 

کرمانشاه، لرستان، گلستان و مهاباد برگزار شد.

3 ایده برتر اولین استارت آپ سالمت 
و سبک زندگی ایالم معرفی شدند

کیارش فرتاش
 پژوهشگر معاونت سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دوشنبه
4 آذر 1398

شماره 1437
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مدیرعام��ل صندوق پژوهش و فناوری خراس��ان رضوی گفت دانش��گاه در 
مباحث علم و فناوری پرچمدار این حوزه محس��وب می ش��ود و نه تنها دانشگاه 
پرورش دهن��ده نیروی خالق، پژوهش��گر و مبتکر اس��ت بلک��ه از نظر امکانات 

زیرس��اختی دربردارن��ده امکان��ات پژوهش��ی و 
آزمایشگاهی  نیز است.

به گزارش ایس��نا، حمی��ده رضوی در همایش 
چگونگی تامین و اخ��ذ حمایت های مالی که در 
مرکز آموزش عالی کاش��مر برگزار ش��د، عنوان 
کرد: انتظ��ار داریم عمده پژوهش و تحقیقات در 
کشور توسط دانش��گاهیان انجام شود، همچنین 
بای��د نقطه آغ��از اس��تارت آپ ها و ش��رکت های 
ن��وآور، خالق و هس��ته های فناور و مراکز رش��د 

پژوهشگران دانشگاهی باشند.
وی ادام��ه داد: اگرچ��ه در دوره ای ب��ه خاطر 
تش��دید تحریم ها و یا افزایش نرخ ارز فشارهایی 
وارد ش��د اما خود این مس��ائل نیز برکاتی برای 

جامعه داش��ت و موجب ش��د در بس��یاری از حوزه ها رشد بس��یار چشمگیری 
داشته باشیم.

رض��وی اظهار کرد: کس��ب و کارهای جدید باید کش��ف و ب��ا همت و اراده 

جوانان، فعالیت در این حوزه ها بیش��تر شود، درواقع آخرین امید ملت ایران به 
این است که کسب و کارهای جدید و نوپا نتیجه دهد.

اگرچ��ه سال هاس��ت در حوزه ه��ای مختل��ف صنعتگ��ران و  وی گف��ت: 
تولیدکنندگان خدمات ارائ��ه داده اند، اما هنوز 
عقب هس��تیم و به رش��د و ش��کوفایی مطلوب 
دانش��ی،  حوزه ه��ای  در  چ��ون  نرس��یده ایم 
عرصه های فن��اوری، علوم بنیادی و کاربردی و 
در حوزه های جدید سرمایه گذاری الزم صورت 

نگرفته است.
مدیرعام��ل صن��دوق پژوه��ش و فن��اوری 
خراسان رضوی بیان کرد: در این راستا صندوق 
پژوهش و فناوری خراسان رضوی سعی می کند 
از نظر حمایتی و مالی تا جایی که ممکن است 

کمک های الزم را داشته باشد.
وی گفت: هرچند همه مش��کالت با توجه به 
حوزه مالی رفع نمی ش��ود و مش��کالت دست و 
پاگیر بس��یاری وجود دارد، اما مشکالت مالی یکی از دغدغه های اصلی افرادی 
اس��ت که طرح، ایده  و ابتکاری دارند و برای به ثمر رساندن آنها نیازمند منابع 

هستند.

یک مقام مسئول در بیمه مرکزی ضمن اعالم فعالیت 16۳ استارت آپ در صنعت 
بیمه گفت برای راه اندازی اس��تارت آپ بین ۵00 میلیون تا ۵ میلیارد تومان سرمایه 
الزم اس��ت. به گزارش ایس��نا، در جریان برگزاری نمایش��گاه بانک، بیمه و بورس در 

جزیره کیش نشستی با محور نحوه سرمایه گذاری در 
استارت آپ های بیمه ای به عنوان کانالی برای جذب 
سرمایه گذاری در صنعت بیمه با حضور مدیران بیمه 
مرکزی برگزار ش��د. در این نشس��ت رضایی- مدیر 
نظارت بر ش��بکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی - با 
اشاره به توسعه حضور استارت آپ ها در صنعت بیمه 
و اس��تقبال از آنها اظهار ک��رد: زمانی کمپین 6۵00  
نفری مقابله با اس��تارت آپ ها وجود داشت اما اکنون 
با حمایت بیمه مرکزی و پرداخت هزینه های خاص 
خ��ود به جایی رس��یدیم ک��ه در حال ت��الش برای 
توسعه اس��تارت آپ ها هستیم این در حالی است که 
در حال حاض��ر حدود 16۳ اس��تارت آپ در صنعت 
بیم��ه و در حوزه ه��ای مختلف از کارگ��زاران بیمه، 

افراد حقیقی و ش��رکت های بیمه ای فعالیت می کنن��د. وی در ادامه با بیان اینکه در 
راس��تای توسعه استارت آپ ها در صنعت بیمه، در اولین اقدام تفاهم نامه ای بین بیمه 
مرکزی و معاونت علمی، فناوری رئیس جمهور منعقد شد، گفت: در ادامه ساماندهی 

فعالیت استارت آپ ها مورد توجه قرار گرفت. این مقام مسئول بیمه مرکزی در مورد 
نحوه سرمایه گذاری در استارت آپ ها نیز گفت: باید دو مسیر فنی - بیمه و همچنین 
راه اندازی سایت و مباحث آی تی محور آن مورد توجه قرار گرفته و الزامی است. رضایی 
با اش��اره به س��رمایه الزم برای س��رمایه گذاری در 
استارت آپ ها نیز گفت: در دنیل از یک میلیون یورو 
تا 10۵ میلیون دالر در این زمینه س��رمایهگذاری 
می ش��ود ولی در ایران رقم سرمایهگذاری متفاوت 
اس��ت؛ به طوری که برای ش��روع کار با حدود۵00 
میلیون می ش��ود ولی اگر قرار باش��د اس��تارت آپ 
راه اندازی و برای آن تبلیغات و توس��عه انجام شود 

حداقل ۵ میلیارد تومان الزم است.
وی در مورد فعالیت استارت آپ ها در حوزه بیمه 
نیز گفت: واقعیت این است که گستردگی کار آنها 
بسیار بیش از این است که دیده می شود؛ به طوری 
که یک��ی از کارکردهای آنها این اس��ت که فروش 
سنتی را با سرعت بیشتری در فضای مجازی انجام 
می دهند. از سوی دیگر مقایسه نرخ انجام و امکان انتخاب به مشتری می دهد. برخی 
استارت آپ ها هم دیتاها را دریافت کرده و براساس آن تحلیل آماری انجام و در اختیار 

شرکت بیمه انجام می دهند، برخی مشاور بیمه گذار و برخی هم تلفیقی هستند.

چقدر سرمایه برای راه اندازی استارت آپ الزم است؟دانشگاه ها پرچمدار علم و فناوری هستند

اغتشاش��ات اخیر و قطعی اینترنت باعث تغیی��ر روند فعالیت برخی از 
کس��ب و کارهای اینترنتی شده است؛ آنها که مشتریان خود را در فضای 

مجازی از دست داده اند، به روش های سنتی گذشته روی آورده اند.
تا چند سال پیش هیچکس فکر نمی کرد که خبرهای قطعی اینترنت 
در ص��در بازدیده��ا قرار گیرد و قطعی اینترنت تا این حد زندگی مردم را 
تحت الش��عاع قرار دهد؛ به طوری که افراد مدام از هم بپرس��ند »اینترنت 

وصل شد؟«
پ��س از اعتراض ها به افزایش قیمت بنزی��ن، »اینترنت بین المللی« به 
دالیل امنیتی قطع شد و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد که 
برای حل مشکل سیستم بانکی، کسب  و کارهای اینترنتی و دسترسی به 

سایت های داخلی شبکه ملی اطالعات را راه اندازی کرده است.
در این میان بس��یاری از س��ایت های خرید و فروش آنالین که س��رور 
داخلی داش��تند کسب و کار خود را ادامه دادند البته چون در این سال ها 
مردم از طریق جس��ت وجو در گوگل به س��ایت موردنظر خود دسترسی 
می یافتند، آدرس س��ایت های داخلی را کسی به خاطر نداشت، بنابراین 

میزان فروش بسیاری از این سایت ها نیز در این مدت کم شد.
البته در این بین عالوه بر پژوهش��گران و دانش��جویان و ش��رکت های 
دانش بنیان، صفحات خرید و فروش اینترنتی و تبلیغاتی در اینس��تاگرام 

و تلگرام که در این فضا فعالیت می کردند به طور کامل متوقف شدند.
مریم دختر جوانی که پیش از این در اینس��تاگرام بدلیجات دست ساز 
خود را می فروخت به ایرنا، گفت: در روزهای اول فکر می کردم که قطعی 
اینترنت مقطعی اس��ت و خیلی زود دوباره وصل می شود و دوباره فعالیت 
خود را ش��روع می کنم اما وقتی اینترنت وصل نشد به این فکر افتادم که 

محصوالت خود را در قطارهای مترو بفروشم.
مهسا، که شاهد گفت وگو بود بیان کرد: من نیز در تلگرام کانال فروش 
پوشاک داشتم و از این طریق کرایه خانه را تامین می کردم اما در این چند 

روز که اینترنت قطع شد فروشی نداشتم و تقریبا بیکار بودم.

وی ب��ا ابراز نگرانی از ادامه قطعی اینترنت گفت: نگران هس��تم که با 
ادامه این روند مش��تری های خود را از دست بدهم و با صحبت هایی که 
با دوستان و آشنایان داشتم تصمیم گرفتم که با ادامه این روند کاالهای 
خود را در ایستگاه های مترو و حتی در خیابان های پررفت و آمد از سر 

بگیرم. 
در این راستا عضو هیات مدیره کسب و کارهای اینترنتی در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره میزان خسارت واردشده به کسب و کارهای 
اینترنتی، اظهار داشت: تاکنون برآورد دقیقی از میزان خسارت های قطعی 

اینترنت وجود ندارد و ارقامی که ذکر می شود تحلیل خود افراد است.
»رضا الفت نسب« بیان کرد: قطعی اینترنت موجب شده در حوزه کسب 
و کارهای اینترنتی ش��اهد اتفاقات مختلفی باشیم، در ابتدا سایت ها باال 
نمی آمد و پس از اینکه سایت های اینترنتی پایدار شد، کاربران تا حدودی 

به سایت هایی که هاست آنها در داخل بود دسترسی یافتند.
عضو هیاتمدیره کس��ب و کارهای اینترنت��ی گفت: موضوع دیگری که 
در این روزها مساله ساز بود، این بود که کاربران عادی در فضای سایبری 
ب��رای پیگیری موضوعات از موتورهای جس��ت وجو کمک می گیرند و در 
کش��ور ما نیز این رفتار وج��ود دارد و مردم به طور دائ��م از گوگل برای 
یافتن س��ایت های داخلی همچون دیجی کاال و علی بابا استفاده می کنند. 
این موضوع مهمی اس��ت که موجب ش��د تعداد زیادی کاربر نتوانند وارد 

وب سایت شوند و خریدی انجام نشود.
وی اضافه کرد: ایمیل ها نیز ابزار مهمی برای کسب و کارهای اینترنتی 
است که به دلیل قطعی اینترنت بسیاری از خریدها انجام نشد و فروش ها 
کم ش��د؛ به گون��ه ای که فروش برخی س��ایت های بزرگ نصف ش��د و 

سایت های کوچک تر نیز تا یک دهم و یک بیستم کاهش یافت.
عضو هیاتمدیره کسب و کارهای اینترنتی ادامه داد: حتی وب سایت هایی 
که در داخل شهرس��تان ها مدیریت می ش��دند به دلیل قطعی اینترنت و 

کمبود منابع و عدم دسترسی های الزم فروش آنها صفر شد.

دو شـرکت منطقـی نمی داند. او در بخشـی از نامه می نویسـد: هیأت مدیـره  زیراکس 
مصمم اسـت برنامه  پیشـنهاد خرید اچ پی را بـا جدیت تا اجرای نهایـی پیگیری کند. 
مـا هیچ دلیلی برای تأخیر بیشـتر نمی بینیم؛ به همین دلیل، زیراکس برای نهایی شـدن 
هرچه زودتر خرید و ایجاد ارزش افزوده برای سـهامداران خود، مستقیما با سهامداران 
شما مذاکره خواهد کرد؛ مگر اینکه ما و شما تا پیش از ساعت 17 دوشنبه 25 نوامبر به 
توافقی دوسـتانه برسیم. پشتیبانی شدیدی که ما به خاطر پیشنهاد خود از سهامداران 
شما دریافت می کنیم، هرگونه شک و تردیدی را برای پیشبرد قرارداد و اتمام خرید در 

شما از بین خواهد برد.
داستان خرید اچ پی توسط زیراکس

زیراکـس در پیشـنهاد خریـد ابتدایی خود، قیمـت 22 دالر را برای هر سـهم اچ پی در 
نظـر گرفت که 77درصد از آن به صـورت نقد و 23درصد دیگر به صورت سـهام پرداخت 
می شـود. به هرحال هیأت مدیره  اچ پی با اجماع در برابر پیشـنهاد رقیـب مخالفت کردند 
و رقم پیشـنهادی را کمتر از ارزش خود دانسـتند. درواقع، از نظر آنها پیشنهاد زیراکس 

به ضرر ذی نفع های اچ پی بود. به عالوه اچ پی در مقایسـه  با زیراکس شرکتی بسیار بزرگ تر 
محسوب می شود و با ارزش بازار 27 میلیارد دالری، تقریبا سه برابر زیراکس ارزش دارد.

هیأت مدیره  اچ پی در رد پیشنهاد زیراکس، کاهش درآمد آنها را به عنوان دلیلی منطقی 
بیان کردند. در بخشی از جوابیه  ابتدایی اچ پی می خوانیم:

مـا از کاهش درآمـد زیراکس از 2/10 به 2/9 میلیارد دالر در بـازه  زمانی 12 ماهه اطالع 
داریم که از ژوئن 201۸ شـروع شد. همین کاهش درآمد، سؤال های متعددی درباره  مسیر 
حرکت کسـب وکار شـما و چشـم اندازهای آتی برای ما ایجاد می کند. ما اعتماد کاملی به 
استراتژی خود داریم و همچنین از توانایی خود در اجرا و ایجاد ارزش پایدار طوالنی مدت 

برای اچ پی مطمئن هستیم.
همان طـور که در بخش قبلی خواندید، جان وینسـتین ضرب االجـل 25 نوامبر را برای 
توافق دو شـرکت مطرح کرد. طبق تهدید ارسال شده، هیأت مدیره زیراکس پس از مهلت 
مذکور به صورت مستقیم با سهامداران اچ پی مذاکره خواهد کرد. 25 نوامبر برابر با چهارم 

آذر است؛ درنتیجه می توانیم به زودی از اجرای احتمالی تهدید زیراکس باخبر شویم.

بازاِر کساد کسب و کارهای کوچک در فضای مجازی

زیراکس احتماال برای تصاحب اچ  پی مستقیما با سهامداران مذاکره خواهد کرد

یادداشـت

مراس��م رونمایی از کت��اب »نگاهی به تجارب زنان کارآفرین در ایران« فردا دوش��نبه 4 آذر 
همزمان با هفته جهانی کارآفرینی در شهر کتاب مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری 
مهر، کتاب »نگاهی به تجارب زنان کارآفرین« در مراسمی که همزمان با هفته جهانی کارآفرینی 
در نظر گرفته ش��ده،  روز دوشنبه 4 آذر در مرکز فرهنگی شهر کتاب رونمایی می شود. یکی از 
مهم ترین معیارها جهت ارزیابی توسعه کشورها میزان اهمیتی است که به زنان آن کشورها در 
زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داده می شود. این کتاب به کوشش انجمن زنان 
مدیر کارآفرین چاپ شده و در معرفی چند تن از زنانی است که توانسته اند کسب و کاری بومی 
در زمینه های مختلف در یکی از استان های آذربایجان غربی، کردستان، لرستان، ایالم، سیستان 
و بلوچستان، خراسان جنوبی، خوزستان و هرمزگان راه اندازی کنند و گامی در راستای پیشرفت 

و توسعه اقتصادی منطقه  خود بردارند.

کتاب »نگاهی به تجارب زنان کارآفرین 
در ایران« رونمایی می شود
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در ش��ماره پیش��ین به 1۷ مورد از کلیدهای طالیی یک تبلیغ ماندگار 
اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

1۸-مقیاس ها را به بازی بگیرید 
برای نش��ان دادن و درکی درس��ت از میزان بزرگی و یا کوچک بودن یک 
چی��ز، قرار دادن آن در کنار مواردی هم س��ان می تواند تاثیر تصویر تبلیغاتی 
شما را افزایش دهد. در این رابطه توجه داشته باشید که اقدامات شما می تواند 
کامال حالت اغراق  آمیز را داشته باشد. علت این امر نیز به این خاطر است که 
هدف شما تنها نشان دادن مقوله اندازه خواهد بود که بدون شک به این شکل 
جذابیت کار افزایشی چشمگیر را پیدا خواهد کرد. برای مثال شرکت مینی 
)تولیدکننده انواع خودروهای کوچک و فشرده( در تبلیغی جالب محصول خود 
را در کنار کفش دوزک ها قرار داده است که با یکدیگر در حال باال رفتن از یک 
برگ هستند. در این رابطه توجه داشته باشید که در تصویر تنها، مقیاس و اندازه 
خودرو به خوبی نمایش داده نخواهد شد. با توجه به این امر که کوچک بودن 
خودروهای تولیدی این برند، بزرگ ترین مزیت آن محسوب می شود، به همین 
خاطر الزم است تا این امر به خوبی به نمایش گذاشته شود که قرار دادن تصویر 
در کنار مواردی که اندازه آنها به خوبی مش��خص است، از جمله راهکارهای 

جذاب در این زمینه محسوب می شود. 
19-تصاویر را برای خلق موردی جدید و مرتبط با هدف خود، 

ترکیب کنید 
افراد به خوبی هنگامی که هدف شما با مصداق ها ترکیب شود، منظور و 
پیام اصلی را دریافت خواهند کرد. برای مثال شرکت Lowe که در زمینه 
بهداش��ت و درمان فعالیت دارد، برای نشان دادن اهمیت شستن دست ها 
قب��ل از هر وعده غذایی، تصویر س��گی را در قالب یک نان کامل درآورده 
است. در زیر آن نیز این پیام به چشم می خورد، شما آن  چیزی را که لمس 
می کنید خواهید خورد. درواقع این عکس به خوبی موفق شده است تا پیام 

و مقصود اصلی موسسه مذکور را منتقل کند. 
20-نقاشی را به عکس اضافه کنید 

در م��وارد گذش��ته مش��اهده کردید که اطالع��ات تکمیلی یک عکس 
می تواند به وس��یله متن جبران شود. با این حال همواره متن قدرت بیان 
مقصود شما را نداشته و به همین خاطر توصیه می شود تا از نقاشی در این 
رابطه استفاده کنید. برای مثال Black Swan Life’s که در زمینه تولید 
تجهیزات دریانوردی و غواص��ی فعالیت دارد، در یکی از تصاویر تبلیغاتی 
خود، مردی در حال خواب را به نمایش درآورده است که با کمک نقاشی 
تجهیزات و محیط دریا پیرامون وی ش��کل گرفته اس��ت، به نحوی که به 
مخاطب این حس دست خواهد داد که وی مشغول غواصی است. درواقع 
هدف از این کار این بوده است که نشان دهد کار با محصوالت تولیدی این 
برند تا حدی راحت است که افراد حتی در خواب و با چشمانی بسته نیز 

می توانند این کار را انجام دهند. 
21-احساسات مخاطبان را مورد توجه قرار دهید 

ای��ن امر که بتوانید احساس��ات افراد را تحریک کنید، بدون ش��ک در 
تاثیر بیش��تر و شانس موفقیت کار شما، تاثیر خواهد داشت. در این رابطه 

توجه داشته باشید که افراد دو منبع برای اتخاذ تصمیمات خود دارند که 
اولی عقل و دومی احساس��ات آنها محسوب می-شود. بدون شک تحریک 
احساسات در مقایس��ه با قانع کردن عقل، کاری آسان تر بوده و به همین 
خاطر الزم است تا در تبلیغات خود آن را مورد توجه جدی قرار دهید. برای 
مثال شرکت Lowe که در موارد قبلی نیز در رابطه با آن صحبت شد، در 
تبلیغی دیگر فردی را به نمایش قرار داده اس��ت که با پاهایی قطع شده و 
روی ویلچر در حال نش��ان دادن عالمت دوربرگردان راهنمایی و رانندگی 
اس��ت. درواقع این عکس به خوبی پیامد عدم رعایت قوانین را نشان داده 
و مخاطب��ان را ب��ه حفاظت از خود برای تکرار نش��دن چنین رخدادهای 

دردناکی توصیه می کند. 
22-به موارد مورد نظر خود جنبه انسانی دهید

برای ارتباط برقرار کردن هرچه بهتر، افراد نیاز دارند تا گزینه مورد نظر 
شما را به خود نزدیک تصور کنند. برای رسیدن به این هدف، این امر که 
به محصوالت خود جنبه انسانی بدهید، بدون شک تاثیرگذار خواهد بود. 
برای مثال ش��رکت پست  M&C Saatchi تصویری از متن یک پیام را 
به نمایش گذاشته است که به شکل یک انسان درآمده و خواننده خود را 
در آغوش گرفته است. منظور از این تصویر نیز این است که یک پیامی که 
در مدت زمانی کوتاه به دست خواننده برسد، می تواند تاثیری معادل یک 

دیدار مستقیم را داشته باشد. 
23-از موارد ساده به شکلی خالقانه استفاده کنید 

بدون ش��ک تبلیغات می��دان بروز خالقیت ها اس��ت. در این رابطه این 
امر که از موارد بس��یار س��اده اس��تفاده کنید، خود جذابیت بسیار باالیی 
را به همراه خواهد داش��ت. میزان موفقیت این امر به حدی اس��ت که با 
نگاه��ی به تبلیغات خالقانه و نوآورانه برتر، با تعداد بی-ش��ماری از موارد 
کامال س��اده مواجه خواهید ش��د. در این رابطه سازمان حمایت از محیط 
زیس��ت)World Wildlife Federation( تصویر دستی را به نمایش 
گذاشته است که روی آن تصویر حیوانات جنگل نقش بسته است. درواقع 
هدف اصلی از این اقدام، نشان دادن این است که دیده شدن و حفظ این 
حیوانات، کامال به دست  ها و اقدامات تک تک افراد بستگی خواهد داشت. 
24-برای توجه به جزییات موجود در یک تصویر، آن را در جهت 

مورد نظر خود ویرایش دهید 
ویرایش های تصاویر از جمله ابزارهایی محس��وب می ش��وند که به شما 
کمک خواهند کرد تا دس��ت ش��ما برای بیان منظور خود کامال باز باشد. 
در ای��ن رابطه جولیان وات)مدیر اجرایی کمپین آگاهی عمومی( تصویری 
از ی��ک زن را ب��ه نمایش گذاش��ته اس��ت که درون آن جنگل��ی در حال 
سوختن قرار داده ش��ده است. منظور از این تصویر ترکیبی نیز این است 
که آتش سوزی جنگل ها در نهایت به نابودی نسل بشر منجر خواهد شد. 
بدون ش��ک س��هل انگاری های انس��انی خود از جمله عوامل مهم در این 
آتش سوزی ها محسوب می-شود که این تصویر کامال مرتبط با هدف است. 

25-از آیکون های محبوب برای جلب نگاه افراد استفاده کنید 
بدون ش��ک افراد برخی چیزها را در طول روز بیش��تر مشاهده خواهند 
کرد. همین امر نیز باعث می شود تا چشم افراد به آنها عادت کرده و قدرت 
تشخیص موارد مذکور به شدت افزایش یابد. شما نیز می توانید در تبلیغات 
 Leiaute خ��ود از این ویژگی جالب اس��تفاده کنید. برای مثال ش��رکت

Propaganda که در زمینه حفاظت از گونه ها در حال انقراض در کشور 
برزی��ل فعالیت دارد. برای کاهش میزان تصادف��ات رانندگان با حیوانات، 
دس��ت به اعمال تغییرات��ی روی تابلوه��ای راهنمای��ی و رانندگی زده و 
آیکون های شبکه-های اجتماعی محبوب را جایگزین عالمت های موجود 
و رای��ج آن کرده اس��ت. میزان ظرافت این امر به حدی اس��ت که ضمن 
حفظ پیام تابلو اعالنات، افراد به علت به کار بردن آیکون های ش��بکه های 
اجتماعی که روزانه چندین بار با آنها س��روکار دارند، با س��رعت بیشتری 
پیام ها را مش��اهده می کنند. جالب اس��ت بدانید که پس از اجرایی شدن 
این طرح، میزان تصادفات در این زمینه با کاهشی چشمگیر در مقایسه با 

سال های گذشته مواجه شد. 
26-از مفاهیم موجود برای بیان پیام خود استفاده کنید

در این رابطه ش��رکت تولیدکننده سس های تند Tabasco به شکلی 
کامال حرفه ای عمل کرده و برای بیان میزان تندی محصوالت خود دهان 
و لب فردی را به ش��کل یک کوه به نمایش گذاش��ته اس��ت که روی آن 
مواد مذاب در حال جوشش هستند. درواقع پیام این تصویر با یک رخداد 
طبیعی پیوند خورده اس��ت تا مفهوم مورد نظر به شکلی بهتر و در قالبی 

جذاب تر ارائه شود. 
27-از خود محصوالت تولیدی به شکلی خالقانه برای بیان پیام 

خود استفاده کنید 
از این روش، ش��رکت تولیدکننده ماکارونی Barilla اس��تفاده مطلوب 
را برده اس��ت. درواقع در تصویر تبلیغاتی این شرکت، رشته های ماکارونی 
به ش��کل منور و آتش بازی درآمده است و در پایین آن سال نو را تبریک 

گفته اند که در نوبه خود بسیار جذاب است. 
2۸-از عناصر فانتزی نیز استفاده کنید 

در این رابطه شرکت تولیدکننده مایه چاه باز کن Farenheit تصویری 
از موارد بیرون آمده از یک دریچه یک چاه را به نمایش درآورده است که 
به شکل یک فیل عظیم الجثه است. این تصویر به خوبی ضرورت استفاده 
ماهانه از این محصول برای جلوگیری از ازدحام آشغال ها در لوله و شبکه 

فاضالب را به نمایش درآورده است. 
29-کیفیت کار خود را به رخ بکشید 

در ای��ن زمینه ش��رکت چ��اپ Blomberg از یک مت��ن برای تصویر 
تبلیغاتی خود اس��تفاده کرده است که در آن متنی را به نمایش قرار داده 
است که جا افتادن یک عبارت آن باعث شده تا مفهوم کامال دگرگون شود. 
در پایین آن نیز اشاره شده است که اطمینان حاصل کنید اخبار درست به 
ش��کلی درست به چاپ می رسد. بدون شک این امر به خوبی اهمیت یک 

چاپ درست و کامل را به اثبات رسانده است. 
30-از نقاشی ها و وقایع معروف تاریخی برای بیان منظور خود 

استفاده کنید 
در این زمینه شرکت لگو)اولین و بزرگترین شرکت تولیدکننده لوازم بازی 
و س��رگرمی( تصویری از نقاشی معروف آفرینش آدم )اثر مایکل آنجلو( را به 
نمایش گذاش��ته است که در آن از تصویر دست اسباب بازی و دست کودک 
استفاده شده است. بدون شک مفهوم موجود در نقاشی موجود، به خوبی توسط 

این تصویر نیز در راستای هدف تجاری شرکت مذکور انتقال یافته است.  
canva :منبع

بهترین و بدترین کمپین های برندینگ 201۸
برندها هر سال میلیاردها دالر برای کمپین های تبلیغاتی هزینه می کنند 
اما این دلیلی بر موفقیت آنها نیس��ت. در س��الی که گذشت، کمپین کدام 
برند ها بهترین بوده اند؟ هر سال میلیارد ها دالر در برندینگ سرمایه گذاری 
می ش��ود. برخ��ی از آنها خوب و جذاب هس��تند، اما برخ��ی دیگر عالوه بر 
هزینه  زیاد، عملکرد چندان خوبی ندارند. در سالی که گذشت، بسیاری از 
برندها روی سبک خودشان سرمایه  گذاری کرده و برخی دیگر از روش های 
شناخته ش��ده و معروف کمک گرفتند. در ادامه  این مقاله  به بررسی تعداد 
بیشتری از بهترین و بدترین کمپین های تبلیغاتی در سال اخیر می پردازیم.

بهترین ها
1- کمپین الکساندریا اوکاسیو کورتز

یکی از داس��تان های موفق سیاسی سال گذش��ته، موفقیت الکساندریا 
اوکاس��یو کورتز، دموکرات سوسیالیس��ت است. او توانس��ت با یک بودجه  
200 هزار دالری، رقیب خود یعنی جو کراولی را با بودجه  ۳میلیون  دالری 
شکس��ت دهد. او 29س��ال دارد و جوان ترین شخصی است که تابه حال در 
کنگره حضور پیدا کرده اس��ت. دلیل موفقیت او چیس��ت؟ یکی از دالیل 
 Tandem Design موفقیت او، تبلیغات فوق العاده خوبی است که شرکت
NYC برای او انجام داد. در این کمپین از زبان بصری جنبش های مردمی 
استفاده شده بود که پیشتر توسط فعاالن مدنی و کارگری مانند دولورس 
هورتا و سزار چاوزی استفاده شده بود. این کمپین تبلیغاتی بعد از تبلیغات 
اوباما در س��ال 200۸ به یک��ی از امیدوارکننده ترین، متحول کننده ترین و 

الهام بخش ترین کمپین های تبلیغاتی سیاسی تبدیل شد.
2- اوبر

ش��رکت تبلیغاتی Wolff Olins، لوگوی قدیمی اوبر را به یک لوگوی 
قابل درک با مفهومی دوستانه تبدیل کرده است. از آنجایی که ارزش سهام 
این ش��رکت بعد از انتشار چند داستان در سال های گذشته به شدت پایین 
آمد و آیکون مداری شکل آن معنای خاصی نداشت، تغییرات جدید حرکت 
هوشمندانه ای بود که این برند را بیشتر از گذشته در دسترس کاربران نشان 

می دهد و آن را برای عرضه  عمومی سهام در آینده آماده می کند.
3- گوگل

چگونه متوجه شویم محصوالتی که توس��ط گوگل ارائه می شوند، واقعا 
توس��ط این شرکت منتشر شده اند؟ این مسئله نه تنها مشکل گوگل؛ بلکه 
یکی از بزرگ ترین مشکالت شرکت های بزرگ و در حال رشد است، اما ابزار 
تم متریال جدید گوگل، رنگ ها و انحناهایی که به نام گوگل می شناسید را 
در هر بیت از رابط آن ترجمه می کند. متریال تمینگ ابزاری معرفی شده از 

سوی گوگل است که تمامی برندها می توانند از آن استفاده کنند.
Toys »R«  Us 4- اسباب بازی فروشی

بسته ش��دن فروشگاه های Toys »R« Us یکی از بدترین شکست های 
برندهای دنیای خرده فروشی در سال 201۸ بود، اما پیش از اینکه این غول 
Lippi -  سسباب بازی چند تکه شده و فروخته ش��ود، از آژانس تبلیغاتی
cott برای بازس��ازی برند کمک گرفت. بازسازی برند با ارائه  مجموعه ای از 
بازی های سه بعدی ایده  بسیار خوبی بود که متأسفانه عملی نشد و شکست 

خورد.
Weather Channel 5- هواشناسی

ودر چنل یکی از کانال های معروف هواشناسی است که عده  زیادی برای 
مشاهده  پیش بینی وضعیت آب وهوای منطقه  خود به آن مراجعه می کنند. 
این برند در س��الی که گذشت، تصمیم گرفت ریسک بزرگی انجام دهد و 
پیش بینی آب وهوا را با واقعیت افزوده ترکیب کند. گردبادهایی که با واقعیت 
افزوده ساخته شده اند و دیوارهای استودیو را خراب می کنند، سیل هایی که 
ماشین ها را با خود می برند و آتش سوزی هایی که در دامنه  کوه های کالیفرنیا 
رخ می دهند، از وقایعی هستند که در کمپین تبلیغاتی این برند با استفاده 

از تکنولوژی واقعیت افزوده طراحی شده و مردم از آن استقبال کرده اند.
6- انتقام جویان: جنگ ابدیت

دیزنی، ش��رکت مارول را در سال 2009 خرید و تصمیم گرفت آن را به 
یکی از برندهای محبوب و در حال گسترش تبدیل کند. فیلم »انتقام جویان: 
جنگ ابدیت« یکی از بهترین فیلم هایی است که نام این شرکت را در سال 
جاری س��ر زبان ها انداخت. این ش��رکت طی 10 س��ال 1۸ فیلم ساخته و 
با ترکیب ش��خصیت ها، داستان ها و موسیقی متن منحصربه فرد به یکی از 
غول های این صنعت تبدیل ش��ده است. جنگ ابدیت به تنهایی 2میلیارد 
دالر در سراس��ر جهان فروش داشت و قسمت بعدی آن سال جدید اکران 

خواهد شد.
متوسط ها

1- امریکن  اکسپرس
امریکن اکس��پرس بعد از گذشت ۳0 سال تصمیم گرفت لوگوی خود را 
تغییر دهد و برای این کار از شرکت Pentagram کمک گرفت. در لوگوی 
جدید، حروف کمی تیز شده اند، رنگ پیش زمینه آبی تیره شده و نام آن به 

Am Ex تغییر کرده است.
2- میل  چیمپ

ش��اید کمتر کسی پیدا شود از تغییر لوگوی برند میمون این شرکت به 
نقاشی های سبک جدید طرفداری کند. پلتفرم بازاریابی ایمیلی این شرکت 
همچنان با همان لوگوی معروف کله  میمون فعالیت می کند و می توان گفت 

این برند بین دو احساس و مفهوم متفاوت گیر افتاده است.
بدترین ها

Be Best 1- کمپین
این کمپین توس��ط بانوی اول آمریکا یعنی مالنیا ترامپ طراحی ش��ده 
و هدف آن ارتقای رفاه و امنیت کودکان اس��ت. این کمپین عالوه بر هدف 
خوبی که دارد، طراحی چندان مناسبی نداشته و تبلیغات آن به عنوان یکی 

از بدترین کمپین ها شناخته شده است.
2- کوکاکوال

فونت رسمی و جدید کوکاکوال نیز به نام Unity به عنوان یکی از بدترین 
کمپین های تبلیغاتی شناخته شده است. کارشناسان معتقدند فونت جدید 
باید داستان قدیمی بازاریابی این شرکت، یعنی »کوکاکوال می تواند جهان 
را متحد کند« را تقویت کند. این برند نیز پیشتر آب معدنی های دسانی را 
به عنوان آب چش��مه های طبیعی می فروخت، اما مدتی بعد معلوم شد آب 
آن درواقع همان آب تصفیه شده  معمولی است که با قیمت دو دالر فروخته 
می شود. با تمام این اتفاق ها به نظر می رسد شاید عمر این برند بزرگ صنعت 

نوشابه رو به پایان باشد.
3- بلندینگ

بلندین��گ یکی از بدتری��ن ترندهای برندینگ س��ال 201۸ و به معنای 
تقلید کورکورانه و پیروی کردن از دیگران برای بهتر دیده ش��دن اس��ت؛ 
مانند بس��یاری از برندهای اینستاگرامی که همه یک شکل به نظر برسند. 
برندهایی که بخش قابل توجهی از لوگوی آنها سفید است، تنها یک محصول 

می فروشند و نام های عجیب وغریبی دارند.
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بسیاری از ما برندهای متعددی را در ذهن داریم که در چند سال اخیر 
به ش��دت بر شهرت ش��ان افزوده اند. در گذش��ته افزایش شهرت برندها از 
طریق ش��یوه های بازاریابی سنتی انجام می شد. با این حال عصر دیجیتال 

نحوه بازاریابی را نیز تغییر داده است. 
به طور معم��ول ما نام برندها را در تبلیغ��ات تلویزیونی یا بیلبوردهای 
بزرگ مش��اهده می کنیم. ه��دف اصلی از چنین تبلیغات��ی ترغیب ما به 
خرید محصوالت آن برندهاس��ت. همچنین بس��یاری از ما تجربه مراجعه 
فروشنده های مختلف به منزل مان به منظور متقاعدسازی مان برای خرید 
محصالت مش��خصی را داریم. چنین فروش��ندگانی معموال از بسته های 
تخفیف��ی ویژه ب��رای ما صحبت می کنند. تا همین چند س��ال پیش این 

شیوه های بازاریابی و تبلیغات تاثیر نسبتا مطلوبی روی افراد داشت. 
نکته مهم تغییر و تحول عرصه تبلیغات در چند سال اخیر است. دلیل 
اصلی آن هم توسعه هرچه بیشتر اینترنت است. در این مقاله من به بررسی 
شیوه های کسب موفقیت چهار برند برتر جهان با استفاده از الگوی بازاریابی 

دیجیتال پرداخته ام. 
چرا این کمپین ها نتیجه بخش بوده اند؟

پیش از آنکه س��راغ معرفی برترین کمپین ها برویم، باید به اس��تراتژی 
مش��ترک هر چهار برند این مقاله اش��اره کنم. در وهله نخست، همه آنها 
دارای یک سخنران اصلی یا شعار تبلیغاتی حرفه ای و خاطره انگیز هستند. 
به این ترتیب توجه ما در همان وهله نخس��ت به آگهی آنها جلب خواهد 

شد. 
در گام دوم، آنها به س��راغ استفاده از الگوی خاصی از بازاریابی می روند. 
الگویی که تا پیش از آن هرگز امتحان نش��ده است. چنین جهت گیری به 
تبلیغ��ات برندها جلوه هیجان انگیزی می ده��د. در هر صورت مخاطب با 
الگویی کامال نوین از بازاریابی و تبلیغات مواجه خواهد شد. این امر عنصر 
غافلگیری را تقویت می کند. به طور معمول اگر س��ایر بخش های کمپین 
مناس��ب طراحی ش��ود، مخاطب تبلیغ برند مورد نظر را برای س��ال های 

متمادی در ذهن خواهد داشت. 
در نهایت، همیش��ه کمپین های این برندها دارای یک المان مشخص از 
»ترغیب مخاطب به عملی خاص« است. این بخش می تواند شامل نمایش 

لوگوی شرکت همراه با درخواستی در قالب یک جمله کوتاه باشد. 
ت��ا زمانی که برندها از ش��یوه مذکور در این بخش اس��تفاده می کنند، 
س��وددهی سرمایه گذاری ش��ان تا حد زیادی تضمین خواهد شد. در نگاه 
نخس��ت بازاریابی دیجیتال دارای بخش های س��اده ای اس��ت. با این حال 
اجرای درس��ت همین بخش های ظاهرا ساده نیازمند دقت فراوانی است. 
در ادامه به بررسی عملکرد چهار برند برتر در این زمینه خواهیم پرداخت. 

1. ماشین های فولکس واگن
 در دهه 60 میالدی برند فولکس واگن تبلیغ خاطره انگیزی را با تاکید 
بر کوچکی خودروهای خود تولید کرد. آن تبلیغ به دلیل آنکه تا آن زمان 
هیچ برندی روی کوچک��ی خودروهای خود به عنوان مزیت اصلی تمرکز 

نکرده بود، به عنوان تبلیغ برتر شناخته شد. 
در دوران مدرن، اس��تفاده از اینترنت و همینطور ش��بکه های اجتماعی 
به فولکس واگن فرصت نمایش مزیت های اس��تفاده از نسخه های کوچک 
خودروهای اش را داده است. به این ترتیب با تاکید درست روی طیف جوان 
میلیون ها نفر در سراسر دنیا به تبلیغات تازه فولکس واگن عالقه مند شدند. 
در اروپ��ا، جوان های بین 16 تا 2۵ س��ال مخاطب اصلی تبلیغات فولکس 
واگن محس��وب می ش��دند. در هر صورت مش��اهده حضور سلبریتی های 
مختلف در تبلیغات فولکس واگن توجه هر مخاطبی به ویژه نس��ل جوان 
را به خود جلب می کند. همچنین باید توجه داشت که طراحی بسیاری از 
خودروهای کوچک این برند با توجه به س��لیقه نسل جوان صورت گرفته 
اس��ت. همه این عوامل برند فولکس واگن را بدل به ش��رکتی جوان پسند 
کرده است. سرمایه گذاری اصلی فولکس واگن برای جلب نظر نسل جوان 
روی شبکه های اجتماعی است. به این ترتیب آنها از بازاریاب های حرفه ای 

به منظور اجرای الگوی بازاریابی دیجیتالی نهایت استفاده را برده اند. 
Old Spice .2

تبلیغ ش��امپوی برن��د Old Spice یکی از نمونه ه��ای موفق بازاریابی 
دیجیت��ال در یک ده��ه اخیر اس��ت. در این آگهی یک م��رد آفریقایی- 
آمریکایی با هیکلی مناسب به تصویر کشیده می شود. او به دلیل استفاده 
از ش��امپوهای برند Old Spice از بوی موهای خود رضایت کاملی دارد. 
نام این کمپین تحت عنوان »آنطور که مرد شما می تواند به مشام برسد« 
ب��ه خوبی بیانگر اهمیت بوی مو و بدن ما در روابط اجتماعی اس��ت. این 
تبلیغ به دلیل استفاده از شخصیت اصلی سیاه پوست در کنار تاکید روی 
المانی کمتر شناخته شده )بوی موی سر( به موفقیت باالیی دست یافت. در 
حقیقت این کمپین عنصر غافلگیری زیادی برای مخاطب داشت. به همین 

دلیل استقبال کاربران در شبکه های اجتماعی از آن بسیار مطلوب بود. 
برند Old Spice آگهی خود را نه تنها در ش��بکه های تلویزیونی، بلکه 
ش��بکه های اجتماعی مختلف نیز بارگ��ذاری کرد. آنها به خوبی از اهمیت 
شبکه های اجتماعی برای جلب نظر مخاطب نسل جدید آگاه هستند. به 
همین دلیل کلیپ تبلیغاتی خوش ساخت ش��ان تا مدت ها در شبکه های 
 Old Spice اجتماعی دس��ت به دست می ش��د. از آن زمان به بعد برند
شهرت فراگیری در زمینه بازاریابی دیجیتال پیدا کرده است. بدون تردید 
بخش زیادی از این ش��هرت مدیون انتخاب فضای مناسب برای بارگذاری 

کلیپ کمپین این برند است. 
3. نایک

نایک یکی از برندهای بس��یار موفق در زمینه تولید کفش های ورزشی 
اس��ت. فعالیت طوالنی آنها در عرصه تولید کفش های ورزشی آنها را بدل 
به غول بدون رقیب این حوزه کرده اس��ت. به همین دلیل کارشناس های 
متعددی معتقدن��د که نایک حتی بدون تبلیغات نی��ز تا مدت ها جایگاه 
برت��رش را حف��ظ خواهد کرد. در عصر حاضر، برند نایک برای گس��ترش 
هرچه بیش��تر ش��هرت خود از محبوبیت باالی مایکل جردن افس��انه ای 
 NBA اس��تفاده می کند.  مایکل جردن یکی از بسکتبالیت های افسانه ای
در دهه ۸0 و 90 اس��ت. وی به دلیل س��بک بازی خاص اش هنوز هم در 

میان طرفدارهای بسکتبال محبوبیت خاصی دارد. 

برند نایک برای توسعه کسب وکارش اقدام به ایجاد برندی مستقل تحت 
نام مایکل جردن به عنوان یکی از ش��اخه های خود کرد. س��پس تبلیغات 
متعددی را برای جلب نظر کاربران شبکه های اجتماعی روانه پلتفرم های 
مختلف کرد. شاید در نگاه نخست اقدام نایک نوعی ریسک پذیری عجیب 
و غریب باشد. با این حال بازاریاب های نایک نقشه بسیار کاملی برای فتح 

دل های کاربران عالقه مند به دنیای بسکتبال در سر داشتند. 
ع��الوه بر ایجاد برند مایکل جردن، اخیرا برند نایک به س��راغ همکاری 
با بازیکن افس��انه ای فوتبال آمریکایی »کولین کائرنیک« نیز رفته اس��ت. 
کولین در کمپین »دیوانه وار رویاپردازی کن« به عنوان س��خنگوی اصلی 
نایک ظاهر شده است. نکته مهم در خصوص کمپین های نایک آگاهی تیم 
بازاریابی آنها از ش��یوه های درست همکاری با سلبریتی های دنیای ورزش 
اس��ت. بدون تردید هیچ برندی مانند آنها توانایی بهره برداری درس��ت از 

ستاره های دنیای ورزش را ندارد. 
Go Daddy .4

 این برند یکی از موفق ترین شرکت ها در زمینه فروش دامین های آنالین 
است. کسب وکار Go Daddy با فروش ساده دامین به افراد عالقه مند به 
ایجاد س��ایت شخصی شروع شد. در ابتدا آنها از یک راننده حرفه ای برای 
تبلیغ محصوالت شان اس��تفاده کردند. دانیکا پاتریک راننده  حرفه ای بود 
که در ابتدای ش��کل گیری برند Go Daddy با آنها همکاری داشت. این 
همکاری به این شرکت فرصت تولید آگهی و نمایش موفق آن در مسابقه 
سوپر بال را داد. از آن زمان تا به حال این شرکت در کانون توجه کاربران 

قرار داشته است. 
پ��س از آنکه Go Daddy ش��روع به بارگ��ذاری کمپین های خود در 
ش��بکه های اجتماع��ی کرد، بازهم به س��راغ دانیکا پاتری��ک برای اجرای 
ویدئوه��ای تبلیغاتی اش رف��ت. به این ترتیب همکاری با یک س��لبریتی 
مناسب هم در عرصه بازاریابی سنتی و هم بازاریابی دیجیتال به آنها کمک 

شایانی کرده است. 
Dollar Shave Club .5

ای��ن برند از همان ابتدای کار روی س��رویس دهی آنالین به مش��تریان 
سرمایه گذاری کرده است. به این ترتیب این برند هیچ فروشگاه رسمی در 
دنیای واقعی ندارد. در عوض محصوالت خود را به صورت آنالین در اختیار 
مش��تریان قرار می دهد. به این ترتیب آنها هزینه محصوالت شان را تا حد 
زیادی کاهش داده اند. به هر حال وقتی ش��ما در عرصه تولید تیغ اصالح 
صورت با رقیب بزرگی مانند ژیلت رو به رو هستید، باید روی مزیت هایی 

نظیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت اتکا کنید. 
بسیاری از افرادی که حوصله خرید حضوری در فروشگاه ها را ندارند، به 
 Dollar منظور تهیه تیغ های اصالح ارزان قیمت س��ری به سایت رسمی
Shave Club می زنن��د. کیفیت باالی تبلیغات این برند موجب افزایش 
ش��هرت کلی شان در ش��بکه های اجتماعی و به تبع آن میزان فروش شان 
شده است. نکته مهم درخصوص این برند تولید ویدئوهای دنباله دار موفق 
اس��ت. در دنیای بازاریابی دیجیتال کمپین های دنباله دار کمتر به چش��م 
 Dollar Shave Club می خورن��د. به همین دلی��ل کمپین های برن��د

شهرت بسیار زیادی به دست آورده اند. 

4 دلیلی که مشتریان ایده های بازاریابی 
محتوایی شما را پس می زنند)2(

در مطلب پیشین به 2دلیلی که مشتریان ایده های بازاریابی محتوایی 
شما را پس می زنند اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

3- شما نیازهای مشتریان را درک نکرده اید
یکی از ناامیدکننده ترین ش��رایط برای مش��تری، وقتی که لیس��تی 
از ایده های بالقوه محتوایی برای کمپین به او ارائه ش��ده، این اس��ت که 
احساس کند شما نیازهای او را درک نکرده اید. این مشکل ممکن است 
به خاطر ارائه موضوعات غیرمرتبط رخ دهد یا به این دلیل باشد که شما 
پیچیدگی کار را باال برده اید و مشتری به دلیل پیچیدگی زیاد نمی تواند 

صحبت های شما را بفهمد.
مشتریان می خواهند اطمینان حاصل کنند که بازاریابی سازمان خود را 
به دست افراد کاردان و ماهری سپرده اند و اینکه شما جوری نشان دهید 
ک��ه نیازهای آنها را درک نکرده اید، می تواند مش��تریان را ناامید کرده و 

حتی باعث شود که قرارداد همکاری خود را با شما تعلیق کنند.
زمان خود را باید به دو بخش تقس��یم کنید. بخشی برای جست وجو 
جه��ت پی��دا کردن ایده ه��ای محتوایی خوب و بخش��ی دیگ��ر را باید 
صرف ش��ناخت نیازهای مشتری کنید. با آنها جلسه بگذارید و شنونده 
حرف های شان باشید. از آنها در مورد اساسی ترین نیازهای شان، مخاطبان 

و مشکالت شان سوال بپرسید.
وقتی مشتری مطمئن شود که شما کامال کسب و کار او و مخاطبانش 
را می شناس��ید، راضی کردن او به پذیریش ایده های محتوایی آس��ان تر 

می شود. حتی اگر این ایده ها کمی عجیب و غریب باشند.
عالوه بر موارد گفته ش��ده، باید از عالیق ش��خصی مشتریان خود نیز 
آگاهی داشته باشید. برای مثال، نباید یک موضوع سیاسی را به مشتری 
خود ارائه بدهید که کامال برخالف اعتقادات سیاس��ی او اس��ت. در این 
صورت ش��ما تنها وقت خود را تلف می کنید. همچنی��ن چیزی را ارائه 
ندهید که با فرهنگ س��ازمانی مشتری در تضاد باش��د. مواردی از این 
دست می توانند احتمال رد شدن ایده های بازاریابی محتوایی را باال ببرند.
4- آنها احساس می کنند که در فرآیند ایده پردازی دخالت 

نداشته اند
همان طور که یک مشتری می خواهد مطمئن شود که شما کسب و کار 
و مخاطبان او را به خوبی می شناسید، در بسیاری از موارد او می خواهد 

که در فرآیند ایده پردازی برای محتوا نیز سهیم باشد .
اینکه فقط ایده های نهایی شده را به مشتری تحویل دهید، این حس را 
ایجاد می کنید که نظرات او برای شما اصال اهمیتی ندارد و کنترل همه 
چیز در دستان شماست. رابطه بین مشتری و آژانس نباید به این صورت 

باشد، به خصوص در صنعت بازاریابی.

هرچند که مشتریان شما ممکن است تجربه ایده پردازی برای محتوا و 
نهایی کردن یک ایده در این زمینه را نداشته باشند، اما فراموش نکنید 
که آنها در حوزه کاری خودشان متخصص هستند، بنابراین عقل سلیم 
حکم می کند که از دانش و تجربه مش��تریان تان در فرآیند ایده پردازی 

استفاده کنید.
جلسات ایده پردازی

یک جلسه ایده پردازی مشترک را با مشتری و تیم او برگزار کنید. در 
این جلسات شما با متخصصان و افرادی با تجربه دور یک میز می نشینید 
و تجربه و تخصص این افراد می تواند بهترین راهنما برای ش��ما باشد تا 
اوال کسب و کار آنها را به خوبی درک کنید و دوما به یک شناخت جامع 

از مشتریان آنها برسید.
در مورد موضوعات داغ، مش��کالت رایج و آخرین ترندها توفان ذهنی 
داش��ته باشید. ایده های به دست آمده ممکن است خیلی به محصوالت 

یا سرویس ها مرتبط نباشند، اما زیبایی بازاریابی محتوایی همین است.
وقتی که مشتریان را در مرحله ایده پردازی دخیل می کنید، آنها دقیق 
می فهمند که راه اندازی یک کمپین محتوایی از ایده تا اجرا چقدر پیچیده 

است و بنابراین اعتماد آنها به قضاوت های شما بیشتر می شود.
جلس��ات مش��ترک اید ه پ��ردازی ی��ک بازی ب��رد- برد ب��رای هر دو 
طرف اس��ت. مشارکت مش��تری= کسب چش��م اندازهای بهتر صنعتی. 
چشم اندازهای بهتر صنعتی= ایده های بهتر. ایده های بهتر= نتایج بهتر. 

نتایج بهتر= مشتری خوشحال.
کشف کنید که رد کردن ایده ها از کجا نشأت می گیرد

به عنوان یک آژانس فعال در زمینه بازاریابی محتوا حتما می دانید که 
ایده پردازی زمان زیادی را می طلبد. درآمد و ش��هرت ش��ما به موفقیت 
کمپین ها گره خورده اس��ت و وقتی که مش��تریان ایده های شما را پس 

می زنند ممکن است ناراحت و ناامید شوید.
اگر این مش��کل به دفعات زیاد اتفاق بیفتد، باید بدانید که سرمنش��أ 
مشکل کجاست. از اینکه با مشتری تان سر یک میز بنشینید و از او سوال 
بپرس��ید هراسی نداشته باشید. آیا مش��کل از آموزش است؟ اگر چنین 
است، مشتری را به دفتر خود دعوت کنید و با او به گفت وگو بنشینید و 

تمام فرآیند کار را از ابتدا تا پایان برای او توضیح دهید.
آیا مش��کل از خود شماس��ت که نمی توانید کس��ب و کار مشتریان و 
نیازهای آنها را به خوبی درک کنید؟ از مشتری بخواهید که اجازه دهد 
ی��ک روز کام��ل را در دفتر و همراه با تیم او بگذرانید تا بتوانید به درک 
درس��ت تری از کس��ب و کار و نیازهای آنها برس��ید. پس زدن ایده های 
محتوایی ممکن اس��ت ب��ه دالیل مختلفی رخ دهد، ام��ا اگر این دالیل 

را شناسایی کنید، می توانید از رخ دادن  آنها جلوگیری به عمل آورید.
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اگر نمی توانید شبکه  مناسبی پیدا کنید، 
شبکه  خودتان را بسازید

شبکه سازی می تواند مؤثرترین راه برای ساختن مخاطبین ارزشمند کسب 
و کار و به اش��تراک گذاشتن ایده ها با س��ایر بنیان گذاران باشد. همچنین 
می توان��د به ش��ما کمک کند افراد جدیدی را مالق��ات کنید و حرفه خود 
را پیش ببرید. گروه ها و ش��بکه های گوناگون و زیادی وجود دارند، اما پیدا 
کردن گروهی که نیازهای ش��ما را برآورده نمی کند همیشه آسان نیست و 
برای برخی از کارآفرینان، تنها راه حل ایجاد گروه خودش��ان بوده است. با 
ما همراه باش��ید تا درباره شبکه سازی بیش��تر بدانید. در سال 2014، دبی 
کالرک، مشاور بازاریابی دیجیتال که تازه وارد حوزه کسب و کار شده بود، در 
چندین رویداد شبکه حضور پیدا کرد اما به نظرش آمد که این رویدادها پر 
است از افرادی که معموال مضطربند و به شدت در تالش برای فروش بیشتر 
هستند.  او می گوید: »من می خواستم رویداد و فضایی ایجاد کنم که پس 
از یک س��اعت حضور در آن به جای دستی پر از کارت ویزیت های کسب و 
کارهای متنوع با روابط کاری واقعی و حقیقی ایجادشده آن رویداد را ترک 
کنند.« او با چشم انداز روشنی در ذهنش، با دو نفر دیگر از صاحبان کسب و 
کار محلی، جین بوت و بث ماریوت همکاری کرد و یک گروه شبکه ای برای 
زنان را راه اندازی کرد. کالرک می گوید: »هدف ما این بود که مردم بتوانند 
به طور واضح درباره راه اندازی یک کسب و کار و در نهایت برقراری ارتباط 

پایدار صحبت کنند.«
هزینه های راه اندازی حداقل بودند و باید به گونه ای می بود که انگار هیچ 
بودجه ای نداشتند. یکی از بنیان گذاران یک کافه محلی داشت و فضای مورد 
استفاده برای برگزاری مراسم را تأمین کرد. با پرداخت 2۵ پوند، آنها غذا و 
نوشیدنی خوب فراهم کردند و توانستند سخنرانانی را دعوت کنند. در اولین 
رویداد که آنها زنانی را که از قبل می ش��ناختند دعوت کرده بودند، تمامی 
بلیت ها فروخته ش��د. با راه اندازی یک گروه فیس بوک، نام این گروه پخش 
شد و تعداد اعضای آن سریعاً افزایش یافت. امروز این شبکه بیش از 1000 
عضو در گروه فیس بوک دارد و حدود ۳0 زن در جلسات ماهانه حضور دارند.
کالرک می گوید: »اگر در منطقه ای زندگی می کنید که ش��بکه ای وجود 
ندارد که در آن احس��اس راحتی کنید، شما تنها نیستید. بابت این مسأله 
متأس��ف نباش��ید و خودتان ش��روع کنید. یک محل برگزاری پیدا کنید، 
دعوت نامه ارسال کنید. برگزاری چنین رویدادی به برنامه ریزی و سازماندهی 
نیاز دارد، بنابراین کمتر به این گزینه فکر کنید که بابتش هزینه ای دریافت 
نکنید. اگر تدارکات را به صورت رایگان انجام دهید بعد از مدتی احس��اس 

کالفگی می کنید و رویدادها استمرار نخواهد داشت.«
Leapers، یک گروه ش��بکه ای اس��ت که پش��تیبانی حرفه ای را فراهم 
می کند و متیو نایت آن را مس��تقال تأسیس کرده است. نایت پس از اینکه 
بدون داشتن درخواست شغل دیگری از شغلش استعفا داده بود به ذهنش 

رسید که آن را تأسیس کند.
او می گوید: »قباًل هرگز از شغلی استعفا نداده بودم، من قبالً خویش فرما 
بودم، بنابراین اولین بار بود که مجبور بودم یک نامه استعفا بنویسم و پس 

از آن دنبال کار بگردم.«
نایت مدت هاست تصمیم گرفته تجربیات شغلی خود را به اشتراک بگذارد 
و دیگران را هم به این امر تشویق می کند. او با شروع نوشتن تجربیاتش در 
LinkedIn توجه زیادی را به س��مت خود جلب کرد. او می گوید: »تعداد 
زیادی از مردم به طور مشابه احساس می کنند که کارها و حرفه ها چیزهایی 
هستند که می توانید به طور فعاالنه برای خود طراحی کنید، به جای اینکه 

منفعالنه منتظر شغلی باشید.«
نایت تصمی��م گرفت مکانی برای گفت وگو در م��ورد این موضوع ایجاد 
کند تا مردمی که از نظر ش��غلی در جایگاه مش��ابه هس��تند یا در این باره 
ذهنیت های یکس��انی دارند کنار هم جمع ش��وند و در مورد چگونگی کار 
تصمیم بگیرند. او یک کانال Slack ایجاد کرد، س��پس آشکارا هر کسی را 

برای پیوستن به آن دعوت کرد و Leapers متولد شد.
او می گوید: »هزینه های راه اندازی آن صفر بود، تنها چیزی که نیاز داشت 
زمان کمی برای ایجاد پلتفرمی بود که بتوانیم در آن حرف بزنیم و مقداری 
سازماندهی، پرورش و عشق. هزینه هایی برای اجرای شبکه وجود دارد، اما 

در حال حاضر، بیشتر نیازمند وقت است.«
 Leapers، که نایت آن را به عنوان بخش��ی از گروه پشتیبانی و بخشی 
کس��ب و کار محصول توصیف می کند، اکنون نزدیک به ۵00 عضو دارد و 
در حال رش��د است. اولین محصول ایجادشده آن، کتابچه »راهنمای من« 
است؛ ابزاری که به مردم کمک می کند تا به جای کاری که انجام می دهند 
حال ش��ان را توضیح دهند. Leapers که به طور عمده یک شبکه آنالین 

است، اولین رویداد خود را در لندن در اواخر سال 201۸ برگزار کرد.
توصیه های نایت به کسانی که برای شروع یک شبکه برنامه ریزی می کنند 
این اس��ت که صریح و ش��فاف بدانند چه چیزی می خواهند ایجاد کنند و 
درباره آن اطالعات داشته باشند. او می گوید: »برای اینکه بر گروهی از افراد 
تأثیر بگذارید یا یک مفهوم داشته باشید راه اندازی یک شبکه را شروع نکنید، 
بلکه با خود روراست باشید و بررسی کنید و ببینید آیا می توانید با راه اندازی 
این ش��بکه یک مش��کل واقعی را از گروهی از مردم حل کنید و آن افراد را 

برای حل آن دور هم جمع کنید.«
برای وهاری راس��ل، متخصص بازاریابی مواد غذایی حضور در ش��بکه ها 
بخشی از کارش بود، اما او از حضور در رویدادهایی که مربیان نه چندان خبره 
و مسلط و نحوه اجرا و همچنین پذیرایی های بد و سطح پایین داشت خسته 
ش��ده بود. چهار سال پیش، همراه با همکارش کت نیو، یک شبکه گروهی 
غذا که عالوه بر غذا و نوشیدنی خوب و باکیفیت، یک محیط بسیار آرام را 

برای شرکت کنندگان فراهم می کرد، راه اندازی کرد.
او می گوید: »هزینه های راه اندازی بس��یار پایین بود و اساسا تنها چیزی 
که کمی هزینه بر بود راه اندازی وب سایت بود چون که از Eventbrite به 
عنوان پلتفرم فروش بلیت استفاده می کردیم. هزینه  این رویدادها از طریق 
فروش بلیت و همچنین حامیان مالی رویداد تأمین می شود. شرکت کنندگان 
و افرادی که تمایل به شرکت در رویداد را دارند می توانند بلیت هر رویداد را 

با قیمت مناسب از پلتفرم Eventbrite خریداری کنند.«
 این رویدادها برای متخصصان غذا و نوشیدنی، از جمله تولیدکنندگان، 
خرده فروش��ان و رستوران داران اس��ت و توسط یک شرکت بسته بندی که 
کیس��ه های نام تجاری را برای ش��رکت کنندگان که اطالعات و محصوالت 

برای شرکت کنندگان دیگر دارند تولید می کند، حمایت می شود.
از زمان برگزاری اولین رویداد چهار سال پیش، این گروه به قدرت زیادی 
رسیده، برنده جوایز متعدد بهترین گروه شبکه سال، با به طور متوسط 40 
نفر ش��رکت کننده در هر رویداد و ج��ذب 40درصد بازدیدکنندگان جدید 
در هر رویداد شده است. راسل درباره رموز موفقیتش می گوید: »ساده نگه 
داش��تن آن، تمرکز بر کیفیت به جای کمیت و داش��تن شور و شوق دلیل 
موفقیت ما در کارمان است. ما کار در صنعت غذا و نوشیدنی را دوست داریم 

و از ارتباط با افراد همفکر و انجام کارها لذت می بریم.«
Forbes/ucan :منبع

رهبری

در دنی��ا هیچ گاه کمبود افراد دارای ایده ه��ای برتر و انگیزه کافی برای 
تعقیب آنها وجود ندارد. نگاهی کوتاه به سریع ترین شرکت های سال جاری 

در زمینه رشد و توسعه به خوبی بیانگر این موضوع خواهد بود. 
کایروس به عنوان یک موسسه سرمایه گذاری معتبر در نیویورک به رسم 
چند س��ال اخیر بازهم فهرستی از کارآفرینان برنده سال 201۸ را در ماه 
نوامبر منتشر کرد. در این فهرست به 2۵00 کارآفرین تازه کار اشاره شده 
اس��ت. افراد برگزیده این فهرس��ت از 6۵کشور مختلف بودند. نکته جالب 
اینکه در این میان فقط ۵0 ش��رکت حضور داشتند. همه کارآفرینان این 
فهرس��ت در پی ایده های بزرگ و جذاب هس��تند. به عنوان مثال، انتقال 
محیط های کار به خانه و کمک به دانش آموزان سراسر دنیا از جمله برترین 

ایده های این فهرست به حساب می آید. 
در این مقاله من به بررسی ۵0 استارتاپ برتر سال به ترتیب حروف الفبا 
خواهم پرداخت. دلیل اصلی این کار سطح تقریبا برابر همه استارتاپ های 

موجود است. به این ترتیب امکان گزینش یکی بر دیگری وجود ندارد. 
اتاق های آیندا؛ به هتل های پیشرفته سالم کنید

اتاق های آیندا یک سیستم مدیریت دارایی ها برای هتل های مستقل در 
کلمبیاست؛ هتل هایی که تحت پوشش این استارتاپ سه ساله قرار بگیرند، 
خدمات کاملی در زمینه مدیریت دارایی ها و بررسی اتاق های شان دریافت 
می کنند. سامانه آیندا امکانات استانداردی در زمینه ارائه صبحانه، وای فای، 
بطری های آب آشامیدنی، تلویزیون و حوله های تمیز فراهم می سازد. نکته 
مهم درخصوص خدمات این استارتاپ سرمایه گذاری عظیم آنها روی ارائه 
خدمات به صورت آنالین اس��ت. به این ترتیب دیگر نیازی به اتالف وقت 
برای دیدارهای رو در رو میان هتل های و مسئوالن این سامانه نخواهد بود. 
همچنین بنا بر گزارش آیندا، میزان پذیرش هتل های تحت پوش��ش این 
س��امانه در سه ماهه نخست ۳0درصد افزایش یافته است. در حال حاضر 

آیندا ۳۷ هتل را در سه شهر مختلف تحت پوشش دارد.
بیبی اسپارکس، استارتاپی برای والدین

امروزه والدی��ن گزینه های اندکی برای اعتماد به منظور تامین نیازهای 
جانبی فرزندان شان پیش رو دارند. تنها در صورتی که با یک پرستار کودک 
ازدواج کرده باش��ید، نیازی به جست وجوی پرستار و سایر امکانات جانبی 
برای کودک نخواهید داش��ت. در این میان آموزش های پیرامون نگهداری 
و تربیت کودکان بس��یار مهم اس��ت. خوشبختانه س��امانه آموزشی بیبی 
اس��پارکس با سابقه پنج س��اله در ارائه نکات و مطالب آموزشی به والدین 
یکی از گزینه های مناس��ب پیش روی پدر و مادرهای امروزی اس��ت. این 
سامانه به طور تخصصی در زمینه ارائه اطالعات کاربردی و مهم به والدین 
کودکان خردس��ال )با تمرکز روی کودکان زیر یک سال( فعالیت می کند. 
دفتر مرکزی بیبی اسپارکس در شهر میامی قرار دارد. با این حال خدمات 

آنها در سراسر دنیا قابل دسترسی است. 
بانکیتی؛ بانکداری حرفه ای با شیوه ای سنتی

بانکیتی به عنوان یک اس��تارتاپ حوزه مالی در س��ال 2016 تاس��یس 
ش��د. این اپ هوش��مند در زمینه بانکداری به کاربران اجازه فهم بهتر از 
اصطالحات و امور مالی را می دهد. همچنین در صورت نیاز امکان برقراری 
ارتباط با کارشناس های مختلف و دریافت توصیه های کاربردی نیز وجود 
دارد. این ش��رکت اخیرا اقدام به انتش��ار و عرض��ه کارت های اعتباری نیز 

کرده است. بانکیتی اگرچه یک شرکت بسیار هوشمند است و با بانک های 
بزرگی در آمریکا همکاری می کند، اما از شیوه ای بسیار سنتی برای کسب 
درآمد س��ود می برد. بر این اس��اس آنها از طریق کمک ه��ای داوطلبانه و 

پرداختی های دل به خواهی کاربران شان درآمد کسب می کنند. 
فضای بیشتر با بامبیلیبی

بنیانگذاران ش��رکت »فضاهای بامبیلیبی« هدف اصلی خود را کاهش 
حجم وس��ایل مختلف یا به عبارتی دیگر افزایش حجم در دسترس افراد 
عنوان کرده اند. محصوالت این ش��رکت سانفرانسیسکویی اکنون فقط به 
مشتریان برگزیده فروخته می شود. دامنه فعالیت آنها نیز به سانفرانسیسکو 
و س��یاتل محدود می شود. با این حال نشانه های انکارناپذیری از موفقیت 
آنها در صورت ش��روع فروش همگانی مشاهده می شود. تخت ها، کمدها، 
کابینت ها و س��ایر تولیدات این شرکت جای بسیار کمی را اشغال می کند 
و در برخی موارد کامال روی دیوارها و س��قف ها نصب می ش��ود. همچنین 
طراحی این محصوالت با اس��تفاده از اپ ساده ای برعهده مشتریان است. 
قیم��ت نهایی یک اتاق با تمام محصوالت این برند بین 6 تا 10 هزار دالر 
خواهد بود. در حال حاضر برند بامبیلیبی فهرست انتظار بلند باالیی برای 
مشتریان خود تدارک دیده است. با این حال شاید در آینده ای نزدیک به 

سراغ تولید عمده و جلب مشتریان جهانی برود. 
کابین؛ جایگزینی مناسب برای سفر هوایی

به م��وازات اینکه خطوط هواپیمایی فضای کمت��ری برای فاصله میان 
صندلی ه��ای خود طراحی می کنند، س��رویس های اتوبوس در حال رونق 
گرفتن هس��تند. اس��تارتاپ کابین دقیقا با انتقاد از فضای ناکافی خطوط 
هوایی پا به عرصه کس��ب وکار گذاشته اس��ت. این موسسه با اتوبوس های 
لوکس خود س��فرهای بس��یار راح��ت و در عین ح��ال ارزان قیمتی را به 
مش��تریان خود ارائه می کند. مزیت اصلی کابی��ن ارائه فضای کاری برای 
نشستن و حتی خواب مسافران است. جالب تر اینکه برای خواب در طول 
سفر نیاز به پرداخت هیچ هزینه اضافی نیست. به مانند خطوط هوایی در 
این اتوبوس ها نیز شما امکانات گسترده ای از قبیل وای فای رایگان دریافت 

خواهید کرد. 
کالیپسو اِی اِل؛ امنیت پایدار حوزه سایبری

وقتی تکنولوژی تازه ای، مانند هوش مصنوعی، معرفی می ش��ود، همیشه 
عده ای افراد س��ودجو به دنبال سوء استفاده از آن هستند. موسسه کالیپسو با 
دفتر مرکزی اش در شهر لس آنجلس در پی تامین امنیت کاربران و شرکت ها در 
حوزه آنالین است. تمرکز اصلی آنها روی مشکالت سایبری و سرقت اطالعات 
پیرامون آن است. با این حساب آنها تعهدات سنگینی در قبال مشتریان خود 
خواهند داشت. نکته مثبت سود بردن کالیپسو از کادر مجربی است. همچنین 
کالیپسو برای ارتقای سطح آگاهی مشتریانش، در کنار ارائه خدمات گسترده، 

آموزش های کاربردی در زمینه سایبر و هوش مصنوعی دارد. 
کانال سی بی؛ خبرگزاری ویژه کارآفرینان

ام��روزه هر اتفاقی ک��ه در ایاالت متحده رخ می ده��د، تاثیر جهانی به 
دنبال دارد. به همین دلیل استارتاپ کانال سی بی با دفتر مرکزی اش در 
واشنگتن به دنبال دسترسی سریع تر کاربران به اخبار آمریکاست. تمرکز 
اصلی این استارتاپ روی اهالی کسب وکار در آسیا و حوزه اقیانوسیه است. 
به این ترتیب این افراد با استفاده از خدمات کانال سی بی آخرین اطالعات 

کاربردی را در سریع ترین زمان ممکن دریافت خواهند کرد. 
کامپوند؛ سرمایه گذاری مطمئن و محلی

این اس��تارتاپ واق��ع در نیویورک در زمینه ایج��اد صندوق های محلی 

امالک و مس��تغالت فعالی��ت دارد. تمرکز اصلی کامپوند روی ش��هرهای 
بزرگ همچون سانفرانسیس��کو، نیویورک و میامی است. موسس های این 
اس��تارتاپ هدف اصلی خود را جلب نظر نسل جدید سرمایه گذار ها عنوان 
کرده اند. ایده جذاب آنها کاهش نیاز سرمایه گذارها به جست وجوی محل 
س��رمایه گذاری در خارج از شهرشان اس��ت. به این ترتیب نرخ مالیات بر 
درآمد آنها نیز افزایش نخواهد یافت. اس��تارتاپ کامپوند بهترین نمونه در 

زمینه استفاده از هوش مالی برای ساماندهی یک کسب وکار است. 
 کاور؛ خانه های امن تر با فضایی بیشتر

اس��تارتاپ کاور در حال کار روی یک هدف بس��یار بزرگ است: تحقق 
رویای زندگی در خانه هایی زیبا و امن برای ش��مار هرچه بیشتر افراد. این 
استارتاپ چهار ساله اکنون روی ساخت خانه هایی با تجهیزات ایمنی باال 
و حیاط های فوق کاربردی تمرکز کرده اس��ت. یکی از ایده های جالب این 
ش��رکت ساخت خانه های آماده و الحاق شان به خانه های موجود است. به 
این ترتیب فضای حیاط افراد بدل به جزئی از خانه ش��ان خواهد ش��د. به 
هنگام فروش خانه نیز افراد به راحتی بخش از پیش ساخته شده را با خود 

جا به جا خواهند کرد. 
بیمه پوششی؛ وقتی خرید بیمه کار دشواری نیست

خرید بیمه خانه یا ماشین نیازی به تحمل سختی چندانی ندارد. فقط 
کافی است به سراغ آژانس بیمه Covered Insurance رفته و فرآیند 
خرید بیمه را بسیار کوتاه کنید. این استارتاپ در سال 2016 شروع به کار 
کرد. هدف اصلی اش نیز کاهش دش��واری های خرید بیمه برای متقاضیان 
اس��ت. به این ترتیب عالوه بر س��هولت اف��راد، ام��کان دریافت اطالعات 
کاربردی در مورد نوع بیمه مناسب ش��ان نیز وجود خواهد داشت. به دلیل 
ارائه خدمات سریع و مشاوره های رایگان این شرکت اکنون شمار باالیی از 

مشتریان در سراسر آمریکا را دارد.
کوری وایز؛ سرمایه گذاری ساده برای همه

استارتاپ کوری وایز یکی از معدود اعضای آفریقایی این فهرست است. 
آنها با هدف تبدیل فرآیند سرمایه گذاری به کاری ساده برای مشتریان شان 
شروع به کار کرده اند. شعار اصلی آنها امکان سرمایه گذاری با هر میزان از 
پول است. به این ترتیب بسیاری از مشتریان آنها مبالغ بسیار اندکی را به 
عنوان سرمایه در اختیار آنها می گذارند. نکته جالب این  که پس از گذشت 
یک س��ال از فعالیت این شرکت روز به روز بر میزان مشتریان شان افزوده 
می شود. برای سرمایه گذاری در این پلتفرم حداقل باید 100 نیارا )معادل 
2۷ س��نت( داشته باشید. نکته جالب اینکه مشاوره های این شرکت کامال 

رایگان است. 
کویداس؛ درمان ارزان و فراگیر

استارتاپ کویداس با دفتر مرکزی اش در سائوپائولو هدف اصلی خود را 
شخصی س��ازی خدمات درمانی و افزایش دسترسی مردم برزیل به همراه 
کاهش هزینه ه��ای آن عنوان کرده اس��ت. اکنون تمرک��ز اصلی اعضای 
کویداس بر روی ارائه خدما درمانی ارزان قیمت اس��ت. نکته جالب اینکه 
مشتریان با پرداخت هزینه اشتراک ماهانه از خدمات بسیار زیادی بهره مند 
خواهند شد. همچنین برای استفاده از خدمات این موسسه باید از طریق 
اپ رسمی آنها درخواست مان را ثبت کنیم. به این ترتیب خبری از مراجعه 
ب��ه درمانگاه و گرفتن نوبت نخواهد ب��ود. بدون تردید این ایده یک تحول 

بزرگ در حوزه بهداشت و درمان محسوب می شود. 
ادامه دارد ...
inc :منبع
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قطع��ی اینترن��ت در ای��ران به یک هفت��ه نزدی��ک می ش��ود و در این  میان 
کسب وکارهای نوپا، با چالش های جدی رو به رو شده اند.

دسترس��ی به ش��بکه  جهانی اینترنت در ایران از روز یکشنبه 26 آبان 1۳9۸ 
قط��ع ش��د. از آن روز کاربران تنها امکان اس��تفاده از س��رویس های آنالینی را 
داش��تند که سرورهای خود را در داخل کشور راه اندازی کرده اند. شرایط کنونی 
که اصطالحا اینترانت خوانده می ش��ود، دسترس��ی به سرویس های بین المللی را 
برای کاربران و فعاالن دنیای فناوری دش��وار کرده و بسیاری از کسب وکارها نیز 
تحت تأثیر قرار داده اس��ت؛ کسب وکارهای نوپایی که در رخدادهای گوناگون از 
آنها به عنوان ناجی اقتصاد در عصر کنونی یاد می  ش��ود و نقش مهمی در گردش 

مالی و حتی ارزآوری دارند.
اس��تارتآپ ها، کس��ب وکارهایی با ایده های عموما ساختارش��کن هس��تند که 
ایده های جدید را برای ارائه  محصول و س��رویس به مش��تریان، به صنعت و بازار 
معرفی می کنند. اغلب آنها فعالیت خود را بر بستر فناوری اطالعات بنا می کنند 
که از جنبه های گوناگون نیازمند اتصال به ش��بکه جهانی اس��ت. قطعا استفاده 
کسب وکارهای مذکور از زیرس��اخت های داخلی مزیت هایی همچون دور ماندن 
از تهدید تحریم ها را به همراه دارد، اما به هرحال طوالنی ش��دن قطعی دسترسی 
به ش��بکه  جهانی اینترنت، عملکرد فعاالن اس��تارت آپی را بیش ازپیش با چالش 
روبه رو می کند. امروزه س��رویس های متعدد فعال در فضای فناوری اطالعات، از 
زیرساخت ایرانی برای ارائه   خدمات استفاده می کنند. چنین کسب وکارهایی در 
هفته  گذش��ته در دسترس کاربران داخلی قرار داش��تند، اما آنها نیز چالش های 
متعددی را تجربه کردند. در این مطلب زومیت، به بررس��ی جنبه های گوناگون 

مشکالت پیش آمده می پردازیم.
ارتباط، شریان حیاتی اکوسیستم استارت آپی

 فع��االن فض��ای اس��تارت آپی )کارمن��دان و بنیان گ��ذاران اس��تارت آپ ها و 
فریلنس��رها و افراد دورکار( برای انجام وظای��ف روزانه  خود نیازمند ارتباط قوی 
بر بس��تر اینترنت هس��تند. فعالیت های متعدد همچون مدیریت پروژه، مدیریت 
وظایف، ارتباط درون سازمانی، ارتباط با مشتری و بسیاری اشکال دیگر ارتباطی، 
امروز به اتصال جهانی اینترنت وابس��ته است؛ درنتیجه، قطعی چند روز گذشته، 

مشکالت بسیاری را برای فعاالن به همراه داشت.
عل��ی آجودانی��ان،  بنیان گذار اس��تارت آپ ویرگ��ول که در ح��وزه  خبرنگاری 
اجتماع��ی و انتش��ار محتوا فعالیت می کن��د، چالش های فن��ی را به عنوان یکی 
از بزرگ تری��ن مش��کالت قطعی اینترنت در هفته  اخیر برش��مرد. وب س��ایت او 
در س��رورهای داخلی میزبانی می ش��ود، اما به خاطر عدم دسترس��ی کاربران به 
موتورهای جست وجو و شبکه های اجتماعی بین المللی، در روزهای اخیر کاهش 
نزدیک به 9۵درصدی بازدیدکننده را تجربه کرد. درواقع عدم دسترسی کاربران 
به موتورهای جست وجو، باعث تعطیل شدن یکی از کانال های اصلی جذب کاربر 

ویرگول شده است. آجودانیان درباره  چالش های فنی تیمش می گوید:
عدم دسترس��ی اعضای فنی به س��رویس های اش��تراک ک��د مانند گیت لب و 
همچنین عدم توانایی در ارسال تغییرات زیرساختی به سرور اصلی، بهینه سازی 
و توس��عه  ویرگول را با مش��کل مواجه کرد. به عالوه سهم عمده ای از کاربران ما 
از طریق جست وجو و ش��بکه های اجتماعی به پلتفرم متصل می شدند که سهم 

زیادی از آنها را از دست دادیم.
امروزه اینترنت و سرویس های ارتباطی آن مانند پیام رسانی، ایمیل، تماس های 
صوتی و تصویری، تیکت های پش��تیبانی و . . . ، عالوه بر کس��ب وکارهای مدرن، 
برای کس��ب وکارهای س��نتی نیز حیاتی محسوب می ش��ود. درواقع امروز کمتر 
کس��ب وکاری را می توان یافت ک��ه برای ارتباط با مش��تری و کارفرما یا ارتباط 
داخلی خود، از بس��تر اینترنت استفاده نکند. باتوجه به کمبودهای زیرساختی و 
امکاناتی اپلیکیش��ن های پیام رس��ان داخلی، عدم اتصال به سرویس های جهانی، 

چالش های بی شماری را برای فعاالن به همراه داشت.
دیجیکاال از سرویس های ایرانی بود که در روزهای گذشته دچار قطعی نشد و 
ظاهرا فعالیت های فروشگاهی خود را مانند قبل ادامه داد. منتها این استارت آپ 
قدیمی هم مانند بسیاری از گروه هایی که ظاهرا آنالین بودند، چالش های زیادی 
را تجربه کرد. امیرحس��ن موس��وی مدیر روابط عمومی دیجیکاال در گفت وگو با 
زومیت، چالش هایی همچون قطعی کامل چندس��اعته  اینترنت در مرکز پردازش 
را موجب تأثیر در ارس��ال کاال بیان کرد. او مش��کالت سیس��تم های پرداخت و 
بازگش��ت پول به مشتریان را رخداد چالش زای دیگر روزهای گذشته دانست که 

به صورت زنجیره ای منجر به ایجاد مشکالت دیگر شد. تیم های داخلی دیجیکاال 
نیز برای ارتباط و دسترسی به اسناد و فایل های خود نیازمند ارتباط بین المللی 

هستند که قطعی اینترنت، عملکرد آنها را نیز مختل می کند.
در گفت وگ��و زومیت با محمد رهی، بنیانگذار زودش��ور و مدیر فنی داروخانه 
آنالین نکات جالبی از دید ایش��ان منعکس ش��د. ایش��ان معتقد است که بخش 
زی��ادی از کس��ب  و کار به واس��طه گوگل رون��ق پیدا می کند و ب��ا لفظ »قطع 
اینترنت« بس��یاری از کاربران قید این موضوع را زده و به سراغ روش های سنتی 
رفته اند. این اتفاق باعث ش��ده اس��ت تا بازدید وب س��ایت های مختلف به کمتر 
از 20 بازدید ثبت ش��ده در گوگل برس��د. به همین نس��بت فروش سرویس های 
خدماتی با کاهش ش��دیدی رو به رو بوده و به خاطر تعطیالت و قطعی اینترنت با 

چالش جدی برای تامین حقوق مواجه شده اند.
رهی می گوید: مردم فکر می کنند اینترنت قطع است و به دنبال رفع نیاز ها از 

طریق سرویس های آنالین نیستند!
در ادامه ایش��ان اش��اره کرد: من حداقل پنج روز فروش کامل خود را از دست 
داده ام. آی��ا می توان��م به کارمند خود بگویم که این م��اه به اندازه 2۵ روز حقوق 
پرداخت می کنم؟ آیا به صاحب ملک می توانم بگوییم که به اندازه 2۵ روز از من 

اجاره بگیر؟ این ضرر و زیان را چه کسی قرار است پاسخ دهد؟
از دید ایش��ان بس��یاری از کسب وکار ها در نقشه  توس��عه، سرمایه گذاری قابل 
توجهی در ش��بکه های اجتماع��ی و کلمات کلیدی در گوگل داش��ته اند و حال 
با عدم ش��فافیت وضعیت در آینده معلوم نیست چنین هزینه  هایی باز می گردد 
ی��ا خیر اما به طور قطع می ت��وان گفت هزینه  مجدد با چالش های جدیدی ما را 
رو به رو می کند. در انتها محمد رهی اشاره کرد که ادامه چنین وضعیتی در آینده 

باعث بی اعتمادی مشتریان به تمامی سرویس های آنالین خواهد بود.
کاهش درآمد کسب وکارهای بین المللی

دنی��ای اینترن��ت، فرص��ت درآمدزای��ی بین الملل��ی را در اختی��ار اف��راد و 
کس��ب وکارهای متعدد قرار می دهد. فعاالنی که در ارتباط با مشتریان خارجی، 
ارزآوری را ب��رای اقتصاد کش��ور انجام می دهند و به نوع��ی یک صادرات تمیز را 
به چرخه  اقتصادی اضافه می کنند. کس��ب وکارهای گوناگون اعم از ش��رکت ها و 
فریلنس��رهایی که در حوزه های برنامه نویسی، طراحی، تولید محتوا، گردشگری 
و . . . ، به مش��تریان خارجی خدمت رسانی می کنند، با قطع شدن اتصال جهانی 

اینترنت، خسارت زیادی را متحمل می شوند.
مش��تریان بین الملل��ی ب��رای دریافت س��فارش های خ��ود نیاز ب��ه ارتباط با 
کس��ب وکارهای ایرانی دارند. قطعی اینترن��ت، تبادل اطالعات و پروژه ها را برای 
این کس��ب وکارها مختل می کند که درنتیجه، بی اعتمادی مش��تریان را به همراه 
خواهد داش��ت. ازطرفی رقبای اس��تارت آپ ها و فریلنس��رهای ایرانی در فضای 
بین المللی، امکان ارائه  س��رویس س��ریع تر و بعضا ارزان تر را در این شرایط پیدا 
می کنند که بازگش��ت به رقابت را حتی پس از وصل ش��دن اینترنت نیز دشوار 

می کند.
کس��ب وکارهای گردشگری متعددی در میان اس��تارت آپ های ایرانی هستند 
که خدمات��ی همچون ویزا، اقامت و تورهای اختصاصی را به مس��افران خارجی 
ارائه می کنند. این اس��تارت آپ ها نقش مهمی در صنعت گردش��گری ایران ایفا 
می کنند که به عنوان یکی از بازوهای متحرک اقتصاد غیرنفتی شناخته می شود. 
رس��ول ذبیحی، هم بنیان گذار استارت آپ تپ پرشیا و از فعاالن فضای گردشگری 
می گوید قطعی اینترنت، باعث کاهش تعداد مش��تریان آنها در هفته  اخیر ش��ده 
اس��ت و بی اعتمادی بسیاری از گردشگران حاضر در ایران را نیز به همراه داشت. 

او در ادامه می گوید:
در چند روز گذش��ته س��ه تور گردش��گری ما با ارزش مجموع 10 هزار دالر 
از س��وی مش��تریان لغو شد. چنین رقمی یک خس��ارت جدی برای استارت آپ 
محس��وب می شود. به عالوه بسیاری از مشتریان حاضر در ایران نیز به خاطر عدم 

دسترسی به اینترنت، سفر خود را کوتاه کردند.
عرفان صالحی، هم بنیان گذار استارت آپ ترمه تراول است که خدمات مشابهی 
را به گردش��گران ارائه می کند. او نیز از خس��ارت چند هزار دالری در چند روز 
گذشته صحبت می کند که به خاطر عدم ارتباط تیمش با مشتریان و لغو سفرها 

به خاطر عدم دسترسی مناسب به اینترنت، ایجاد شد.
معدن کاوری رمزارزها از حوزه های درآمد ارزی اس��ت که در یک سال گذشته 
پس از فراز و فرودهای متعدد، امروز فعاالن متعددی را در س��مت خود مشاهده 

می کن��د. این افراد پس از گذر از موانع متعدد قانونی و کس��ب مجوزهای الزم، 
درنهایت برای معدن کاوری س��ودده و اتصال به اس��تخرهای اس��تخراج، نیاز به 
ارتباط بین المللی دارند که با قطعی چند روز گذش��ته، عمال کس��ب وکار خود را 

از دست داده اند.
بازاریابی دیجیتال، شاید وقتی دیگر

بازاریاب��ی دیجیتال امروزه برای تمامی بخش های اقتصاد در سرتاس��ر جهان، 
کانالی حیاتی برای جذب مش��تری محسوب می ش��ود. موتورهای جست وجو و 
ش��بکه های اجتماعی، مهم ترین کانال های بازاریابی دیجیتال هستند که تقریبا 
تمام��ی کس��ب وکارها برای جذب و ارتباط با مش��تری ب��ه کار می گیرند. قطعی 
نزدی��ک ب��ه یک هفت��ه ای اینترنت جهان��ی در ایران، به معنای عدم دسترس��ی 
ب��ه بزرگ تری��ن موتور جس��ت وجوی جه��ان و همچنین ش��بکه های اجتماعی 
اصلی همچون اینس��تاگرام و اپلیکیش��ن های پیام رس��ان همچون واتس اپ بود. 
کانال هایی که به عنوان راهکار اولیه  کس��ب درآمد بسیاری از استارتآپ ها و حتی 

کسب وکارهای سنتی شناخته می شدند.
جذب مش��تری از طری��ق گوگل، یکی از مفیدترین و پرس��ودترین روش های 
درآمدزایی برای کسب وکارها شناخته می شود. مشتری که از طریق جست وجو، 
یک محصول یا س��رویس را پیدا کند، درواقع مش��تری بالقوه است که به بالفعل 
تبدیل می ش��ود. اکنون و با عدم دسترس��ی کاربران عادی به گوگل و همچنین 
ضع��ف موتوره��ای جس��ت وجوی داخل��ی در ارائه  نتایج مناس��ب، بس��یاری از 
کسب وکارها با کاهش مشتری روبه رو شده اند. درواقع کانال اصلی آنها روز به روز 
ضعیف تر می ش��ود و میلیون ها و میلیاردها تومان هزینه برای کسب جایگاه های 
برتر جس��ت وجو در گوگل، با ادام��ه پیدا کردن وضعیت کنون��ی، رو به نابودی 

می رود.
ش��بکه های اجتماعی عالوه بر ایجاد کانال های بازاریابی برای کس��ب وکارهای 
گوناگون، تنها راه فروش بسیاری از کسب وکارهای خانگی نیز هستند. قطعا همه 
ما تجربه آش��نایی با محصوالت متعدد و حتی خرید از صفحه های اینستاگرامی 
را داش��ته ایم. اکنون و با قطع ش��دن تمامی راه های ارتباط با این شبکه ها، شاید 
بس��یاری از کسب وکارهای خانگی امید خود را به ادامه  فعالیت از دست داده اند. 
در نظرس��نجی انجام شده در زومیت، بس��یاری از کاربران به وابستگی شدید به 
شبکه های اجتماعی برای کسب درآمد اشاره داشتند که با وضعیت کنونی، حتی 

تصمیم به توقف فعالیت گرفتند.
پرداخت های نه  چندان آنالین

قطعی اینترنت در هفته  گذش��ته، برخالف رخدادهای پیش��ین، دسترسی به 
س��رویس های متعدد حیاتی داخلی و بانکداری اینترنتی را مختل نکرد. درواقع 
س��رویس های پرداخت در بس��یاری از موارد سرویس دهی نس��بتا مناسبی را به 
مش��تریان ارائه کردند و شاهد مشکل زیادی در ش��بکه  بانکی نبودیم. ازطرفی، 
کسب وکارهای نوپا اغلب درآمد خود را از طریق سرویس های پرداخت اینترنتی 

کسب می کنند که ارتباط با آنها در برخی موارد دچار اختالل شد.
س��رویس های واس��ط پرداخت، از شرکت هایی هس��تند که در سال های اخیر 
و با هدف بهبود فعالیت مالی اس��تارت آپ ها تأس��یس ش��دند. تع��دادی از آنها 
سرویس های خود را بر بستر شبکه  ملی اطالعات ارائه می کنند و درنتیجه قطعی 
روزه��ای اخیر ضربه ای به آنها وارد نکرد. منتها س��رویس هایی که ش��رکت های 
متعدد برای اتصال به خدمات واس��ط پرداخت به کار می گیرند، در برخی موارد 
با چالش روبه رو ش��د که حتی کاربران را مجبور به پرداخت های سنتی همچون 

کارت به کارت به حساب کسب وکار موردنظر می کرد.
باهمتا یکی از س��رویس های واسط پرداخت محسوب می شود که پلتفرم خود 
را روی س��رورهای خارج از ایران برپا کرده اس��ت. میالد جه��ان دار، مدیرعامل 
باهمتا از قطعی ناگهانی و بدون اطالع رس��انی س��رورهای خارجی گله مند است 
که کس��ب وکار او را به یک باره تعطیل کرد. البته جهان دار و همکارانش توانستند 
با اس��تفاده از اتصال های واسط، س��رویس خود را برای مشتریان فعال کنند، اما 
درنهای��ت وضعیت موجود خس��ارت زیادی به آنها وارد ک��رد. او درباره  وضعیت 

کنونی پرداخت آنالین می گوید:
قطع��ی اینترنت، کاهش 90درص��دی تراکنش ها را در س��رویس ما به همراه 
داش��ت. اگرچه سرویس های واسط پرداخت اکنون به خوبی فعالیت می کنند، اما 
مش��تریان ما که کسب وکارهای آنالین هستند، عموما با قطعی سرورهای اصلی 
خود و درنتیجه کاهش مش��تری روبه رو ش��ده اند. چنین کسب وکارهایی با ادامه 

پیدا کردن ش��رایط، نس��بت به آینده  فضای فناوری اطالعات ناامید می شوند و 
چه بسا گزینه های دیگری را برای فعالیت اقتصادی خود در نظر بگیرند.

بس��یاری از کس��ب وکارهای آنالین، عالوه بر از دس��ت دادن کاربران به خاطر 
پیاده س��ازی زیرس��اخت خود در س��رورهای خارجی، اکنون ب��ا چالش تمدید 
س��رویس ها نی��ز روبه رو هس��تند. آنه��ا ارتباط خ��ود را با س��رویس دهنده های 
بین المللی از دست داده اند و چه بسا نسخه های پشتیبان نیز از اطالعات خود در 
اختیار ندارند. ادامه پیدا کردن وضعیت کنونی ش��اید به از دست رفتن اطالعات 

)بخوانید دسترنج سال ها تالش و توسعه( آنها بینجامد.
آینده مبهم فریلنسرها

فریلنس��رها در دنیای ام��روز بازوی قدرتمندی در توس��عه اقتصادی 
محس��وب می ش��وند. آنها ب��دون محدودیت های جغرافیای��ی و زمانی، 
انواع س��رویس ها را به کارفرماها ارائه می کنند که عالوه بر گردش مالی، 
اش��تغال زایی را نیز در کش��ور به همراه دارد. این افراد بدون استخدام ثابت 
در ش��رکت یا سازمانی مش��خص،  درآمد خود را به صورت پروژه ای کسب 
می کنند و درنتیجه برای کسب امنیت شغلی، بیش از بازیگران دیگر نیاز به 
امنیت روانی دارند. فریلنسرها را می توان فعاالنی در دنیای فناوری دانست 
ک��ه بیش از همه به زیرس��اخت های ارتباطی، خدمات��ی و جابه جایی پول 

وابسته هستند.
فریلنسرهای ایرانی مانند همتایان بین المللی خود، انواع خدمات طراحی، 
برنامه نویسی، ترجمه، تولید محتوا،  مدیریت شبکه های اجتماعی و . . . را به 
کارفرماهای داخلی و خارجی ارائه می کنند. سهم عمده ای از فریلنسرهای 
ایرانی در خدمت کس��ب وکارهای داخلی هس��تند و بخ��ش دیگری نیز با 
ارتباطات بین المللی، نقشی هرچند کوچک در ارزآوری دارند. یک فریلنسر 
برای رس��یدن به موفقیت، بیش از همه به تعهد کاری و تحویل پروژه در 
زمان مشخص نیازمند است. درواقع فریلنسرها هر پروژه را به عنوان بخشی 
ج��دی از رزوم��ه کاری خود می بینند که در صورت ع��دم توانایی در ارائه  

صحیح، نقطه  سیاهی را در کارنامه شان ایجاد می کند.
از بین رفتن زیرساخت  های متداول ارتباطی مانند ایمیل و اپلیکیشن های 
پیام رسان، باعث شد تا بس��یاری از فریلنسرها در روزهای گذشته نتوانند 
پروژه های خود را در بازه  زمانی مصوب تحویل دهند. ازطرفی کارفرماهای 
داخلی که در حوزه های متعدد کاری خود نیازمند نتیجه  پروژ ه  فریلنسرها 
بودند، در بالتکلیفی ماندند. کارفرماهای خارجی نیز به احتمال زیاد به خاطر 

وضعیت پیش آمده، نسبت به فریلنسرهای ایرانی بی اعتماد خواهند شد.
فریلنس��رها عموما افرادی هس��تند که برای یادگی��ری مهارت ها و رفع 
اشکاالت فنی خود از شبکه  جهانی اینترنت استفاده می کنند. عدم دسترسی 
به امکانات مذکور، آنها را در توس��عه  مهارت های شخصی نیز ناتوان کرده 
اس��ت. به هرح��ال قطعی اینترنت موج��ب از دس��ت دادن فرصت های 
بی شماری برای این افراد نیز می شود. محمد کرمانی، بنیان گذار فضای 
کاری اش��تراکی آبی س��فید، از مراکز خدمات دهنده به استارت آپ ها و 
فریلنس��رها اعتقاد دارد باید ش��رایطی برای فعالیت سریع تر و بهتر این 
اف��راد، ایجاد ش��ود. او درباره  وضعیت کنونی فریلنس��رها در فضای کار 

اشتراکی می گوید:
تحوی��ل پروژه و ارتباط با کارفرما برای یک فریلنس��ر حیاتی اس��ت. برخی از 
دوس��تان ما برای تحویل پروژ ه در زمان مش��خص حتی مجبور به سفر خارجی 
ش��دند. راهکارهای متع��ددی برای ارائه  مجوز س��رویس اینترنتی به این افراد و 
استارت آپ ها وجود دارد که پیشنهاد می کنم توسط سازمان های تأثیرگذار، اجرا 

شود.
قطعی چندروزه اینترنت در ایران و دسترس��ی محدود برخی از کسب وکارها، 
چالش ه��ای متع��ددی را در اکوسیس��تم اس��تارت آپی ایران ایجاد کرد. ش��اید 
بزرگ ترین چالش را بتوان در همان بی اعتمادی و کاهش امید فعاالن نسبت به 
آینده  کس��ب وکار خود جس��ت وجو کرد. فراموش نکنید که بسیاری از بازیگران 
امروز دنیای اقتصاد دیجیتال ایران، گزینه  ماندن در وطن و راه اندازی کسب وکار 
نوپا را به مهاجرت ترجیح داده اند. درصورت ادامه یافتن موج ناامیدی کنونی در 
میان آنها، تبعات قطعی چندروزه  اینترنت شاید بسیار شدیدتر از کاهش فروش 

و ارقام ریالی باشد.
منبع: زومیت

قطعی اینترنت و مشکالتی که برای کسب وکارهای نوپا ایجاد شد
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»از خودت بگو« یکی از س��خت ترین و چالش برانگیزترین سؤال هایی 
اس��ت که معموال در مصاحبه های اس��تخدامی پرسیده می شود. چگونه 

می توان به بهترین نحو به این سؤال پاسخ داد؟
اگ��ر تا به حال در مصاحبه اس��تخدامی ش��رکت کرده باش��ید حتما 
می دانید که اغلب اوقات مصاحبه کننده، مکالمه را با جمله »لطفا کمی 
از خودت برایم بگو« آغاز می کند. این جمله شاید در ظاهر ساده به نظر 
برسد، اما پاس��خ دادن به چنین س��والی که چارچوب مشخصی برایش 
وجود ندارد، به هیچ عنوان س��اده نیس��ت. معموال بعد از پرسیدن این 
س��ؤال، ذهن در موقعیت��ی قرار می گیرد که س��رنخی از اوضاع ندارد و 
بالفاصله سؤال هایی را مطرح می کند تا شاید بتواند خود را برای جواب 

دادن در این موقعیت آماده کند:
آیا باید داستان زندگیم را برای او تعریف کنم؟

آیا باید تاریخچه  شغلی خود را بازگو کنم؟
آیا باید در مورد سرگرمی ها و فیلم های مورد عالقه ام صحبت کنم؟

آیا باید در مورد آخرین شغل یا رئیسم صحبت کنم؟
یکی از دالیلی که پاس��خ دادن به س��ؤال »لطفا کمی بیشتر در مورد 
خودت توضیح بده« را مش��کل می کند این است که سخنران نمی داند 
منظور خود را چگونه باید بیان کند یا معموال نکات و مفاهیم گوناگون 
با یکدیگر تداخل پیدا می کنند. چیزی که کارفرما بعد از پرس��یدن این 
سؤال انتظار شنیدنش را دارد این است که متقاضی توضیح دهد چگونه 
می تواند نیازهای موقعیت شغلی موردنظر را برطرف کند و متقاضی باید 
ت��ا جای ممکن تالش کند با ارائه  توضیحات اضافه وقت خود و کارفرما 

را هدر ندهد اما بهترین روش برای پاسخ دادن به این سؤال چیست؟
کمی بیشتر از بیوگرافی خود بگویید

اگر می خواهید به سؤال »کمی بیشتر از خودت برایم بگو« به بهترین 
نحو پاسخ دهید، نخست باید بدانید که مصاحبه کننده رزومه  شما را قبال 
مطالعه کرده اس��ت و اطالعات اولیه ش��امل تاریخچه  شغلی را می داند، 
بنابرای��ن صحبت کردن درباره  آنها فایده ای ندارد. بازگو کردن اطالعات 
لینکدین نیز فایده ای ندارد و نمی تواند شما را از مابقی مصاحبه شونده ها 
متمایز کند. به یاد داش��ته باش��ید که هدف از برگ��زاری مصاحبه های 
شغلی، پیدا کردن بهترین گزینه برای موقعیت شغلی موردنظر است نه 
ثابت کردن توانایی ها؛ مطمئن باش��ید اگر فاقد توانایی های اولیه بودید 

به مصاحبه دعوت نمی شدید. جان لیز، استراتژیست شغلی می گوید:
مصاحبه های کاری را مانند تست بازیگری در نظر بگیرید. تصور کنید 
کارفرما س��ناریویی در ذهن خود دارد و شما باید نقش اصلی آن یعنی 
ارائه دادن به رئیس، صحبت کردن با مش��تری یا سهامداران شرکت را 

بازی کنید.
نیازی به صحبت کردن در مورد زندگی خصوصی، مسائل خانوادگی، 
تعطیالت و... نیس��ت. این موارد بهتر است در موقعیت و شرایطی بهتر 
توضیح داده ش��وند بنابراین بهترین کار این اس��ت ک��ه از فرصت بهره 
ببری��د و روی کارفرما تأثیر مثبت بگذارید. اینکه بتوانید در این مرحله 
منظور خود را به درستی بیان کنید یک فرآیند دو مرحله ای است که به 
تمرین نیاز دارد. اولین مرحله این است که نیازهای سازمان در رابطه با 
موقعیت شغلی موردنظر را شناسایی کنید؛ دومین مرحله این است که 
پاسخ را باتوجه به توانایی های خود شخصی سازی کنید و توضیح دهید 

که چرا برای این موقعیت شغلی مناسب هستید.
نیازهای شرکت را شناسایی کنید

شناسایی نیازهای ش��رکت یعنی آگهی استخدام را مانند نقشه  گنج  
به دق��ت مطالعه و اس��رار آن را پی��دا کنید. عبارتی مانن��د »ضروری«، 
»باید« و »موردنظر« در متن آگهی بس��یار مهم هس��تند و بهتر اس��ت 
توانمندی هایی که جلوی این عبارات نوش��ته می ش��ود را در توضیحات 
خ��ود لحاظ کنید. فراموش نکنی��د، توانمندی هایی که با کلماتی مانند 
»ترجیحا« به کار می روند اهمیت کمتری دارند حتی اگر با خصوصیات 
ش��ما همخوانی داشته باش��ند. »ما دنبال چه کسانی هستیم« و »ما به 
چه اش��خاصی نیاز داریم« از جمله دیگر عبارات مهمی هستند که باید 

جدی گرفته شوند.
گاه��ی  اوقات مهارت ها نس��بت به عنوان ش��غلی، بیش��تر با توصیف 

نیازمندی های ش��غل مورد نظر همخوانی دارند. در این شرایط بهترین 
کار این است که مهارت های فعلی خود را با شرایط آگهی شغلی تطبیق 
دهید، حتی اگر نام آن با چیزی که در متن آگهی نوش��ته ش��ده تفاوت 

دارد. تامی جونز، مدیرعامل یک شرکت می گوید:
معم��وال در آگهی ه��ای اس��تخدام، موقعیت ه��ای ش��غلی مانند 
خدمت دهنده به مش��تری با عباراتی مانند کارمند میز پذیرش هتل 
ی��ا کارمند اعطای وام و... تفکیک می ش��ود اما منظ��ور همگی آنها 
کارمندی اس��ت که باتوجه به ش��غل موردنظر به مش��تری خدماتی 

را ارائه دهد.
لحن نوش��تاری متن آگهی نیز بس��یار مهم اس��ت و باید به آن توجه 
ش��ود. به عن��وان مثال گاه��ی  اوقات نوش��ته می ش��ود »ترجیحا دارای 
حس ش��وخ طبعی«، این یعنی جو محیط کار خش��ک و رسمی نیست 
و کارمن��دان می توانن��د راحت تر با یکدیگر صحبت کنن��د اما زمانی که 
متن آگهی رس��می نوشته می شود به این معنا است که جو شرکت نیز 

رسمی است.
مرحله  بعدی این اس��ت که وارد وب س��ایت ش��رکت شوید و قسمت 
درباره  ما را مطالعه کنید تا اطالعات بیشتری در مورد فرهنگ سازمانی 
شرکت کسب کنید. ببینید آیا در این قسمت بیشتر در مورد انجام دادن 
پروژه ها و خدمت به مش��تری صحبت ش��ده یا پشتیبانی از کارمندان و 

برقراری تعادل میان کار و زندگی شخصی در اولویت است.
بعد از جمع آوری اطالعات الزم سه ویژگی شخصیتی موردنیاز شرکت 
مانند اهل کار تیمی، خودآغازگر یا حامی س��المت را یادداشت کرده و 
س��عی کنید در توضیحات خود استفاده کنید. به عنوان مثال روی کاغذ 
یادداش��ت کنید »این شرکت دنبال شخصی اس��ت که...« سپس جای 
خالی را با اطالعاتی که از خواندن دقیق وب س��ایت و متن آگهی کسب 

کرده اید پر کنید.
نیازها را برطرف کنید

جمله هایی که در مرحله قبل آماده کرده اید را به شکل »من شخصی 
هس��تم که...« و »هنگام کار، هدف من این اس��ت ک��ه...« تغییر دهید. 
داس��تان زندگی حرفه ای خود را متناس��ب با نیازمندی شرکت تعریف 
کنید و نشان دهید چرا برای موقعیت شغلی مورد نیاز مناسب هستید. 
از بازگو کردن جزییات نترس��ید اما اغ��راق را کنار بگذارید؛ به این فکر 
کنی��د که کارفرما ه��ر دروغی را متوجه می ش��ود و هرگونه اغراق را از 

کیلومترها فاصله تشخیص می دهد.
تمرین کنید

عبارت »من ش��خصی هس��تم که« و داس��تانی که آماده کرده اید را 
در کن��ار هم قرار دهید و ب��ا صدای بلند تکرار کنی��د. تمرین کردن با 
صدای بلند یک تمرین ذهنی نیس��ت بلکه تمرینی فیزیکی اس��ت. این 
تمرین کمک می کند ذهن و زبان با همکاری یکدیگر بتوانند ایده ای را 

به درستی مطرح کنند.
تمام نکات گفته شده را کنار هم قرار دهید

برای درک بهتر موضوع تصور کنید برای موقعیت ش��غلی سرپرس��ت 
خدمات مش��تری ش��رکتی به نام CableAble درخواس��ت همکاری 
داده اید. در وب س��ایت CableAble متوجه می ش��وید که این شرکت 
خدمات پش��تیبانی قوی دارد و به این موضوع اهمیت بسیاری می دهد. 
همچنین در متن آگهی نوشته شده است، ترجیحا دارای روابط عمومی 
و مهارت های ارتباطی قوی. روز مصاحبه کارفرما یا کارمند منابع انسانی 
از شما می خواهد بیشتر در مورد خودتان برای او توضیح دهید. بهترین 

پاسخ در چنین شرایطی می تواند به این صورت باشد:
من همیش��ه شخصیت اجتماعی داشته ام. حتی در مدرسه از اینکه با 
دیگران حتی غریبه ها صحبت کنم و به حرف های آنها گوش دهم لذت 
می بردم، مخصوصا زمانی که می توانستم به نحوی به آنها کمک کنم. به 
همین دلیل مدتی به عنوان مش��اور در بخ��ش خدمات صنعتی فعالیت 
کردم و عالقه دارم در آینده در بخش خدمات به مش��تری مش��غول به 
کار شوم. من خدمات مشتریان که از سوی CableAble ارائه می شود 
را تحس��ین می کنم زیرا به مش��تری ها احترام می گذارد و به حرف های 
آنه��ا گوش می دهد. اخیرا هدف من کمک ک��ردن به یادگیری دیگران 

اس��ت و همچنین می خواهم مهارت های پش��تیبانی از مشتری ها را یاد 
بگیرم و تقویت کنم؛ با کار کردن در این موقعیت شغلی نه تنها می توانم 
ب��ه دیگران کمک کن��م بلکه کار مورد عالقه ام یعنی ارتباط داش��تن با 

مشتری را نیز انجام دهم.
دلیل اینکه این پاس��خ ایده آل و بدون نقص به نظر می رسد این است 
ک��ه متقاضی داس��تان زندگی حرفه ای خود را ب��ا نیازمندی های اصلی 
ش��رکت ترکیب کرده اس��ت و همگی در راس��تای برط��رف کردن نیاز 

ش��رکت بیان ش��ده اند. پیداکردن نیازمندی های شرکت و تطبیق دادن 
آن با مهارت ها و سابقه  کاری که داشته اید، کمک می کند نه تنها گزینه  
خوبی برای اس��تخدام به نظر برس��ید بلکه از مابقی متقاضیان یک س��ر 
و گردن باالتر دیده ش��وید، چرا؟ چون با این روش پاس��خ دهی، نه تنها 
خودتان را معرفی کرده اید بلکه به آنها می گویید چرا باید ش��ما را برای 

این موقعیت شغلی استخدام کنند.
HBR/zoomit  :منبع

بهترین روش پاسخ دادن به سوال »از خودت بگو« در مصاحبه استخدام چیست

دوشنبه
4 آذر 1398

شماره 1437



15آگهــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
4 آذر 1398

شماره 1437



تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   دوشـنبه   4 آذر 139۸    شـماره 1437   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: 86073381 
روابط عمومی: 86073143      فکس تحریریه: 88827112
سازمان آگهی ها: 86073312    امور مشترکین: 86073143

86073143

۸ راه دیده شدن در اینستاگرام

همه ما حداقل یک حس��اب ش��خصی در اینس��تاگرام داریم و هر روز س��اعت هایی را برای چک کردن، به آن 
اختصاص می دهیم و صفحه های مورد عالقه خودمان را مشاهده می کنیم و حتی آنها را با دیگران هم به اشتراک 
می گذاریم. در واقع اینستاگرام یکی از پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی است که از یک شبکه اشتراک گذاری 
عکس به یک شبکه بازاریابی محتوا تبدیل شده و دیگر عالوه بر سلبریتی ها ، اینفلوئنسرها و برندها هر شخصی 
می تواند یک ستاره شبکه اجتماعی شود. نرخ درگیر کردن مخاطبان در اینستاگرام از دیگر شبکه های اجتماعی 
بیشتر است و طبق آمار به دست آمده، برند ها در اینستاگرام در مقایسه با فیس بوک و شبکه های اجتماعی دیگر 
مانند توییتر 60 بار تعامل بیش��تری نس��بت با هر فالوور دارند که نتیجه این تعامل باعث ش��ده که 2۵ میلیون 
بیزینس پروفایل در حال کار و 2 میلیون انتشاردهنده تبلیغ در این شبکه فعالیت کنند. اگر شما هم می خواهید 

در اینستاگرام دیده شوید و پروفایلی موفق داشته باشید باید نکات زیر را رعایت کنید.
زیبایی شناسی

در اینس��تاگرام عکس ها و ویدئوهای جذاب بیش��ترین اهمیت را دارند و همین دلیل باعث می شود که افراد صفحه 
ش��ما را فالو کنند. مثال اگر صاحب یک برند مد و فش��ن هس��تید باید از تصاویر تمیز و براق اس��تفاده کنید و یا اگر 
صفحه ای با موضوع الیف استایل را دارید باید از عکس های چشمگیر و روشن تری استفاده کنید بهتر است برای پست 
و استوری های خود یک تم واحد مشخص کنید در واقع صفحه خود را با سلیقه خودتان چیدمان کنید و بسیار مهم 

است که عکس هایی را که برای صفحه خود انتخاب می کنید با برند شما همخوانی داشته باشد.
انتخاب موضوع

ش��ما برای صفحه خود باید به دنبال عکس ها و مطالبی باش��ید که به موضوع کلی صفحه ش��ما ربط 
داش��ته باش��د چون اگر غیر از این باشد باعث می ش��ود که فالوورهای صفحه خود را از دست بدهید شما 
برای جذب فالوور بیش��تر باید به شناس��ایی بازار هدف خود بپردازید به عنوان مثال اگر شما صفحه ای با 
موض��وع فیتنس دارید باید از محتوایی اس��تفاده کنید که در آن ان��واع تیپ های رژیم غذایی، تمرین ها و 

حرکات ورزشی وجود داشته باشد.
استفاده از کپشن )عنوان( های درگیرکننده

فالوورهای خود را با پست های خود درگیر کنید با استفاده از کپشن های تند و تیز از مخاطبان خود بخواهید 
که چه چیزی را مش��اهده می کنند. کپشن ها بهترین راه برای نشان دادن شخصیت برند شما هستند و باعث 

می شود که مخاطبان با شما به راحتی ارتباط برقرار کنند و تعامل بیشتری با شما داشته باشند.
استفاده هوشمندانه از هشتگ ها

استفاده از هشتگ ها برای گرفتن الیک، بازدید و اشتراک گذاری پست شما هوشمندانه ترین راه هستند. 
اینس��تاگرام، اواخر اس��تفاده از هشتگ ها را در هر پست به ۳0 هشتگ محدود کرده است. شما می توانید 
در پس��ت های خود از هش��تگ هایی استفاده کنید که به پست ش��ما مربوط است استفاده از هشتگ های 
پرطرف��داری مانند Instagram daily یا Instagram good می تواند خالی از لطف نباش��د ولی به 
دلیل پرطرفدار بودن این نوع هش��تگ ها دیده ش��دن در آنها کار بسیار سختی است سعی کنید بیشتر از 

هشتگ هایی استفاده کنید که فقط اختصاص به برند و یا کمپینی از طرف شما دارد .
زمان گذاشتن پست

گذاش��تن پس��ت در یک زمان مناس��ب در صفحه ش��ما باعث می ش��ود که بهترین بازخورد را دریافت 
کنید برای این کار شما می توانید با استفاده از instagram insights مشاهده کنید که در چه زمانی 
فالوورهای ش��ما بیش��تر آنالین هس��تند. با توجه به اطالعات اخیر درباره زمان گذاشتن پست در هفته، 
فعالیت ها در تمام روزهای هفته به صورت یکسان است و فقط در روزهای شنبه فعالیت بیشتری مشاهده 
می شود و بهترین ساعت طبق آمار به دست  آمده برای آپلود پست ساعت ۳ و 4 بعد از ظهر است که  بعد 
از این س��اعت، س��اعت 2 صبح و ۵ بعد از ظهر بهترین زمان آپلود پست است. نکته ای که قابل ذکر است 
این است که هیچ وقت چند پست را در زمان های نزدیک به هم آپلود نکنید واگر امکانش است برای این 

کار بهتر است از گزینه اسالید استفاده کنید.
تعامل داشته باشید

بگذارید کسانی که از صفحه شما دیدن می کنند حضور فعال شما را حس کنند شما می توانید با جواب 
دادن ب��ه کامنت ها و دایرکت ها و ش��رکت در بحث ها حس خوبی را ب��ه مخاطبان خود القا کنید این کار 

باعث می شود که مخاطب شما حس کند که شما برای بودن آن در صفحه خود اهمیت قائل هستید.
استفاده از استوری

استوری در واقع محتوایی ادیت نشده است، برای گزارش شما به مخاطبان از وضعیتی که در زمان حال 
دارید. همچنین در اس��توری، ش��ما خیلی بهتر می توانید اطالع رسانی کنید به عنوان مثال شما می توانید 
لینک وب سایت خود را در استوری بگذارید و آن را در صفحه خودتان ذخیره کنید. این روش بهتر از قرار 
دادن لینک شما در بیو یا پست های تان است. استفاده از ایموجی ها و استیکرها و گذاشتن یک نظرسنجی 
می تواند برای مخاطبان تان در اس��توری بس��یار جذاب باشد و گذاشتن یک استوری زنده برای آموزش و 
یا ارتباط برقرار کردن زنده و مس��تقیم با مخاطبان یا فالوورها بس��یار عالی اس��ت که حتما این گزینه را 
پیشنهاد می کنم و حتی شما می توانید با دعوت کردن شخص دیگری به استوری خود گپ یا مصاحبه ای 
آنالی��ن ب��ا کلی مخاطب را تجربه کنید و کلی بازخوردهای مثبت از این روش دریافت کنید. الزم به ذکر 
است که در آپدیت جدید اینستاگرام می توانید در آی جی تی وی ویدئو طوالنی آپلود کنید و دیگر زمان 
ویدئو ش��ما را محدود نمی کند و در آن می توانید با ترفندهای مختلف به تبلیغ محصوالت خود بپردازید 

که در مقاله های بعدی حتما راجع به آن توضیح خواهیم داد .
رقبای خود را بشناسید

بررسی صفحاتی که رقبای شما هستند و حوزه کاری مشابهی با شما دارند می تواند بسیار برای صفحه 
شما مفید باشد به عنوان مثال شما می توانید به معیارهایی که رقبای شما برای خودشان گذاشتند دقت 
کنید. زمان گذاش��تن پست، اس��تفاده از هشتگ ها و نوع پس��ت هایی که می گذارند تا تعامل بیشتری با 
فالوورهای خود داش��ته باشند این اطالعات به شما کمک می کند که محتوایی دقیق تر تولید کنید و یک 
مرحله از رقیب تان جلوتر باش��ید. با توجه به رشد اینس��تاگرام در این چند سال اخیر شما با داشتن یک 
اس��تراتژی دقیق و از قبل تعریف ش��ده می توانید برای خود بازدید و حتی فروش بیشتری را ایجاد کنید. 
جست و جو و مشاهده صفحه برندها و کسانی که در این شبکه به صورت حرفه ای فعالیت دارند می تواند 
بسیار برای شما مفید باشد و باعث می شود که به ایده های بهتری برسید و روندی رو به باال داشته باشید.
blogad :منبع
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