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از آگهی های اینترنتی امالکی ها تا سرمایه بانک ها در بازار مسکن

تحوالت بازار مسکن
زیر ذره بین

فرص��ت امروز: بانك ها در نقش واس��طه گران مالي در چرخه هاي اقتصادي عم��ل می کنند و همچنين در بازار 
پولي اقتصاد ايران، اهميت فراوانی دارند بنابراين تبعات س��رمايه گذاري بانك ها در بخش مسكن در اقتصاد نفتي 
ايران که مستعد بروز بيماري هلندي است، می تواند بسيار باشد. در همين حال، پژوهشی به  تازگی درباره قواعد 
س��رمايه گذاری بانك ها در بخش مس��كن منتش��ر شده اس��ت که می تواند برای حال و روز اقتصاد ايران، مفيد و 

راهگشا باشد. اين پژوهش، سرمايه گذاري بانك ها در بخش مسكن را در شرايطي مورد قبول و سودآور نشان...

عوارض ۵۰ هزار تومانی آزادراه تهران-شمال واقعیت دارد؟

تخفیف در عوارض آزادراه تهران - شمال
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 گمرک به پیشواز مصوبه دولت
برای واردات خودرو رفت

راهکارهای فروش سازمانی بیمه
چگونه از شیوع رشوه در شرکت جلوگیری کنیم

مدیریت ادراک مشتریان از برند
تحوالت تبلیغاتی برند پپسی

افزایش سهم برندمان از بازار با تکنیک های طالیی
اصول ثابت فروش آنالین

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

زاکربرگ: آماده پذیرش نظارت 
دولتی هستیم

4
فرصت امروز: با اینکه اجرای رمز پویا از سـوی بانک مرکزی 

بـرای امنیـت بیشـتر و جلوگیری از فیشـینگ و 
کالهبرداری اینترنتی راه اندازی شده، اما شواهد...

استفاده از رمز پویا به کسب وکارهای اینترنتی آسیب می زند؟

کاهش تراکنش های اینترنتی 
با رمز پویا

یادداشت
چرا تولید یک محصول برای 

 موفقیت یک استارت آپ
کافی نیست؟

آخرين کسب وکار، فيلم، نمايش 
ي��ا کانال��ی را که ي��ك کارآفرين را 
به تصوير کش��يده اس��ت، به خاطر 
بس��پاريد. آيا يك موضوع مشترک 
مي��ان آنها پي��دا می کني��د؟ اولين 
چيزی ک��ه به ذهن می رس��د، اين 
اس��ت ک��ه کس��ی س��وار هواپيما 
می ش��ود، دس��ت ت��كان می دهد و 
اوراق امضا می کند. يكی از دوستانم 
اخي��را از من پرس��يد، چرا صاحبان 
مشاغل هوش��مند هزاران دالر هدر 
می دهند ت��ا کارهايی را انجام دهند 
که به راحتی از طريق تماس تلفنی 
يا ايميل می ت��وان انجام داد؟ جواب 
اين سؤال، آن است که يك محصول 
خوب برای س��اخت يك استارت آپ 

موفق کافی نيست.
به برنامه ي��ا ابزار موردعالقه خود 
و مش��كل و راه ح��ل آن فكر کنيد. 
قب��ل از اين محصول، ش��ما چگونه 
اين مش��كل را حل می کرده ايد؟ در 
واقع، آنچه فناوری انجام داد، مراقبت 
از مش��اغل قديمی ب��ا راه حل های 
س��ريع تر، ارزان تر و بهتر بوده است، 
اما از ديدگاه تجارت هيچ چيز تغيير 
انس��ان ها راه حل هايی  نكرده است. 
ايجاد می کنن��د و فناوری، راه حل ها 
را فعال نگه می دارند بنابراين تجارت 

هن��وز هم پابرجاس��ت و 
3هميشه در مورد روابط...

سه شنبه
29 بهمن

1398

23 جمادی الثانی 1441 - سـال ششم
شـماره   1496- 16صفحه - ۵۰۰۰۰  ریال

Tue.18 Feb 2020

فرصت امروز: با حضور حس��ن روحانی، ديروز از ۱۵ طرح برگزيده س��ی و س��ومين جشنواره 
بين المللی خوارزمی تقدير شد. در آيين پايانی سی و سومين جشنواره بين المللی خوارزمی که 
صبح دوشنبه در سالن اجالس سران برگزار شد، رئيس جمهور، تعليم و تعلم را اساس پيشرفت 
بشر و حرکت به سمت کمال دانست و با اشاره به آمار قابل مالحظه کشور در عرصه توسعه علم 
و دانش، گفت: از دوقطبی کردن فضا در همه موضوعات بايد فاصله گرفت تا ايران اس��المی در 

دانش و علم بيش از پيش پيشرفت کند.
روحانی به گزارشی که وزير علوم در اوايل بهمن ماه به رياست جمهوری ارائه کرده بود، اشاره 
کرد و گفت: براس��اس گزارش��ی که وزير علوم ارائه داده در آمار و ارقام، واقعيت حرکت ما در 
مس��ير پيشرفت و تعالی اس��ت. براس��اس اين گزارش، جايگاه ايران در شاخص جهانی نوآوری 
در ابتدای دولت يازدهم ۱۲۰ بوده که اين جايگاه در پايان س��ال ۱397 به رتبه ۶۵ ارتقا يافته 
اس��ت و اين روند به گونه ای تداوم يافته که امس��ال به جايگاه ۶۱ در جهان رسيده ايم. البته اگر 
ش��رايط تحريم نبود و وضعيت بهتری داشتيم، بی ترديد در جايگاهی باالتر قرار می گرفتيم، اما 
وضعيت فعلی و آمار نش��ان می دهد که در ش��رايط فشار و تحريم نيز راه را گم نكرديم و مسير 

را به سرعت پيموديم.
به گفته وی، ارتقای ۵9 پله ای جايگاه ايران در نوآوری طی ش��ش س��ال به اين معناست که 

مسير انقالب، مردم و دانش پژوهان صحيح بوده است.
او با بيان اينكه طبق گزارش وزير علوم، تعداد پارک های علم و فناوری از 3۶ در سال ۱393 
به ۴3 در س��ال ۱398 و همچنين تعداد واحدهای فناوری مس��تقر در پارک های علم و فناوری 
از 3 هزار در س��ال ۱39۲ به 7 هزار و 8۶۴ در س��ال ۱397 رسيده است، ادامه داد: امروز بيش 
از هزار و ۶۲۵ واحد فناور به کسب رتبه دانش بنيان نائل شدند. اين در حالی است که در سال 
۱39۲ تنه��ا ۱۱ ش��رکت دارای اين رتب��ه بودند. اينكه در علم و فن��اوری از جايگاه ۲۱ به ۱۶ 

رسيديم به معنای حرکت سريع و رشد علمی ماست.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در بخش ديگری از صحبت های خود با اشاره به گزارش اخير 
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براس��اس گزارش��ی که وزير صمت ارائه داده، اواخر س��ال 
۱397 و ابتدای س��ال ۱398 مجموعا يك ميلي��ارد و ۲۰۰ ميليون يورو قطعات وارداتی بخش 
صنعت در داخل توليد می ش��ود همچنين براس��اس گزارش��ی که وزير بهداشت ارائه کرده طی 
يك س��ال گذشته ۵۰۰ ميليون دالر واردات دارو و تجهيزات پزشكی کاهش يافته و اين ميزان 

در داخل کشور توليد می شود.
روحان��ی با تاکيد بر لزوم ايجاد اميد به آينده در جامعه و همچنين برقراری فضای مناس��ب 
در دانش��گاه ها خاطرنشان کرد: بايد در دانش��گاه ها فضای علم حاکم باشد و نبايد فضای تنازع 
در دانش��گاه ها وجود داش��ته باش��د، علم و هنر را نمی توان تقس��يم و دوقطبی کرد؛ من از اين 
می ترسم که کم کم ساندويچ فروشی ها، بقالی ها و لباس فروشی ها دوقطبی شوند. يا اينكه ميوه 

نيز دوقطبی شود و ما با عناوينی نظير پرتقال جناح راست و پرتقال جناح چپ مواجه شويم.
او با بيان اينكه  هر چيزی را نبايد در جامعه دوقطبی کنيم، ادامه داد: چه خبر است؟ به چه 

سمت حرکت می کنيم و می خواهيم چه کاری انجام دهيم.
روحان��ی تصريح کرد: قطب، حزب و جناح، جای خود را دارد و يك اس��تاد خوب، اس��تادی 
خوب است. زمانی که من دانشجو بودم به دليل شوری که برای انقالب ايجاد شده بود برخی از 
دانشجويان با برخی اساتيد که خيلی با انقالب موافق نبودند، خوب نبودند؛ همان زمان نيز من 
با اين سخن مخالف بودم، چراکه وقتی استادی در کالس درس حاضر می شود بايد از دانش او 
استفاده کنيم و نبايد از ابتدا حرارت سنج بگذاريم و ميزان تقوای او را بسنجيم و درباره اصل و 

نسب او بررسی کنيم بلكه بايد از او بياموزيم.
رئيس جمه��ور با تاکيد بر اينكه کالس درس برای آموختن اس��ت، افزود: دانش��گاه بايد کار 
سياس��ی هم انجام دهد اما اين کار نبايد باعث به فراموشی سپردن اصل دانشگاه شود؛ دانشگاه 
را برای علم و دانش درست کرديم. دانشجويان به دانشگاه آمدند تا علم بياموزند و ياد بگيرند و 
در عين حال نيز در مس��ائل سياسی حضور يابند و در انتخابات فعال باشند. دانشگاه ها هميشه 
در ايام انتخابات از فعال ترين گروه ها در جامعه بوده اند و حضور دانش��جويان در مسائل سياسی 
و انتخاباتی نيز خيلی خوب اس��ت و اش��كالی ندارد اما يادمان نرود که ما به دنبال علم و دانش 

رفتيم. وی با بيان اينكه نبايد علم و دانش را تقس��يم کنيم، به بخش های از صحبت های قبلی 
خود درباره علوم اس��المی و غيراسالمی اش��اره و بيان کرد: من قبال گفتم که فيزيك و شيمی 
اس��المی و غيراس��المی نداريم اما برخی در واکن��ش به اين حرف گفتند داريم؛ ش��ايد ما بلد 
نيس��تيم و هنوز ياد نگرفتيم که چه جور دو به عالوه چهار در جناح راس��ت می شود چهار و در 

جناح چپ می شود شش.
به گفته روحانی، ما حتی درباره مذهب خوارزمی، سعدی و حافظ نمی پرسيم، بلكه آنچه برای 

ما مهم است اين است که از علم و دانش اين بزرگمردان در تاريخ استفاده کنيم.
او با بيان اينكه بايد فضا را مناس��ب و آرام کنيم و از دوقطبی کردن فضا در همه موضوعات 
فاصله بگيريم، ادامه داد: اينكه تحريم ها و فش��ارها نتوانس��ته ما را از مس��ير خود منحرف کند 
افتخاری بزرگ محس��وب می ش��ود. کمتر رهبری در دنيا وجود دارد که در ديدارهايی که طی 
يك س��ال و نيم گذشته با من داشتند از ايستادگی و تاب آوری ملت ايران تجليل نكرده باشند. 
برای همه رهبران دنيا جای ش��گفتی اس��ت که يك ملت بزرگ در برابر اين همه فشار مقاومت 

و در علم و دانش پيشرفت می کند.
رئيس جمهور با اشاره به سرعت پيشرفت علمی در کشور گفت: پيشرفت های ما در 
دان��ش روز و فناوری های نو قابل مالحظه اس��ت، به گون��ه ای که در مدتی که مقداری 
از تعهدات برجامی خود را کنار و دس��ت مراکز فناوری را باز گذاش��تيم، در عرض يك 
س��ال گذشته توانسته ايم چند نوع س��انتريفيوژ جديد توليد کنيم و متخصصان آژانس 
بين المللی هسته ای که از مراکز ما بازديد کردند در گزارش های شان از سرعت پيشرفت 

ايران اظهار تعجب کردند.
روحانی با بيان اينكه خداوند به ايرانيان فرهنگ و تاريخی بلند داده است، گفت: بيش از آنكه 
ما در ايران به جغرافيای خود افتخار کنيم به تاريخ مان افتخار می کنيم. ما در دوران مشروطه، 
دموکراسی را در خاورميانه پايه گذاری کرديم و در دورانی که پارلمانی در منطقه وجود نداشت 
ما پارلمان ايجاد کرديم و مردم خود را پای صندوق رأی آورديم. ما ملتی انديش��مند هس��تيم 
و نخ��وت و غ��رور نداريم و علم خود را در اختيار ديگران می گذاريم و از علم آنها نيز اس��تفاده 

می کنيم.
رئيس جمهور س��پس به بيان برخی دستاوردهای شرکت های فعال در حوزه دانش و فناوری 
پرداخ��ت و گف��ت: طی چند ماه اخير از چندين مرکز علمی و صنعتی بازديد کردم که در يكی 
از آنها کاميونی تمام ايرانی س��اخته می ش��د. اينكه در ش��رايط تحريم و فش��ار توانسته ايم يك 
خودروی س��نگين را توليد کنيم برای مان افتخار محس��وب می شود همچنين در بازديد از يك 
بخ��ش توليد توربوفن در جنوب کش��ور، زمانی که درباره کيفيت محص��والت آن مرکز از وزير 
نفت پرس��يدم، او اعالم کرد که توربوفن های توليدی در اين مرکز با همان کيفيتی اس��ت که 

نوع خارجی آن داراست.
او با بيان اينكه تا پايان دولت دوازدهم ۱8 مجتمع پتروش��يمی جديد افتتاح خواهد ش��د، به 
دس��ت يافتن متخصصان داخلی به توانمندی س��اخت تجهيزات پتروشيمی اشاره کرد و گفت: 
در صنعت پتروش��يمی به جز قس��مت های کمی، تجهيزات و ساختمان ها به دست دانشمندان 

داخلی، طراحی و ساخته می شود.
رئيس جمه��ور همچنين به ارائه آماری از ميزان اش��تغال ايجادش��ده در دولت تدبير و اميد 
اشاره کرد و افزود: در دولت قبل با وجود اينكه در سال ۱39۰ يكصد ميليارد دالر درآمد نفتی 
داشتيم، در اواخر سال ۱39۱ کمتر از ۱۰ هزار اشتغال خالص در کشور ايجاد شد. اين در حالی 

است که ما در طول شش سال گذشته 3 ميليون و  ۶۰۰ هزار اشتغال خالص ايجاد کرديم.
روحانی در پايان با بيان اينكه اش��تغال ايجادش��ده طی ش��ش س��ال گذش��ته توسط مردم، 
کشاورزان، صنعتگران و فعاالن حوزه گردشگری، ايجاد شده است، گفت: طی شش سال گذشته 
فقط 3۰۰ هزار شغل در شرکت های دانش بنيان ايجاد شد و بيش از ۴۰ هزار فارغ التحصيل وارد 
اين شرکت ها شده اند و ۱۵۰۰ متخصص نيز از تحصيل کنندگان دانشگاه های برتر جهان در اين 
ش��رکت ها جذب ش��ده اند. همه اين آمار و گزارش ها برای ما افتخار است و نشان می دهد که ما 
می توانيم با وحدت و کنار هم بودن در ش��رايط س��خت فعلی به نقاط بسيار ارزشمند برسيم و 

بتوانيم برای مردم خود هم رفاه و هم افتخار علمی بيافرينيم.

در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
پرتال بانک  پاسارگاد، بهترین وب سایت حوزه بانک و بیمه شد

فرصت امروز: دوازدهمين جشنواره وب و موبايل ايران، عصر جمعه بيست و پنجم بهمن ماه با معرفی يكصد وب سايت و اپليكيشن 
برتر موبايلی در پژوهشگاه وزارت نيرو به کار خود پايان داد. در اين دوره از جشنواره، هزار و 9۰۲ وب سايت و ۴۵۲ اپليكيشن حضور 
يافتند و در دو بخش هيات داوران و نگاه مردمی به رقابت پرداختند. در دوازدهمين دوره از اين جش��نواره، پرتال بانك پاس��ارگاد به 
انتخاب هيات داوران به عنوان بهترين وب سايت در حوزه بانك و بيمه انتخاب شد. به گفته هيات داوران، وب سايت بانك  پاسارگاد )به 
نشانی www.bpi.ir( به دليل دارا بودن فاکتورهای تأييدشده ای همچون کارکرد خوب و کارا، محتوای غنی، ايجاد تجربه خوب برای 
کاربران، طراحی ديداری مناسب، ساختار و مسير در دسترس و آسان، ايجاد تعامل سازنده با مخاطب و اطالع رسانی خوب، شايسته 
کسب عنوان وب سايت برتر و برگزيده شناخته شد.  در همين حوزه همچنين باشگاه مشتريان بانك ايران زمين از نگاه مردمی صاحب 
رتبه برتر شناخته شد. بهترين اپليكيشن پيش رونده سال نيز به بانك سامان )موبايلت(، بهترين اپليكيشن نوآور به آپ، بهترين کتاب 

در حوزه  کارآفرينی به آريانا قلم و بهترين وب سايت از نظر محتوايی نيز به آی سمينار رسيد.
در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل چه گذشت؟

آيين اختتاميه دوازدهمين جش��نواره وب و موبايل ايران در حالی برگزار ش��د که ش��ايد مهم ترين نكته اين مراسم، عدم دعوت از 
مسئوالن دولتی در اعتراض به قطعی اينترنت در آبان ماه امسال بود، چنانچه رضا الفت نسب، دبير دوازدهمين دوره جشنواره در مراسم 
اختتاميه گفت: »کسب وکارهای آنالين، سال بسيار سختی را پشت سر گذاشتند؛ سالی که توأم با مشكالت و سردرگمی های فراوان 
بود؛ از مشكالت ناشی از قطعی اينترنت تا متهم شدن کسب وکارهای پلتفرمی به گران فروشی.« او با بيان اينكه مشكالت داخلی از 
يك سو و مشكالت خارجی از سوی ديگر، کسب وکارهای فضای مجازی را دچار مشكل کرده است، ادامه داد: »با تمام اين مشكالت 
سعی کرده ايم با برگزاری جشنواره، کمی برای استارت آپ ها دلخوشی به  وجود آوريم، چراکه می دانيم ما بايد به فكر خودمان باشيم.« 
همچنين عادل طالبی، دبير انجمن صنفی کسب وکارهای اينترنتی در اين مراسم با بيان اينكه کسب وکارهای اينترنتی با مشكالت 
زيادی روبه رو هستند، گفت: »ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، به سايت های اينترنتی فشار وارد می کند که کاالی قاچاق نفروشند، 
ولی کل گردش مالی کسب وکارهای آنالين زير ۵درصد است بنابراين 9۵درصد فروش کاالی قاچاق در بازار فيزيكی اتفاق می افتد.«

به گفته طالبی، »معتقديم بايد با کاالی قاچاق مبارزه شود، اما آيا آنقدر که روی کسب وکارهای اينترنتی تمرکز کرده اند و به سايت ها 
فشار می آورند، به اتحاديه ها هم فشار وارد می کنند؟« در دوازدهمين جشنواره وب و موبايل ايران همچنين چندين پنل، نشست و 
سخنرانی برگزار شد تا کسب وکارهای موفق بتوانند تجربيات خود را به ديگر کسب وکارها منتقل کنند؛ هرچند به   گفته الفت نسب، 
حضور استارت آپ های تازه تأسيس به  دليل شرايط اقتصادی، بسيار کمرنگ بود. اما يكی از نشست های تخصصی که در اين دوره از 
جشنواره برگزار شد، به »بررسی خسارت معنوی قطعی اينترنت در آبان ماه« اختصاص داشت. مصطفی اميری، بنيانگذار مؤسسه زرين 
پال در اين نشست گفت: »با قطعی اينترنت نه تنها به کسب وکار ما و ديگر کسب وکارهای مجازی، ضررهای مالی شديد وارد شد، بلكه 
کل اکوسيس��تم اس��تارت آپی دچار خسارت شد، به  طوری که زمان زيادی خواهد برد تا به روزی که بوديم، بازگرديم.« عطا خليقی، 
بنيانگذار اتاقك نيز گفت: »با قطعی اينترنت، استارت آپ ها، لطمات زيادی ديدند و پسرفت داشتند و بعد از آن، رشدی را شاهد نبوديم. 
خيلی از فعاالن اين عرصه، ايده های شان از بين رفت و اکوسيستم استارت آپی کوچك شد.« مصطفی نقی پور، از فعاالن عرصه وب و 
موبايل هم گفت: ضررهايی که اين قطعی به استارت آپ ها وارد کرد، قابل بيان نيست و نمی دانم چرا اکوسيستم استارت آپی تا اين 

حد تحت فشار قرار گرفته است.«
تازه ترین آمارها از اکوسیستم استارت آپی ایران

همچنين در اين دوره از جشنواره وب و موبايل ايران، مجيد دودهكی از استارت آپ »ای سی ام« که گزارش های آماری در حوزه های 
تجارت الكترونيكی کشور توليد می کند، آمار جالبی ارائه داد و گفت: »بررسی آمار اکوسيستمی استارت آپی و کسب وکارهای اينترنتی 
نشان می دهد که اين حوزه کاری با چالش هايی مانند قطعی اينترنت، فيلترينگ، هك شدن، مسدود شدن دامين و اپ استور مواجه 
شده است. با قطعی اينترنت، کسب وکارهای نوپا دچار خسارت زيادی شدند. هرچند فيلترينگ نسبت به سال های قبل کاهش يافته، اما 
استارت آپ ها با مشكل هك شدن روبه رو هستند که در سال جاری، دو هك مهم در تاکسی آنالين تپسی و علی بابا اتفاق افتاد بنابراين 
اين مهم نشان می دهد که استارت آپ ها با موضوع امنيت روبه رو هستند و بايد اين موضوع را جدی بگيرند.« او يكی از اتفاق های خوب 
امسال را ادغام استارت آپ ها دانست و ادامه داد: »ادغام بزرگان استارت آپی مانند تخفيفان و نت برگ، چيليوری و ريحون، اتفاق خوبی بود 
و اين امر نشان می دهد که تعامالت ميان استارت آپ ها در حال افزايش است. چالش تاکسی های آنالين با شهرداری نيز بحث برانگيز بود 
که باالخره اين چالش با تعيين عوارض از تاکسی های آنالين تا حدود زيادی رفع شد.« به گفته اين پژوهشگر، »در ايران 78 شتاب دهنده 
فعاليت می کنند و 79۰ اس��تارت آپ را ش��تاب دهی کرده اند. ۱3۰ نهاد در هشت سال گذشته يعنی در ۴8۰ راند سرمايه  گذاری انجام 
داده اند.« او سپس به شاخص های کليدی اکوسيستم استارت آپی کشور اشاره کرد و گفت: »بيش از ۱۰۴ ميليون تراکنش بانكی انجام 
ش��ده اس��ت. تعداد مشترکان پهن باند ثابت 8.8 ميليون و تعداد مشترکان پهن باند سيار ۶3.۶ ميليون است و اين نشان می دهد که 
بازار در دست کاربران موبايلی است. تاکنون بيش از يك ميليون سايت های با دامنه »دات آی آر« ثبت شده است. ۱۵3 هزار اپليكيشن 
در کافه بازار وجود دارد ولی تنها ۴ هزار اپليكيشن باالی ۱۰ هزار کاربر دارد و تعداد سايت هايی که ای نماد گرفته اند، بيش از ۵7 هزار 
سايت است.« وی درباره تعداد تراکنش های خريد اينترنتی هم گفت: »ميزان تراکنش های خريد اينترنتی از ۱۵۲ ميليون تراکنش در 
سال ۱393 به 879 ميليون تراکنش در ۱۰ ماهه نخست امسال رسيده است و رشد شش برابری را نشان می دهد. بيشتر تراکنش ها 

)۵۰درصد( بين مبالغ ۵ تا ۲۵ هزار تومان است که بيشترين تراکنش ها در حوزه تاکسی های آنالين بوده است. 

روحانی در سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی:

هر چیزی را در جامعه دوقطبی نکنید

عبده ریانی
 نویسنده فوربس



فرص��ت امروز: بانك ه��ا در نقش واس��طه گران مال��ي در چرخه هاي 
اقتص��ادي عمل می کنند و همچنين در بازار پولي اقتصاد ايران، اهميت 
فراوانی دارند بنابراين تبعات سرمايه گذاري بانك ها در بخش مسكن در 
اقتصاد نفتي ايران که مستعد بروز بيماري هلندي است، می تواند بسيار 
باش��د. در همين حال، پژوهش��ی به  تازگی درباره قواعد سرمايه گذاری 
بانك ها در بخش مسكن منتشر شده است که می تواند برای حال و روز 
اقتصاد ايران، مفيد و راهگشا باشد. اين پژوهش، سرمايه گذاري بانك ها 
در بخش مس��كن را در شرايطي مورد قبول و سودآور نشان مي دهد که 
توليد در اقتصاد در حال رش��د بوده و ميزان تسهيالت اعطايي افزايش 

يافته باشد.
ب��ه اعتقاد نويس��ندگان اين پژوه��ش، تكانه مثبت به��ره وري نيروي 
کار در بخش توليد و تكانه سياس��ت پولي، اقتصاد را در ش��رايطي قرار 
مي دهن��د که تولي��د در اقتصاد افزايش يافته و س��رمايه گذاري بانك ها 
در بخش مس��كن س��ودآور ش��ود، اما در فضايي که توليد افت کرده و 
ميزان تس��هيالت اعطايي بانك ه��ا کاهش مي ياب��د )همانند زماني که 
اقتص��اد با تكانه مثبت بهره وري نيروي کار در بخش مس��كن و يا تكانه 
مثبت درآمدهاي نفتي مواجه مي شود(، انجماد دارايي بانك ها در بخش 
مس��كن توصيه نمي ش��ود و عالوه بر اينكه اقتصاد و توليد را با مش��كل 
مواجه مي س��ازد، با کاهش س��ود و افت در س��رمايه بانك ها، آنها را در 

معرض بحران قرار مي دهد.
اين پژوهش با عنوان »س��رمايه گذاري بانك ها در بخش مس��كن در 
اقتصاد نفتي اي��ران تحت رويكرد DSGE« توس��ط مرضيه پاک نيت، 
جاويد بهرامي، حس��ين توکليان و س��ميه شاه حس��يني در شماره ۲9 
»پژوهش��نامه اقتصاد انرژی ايران« منتشر شده است. چكيده ای از اين 

پژوهش و توصيه های آن را در ادامه گزارش حاضر می خوانيد.
بروز بیماري هلندي به هنگام تکانه مثبت نفتي

تأمين مالي، امر مهمی است، نه فقط به  خاطر آنكه به رشد اقتصادي 
تح��رک مي بخش��د، بلكه به اين علت که به  طور بالقوه مي تواند س��طح 
زندگي ش��هروندان جامعه را ارتقا دهد. عامالن اقتصادي بيش��تر اوقات 
در موقعيت��ي قرار مي گيرند ک��ه تمايل دارند کاالهاي مورد نيازش��ان 
را س��ريع تر تأمين کنن��د، اما منابع الزم براي اين منظ��ور را در اختيار 
ندارن��د؛ همانند بنگاهي ک��ه مي خواهد با س��رمايه گذاري جديد توليد 
خ��ود را افزايش دهد. بدين ترتيب، ت��وان بنگاه ها براي تأمين نيازهاي 
س��رمايه گذاري و مالي نه فقط در چگونگي دوره هاي کس��ب وکار تأثير 
مي گذارد، بلكه در رش��د اقتصادي نيز مؤثر است. بروز بحران هاي مالي 
و فروپاش��ي اعتبارات باعث کاهش س��رمايه گذاري، مصرف و بهره وري 

مي شود و سرانجام منجر به کاهش رشد اقتصاد مي شود.
بحران هاي مالي س��ال هاي ۱97۵ ت��ا ۱997 تأثيرت منفي زيادي در 
عملكرد اقتصاد کالن به جا گذاش��ته اند. علت افزايش بحران هاي بانكي 
از س��ال هاي دهه ۱98۰ به بعد، در پيش گرفتن رفتارهاي پرريسك از 
جانب بانك ها به  ويژه س��رمايه گذاري هاي بلندمدت آنها در بخش هايي 
نظير س��اختمان و مس��كن بوده اس��ت که منجر به کاه��ش کارآمدي 
بانك ها نيز ش��ده است. اين در حالي  اس��ت که بانك ها ذاتاً به دشواري 
نقدش��ونده اند؛ بانك ها دارايي هاي بلندمدت نگه مي دارند )پرداخت وام 
بلندم��دت( و تعهدات کوتاه م��دت مي پذيرند )نگهداري س��پرده ها(. از 
اين رو، بانك ها به ش��دت مستعد ورشكستگي هستند، به ويژه اگر منابع 
تأمين وجوه ش��ان به  سرعت فروپاشد. به همين علت، بحران هاي بانكي 
معموال پس از هجوم مش��تريان به بانك ها يا بيرون کش��يدن سپرده ها 

بروز مي  کند.
با توجه به ماهيت فعاليت بانكي، انجماد دارايي هاي بانك ها در بخش 
مس��كن و س��رمايه گذاري هاي بلندمدت که هم اکنون در اقتصاد ايران 
صورت گرفته اس��ت، ب��ه  دليل کاهش ميزان نقدش��وندگي دارايي هاي 

بان��ك مي تواند به تضعي��ف و تزلزل نظ��ام بانكي بينجام��د. ادامه اين 
وضعي��ت آثار مخربي بر وضعيت بانك ها مي گ��ذارد و به  تدريج بانك ها 
را از مس��ير ج��ذب منابع و تخصيص بهينه آن به فعاليت هاي س��الم و 
مولد اقتص��ادي بازم��ي دارد. همچنين عالوه بر اينك��ه اصطكاک مالي 
ايجاد می کند و تنگناهاي اعتباري را تشديد مي کند، در شرايط اقتصاد 
متكي بر درآمدهاي نفتي ايران که مستعد بيماري هلندي است و تكانه 
نفتي متغيره��اي کالن اقتصادي را تحت تأثير ق��رار مي دهد، مي تواند 
داللت هاي ديگري را نيز دربر داشته باشد. بدين منظور، در اين پژوهش 
ي��ك مدل در چارچوب الگوي مدل ه��اي تعادل عمومي پوياي تصادفي 
ک��ه يك مدل علمی در اقتصاد اس��ت با رويكرد کين��زي جديد و با در 
نظرگرفت��ن توأم��ان بخش پولي، بانكي و مس��كن، ب��راي اقتصاد ايران 
طراحي ش��ده تا واکنش متغيرهاي کالن اقتصادي به دو تكانه حقيقي 
)بهره وري نيروي کار در بخش توليد و مس��كن(، تكانه درآمدهاي نفتي 
و تكانه پولي و همچنين احتمال بروز بيماري هلندي و اثرات آن بر سود 

و سرمايه بانك ها بررسي شود.
2 مکانیزم اثرگذاري تکانه نفتي بر فعالیت اقتصادي

بيم��اری هلندی يكی از مواردی اس��ت که اقتصاد اي��ران می تواند به 
آن دچار ش��ود. در سال هاي اخير توجه زيادي به پيامدهاي مضر منابع 
طبيعي ش��ده اس��ت. گاز طبيع��ي در هلند، نفت در انگلس��تان، نروژ و 
مكزيك يا معادن استراليا، از جمله اکتشافاتي هستند که منشأ مشكالت 
ساختاري شده اند. اين مشكالت نام »بيماري هلندي« به خود گرفته اند. 
بيم��اري هلندي از زماني که هلند مناب��ع عظيم گاز طبيعي را در دهه 
۱9۶۰ در درياي ش��مالي کش��ف کرد توس��عه پيدا کرد. جريان بزرگ 
س��رمايه ناش��ي از افزايش درآمدهاي صادراتي، منجر به افزايش تقاضا 
ب��راي پول هلندي و در نتيجه تقويت نرخ ارز هلند ش��د. تقويت ارزش 
پ��ول ملي هلند، رقاب��ت صنايع صنعتي صادراتي هلن��د را در بازارهاي 

بين المللي با مشكل مواجه کرد.
در ادبيات اقتصادي، مدل هاي گسترده اي در سطوح نظري و کاربردي 
با وجوه مختلف بيماري هلندي مطرح ش��ده اس��ت: در سطح نظري و 
تحليل��ي، مدل هايي از نظريه هاي تجارت بين المل��ل، اقتصاد باز و نفي 
منابع طبيعي براي مطالعه انتقال هاي بين بخش��ي که به واس��طه رش��د 
س��ريع ذخاير اتفاق مي افتد يا بررس��ي احتمال وج��ود توجيه منطقي 
براي دخالت دولت، وجود دارند. در س��طح کاربردي نيز مدل هاي بسيار 
زيادي، بهره برداري از اکتش��افات نفت، گاز يا کش��ف زغال سنگ را در 

کشورهاي خاص مورد مطالعه قرار داده اند.
در ادبي��ات موجود به  طور کل��ی، دو مكانيزم اصلي ب��راي اثرگذاري 
تكانه هاي نفتي بر فعاليت هاي اقتصادي مطرح ش��ده اس��ت: اثر مخارج 
و اث��ر تحرک منابع. اين اثرات مؤلفه ه��اي اصلي نظريه بيماري هلندي 
هس��تند. هر دوي اين اثرات منجر به افت بخش صنعت به دليل کاهش 
توليد در اين بخش مي ش��وند. در واقع، اگر عرضه نفت کامال با کش��ش 
باش��د، افزايش قيمت نف��ت منجر به افزايش تقاضا ب��راي نيروي کار و 
س��رمايه در بخش نفت و افزايش دس��تمزد و بازدهي س��رمايه در اين 
بخش خواهد شد. اگر عوامل توليد متحرک باشند، سرمايه و نيروي کار 
از بخ��ش صنعت به بخش ه��اي خدمات و نفت حرکت خواهند کرد. دو 
ن��وع تكانه خارجي اين اثرات را به وجود مي آورند: افزايش قيمت منابع 
طبيعي )تكانه ثروت بادآورده( و افزايش در انباش��ت منابع نفتي )تكانه 

رونق( که هر دو تكانه هاي مثبت هستند.
اث��ر مخارج نتيج��ه درآمدهاي داخل��ي افزايش يافته ناش��ي از منابع 
کشف ش��ده يا افزايش در قيمت نفت اس��ت. درآمدهاي بيشتر منجر به 
صرف مخارج بيش��تر در کاالهاي تجاري و غيرتجاري مي ش��ود. قيمت 
کاالهاي تجاري در بازارهاي بين المللي تعيين می شود و افزايش درآمد 
در کش��ورهاي کوچك اثري بر قيمت کاالهاي تجاري نخواهد داش��ت، 

اما کاالهاي غيرتجاري تنها در بازارهاي داخلي عرضه مي ش��وند. از اين 
رو، به دنب��ال افزايش تقاضاي ناش��ي از افزايش درآمد قيمت اين کاالها 
افزايش مي يابد. با افزايش قيمت نس��بي کاالهاي غيرتجاري به تجاري، 
س��ودآوري نس��بي بخش کاالهاي غيرتجاري در براب��ر بخش کاالهاي 

تجاري افزايش مي يابد.
اث��ر تحرک منابع نيز زماني اتفاق مي افتد که بخش پررونق )کاالهاي 
غيرتج��اري( در ج��ذب عوامل توليد داخلي با س��اير بخش هاي اقتصاد 
)کاالهاي تجاري( رقابت مي کند. با رونق در بخش کاالهاي غيرتجاري، 
تولي��د نهايي عوام��ل توليد به کاررفت��ه در اين بخ��ش افزايش می يابد 
بنابراي��ن پرداختي به عوامل توليد متناس��ب ب��ا آن افزايش مي يابد. به 
همين دليل، منابع از ساير بخش ها به  سمت بخش کاالهاي غيرتجاري 
انتق��ال مي ياب��د. در نتيج��ه، در بخش تولي��د کااله��اي مبادله اي که 
توليدکنندگان قادر به پرداخت مبالغ باالتر براي عوامل توليد نيس��تند، 
ميزان توليد کاهش مي يابد. بهره برداري هاي بزرگ مقياس از اکتشافات 
مناب��ع طبيعي در کنار تكان��ه پولي، اثرات واقعي تري ب��ر اقتصاد دارد، 
چراکه به س��بب تأثير اوليه اي که در کاهش سطح درآمد حقيقي دارد، 
موجب تخصيص بين بخش��ي عوامل توليد مي شود. از اين روي، بديهي 
است که تحليل پيامدهاي چنين اکتشافاتي مستلزم يك مدل واقعي با 

در نظر گرفتن مالحظات پولي باشد.
بانک ها برای سرمایه گذاری در دوره رکود، احتیاط کنند

در اين مطالعه، هدف بررس��ي پيامدهاي س��رمايه گذاري بانك ها در 
بخش مس��كن در اقتص��اد نفتي ايران بوده اس��ت. بدين منظور، مدلي 
تح��ت رويكرد تعادل عموم��ي پوياي تصادفي کين��زي جديد که يك 
مدل علمی اس��ت، براي اقتصاد نفتي ايران طراحي ش��د. در اين مدل، 
بانك ه��ا در محيط رقابتي فعاليت می کنند و نرخ بهره س��پرده ها را به  
صورت دس��توري از بانك مرکزي دريافت مي کنند. مش��اهده واکنش 
متغيرها نس��بت به تكانه مثبت بهره وري در توليد کاال و تكانه سياست 
پولي که توليد افزايش و ميزان تس��هيالت با رش��د روبه رو بوده است، 
حاکي از پيامد مثبت س��رمايه گذاري بانك ها در بخش مس��كن است. 
ب��ه هنگام افزاي��ش درآمدهاي نفتي، همان گونه ک��ه در روابط عمل و 
عكس العمل متغيرها نس��بت به تكانه نفتي نمايان است، توليد کاالها، 
قيمت آنها، نرخ تورم و اشتغال کاهش می يابد و توليد مسكن و قيمت 
آن افزاي��ش مي يابد و بيماري هلندي بروز مي کند. تحت اين ش��رايط، 
تجميع بخش��ي از داراي��ي بانك ها در بخش مس��كن، نتيجه خوبي نه 
براي اقتصاد و نه براي بانك ها به همراه نخواهد داشت. در صورت بروز 
تكانه مثبت نفتي و تكانه مثبت بهره وري نيروي کار در بخش مس��كن 
که کاهش توليد کاال و افزايش توليد مس��كن مي انجامد، خريد امالک 
و مستغالت توسط بانك ها س��ودآوري آنها را کاهش و سرمايه بانك ها 

را تنزل مي دهد.
به  طور کلي، پس از بررس��ي پويايي هاي مدل نسبت به تكانه ها پيامد 
س��رمايه گذاري بانك ها در بخش مسكن به اين صورت ارزيابي مي شود: 
اگر اين امر در شرايطي اتفاق افتد که اقتصاد کشور در حال رونق باشد 
و اعطاي تس��هيالت که وظيفه اصلي واس��طه گرهاي مالي اس��ت، مورد 
غفلت قرار نگيرد، مي تواند به س��ودآوري بيشتر براي بانك ها منجر شود 
و س��رمايه بانك ها را تقويت کند، اما اگر در شرايطي رخ دهد که توليد 
افت ک��رده و اقتصاد بيمار اس��ت، همانند زماني ک��ه درآمدهاي نفتي 
بيشتر شده و بيماري هلندي در اقتصاد بروز کرده است، سرمايه گذاري 
بانك ها در بخش مس��كن و درگيري بلندمدت داراي��ي بانك ها در اين 
بخش مي تواند به کاهش اعطاي تسهيالت، دامن زدن به افت توليد و در 
نهايت کاهش سود بانك ها و افت در سرمايه آنها منجر شود و اين روند 
کاهش��ي در س��رمايه بانك ها، در صورت تداوم به بحران و ورشكستگي 

آنها مي انجامد.

از سهم مسکن از تسهیالت بانکی تا سرمایه بانک ها در بازار مسکن

بازی دوسویه بانک ها در زمین مسکن

رونق نسبی بازار مسكن در مقطع کنونی که از ابتدای آذرماه 98 آغاز 
ش��ده احتماال تا بازه زمانی نزديك به ش��روع ماه رمضان در ارديبهشت 
ماه 99 ادامه خواهد داشت و سناريوی محتمل اين است که تا پايان ماه 
رمضان از تعداد معامالت کاس��ته شود و بالطبع قيمت ها در ماه رمضان 
ثبات نس��بی خواهد داشت. اين رفتار معموال همه ساله در بازار مسكن 
تكرار می ش��ود. بعد در س��ه ماه پس از رمضان ش��اهد افزايش خريد و 
فروش ها در بازار مس��كن هس��تيم و مجددا کس��ادی در ماه های محرم 
و صفر اتفاق می افتد. البته اين روند در ش��رايط نرمال اقتصادی ش��كل 
می گيرد، اما با توجه به ش��رايط خاص اقتصاد ايران نمی توان با تحليل 

قطعی سناريوهای پيشين به ارزيابی وضعيت آينده بازار پرداخت.
ب��ه گزارش ايس��نا، واس��طه های ملك��ی می گويند که با نزديك ش��دن 
ب��ه ماه های پايانی س��ال، بازار مس��كن از ابتدای آذرماه با رش��د بيش از 
۱3۰درص��دی تعداد معامالت مواجه ش��ده اما افزاي��ش قيمت در مناطق 

پرتقاضا چندان محس��وس نيس��ت. آمارهای بانك مرکزی نش��ان می دهد 
قيمت مس��كن در تهران طی ماه ه��ای آذر و دی حدود ۱۰درصد افزايش 
يافته، اما با توجه به آنكه قبل از آن چهار ماه نزولی را پش��ت س��ر گذاشته 
ب��ود قيمت ها در مناطق پرمعامله به س��طح ميانگي��ن قيمت ها در تيرماه 
رس��يده اس��ت. با  اين تفاوت ک��ه در تيرماه ۴8۰۰ فقره معامله در ش��هر 
تهران انجام ش��د که به نوعی با رکود تورم��ی مواجه بوديم اما در دی ماه 
تعداد معامالت ۱۰ هزار و 7۰۰ فقره بوده است. لذا می توان گفت با توجه 
به رش��د نسبی بازارهای خودرو، ارز و بورس، آرامش نسبی بر بازار مسكن 
حاکم شده و اين بخش با رونق غيرتورمی مواجه است. از سوی ديگر عمده 
رشد حدود ۴۰درصدی قيمت مسكن شهر تهران در سال جاری از افزايش 
قيمت در مناطق جنوبی نش��أت گرفته و چه بس��ا اگر طی ش��ش ماه اخير 
در جنوب تهران افزايش قيمت رخ نمی داد روند رش��د قيمت در کل شهر 
تهران منفی می ش��د. گزارش های ميدانی حاکی از آن است که در شرايط  

فعل��ی، بازار با رکود نس��بی واحدهای قديمی فاقد امكانات، رکود نس��بی 
واحدهای نوس��از و رش��د تقاضا برای واحدهای دارای امكانات با عمر پنج 
س��ال به باال مواجه است. با توجه به اختالف قيمت واحدهای کليدنخورده 
با واحدهای باالی پنج س��ال عمده متقاضيان مصرفی به اين س��مت سوق 
يافته اند. آمار ش��هر تهران گويای آن است که س��هم واحدهای باالی پنج 
س��ال از کل معامالت از ۴۱درصد در بهمن ماه ۱39۲ به ۵8درصد در دی 
ماه ۱398 رس��يده اس��ت. به  نظر می رس��د عدم قطعيت به پاشنه آشيل 
عمده بازارها در ايران از جمله بازار مس��كن تبديل ش��ده که به نوس��انات 
قيمت در ماه های پايانی سال منجر شده است. البته به دليل نبود ظرفيت 
الزم در بازار مس��كن جهش قيمت به اندازه خودرو و بورس اتفاق نيفتاده 
ام��ا برخی مالكان همانند بازه زمانی اس��فند 97 ت��ا خرداد 98 قيمت های 
پيشنهادی را باال برده اند، اما قراردادها در مناطق ميانی شهر تهران با مبالغ 

يك تا ۲ميليون تومان پايين تر از قيمت های پيشنهادی منعقد می شود.

رونق بازار مسکن تا چه زمانی ادامه دارد؟

نگاه

آگهی های اینترنتی مسکن چقدر قابل اطمینان است؟
3 روایت از دروغ های اینترنتی امالکی ها

جس��ت وجو برای خري��د، رهن و يا اجاره خان��ه، کفش آهنين و 
اعص��اب فوالدينی می خواهد، آن هم در زمانی که قيمت ها س��ر به 
فلك گذاشته اند. در اين بين، سايت های واسطه ای آگهی، کار خريد 
و اجاره خانه را به ظاهر آس��ان کرده اس��ت، اما حقيقت ديوارها، از 
آگهی های مج��ازی تا خانه های واقعی، تفاوت های عجيب و غريبی 

دارد که »ايرنا« در سه روايت به آنها پرداخته است.
روایت اول: قوانین دیوار می گوید که دروغ بگویید!؟

»۶۲ متری، بس��يار خوش نقشه، بدون پارکينگ، پنج ساله، غرق 
در نور، در بهترين فرعی هويزه«؛ اين مش��خصات خانه ای است که 
ب��ا قيمت يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان برای فروش گذاش��ته 
شده است. آگهی آن در سايت ديوار قرار گرفته و دو عكس از خانه 
نيز در آن درج ش��ده است. همه چيز خوب و قيمت خانه ای با اين 

مشخصات، مناسب به نظر می رسد.
بنگاه دار، زن جوانی حدودا 3۰  س��اله اس��ت. بع��د از آنكه تلفنی 
مش��خصات درج ش��ده در آگهی را تاييد می کند، در قرار حضوری 
می گوي��د: »البت��ه بايد بگويم؛ خانه ۵۶ متر اس��ت.« در پاس��خ به 
اعتراض مش��تری هم جواب می دهد: »قوانين ديوار همين اس��ت. 
ح��اال يك مت��راژی می زنيم که آگهی را ثبت کني��م، بعدا دقيقش 

را می گوييم.«
خانه ۶۲ متری با قيمت ۱.۱ ميليارد تومان، به معنای متری ۱7 
ميليون و 7۰۰ هزار تومان است که همين، قيمت خانه را در منطقه 
س��هروردی مناسب نشان می دهد و باعث می شود که مشتری برای 
خريد آن جذب ش��ود، اما چهار مت��ر پايين تر، به معنای متری ۱9 
ميليون و ۶۰۰ هزار تومان اس��ت. اين تفاوت ش��ش متری آگهی و 
واقعيت، حتی تفاوت صحبت تلفنی و صحبت حضوری، همه چيز را 

تغيير می دهد، اما مساله به همين جا ختم نمی شود.
در هن��گام بازدي��د حضوری، وقتی در س��اختمان باز می ش��ود، 
مشاعات آشفته و موزاييك های کف از خانه ای قديمی نشانه دارند. 
بنگاه دار می گويد: »بله، در آگهی اشتباه درج شده بود که پنج سال 
ساخت. سال ساخت خانه، 9۰ است.« تا همين  جای کار، خانه ۶۲ 
متری پنج ساله  يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومانی، تبديل به خانه  
۵۶ متری هش��ت ساله ش��ده اس��ت. اما باز هم ماجرا در همين جا 

تمام نمی شود.
س��اختمان، پنج طبقه  چهار واحدی است. در واحد موردنظر که 
باز می شود، ش��وکه کننده می نمايد. ديوارها، کج هستند و پذيرايی 
ش��بيه به يك ذوزنقه  اس��ت. آش��پزخانه با اضالع نامت��وازن، کنار 
دستش��ويی قرار گرفته و هيچ چيزی ش��بيه به عبارت های »بسيار 

خوش نقشه و غرق  در نوِر آگهی« نيست.
مشتری عكسی را که در آگهی درج شده بود، دوباره نگاه می کند 
و با تعجب از نقشه عجيب خانه به بنگاه دار می گويد: »اينكه عكس 
اين خانه نيس��ت!« زن بنگاه دار با خونسردی جواب می دهد: »مثل 
اينكه ش��ما کال از قوانين ديوار هيچ اطالعی نداريد!« مش��تری که 
وقت زيادی صرف کرده، ديگر کالفه شده و می گويد: »قوانين ديوار 
به ش��ما می گويد که دروغ بگوييد و حتی عكس خانه ديگری را جا 
بزنيد؟« زن بنگاه دار حق به جانب جواب می دهد: »ش��ما عصبانی 

هستيد، قوانين را نمی شود برای تان توضيح داد.«
روایت دوم: عروس و داماد اینجا زندگی می کردند!

»مطهری، ۱۰ س��اله، غرق در نور، ويو ابدی، فول امكانات«، اين 
آگهی خانه ای ۶۰ متری با قيمت يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون تومان 
است. آقايی بنگاه دار تلفنی قرار بازديد را تنظيم می کند و می گويد: 
»ساختمان ۲۰ واحدی اس��ت و قيمت بسيار مناسبی دارد.« خانه 
در يكی از فرعی های خيابان مطهری قرار گرفته است. واحد آگهی 
ش��ده، در خانه ای است که به دليل ش��يب خيابان، بايد از پنج پله 
باال رفت تا به در ورودی آن رس��يد. روی زنگ های ورودی، شماره 
۴۱ واحد درج ش��ده اس��ت. در آپارتمان که باز می ش��ود، راهرويی 
عريض با هش��ت واحد داخل آن خود را نشان می دهد؛ ساختمانی 
۴۰ واحدی در کوچه ای عجيب. بنگاه دار به سادگی می گويد: »۲۰ 

واحد گفته بوديم؟ حتما همكارم اشتباه گفته!«
واحد موردنظر، در طبقه پنجم و انتهای راهرو قرار دارد. پذيرايی 
بزرگ و نقشه واحد خوب به نظر می رسد اما نشانی از آشپزخانه در 
آن پيدا نمی شود. با کمی تأمل، انتهای راهرو و در فرو رفتگی ديوار، 
کابينت های رنگی به چشم می آيند. شمايل اين چند کابينت، نشان 

از آبدارخانه ای کوچك دارد، نه آشپزخانه ای مناسب. 
بن��گاه دار می گويد: »اينجا يك عروس و داماد زندگی می کردند و 
تازه رفته اند. اش��تباه فكر می کنيد که موقعيت اينجا اداری است.« 
در هن��گام خروج، در يكی از واحده��ای داخل راهروی طوالنی باز 
می شود. دو مرد با کيف سامسونت دست می دهند و از ميان در باز، 

پارتيشن های يك شرکت ديده می شود.
روایت سوم: ماجرای خانه یک میلیارد و 3۰۰ میلیونی در 

یوسف آباد
»۶8 متری، خوش نقشه، غرق در نور، طبقه سوم، با پارکينگ 
و آسانسور، سال س��اخت 8۴« اين مشخصات خانه ای با قيمت 
ي��ك ميلي��ارد و 3۰۰ ميلي��ون توم��ان در خيابان يوس��ف آباد 
اس��ت. عكسی در آگهی درج نش��ده اما آقای بنگاه دار در تماس 
تلفن��ی، عكس های واحد را ارس��ال می کن��د. همه چيز خوب به 
نظر می رس��د، اما در آپارتمان ک��ه حضور می يابيد، ديوار کثيف 
آن توی ذوق می زند. نقش��ه آپارتمان درس��ت شبيه به عكس، 
بی نقص و دو خوابه اس��ت، اما رن��گ وروی ديوارها، کابينت ها و 

سراميك های کف، بسيار قديمی و نيازمند بازسازی است.
تمام مش��خصات خانه، نشان از س��اخت آن در اواخر دهه 7۰ 
دارد. بنگاه دار می گويد: »راس��تش ما سند را نديده ايم، مالك به 
ما گفته که س��ال 8۴. حاال احتماال س��ه چهار سال هم پايين تر 
باش��د. پای قولنامه که برويد، آن موقع معلوم می ش��ود. باالخره 
ش��ما خانه نوس��از هم که بخريد، بايد در آن به سليقه خودتان 

تغيير انجام دهيد.«
مش��تری ها می گويند که خانه قديم��ی، ارزش يك ميليارد و 
3۰۰ ميليون تومان را ندارد و هنگام خروج، از مش��اعات کثيف 
خان��ه نيز ايراد می گيرند. مرد ميانس��ال امالکی که از نارضايتی 
آنها کالفه شده، می گويد: »حاال ديوارها کثيف باشد. شما آمديد 
يك رنگ هم به اينها بزنيد. اصال خانه برای همين آسانسور دارد 

ديگر، مگر می خواهيد از روی ديوارها راه برويد؟!«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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باالخره پس از گذشت دو دهه از آغاز عمليات اجرايی قطعه يك آزادراه 
تهران-شمال، اين قطعه دهم اسفندماه بنا به گفته وزير راه و شهرسازی به 
طور رسمی زير بار ترافيك می رود. اگرچه در روزهای گذشته رئيس جمهور 
در مراس��م بزرگداشت س��الگرد پيروزی انقالب به وزارت راه و شهرسازی 
دس��تور داد تا رفت وآمد آزمايش��ی در اين مسير را برقرار کند تا مقدمات 

افتتاح رسمی آن در اوايل اسفندماه فراهم شود.
به اين ترتيب، آزادراه تهران- شمال روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته 
گذشته زير عبور آزمايشی رفت تا هم ثبت پالک های خودروهايی که طی 
اين دو روز از آزادراه عبور کردند، آزمايش شود و هم اين منطقه يك بار قبل 
از بهره برداری رسمی برای رفع نواقص احتمالی مورد بررسی قرار گيرد. در 
اين ميان، شنيده ها حاکی از آن است که رقم عوارضی منطقه يك آزادراه 
تهران-شمال رقمی کمتر از ۵۰ هزار تومان است، اما هنوز به صورت دقيق 

نرخ آن را اعالم نكرده اند.
به گزارش خبرآنالين، قطعه نخست آزادراه تهران - شمال 3۲ کيلومتر 
طول دارد و فاصله ۲ نقطه تهران تا دوآب شهرستانك را ۶۵ کيلومتر نسبت 
به جاده چالوس کاهش می دهد. معاون وزير راه و شهرس��ازی می گويد: با 
افتتاح اين قطعه، زمان س��ير از تهران تا چالوس و برعكس تا ۱.۵س��اعت 

کمتر می شود.
محدودیت های ترافیکی اعمال می شود

گفته می ش��ود احتماال پس از افتتاح رس��می قطعه يك آزادراه تهران-
ش��مال، محدوديت ترافيكی در اين مس��ير اعمال خواهد شد. مديرعامل 
شرکت ساخت و توسعه در توضيح اين موضوع گفت؛ برای تردد در حالت 
عادی هيچ مش��كلی در قطعه يك آزادراه نخواهيم داشت، زمانی که پيك 
ترافيك اس��ت، به واس��طه اينكه در شهرس��تانك به جاده کنونی چالوس 
متصل می شويم، ممكن است ترافيك در اين منطقه به  اصطالح پس بزند، 

محدوديت ترافيكی خاصی را اعمال کنيم.
خي��راهلل خادمی اعالم کرد: با توجه به اين مس��ئله درباره نحوه عبور از 
قطع��ه يك آزادراه تهران-ش��مال تصميم گيری می ش��ود. ابعاد و نوع کار 
ص��ورت گرفته در آزادراه مش��كلی برای تردد ايج��اد نمی کند، چون ابتدا 
قطعه يك به از آزادراه همت آغاز می شود، ممكن است محدوديت ترافيكی 
باش��د که بايد با پليس س��ازمان راهداری و ساير ارگان های ذی ربط برای 

نحوه عبور وسايل نقليه مشورت کنيم.

وی متذکر شد:  در طول روز، تردد وسايل نقليه از قطعه يك برقرار است، 
ام��ا ممكن اس��ت در برخی مواقع محدوديت ترافيكی در س��اعت خاصی 

اعمال کنيم.
عوارض آزادراه ۵۰ هزار تومان است؟

در اين ميان، ش��نيده ها حاکی از آن است که رقم عوارضی منطقه يك 
آزادراه تهران-شمال رقمی کمتر از ۵۰ هزار تومان است، اما هنوز به صورت 
دقيق نرخ آن را اعالم نكرده اند. هفته گذشته رئيس بنياد مستضعفان بدون 
اشاره به رقم اصلی عوارض تعيين شده برای آزادراه تهران – شمال، اعالم 

کرد: عوارض عبور از قطعه يك آزادراه صرف محروميت زدايی می شود.
پرويز فتاح در توئيتی نوشت: گرچه مدت زمان احداث منطقه يك آزادراه 
تهران- ش��مال طوالنی شد، اما با همت فرزندان اين آب و خاک به اتمام 
رسيد. خدا را شاکرم در بنياد مستضعفان به وعده ای که داده بوديم عمل 
کرديم. بعد از تعيين مبلغ عوارض توس��ط دولت، ان شاءاهلل درآمد حاصله، 

صرف محروميت زدايی خواهد شد.
همچنين مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل ونقل کشور 
درب��اره نرخ عوارض اين آزادراه اعالم کرد: نرخ عوارض مش��خص ش��ده و 
پيشنهاد آزادراه براساس برابر هزينه ها بوده، اما با توجه به آنكه اين آزادراه 
با هماهنگی بنياد مس��تضعفان و دولت ساخته شده در تالش هستيم که 
نرخی برای اين مسير تعيين کنيم تا فشار چندانی به مردم و مسافران برای 

تردد از اين آزادراه ايجاد نشود.
خيراهلل خادمی با اش��اره به اينكه اخذ ع��وارض از اين آزادراه به صورت 
الكترونيكی است، گفت: تمامی دستگاه های ITC و دوربين های ترددشمار 
در اي��ن آزادراه نصب ش��ده و قبل از بهره ب��رداری به صورت کامل تمامی 

اقدامات آن انجام می شود.
در خردادماه امس��ال، خادمی در حاشيه بازديد رئيس سازمان برنامه و 
بودجه از آزادراه تهران-ش��مال، درباره رقم عوارضی در منطقه يك آزادراه 
تهران - ش��مال گفته بود: با توجه به ابعاد اين پروژه، برآوردی که بخش 
خصوص��ی درباره رقم ۱۰۰ هزار توم��ان در عوارضی اي��ن آزادراه دارد با 
هزينه های س��نگين سرمايه گذاری منطقی است، اما با توجه به آنچه بايد 
رقمی باش��د که مردم بتوانند استفاده کنند، پيش بينی می کنيم که رقم 
عوارض��ی آزادراه فعال حدود 3۰ هزار تومان باش��د. البته اين موضوع بايد 

توسط کميته مربوطه بررسی و تعيين شود.

به اعتقاد وی، به هر حال اين آزادراه مزايايی دارد، ۶۰ کيلومتر مسير را 
کوتاه تر می کند و قطعا اين رقم عوارضی به صرفه خواهد بود.
عوارض آزادراه با تخفیف تعیین می شود

در همين حال، اميرمحمود غفاری، معاون برنامه ريزی و مديريت منابع 
وزارت راه  و شهرس��ازی می گوي��د: اين وزارتخانه در صدد اس��ت عوارض 

آزادراه تهران-شمال را با تخفيف تعيين کند.
غف��اری درخصوص تعيين نرخ عوارض آزادراه تهران–ش��مال گفت: در 
م��ورد تعيين نرخ ع��وارض آزادراه ها با مش��ارکت بخش خصوصی فرمول 
مش��خصی وجود دارد. اين فرمول تابع ميزان سرمايه گذاری صورت گرفته 
از س��وی طرف مش��ارکت و مدل اقتصادی نحوه بازگش��ت اصل و س��ود 

سرمايه گذاری در مدت زمان مقرر در قرارداد فی مابين است.
ب��ه گفته وی، براس��اس قرارداد احداث آزادراه تهران – ش��مال، اصل و 
سود اين س��رمايه گذاری سنگين بايد حداکثر ظرف ۱۰ سال پس از آغاز 
بهره برداری بازگش��ت داده شود. بر اين اساس عوارض تردد از اين آزادراه، 
مبلغ قابل توجهی خواهد بود، ولی حسب دستور رئيس جمهوری و تاکيد 
وزير راه، اين وزارتخانه همه تالش خود را جهت يافتن راهی برای تعديل 

بهای عوارض اين آزادراه را به کار گرفته است.
وی افزود: در اين خصوص قطعا اصل و س��ود مورد تعهد س��رمايه گذار 
بخش خصوصی بايد تامين تا امنيت سرمايه گذاری در کشور تضمين شود. 
بر اين اس��اس اگر قرار باشد هر ميزانی از مبلغ واقعی نرخ عوارض کاسته 
شود، مابه التفاوت آن بايد از بودجه عمومی تامين شود که با توجه به اينكه 
اين بودجه متعلق به آحاد 8۵ ميليون نفر ايرانی است و نه فقط جمعيت 
محدودی که از اين آزادراه تردد می کنند، اين اقدام خالف انصاف، عدالت 

و مصالح جامعه است.
غف��اری ادام��ه داد: به همين دليل با توجه به دس��تور مس��ئوالن و 
همچنين افتتاح آزمايش��ی اين پروژه در دهه فجر، در تالش هس��تيم 
تا با همكاری پيمانكار از طريق اصالح دوره زمانی نرخ بازگش��ت اصل 
و س��ود سرمايه و همچنين ميزان بهره مندی کاربران بسته به روزهای 
عادی و پرترافيك س��ال و ... حداکثر تس��هيل ممكن را در تعيين نرخ 

عوارض قائل شويم.
وی گفت: با افتتاح قطعه يك اين آزادراه، مراحل اجرايی احداث قطعات 

دو و سه به طول ۶9 کيلومتر از سرعت بيشتری برخوردار خواهد شد.

عوارض ۵۰ هزار تومانی آزادراه تهران-شمال واقعیت دارد؟

تخفیف در عوارض آزادراه تهران - شمال
یادداشت

چرا تولید یک محصول برای موفقیت یک 
استارت آپ کافی نیست؟

آخرين کس��ب وکار، فيلم، نمايش يا کانالی را که يك کارآفرين را به تصوير 
کشيده است، به خاطر بسپاريد. آيا يك موضوع مشترک ميان آنها پيدا می کنيد؟ 
اولين چيزی که به ذهن می رس��د، اين اس��ت که کسی سوار هواپيما می شود، 
دست تكان می دهد و اوراق امضا می کند. يكی از دوستانم اخيرا از من پرسيد، 
چرا صاحبان مش��اغل هوش��مند هزاران دالر هدر می دهند تا کارهايی را انجام 
دهن��د که به راحتی از طريق تماس تلفنی ي��ا ايميل می توان انجام داد؟ جواب 
اين سؤال، آن است که يك محصول خوب برای ساخت يك استارت آپ موفق 

کافی نيست.
به برنامه يا ابزار موردعالقه خود و مشكل و راه حل آن فكر کنيد. قبل از اين 
محصول، شما چگونه اين مشكل را حل می کرده ايد؟ در واقع، آنچه فناوری انجام 
داد، مراقبت از مشاغل قديمی با راه حل های سريع تر، ارزان تر و بهتر بوده است، 
اما از ديدگاه تجارت هيچ چيز تغيير نكرده اس��ت. انس��ان ها راه حل هايی ايجاد 
می کنن��د و فناوری، راه حل ها را فعال نگه می دارن��د بنابراين تجارت هنوز هم 

پابرجاست و هميشه در مورد روابط انسانی خواهد بود.
يكی از اش��تباهات رايج کارآفرينان، اين اس��ت که گمان می کنند موفقيت 
اس��تارت آپ ها فقط به محصول است، اما واقعيت اين است که محصول جديد 
مانند مدرک دانش��گاهی اس��ت که به زمان و پول ني��از دارد، اما درنهايت هر 
دانش آموز متعهد يكی از آنها را دارد. درست مانند نمره ها و درجه ها، محصول 
خوب، موفقيت در تجارت را تضمين نمی کند. آنچه بيشترين تأثير را در توانايی 

شما در ايجاد حرفه و شغل موفق ايجاد می کند، تعامل و روابط انسانی است.
در استارت آپ ها اين مرحله از ايده شروع می شود. مالقات با ذی نفعان کليدی 
مانند مشتريان آينده، سرمايه گذاران بالقوه، مربيان، شرکا و اعضای تيم، اولين 
قدم ش��ما برای انجام کار صحيح است. برای اين موضوع سه دليل وجود دارد. 
در س��اده ترين شكل، تجارت در مورد تبادل ارزش است. واردکردن محصوالت 

به زندگی مشتريانی که هيچ نيازی ندارند، باعث عدم موفقيت شما می شود.
بنابراين وقتی ماه ها را صرف س��اخت اين محصول می کنيد، درواقع در حال 
ات��الف وقت هس��تيد، اما گفت وگو درب��اره نياز آنها و حل مش��كالت می تواند 
ارزش افزوده بيشتری نصيب شما کند. مهم تر اينكه اين جلسات به شما کمك 
می کند تا محصولی که نياز است را توليد کنيد. اين اولين جلسه توليدی شما 
و فرص��ت برای ايجاد رابطه ش��خصی ب��ا خريداران آينده اس��ت. اگر به دنبال 
پيش فروش ايده خود هس��تيد، مطالعات موردی بسازيد يا به موارد بيشتری از 
مشتريان مراجعه کنيد. اين دومين فرصت شما برای بيرون رفتن از ساختمان 

و برقراری ارتباط است.

فوربس کدام کشورها را نزدیک به رکود می بیند؟
کشورهایی که در 2۰2۰ راکد می شوند

»در مي��ان ُکندی رش��د اقتصاد جهان و در ش��رايطی که بانك های مرکزی 
دارن��د ن��رخ بهره را کاهش می دهن��د و حتی به صفر يا زير آن می رس��انند تا 
اقتصاد کش��ورها را به جلو هل بدهند، چند کشور در جهان به وضوح دارند به 
سمت رکود پيش می روند.« اين مقدمه گزارشی است که فوربس اخيرا منتشر 
کرده و در آن از کشورهای هنگ کنگ، انگليس، آلمان، ايتاليا و چين به  عنوان 
کش��ورهايی که به س��مت رکود خيز برداشته اند، نام برده اس��ت. در صدر اين 
گزارش، کشور هنگ کنگ ايستاده که تنش های سياسی اش با چين در يك سال 
گذشته در صدر خبرهای رسانه ها قرار گرفته و به اعتقاد فوربس، احتمال می رود 
ب��ه  عنوان يك مرکز مالی و تجاری مهم، حتی افولی بدتر از دوران بحران مالی 

سال  ۲۰۰8 و يا بحران بيماری سارس در سال ۲۰۰3 را تجربه کند. 
برای آنكه بدانيد چرا فوربس از اين چهار کش��ور به عنوان کشورهايی که در 

سال ۲۰۲۰ راکد می شوند، نام برده، ادامه گزارش حاضر را بخوانيد.
* هنگ کنگ: هنگ کنگ البته کش��ور نيس��ت، اما از آنجا که اعتراضات اخير 
در اين ش��هر باعث ش��ده اقتصاد آن شرايطی متفاوت از چين را تجربه کند، آن را 
جدا بررسی می کنيم. شهروندان هنگ کنگ بعد از ماه ها اعتراض خيابانی هنوز به 
اهداف خود نرسيده اند اما اين اعتراض ها ضربه سنگينی به اقتصاد هنگ کنگ زده، 
به طوری که اقتصاد هنگ کنگ در سه ماهه سوم سال به ميزان 3.۲درصد کوچك 
شد. بخش هايی که سنگين ترين ضربه را دريافت کردند، گردشگری و خرده فروشی 
هستند، اما بخش های ديگر هم از ضرر شديد مصون نبوده اند. اين اولين بار در ۱۰ 
س��ال اخير اس��ت که هنگ کنگ رکود را تجربه کرده و اعداد و ارقام هم حاکی از 
وخامت اوضاع دارند. تحليلگران هشدار داده اند که احتمال می رود هنگ کنگ حتی 
افولی بدتر از بحران مالی ۲۰۰8 و شيوع بيماری سارس در سال ۲۰۰3 را تجربه کند.
* انگليس: مدت های مديد اس��ت که عدم قطعيت و نامشخص بودن اوضاع به 
کلمات کليدی در مورد وضعيت پسا-برگزيت انگليس بدل شده. معلوم نيست با 
جدايی انگليس از اتحاديه اروپا چه رخ می دهد و بر اثر همين وضع، اقتصاد انگليس 
برای اولين بار از سال ۲۰۱۲ به بعد، کوچك شده. در عين حال، نشانه های واضحی از 
ضعف و رکود در بخش توليد صنعتی در انگليس ديده می شود و سرمايه گذاری ها هم 
به شدت پايين آمده. در برخی بخش ها رشد همچنان ادامه دارد اما عدم تعادلی که 
وضع نامطمئن کنونی در اقتصاد انگليس به وجود آورده، ممكن است به عاملی جدی 

برای ورود اين کشور به رکود بدل شود.
* آلمان: بزرگ ترين اقتصاد اتحاديه اروپا مدتی اس��ت که در آس��تانه رکود 
قرار دارد. علتش کوچك شدن بخش توليد است که مدت ها ادامه داشته و البته 
کاه��ش فروش خودرو به داليل مختلف هم به اين وضع دامن زده. تحليلگران 
می گويند آلمان خيلی به رکود نزديك بوده اما توانسته خودش را از پرتگاه نجات 
بدهد. با اين وجود، حتی همين تحليلگران هم معتقدند که وضعيت اقتصادی 
آلمان شكننده شده و رشد آن ناکافی است. حتی افق آينده هم نشانی از رشد 

پرقدرت را برای اقتصاد آلمان به نمايش نمی گذارد.
ايتاليا: ايتاليا که چهارمين اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپاست، از نيمه دوم سال 
۲۰۱8 عمال وارد رکود ش��ده بود و با چالش های اقتصادی مثل کاهش توليد، 
افزايش نرخ بيكاری، بدهی های نجومی و بی ثباتی سياسی مواجه است و بعيد 
اس��ت به اين زودی ها از ش��ر آنها خالص شود. از همه بدتر اينكه درگيری های 
ايتاليا با اتحاديه اروپا درخصوص کسری بودجه ادامه دارد و اين مسئله بيشتر به 

اقتصاد ايتاليا لطمه زده است.
* چين: اقتصاد چين در ميان جنگ تجاری با آمريكا ضربات سختی خورده. 
البته اقتصاد چين حتی پيش از آنكه دونالد ترامپ جنگ تجاری را راه بيندازد 
هم دچار آهس��تگِی رشد ش��ده بود. يك علتش اين بود که دولت می خواست 
بدهی هايش را پايين بياورد و استراتژی ايجاد صنايع صادرات محور را دنبال کند. 
دولت چين همچنين ماليات ها را پايين آورده تا مردم بتوانند بيشتر پول خرج 
کنند، اما همه اينها پيش از شيوع ويروس »کرونا « بوده است. بايد منتظر ماند 

و ديد چين چگونه از پس »کرونا ويروس« برمی آيد.
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عبده ریانی
 نویسنده فوربس

قيمت نفت در معامالت روز دوشنبه که سرمايه گذاران منتظر انتشار 
آمار اقتصادی در آس��يا و بررس��ی تاثير اپيدمی ويروس کرونا بر تقاضا 

برای نفت بودند، پايين رفت.
به گزارش ايس��نا، بهای معامالت آتی نفت برنت با 33 سنت کاهش، 
به ۵۶ دالر و 99 س��نت در هر بش��كه رس��يد. بهای نف��ت برنت هفته 
گذش��ته ۵.۲درصد رش��د کرد که بزرگ ترين رش��د هفتگی از سپتامبر 

سال ۲۰۱9 بود.
بهای معامالت آتی نفت وست تگزاس اينترمديت آمريكا با ۱3 سنت 
کاهش، به ۵۱ دالر و 9۲ سنت در هر بشكه رسيد. شاخص نفت آمريكا 

هفته گذشته 3.۴درصد رشد داشت.
رشد هفتگی بهای نفت که نخستين رشد هفتگی از اوايل ژانويه بود، 
تح��ت تاثير اميدواری به اقدامات چين برای حمايت از رش��د اقتصادی 
در بحبوحه ش��يوع ويروس کرونا روی داد. چين بزرگ ترين واردکننده 
نفت در جهان است و افت تقاضای اين کشور بازار جهانی را تحت تاثير 

قرار می دهد.

گ��زارش آژانس بين المللی انرژی پيش بينی کرده اس��ت که تقاضای 
جهانی برای نفت در س��ه ماهه اول امس��ال به ميزان ۴3۵ هزار بش��كه 
در روز نس��بت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پيدا خواهد کرد که 
نخس��تين کاهش س��ه ماهه تقاضای جهانی از زمان بحران مالی س��ال 

۲۰۰9 محسوب می شود.
تحليلگران در موسس��ه »کپيتال اکونوميك��س« اظهار کرده اند هنوز 
زود اس��ت ارزيابی پيامدهای اقتصادی بلندمدت اين اپيدمی آغاز شود. 
در هفته جاری گزارش ش��اخص مديران خريد بخش توليد در فوريه به 
خصوص برای آسيا مورد توجه خواهد بود تا تاثير اين اپيدمی بر زنجيره 
تامين بخش توليد ارزيابی شود. انتظار می رود اين آمار ضعيف باشد اما 
اگر بهتر از حد مطلوب باشند، قيمت کاالهای صنعتی ممكن است رشد 

بيشتری پيدا کنند.
س��رمايه گذاران همچني��ن منتظر تصميم اوپك و متحدانش ش��امل 
روس��يه درباره کاهش بيشتر توليد در واکنش به شيوع ويروس کرونا و 
مقابله با اشباع عرضه به دليل افت تقاضا هستند. اين گروه که به اوپك 

پالس معروف است، در حال حاضر پيمان محدوديت عرضه ۱.7 ميليون 
بشكه در روز را تا پايان مارس اجرا می کند.

براس��اس گ��زارش رويترز، کميت��ه فنی اوپك پ��الس دو هفته پيش 
کاهش ۶۰۰ هزار بشكه در روز توليد گروهی عالوه بر محدوديت عرضه 
فعل��ی که اين گروه در حال حاضر اعمال می کند، را پيش��نهاد کرد اما 

روسيه از اين پيشنهاد حمايت نكرد.
در اي��ن بين، خال��د الفاضل، وزير نفت کويت اظه��ار کرد توليد نفت 
خام از ميادين نفتی مش��ترک با عربستان س��عودی در منطقه حائل تا 
پايان سال به ۵۵۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد. توليد آزمايشی اين 

منطقه از روز يكشنبه آغاز شد.
عربستان سعودی و کويت در دسامبر توافقی را برای ازسرگيری توليد 
نفت اين منطقه پس از گذش��ت بيش از چهار س��ال از توقف آن امضا 
کردند و وزيران نفت دو کش��ور اعالم کردند که ازس��رگيری توليد اين 
منطق��ه روی پايبندی آنها به پيم��ان کاهش توليد اوپك پالس تاثيری 

نخواهد گذاشت.

آخرین خبرها از بازار جهانی نفت

کاهش قیمت نفت ازسرگرفته شد

سه شنبه
29 بهمن 1398

شماره 1496



همتی خطاب به مردم:
3۵ میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی 

تامین شد
رئي��س کل بان��ك مرک��زی گفت با وج��ود فش��ار حداکث��ری آمريكا و 
محدودي��ت در نق��ل و انتقاالت پولی و تجاری، در ۱۱ ماهه امس��ال حدود 
3۵.۵ ميليارد دالر تامين ارز برای واردات کاالهای اساسی و ضروری و مواد 
اوليه انجام ش��د. به گزارش بانك مرک��زی عبدالناصر همتی افزود: با وجود 
فشار حداکثری آمريكا و اقداماتی که برای ايجاد محدوديت در نقل وانتقاالت 
پولی و تجاری انجام شد در ۱۱ ماهه امسال حدود 3۵.۵ ميليارد دالر تامين 

ارز برای واردات کاالهای اساسی و ضروری و مواد اوليه انجام شد.
رئيس کل بانك مرکزی ادامه داد: ۱۴ميليارد دالر از اين مبلغ برای تامين 
ارز واردات کاالهای اساس��ی، دارو، تجهيزات پزشكی و نهاده های دامی بوده 
اس��ت و از نظر اين کاالها، فراوانی جدی در کشور وجود دارد. همچنين در 
۱۱ ماهه امس��ال ح��دود ۲۲ ميليارد دالر ارز حاص��ل از صادرات به چرخه 
اقتصاد کشور بازگشته است. به گفته همتی، حدود 3۰درصد نيز به صورت 
واردات در براب��ر صادرات بوده که با هدايت بانك مرکزی و توس��ط فعاالن 
اقتصادی انجام ش��ده است. رئيس کل بانك مرکزی در انتها گفت: با کمك 
فعاالن اقتصادی، بانك مرکزی و وزارت نفت توانستيم، منابع موردنياز کشور 

را تامين کنيم که اين روند را در آينده نيز ادامه خواهيم داد.

دالر در یک قدمی تغییر کانال
نوسان در بازار سکه

به رغم کاهش قيمت طال در بازارهای جهانی، بهای هر قطعه س��كه تمام 
بهار آزادی و هر گرم طال در ايران افزايش يافت.

به گزارش خبرآنالين، هر قطعه سكه طرح جديد در سومين روز هفته به 
قيمت ۵ ميليون و ۲۲۶ هزار تومان رسيد که در مقايسه با روز يكشنبه ۱۴ 
هزار تومان افزايش را نشان می دهد. هر قطعه سكه طرح قديم نيز به قيمت 
۵ ميليون و ۱37 هزار تومان به فروش رسيد که در قياس با يكشنبه تغيير 
چندانی را نش��ان نمی دهد. قيمت هر نيم س��كه نيز ۲ ميليون و 7۱3 هزار 
تومان، هر ربع سكه يك ميليون و ۶۲۶ هزار تومان و سكه گرمی 9۴۰ هزار 
تومان اعالم ش��د. هر گرم طالی ۱8 عيار هم بازار ۵3۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
قيمت خورد. قيمت دالر نيز با افزايشی ۵۰ تومانی به ۱3 هزار و 9۵۰ تومان 
رسيد .هر دالر آمريكا در صرافی های بانكی به قيمت ۱3 هزار و 9۵۰ تومان 
فروخته ش��د که در  قياس با روز يكش��نبه افزايشی اندک اما مهم را نشان 
می ده��د. دالر در صرافی های بانك��ی در حالی در يك قدمی کانال ۱۴ هزار 
تومان قرار گرفته که نرخ دالر در بازار آزاد اين س��د را پش��ت س��ر گذاشته 
اس��ت. همچنين نرخ فروش يورو در صرافی های بانكی در حالی به ۱۵ هزار 
و ۲۰۰ تومان رس��يد که نرخ خريد ه��ر يورو در صرافی های بانكی ۱۴ هزار 
و 9۰۰ تومان اعالم ش��د. بس��ياری از فعاالن بازار معتقدند رشد اندک بهای 
س��كه در روز دوشنبه تحت تاثير افزايش قيمت دالر در بازار رخ داده است. 
اين در حالی است که مانور برخی دالالن بر مساله اف ای تی اف، زمينه را 

برای رشد قيمت دالر در اين روزها فراهم کرده است.

رئیس اتاق ایران در نامه ای به رئیس مجلس:
طرح بانکداری اسالمی فعال از دستور کار 

خارج شود
رئيس اتاق ايران در نشست اخير شورای روسای اتاق های سراسر کشور از 
تهيه و ارسال نامه ای به رئيس قوه مقننه مبنی بر لزوم خروج طرح بانكداری 
اس��المی از دس��تورکار مجلس خبر داد و گفت قانون بانكداری اس��المی از 
اهميت و جايگاه بااليی در اقتصاد برخوردار بوده و نبايد در شرايط انتخابات، 

با عجله و بدون بررسی های الزم آن را تصويب کنيم.
در اين نشس��ت غالمحس��ين ش��افعی، رئيس پارلم��ان بخش خصوصی 
گزارش��ی از فعاليت های اتاق ايران طی يك ماه گذشته ارائه داد و سپس از 
تهيه و ارسال نامه ای به رئيس قوه مقننه مبنی بر لزوم خروج طرح بانكداری 
اسالمی از دستورکار مجلس خبر داد. به اعتقاد او در حال حاضر که مجلس 
وارد فاز انتخابات ش��ده است، نمی تواند وقت کافی و الزم را برای مطالعه و 
بررسی طرح مهمی چون بانكداری اسالمی بگذارد بنابراين از رئيس مجلس 

درخواست کرديم اين طرح را از دستورکار خارج کند.

برای سازندگان حرفه ای
وام نوسازی بافت فرسوده در تهران 17۰ 

میلیون تومان شد
بانك عامل بخش مس��كن از پرداخت تسهيالت نوسازی بافت فرسوده تا 

سقف ۱7۰ ميليون تومان در تهران به سازندگان حرفه ای خبر داد.
ب��ه گ��زارش بانك مس��كن، اين بان��ك در راس��تای تأمي��ن مالی طرح 
نوس��ازی بافت فرس��وده، به عنوان عامليت پرداخت تسهيالت نوسازی، سه 
نوع تس��هيالت ش��امل تسهيالت از قبل مصوب، تس��هيالت بدون سپرده و 
همچنين تس��هيالت از محل اوراق گواهی حق تقدم را به صورت تجميعی 
به هر پروژه نوس��ازی در بافت فرس��وده براساس ضوابط مصوب و نرخ سود 
مش��خص، پرداخت می کند. بر اين اس��اس س��قف تس��هيالت براساس نوع 
س��ازنده ها )غيرحرفه ای يا سنتی، انبوه ساز حرفه ای و همچنين سازنده های 

حرفه ای استفاده کننده از فناوری های نوين( به سه دسته تقسيم می شود.
در ش��هر تهران برای نوسازی بافت فرسوده به س��ازنده های غيرحرفه ای 
حداکثر ۱۰۰ ميليون تومان تسهيالت نوسازی تعلق می گيرد. اين تسهيالت 
ش��امل ۵۰ ميليون تسهيالت با نرخ س��ود 9درصد، ۲۰ ميليون با نرخ سود 
۱8درصد و 3۰ ميليون تومان تسهيالت از محل اوراق با نرخ سود ۱۶درصد 
اس��ت. در اين ش��هر )تهران( چنانچه پروژه نوسازی توسط سازنده حرفه ای 
انجام ش��ود، س��قف تس��هيالت به ۱۴۰ ميليون تومان افزايش پيدا می کند 
و اگر س��ازنده حرفه ای )توس��عه گر س��اختمانی و دارای پروانه انبوه سازی( 
برای نوس��ازی پالک فرس��وده از تكنولوژی های جديد و فناوری های نوين 
و کاهنده مصرف انرژی اس��تفاده کند، س��قف تس��هيالت ت��ا ۱7۰ ميليون 
تومان افزايش پيدا می کند. در ساير کالنشهرها نيز سقف سه نوع تسهيالت 
نوس��ازی بافت فرس��وده به ترتيب 8۰ميليون، ۱3۰ ميليون و ۱۶۰ ميليون 
تومان اس��ت. بانك عامل بخش مس��كن همچنين س��قف اين تسهيالت در 
س��اير مراکز استان ها و ش��هرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعيت را به ترتيب 
8۰ ميليون توم��ان، ۱۲۰ ميليون تومان و ۱۴۰ ميليون تومان تعيين کرده 
است. س��قف تسهيالت براساس پوشش حداکثر 8۰درصدی هزينه ساخت، 
تعلق می گيرد. در ساير شهرها نيز سقف تسهيالت نوسازی بافت فرسوده به 

ترتيب ۶۰ ميليون، ۱۱۰ ميليون و ۱3۰ ميليون تومان است.

بانکنامه

فرصت امروز: با اينكه اجرای رمز پويا از سوی بانك مرکزی برای امنيت 
بيشتر و جلوگيری از فيشينگ و کالهبرداری اينترنتی راه اندازی شده، اما 
شواهد نشان از آن دارد که استفاده از رمز پويا برای بسياری از مشتريان، 
س��خت و طاقت فرسا ش��ده و آن دسته از مشتريانی که آشنايی چندانی 
با فناوری روز ندارند، عمال قيد خريد اينترنتی با اس��تفاده از رمز پويا را 
زده ان��د و يا ترجيح داده اند به  جايش از پول نقد يا دس��تگاه کارت خوان 

استفاده کنند.
ام��ا جدا از خيل مردم��ی که نمی توانند در خريدهای اينترنتی ش��ان 
از رمز دوم پويا اس��تفاده کنند، اين اس��تارت آپ ها و صاحبان کس��ب و 
کارهای آنالين هستند که دچار ضرر و زيان شده اند. به طوری که تعداد 
تراکنش های اينترنتی نيز اين واقعيت را تاييد می کند. در اين ميان، رمز 
پويا به موضوع طنز ش��بكه های اجتماعی نيز تبديل شده است، چنانچه 
کاربری در توييتر نوش��ته بود: »امنيت رمز پويا به حدی است که ديگر 
خودمان هم نمی توانيم از حس��اب مان استفاده کنيم.« کاربر ديگری هم 
مدعی ش��د که »با وجود اينكه مهندس نرم افزار اس��ت و شبكه طراحی 

می کند، اما از پس رمز پويا برنيامده است.«
بانک مرکزی از رفع مشکالت فنی رمز پویا خبر داد

همه اينها در حالی است که مشكالت فنی نيز در اجرای رمز دوم پويا 
مزيد بر علت شده است؛ کمااينكه بانك مرکزی نيز ديروز در اطالعيه ای 
از رفع مش��كالت فنی رمز دوم پويا در بانك ها خبر داد و اعالم کرد که 
مش��كالت فنی رمز دوم پويا در بانك ها رفع ش��ده است. به گفته بانك 

مرکزی، »مرحله دوم اجرای طرح رمز پويا مبنی بر حذف رمز دوم ثابت، 
همزمان با اعمال معافيت برای تراکنش ها با مجموع مبالغ تا سقف يك 
ميليون ريال به صورت روزانه، از روز 8 تا ۲3 بهمن ماه به صورت تدريجی 
توسط بانك ها و موسسات اعتباری، با نظارت و اهتمام بانك مرکزی اجرا 
شد. با الزامی شدن استفاده از رمز پويا برای تراکنش های باالي ۱۰۰ هزار 
تومان، همزمان با اجرای طرح در بانك های کشور، افت ناچيزی در برخی 
تراکنش های اينترنتی ديده ش��د. اين بانك ضمن بررسی دقيق وضعيت 
شبكه پرداخت و بانكی کشور، طی هماهنگی با بانك ها، اقدامات اصالحی 
را برای رفع کاستی های موجود در برخی بانك ها آغاز کرد. طی روزهای 
آتی نيز با پيگيری و توجه بيش��تر مش��تريان عزيز شاهد بهبود شرايط 
خواهيم بود. بانك مرکزی تمام تالش خود را برای شناسايی و رفع موانع 
اجرايی در برخی بانك ها به انجام خواهد رساند.« با اين حال به نظر می 
رسد مشكالت رمز دوم پويا همچنان پابرجاست و نه سيستم بانكی کامال 

با آن منطبق شده است و نه مشتريان و مردم.
کاهش تعداد تراکنش ها کمتر از پیش بینی هاست

در همين حال، مس��عود پش��م چی، معاون فناوری ه��ای نوين مالی و 
اطالعات��ی بانك پارس��يان گفته اس��ت که کاهش تع��داد تراکنش های 
اينترنتی با اجرای رمز دوم پويا کمتر از ميزان پيش بينی ها بوده اس��ت. 
پشم چی در گفت وگو با ايِبنا، درباره تاثير اجرای رمز دوم پويا بر کاهش 
فيش��ينگ و افزاي��ش امنيت در تراکنش ها گفت: ب��ا وجودی که اجرای 
عمليات رمز دوم پويا و يكبار مصرف نسبت به روش های قبلی، مشكالتی 

را به هر صورت برای مش��تريان بانك ها به وجود آورد، اما بانك پارسيان 
از جمل��ه بانك هايی بود که موفق ش��د به نحو مناس��بی اين موضوع را 

مديريت کند.
به گفته وی، با وجود آنكه پيش بينی کرده بوديم از تعداد تراکنش ها تا 
ميزان مشخصی کاسته شود اما بعد از اجرای رمز دوم پويا، اين رقم کمتر 
از برآوردهای ما بود و نتوانست مشكل حادی را برای بانك ها و همچنين 

مشتريان ايجاد کند.
او درباره اينكه تاثير اجرای رمز دوم پويا بر کاهش فيشينگ و برداشت 
از حساب مشتريان چه ميزان بوده است، گفت: بررسی اين موضوع نياز 
به پروسه زمانی طوالنی تری دارد اما با گزارشاتی که از سوی بانك مرکزی 
ارائه می شود، شاهد هستيم که پرونده های مربوط به فيشينگ به شدت 

کاهش يافته است.
معاون فناوری ه��ای نوين مالی و اطالعاتی بانك پارس��يان ادامه داد: 
عمليات رمز دوم پويا با هماهنگی مردم و پليس فتا اجرا ش��د و بانك ها 
نهايت همكاری را برای اجرايی شدن اين موضوع داشتند. انتظار داريم تا 
دوس��تان در پليس فتا هرچه سريع تر دستاوردهای مربوط به اجرای اين 
عمليات و تاثير آن بر کاهش فيشينگ را اعالم کنند تا شيرينی کار برای 

مردم روشن تر شود.
پشم چی در عين حال خاطرنشان کرد که مقرر شده مشكالت کوچكی 
که از سوی برخی بانك ها در اين زمينه وجود دارد، هرچه سريع تر و ظرف 
چند روز آينده برطرف شود تا به پايداری خوبی در شبكه بانكی برسيم.

استفاده از رمز پویا به کسب وکارهای اینترنتی آسیب می زند؟

کاهش تراکنش های اینترنتی با رمز پویا

يافته ه��ای يك تحقيق که اخيرا توس��ط بانك تس��ويه حس��اب های 
بين المللی منتش��ر ش��ده، حاکی از آن اس��ت که بانك های کشورهای 
پيش��رفته در مقايس��ه با اقتصادهای نوظهور، تمايل کمتری برای ايجاد 

رمزارز ملی دارند.
به گزارش کوين تلگراف، در حالی که بانك های اقتصادهای نوظهور با 
شتاب بيشتری به سوی ايجاد رمزارز ملی حرکت می کنند، آن دسته از 
کشورهايی که اقتصاد تثبيت شده ای دارند، برای تغيير از ارز بی پشتوانه 
ب��ه ارز ديجيتال موض��ع محتاطانه تری را اتخاذ کرده اند. طنز داس��تان 
اينجا اس��ت که بانك هايی که به طور بالقوه می توانند جهان را به عصر 
رمزارز پرت��اب کنن��د، غيرمحتمل ترين گزينه ها برای تبديل ش��دن به 

نخستين استفاده کنندگان از اين فناوری هستند.
۵ يافته اين پژوهش را در ادامه گزارش حاضر می خوانيد.

* در س��ه س��ال آينده يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون نفر به رمزارز ملی 
دسترسی خواهند داشت: اين چشمگيرترين يافته اين تحقيق محسوب 
می شود که به درستی با عنوان »ميهمان پشت در« توصيف شده است. 
ش��رکت کنندگان در اين تحقيق ۶۶ بانك را شامل می شوند که نماينده 

7۵درصد از جمعيت و 9۰درصد از اقتصاد جهان هستند.
۱۰درصد از بانك ها اعالم کردند که ظرف س��ه س��ال آتی نخس��تين 
رمزارز خود را صادر خواهن��د کرد؛ اين رقم نماينده ۲۰درصد جمعيت 
جهان اس��ت. اين بدان معنا اس��ت که رمزارزهای ملی، هرچند به طور 
متمرکز، اين ظرفيت را دارند تا به طور تقريبی بالفاصله مورد اس��تفاده 
حج��م انبوهی از جمعيت قرار گيرند؛ هدفی که رمزارزهای خصوصی و 

استيبل کوينزها بيش از ۱۰ سال آن را نشانه گرفته اند.
هيمانش��و ياداف، يكی از بنيانگذاران صندوق ووداس��تاک در اين باره 
گفت: برخی آنها )رمزارزها( را ناديده می گيرند و برخی بيش��تر در آنها 
کن��د و کاو می کنن��د که در نتيج��ه منجر به ايجاد فضاي��ی مثبت در 
اکوسيستم رمزارز می شود. توسعه دهندگان شروع به ساختن ابزارهايی 
خواهند ک��رد که تبادل بی نقص رمزارزهای ملی و خصوصی را ميس��ر 

می کند و رقابت برای سلطه رمزارز کانون توجه اين دهه خواهد شد.
* بيش��تر رمزارزه��ای ملی در بازاره��ای اقتصادی نوظه��ور ايجاد و 
عرضه می ش��ود: اين موضوع برای اين دس��ته اقتصاده��ا معنای زيادی 
دارد؛ اقتصادهای نوظهور از ديرباز همواره با مشكالتی از قبيل نظام های 
پرداخ��ت کارآم��د، امني��ت و جامعيت مال��ی روبه رو بوده ان��د. ايجاد و 

ص��دور رم��زارز ملی می تواند باعث کاهش يا حت��ی حذف برخی از اين 
ناکارآمدی های سيس��تمی شود که بر سر راه توسعه و جهانی شدن اين 

بازارهای نوظهور قرار گرفته اند.
ناتالی سيمس��ون، مدير ارشد اجرايی در شرکت مبادله رمزارز مستقر 
در اس��تونی Coinsbit.io نيز در اين خصوص گفته اس��ت: با افزايش 
تع��داد کاربرانی ک��ه از فناوری ب��الک چين )زنجيره بلوک( اس��تفاده 
می کنند، صنايع مجبور می شوند تا به منظور حمايت از اين ارزها برای 
خريده��ای روزمره، نه تنها از اين طريق تجارت کنند بلكه خود را نيز با 
آن وفق دهند. بازارهای جديدی در کش��ورهای توس��عه نيافته شروع به 
رش��د خواهند کرد و مصرف کنندگان بيش��تری از مجموعه اکوسيستم 

رمزارز بهره مند می شوند.
* پ��ول نقد افزايش پيدا می کند اما اس��تفاده پرداختی از آن کاهش 
می ياب��د: رمزارزه��ا دريچه های تازه ای را به س��وی چگونگی اس��تفاده 
مصرف کنن��دگان از پول باز می کنند. پ��ول نقد به عنوان دارايی ذخيره 
می شود اما برای پرداخت مورد استفاده قرار نمی گيرد. حرکت به سوی 
جامع��ه ای عاری از پول نقد با توجه ب��ه روی آوردن مردم به روش های 
پرداخت جايگزين، بيش از پيش در مس��ير پيشرفت قرار خواهد گرفت. 
هرچه مصرف کنندگان برای اس��تفاده از ابزار ديجيتال برای داد و ستد 
احس��اس راحتی بيشتری داشته باشند، سير انتقال به رمزارز ملی بيش 

از پيش رنگ و بوی تحولی ذاتی و طبيعی به خود خواهد گرفت.
ب��ه گفت��ه مونيكا س��ينگر، مدي��ر ش��عبه آفريقای جنوبی ش��رکت 
کونسنسيس )شرکت نوآوری با تمرکز بر اتريوم(، گفت: به محض اينكه 
کاربران متوجه ش��وند که اس��تفاده از رمزارز ملی چقدر آسان است، به 
س��رمايه گذاری و آزمايش کردن رمزارزها مشتاق خواهند شد. رمزارزها 

در آينده به عنوان يك ذخيره ارزش استفاده خواهند شد.
دکتر وولف کال، پروفسور رشته حقوق در دانشگاه حقوق سن توماس 
نيز معتقد اس��ت رمزارزها از قِبل افزايش اس��تفاده و کاربرد رمزارزهای 

ملی منفعت خواهند برد.
* بانك های کش��ورهای پيشرفته به سيستم های کنونی بنيادی خود 
اعتماد بيش��تری دارند: با دقت به پاسخ های دريافتی از سوی بانك های 
مرکزی ش��رکت کننده در اين تحقيق، می توان به وضوح ديد که برخی 
آنان به ارزشی که بالک چين به سيستم کنونی مديريت انتقال و صدور 
پول آنها می بخش��د، توجه کرده اند. انگيزه آنان برای صدور رمزارز ملی 

با کاربردهای متعدد عبارتن��د از: ثبات مالی، کارآمدی نظام پرداخت و 
البت��ه امنيت اما جامعيت مالی در فهرس��ت انگيزه های آنان در درجات 

پايين قرار دارد.
اين موضوع نشان می دهد که اين بانك ها اطمينان دارند که آنها برای 
افراد حقيقی و حقوقی و شرکت های تجاری پيشنهادهای مالی معقولی 

را ارائه می کنند که پاسخگوی نيازهای آنان است.
جاس��تين نيوتون، مديرعامل و يكی از بنيانگذاران نت کی )Netki( در 
پاس��خ به اين پرسش که چرا کشورهای پيشرفته تمايل کمتری به صدور 
رمزارز ملی دارند، گفت: تبادل پول بی پش��توانه با رم��زارز در دنيای امروز 
مثل مودم های روزهای ابتدايی اينترنت است. همزمان با افزايش استفاده، 
آنها همچون پلی ميراث گذشته را به دنيای ديجيتال امروز وصل می کنند. 
در م��ورد اينترنت نيز می دانيم که اين فناوری ت��ا زمان ظهور دی اس ال و 
مودم های کابلی و سپس فيبرهای نوری، عمال وجود نداشت. به طور مشابه 
رمزارزهای ملی هميش��ه نسخه ديجيتال و در دسترس همتايان پيشين و 
آنالوگ خود هستند. در دسترس بودن آنها کار افراد را برای ورود و خروج 

به شبكه های نامحدود و آزاد راحت تر می کند.
* اقتصادهای پيشرفته در مورد رمزارز ملی محتاط هستند: در حالی 
ک��ه بانك های مرکزی به س��وی ايج��اد رمزارز انحص��اری خود حرکت 
می کنند، بانك های مرکزی کشورهای پيشرفته برای تغييرات و توسعه 

راديكال در سيستم پولی خود نياز چندانی حس نمی کنند.
اسوت س��دوف، بنيانگذار اسِوت ريتينگ )SvetRating( گفته است: 
س��خت اس��ت که تصور کنيم چرا يك بانك مرکزی به طراحی يك ارز 
که تحت کنترل مس��تقيم دولت قرار ندارد، تمايل نشان دهد! بنابراين 
س��خت است که پيش بينی کنيم سازمان های دولتی سرتاسر جهان چه 

موانعی را بر سر استفاده انبوه از رمزارز ملی قرار خواهند داد.
با اين حال، تا اينجای کار تمام تالش های آنان تاثير بس��يار ناچيزی 
بر توس��عه رمزارزها داش��ته و تنها موجب کند شدن روند گسترش آن 
شده و هرگز رش��د آنها را متوقف نكرده است. بانك های مرکزی نقشی 
حياتی در اقتصاد جهان ايفا می کنن��د، بنابراين اجرای هرگونه فناوری 
بالک چي��ن اين قابلي��ت را دارد تا اکوسيس��تم اقتصادی را به ش��كلی 
مثبت رش��د دهد. در حالی که بانك های مرکزی کشورهای باثبات تر در 
اين حوزه محتاطانه پيش می روند، س��ازمان های دولتی قدرت فناوری 

بالک چين را بيشتر درک می کنند.

براساس یافته های یک پژوهش

کشورهای پیشرفته تمایل کمتری برای ایجاد رمزارز ملی دارند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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حرکت پرنوسان شاخص بورس در روز دوشنبه
 شاخص بورس 

4۰62 واحد رشد کرد
معامالت بازار س��رمايه در س��ومين روز هفت��ه در حالی به پايان 
رس��يد که شاخص کل اين بازار حرکتی پرنوسان داشت و در حالی 
که در س��اعت های ميانی معامالت، م��رز ۴8۰ هزار واحد را هم رد 
کرده بود، در نهايت روی عدد ۴7۶ هزار واحد ايستاد. بر اين اساس، 
شاخص کل در روز دوشنبه ۴هزار و ۶۲ واحد رشد داشت و به رقم 

۴7۶ هزار و 8۱۲ واحد رسيد.
همچنين ش��اخص کل )هم وزن( ب��ا ۲38 واحد افزايش به ۱۵۲ 
هزار و ۶97 واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با ۱۵8 واحد رش��د 
به ۱۰۱ هزار و 78۵ واحد رسيد. شاخص آزاد شناور نيز با ۴هزار و 
۱38 واحد افزايش در رقم ۵7۴ هزار و 79۰ واحد ايس��تاد. شاخص 
بازار اول يك هزار و ۱۲۰ واحد و شاخص بازار دوم ۱۶ هزار و ۴۶7 

واحد افزايش داشتند.
در معامالت روز دوشنبه بيش از ۶ ميليارد و ۴37 ميليون سهم، 
ح��ق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش ۴۲ ه��زار و 38۲ ميليارد ريال 

داد و ستد شد.
در بي��ن تمام��ی نمادها، نم��اد صنايع پتروش��يمی خليج فارس 
)ف��ارس(، فوالد مبارکه اصفهان )ف��والد( با 9۲۵ واحد، ملی صنايع 
مس ايران )فملی( با ۶97 واحد، پتروش��يمی پارس )پارس( با ۴۱9 
واحد، پااليش نفت تهران )ش��تران( با 373 واحد و گس��ترس نفت 
و گاز پارس��يان )پارس��ان( با 3۱۵ واحد بيشترين تأثير مثبت را بر 
ش��اخص کل داش��تند. در مقابل نيز نماد گروه مپنا )رمپنا( با ۴۶۲ 
واحد، مخابرات اي��ران )اخابر( با ۲۶۴ واح��د، خدمات انفورماتيك 
)رانف��ور( با ۲۵7 واحد، گروه مديريت س��رمايه گذاری اميد )واميد( 
با ۱88 واحد، ايران خودرو )خودرو( با ۱۶8 واحد و س��ايپا )خساپا( 
با ۱۴۱ واحد بيش��ترين تاثي��ر منفی را بر معام��الت ديروز بورس 

گذاشتند.
همچنين نمادهای بانك ملت، بانك تجارت، سايپا، ايران خودرو، 
پااليش نفت اصفهان، داده گس��تر عصر نوين های وب )های وب( و 
بانك صادرات ايران از جمله نمادهای پربيننده روز دوش��نبه بودند. 
گروه خودرو نيز در معامالت اين روز صدرنش��ين برترين گروه های 
صنعت ش��د و يك هزار و ۱۵۰ ميليارد برگه سهم به ارزش بيش از 

۵ هزار و 389 ميليارد ريال در اين گروه داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نيز بيش از 88 واحد افزايش داشت و بر روی 
کان��ال ۶ هزار و ۱۴3 واحد ثابت ماند. در اين بازار ۲ميليارد و ۵۴۲ 
هزار برگه س��هم به ارزش بيش از ۲۵ هزار و 9۱7 ميليارد ريال داد 

و ستد شد.
در بي��ن تمام��ی نماده��ا، نم��اد پتروش��يمی مارون )م��ارون(، 
پتروش��يمی زاگرس )زاگرس(، هلدينگ صناي��ع معدنی خاورميانه 
)ميدکو(، صنايع ماش��ين های اداری ايران )ماديرا(، فرابورس ايران 
)فرابورس(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( بيشترين تأثير مثبت 
را بر ش��اخص اين بازار داشتند. همچنين نماد گروه سرمايه گذاری 
ميراث فرهنگی )س��مگا(، بيمه کوثر )کوثر(، اعتباری ملل )وملل(، 
پااليش نفت الوان )شاوان(، توکاريل )توريل( و قاسم ايران )قاسم( 

مانع از رشد بيشتر شاخص فرابورس در روز دوشنبه شدند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بازار گواهی ظرفيت که برنامه ريزی آن از س��ال ۱393 
آغاز شده بود، پس از پنج سال فعاليت کارشناسی و مداوم، با همكاری  
وزارتخانه های نيرو و اقتصاد به صورت رس��می، فعاليت خود را آغاز کرد. 
به همين مناسبت، روز گذشته در مراسمی در پژوهشگاه نيرو با حضور 
مديران ارش��د بازار س��رمايه و مديران صنعت برق کش��ور، بازار گواهی 

ظرفيت رسما راه اندازی شد.
در اين مراسم، سيد علی حسينی، مديرعامل بورس انرژی، راه اندازی 
بازار گواهی ظرفيت را اقدامی ارزش��مند در اقتصاد ملی دانست و گفت: 
گواهی ظرفيت سندی است قابِل مبادله که با اجازه وزارت نيرو مبتنی 
بر ايجاد ظرفيِت نيروگاهِی قابل اتكای جديد يا کاهِش قدرِت قراردادِی 

مشترکين موجود صادر می شود.
به گفته حسينی، واحد گواهی ظرفيت کيلووات است که معرِف تعهِد 
تدارِک يك کيلووات ظرفيت مطمئن نيروگاهی به مدت نامحدود باشد. 
واگذاری اشتراک جديد در شبكه سراسری برق کشور يا افزايش قدرت 
قراردادی مش��ترکين مستلزم ارائه ميزاِن متناس��بی از گواهی ظرفيت 

است.
مهم ترین مزایای ایجاد بازار گواهی ظرفیت

او ب��ا بيان اينك��ه اوراق گواهی ظرفيت به دو ن��وع نقدی و آتی قابل 
تقس��يم اس��ت، ادامه داد: اوراق گواهی ظرفيت سررسيدشده يا نقدی 
در قالب بازار نقدی معامله می ش��ود و از طري��ق نيروگاه های موجود يا 
مشترکينی که مايل به کاهش قدرت قراردادی هستند منتشر می شود. 
معموال خريداران اين اوراق متقاضيان اتصال به شبكه يا افزايش قدرت 
ق��راردادی باالی پن��ج م��گاوات، نيروگاه های مواجه با اف��ت ظرفيت و 
بازنشستگی و س��رمايه گذاران عادی هس��تند. در حال حاضر پيش نياز 
حض��ور متقاضيان جدي��د با قدرت قراردادی ب��االی پنج مگاوات خريد 
بس��ته های ظرفيت از بازار گواهی ظرفيت ب��وده و پس از آن می توانند 

انرژی موردنياز خود را از بازار برق بورس انرژی ايران خريداری کنند.
حس��ينی به اوراق گواهی ظرفيت سررسيددار )آتی( نيز اشاره کرد و 
اف��زود: اين اوراق برمبنای تعهد نيروگاه مبنی بر ايجاد ظرفيت مطمئن 
نيروگاه برای تاريخ مش��خصی در آينده منتشر می  شود. با توجه به اين 
موضوع، اوراق گواهی ظرفيت مذکور را می توان به صورت سررس��يددار 
و در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد منتشر کرد. در اين حالت 
نيروگاه��ی که متقاض��ی تامين مال��ی جهت احداث ني��روگاه  و تامين 
ظرفي��ت در آينده اس��ت با اين اوراق تامين مالی کرده و در سررس��يد 

ظرفيت تعهدی را تامين می کند.
براس��اس اعالم پاي��گاه خبری بازار س��رمايه، مديرعامل بورس انرژی 
ايران س��پس مزايای ايجاد بازار گواه��ی ظرفيت و مزايای اقتصادی آن 
را برش��مرد و اضافه کرد: کش��ف صحيح قيمت هزينه برقراری انشعاب 
براس��اس س��ازوکار عرضه و تقاضا در بازار، ارائه چش��م انداز مناسب به 
تصميم گيران دولتی و سياس��ت گذاران جهت توس��عه ظرفيت توليد و 
ارس��ال س��يگنال اقتصادی به س��رمايه گذاران بخش خصوصی، حصول  
اطمين��ان از تناس��ب افزاي��ش ظرفيت تولي��د برق با رش��د مصرف در 
کشور تس��هيل و تس��ريع تأمين مالی صنعت برق، تسهيل ورود بخش 
خصوصی به صنعت برق و س��رمايه گذاری در آن، کاهش دغدغه وزارت 
نيرو جهت توس��عه ظرفيت توليد جديد و اح��داث نيروگاه های جديد، 
کاهش بوروکراس��ی و طی روال اداری به منظور دريافت انش��عاب برق 
توس��ط مش��ترکين جديد و جمع آوری و کاهش ظرفيت موجود توسط 
مش��ترکين فعلی، افزايش نقدشوندگی و سياليت بازار به واسطه عرضه 
ظرفيت بالاس��تفاده برق توس��ط متقاضيان کاهش ق��درت قراردادی، 
تخصيص بهينه مناب��ع و کاهش هزينه ها از مهم ترين مزايای راه اندازی 

اين بازار جديد است.
مديرعام��ل بورس انرژی پي��ش از اين نيز با تاکيد ب��ر اينكه اوراق 

گواهی ظرفيت برای کمك به تامين مالی ساخت نيروگاه ها پيش بينی 
شده است، به ايسنا، گفته بود: افرادی که در حال سرمايه گذاری برای 
س��اخت نيروگاه هس��تند، با اخذ مجوزهاي��ی از وزارت نيرو و معرفی 
آنها از س��وی اي��ن وزارتخانه می توانند ظرفيت برق��ی را که در آينده 
ب��ه بهره برداری خواهد رس��يد را از حاال در ب��ازار عرضه و تامين مالی 
کنند. خريدار آنها عمدتا ش��رکت های صنعتی هستند که می خواهند 
به بهره برداری برس��ند و نياز به ظرفيت برق دارند. اين ش��رکت ها هم 
ب��رای اينكه بتوانند از تامين برق برخوردار ش��وند بايد اقدام به خريد 

گواهی ظرفيت کنند.
کدام شهرها کاندیدای عرضه در بازار هستند؟

همچنين محس��ن طرزطلب، مديرعامل شرکت مادر تخصصی توليد 
نيروی برق حرارتی در مراس��م آغاز رسمی فعاليت بازار گواهی ظرفيت 
گفت: قطع به يقين ش��رکت توليد نيروی ب��رق حرارتی تمهيدات الزم 
را ب��ا همكاری ب��ورس و وزارت نيرو فراهم کرده اس��ت تا بتواند عرضه 

ظرفيت های جديد در بازار داشته باشد.
ب��ه گفته طرزطل��ب، تاکنون ماهش��هر، گه��ران، جهرم و ش��يروان 
کاندي��دای عرضه در اين بازار هس��تند و س��اير نيروگاه ها نيز به تدريج 
وارد بازار خواهند ش��د که امروز شاهد ارائه گواهی ظرفيت نيروگاه های 

ماهشهر هستيم.
مديرعامل شرکت مادر تخصصی توليد نيروی برق حرارتی با تاکيد بر 
اينك��ه اين اطمينان را به همه فعاالن اقتصادی و حوزه نيرو و همچنين 
مصرف کنندگان عمده می دهيم که عرضه ظرفيت های جديد به همين 
ترتيب و به  صورت مس��تمر ادامه پيدا خواه��د کرد، افزود: هر متقاضی 
ب��االی پنج مگاوات به  عن��وان پيش نياز اتصال به ش��بكه برای حصول 
اطمينان از اينكه ظرفيت موردتقاضا ايجاد ش��ده است،  گواهی ظرفيت 

موردنياز خود را خريداری کرده و به مالك ارائه می کند.

بازار گواهی ظرفیت با حضور مدیران بازار سرمایه و صنعت برق راه اندازی شد

ورود برقی ها به بورس انرژی
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رشد 26درصدی واردات نهاده دامی
واردات نهاده های دامی 26درصد افزایش یافت

ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، بناب��ر خبر دريافت��ی از اتحاديه 
واردکنن��دگان نهاده های دام و طيور ايران، مي��زان واردات نهاده های دام و 
طيور در ۱۰ ماهه سال 97 بيش از ۱۰ ميليون و ۱7۵ هزار تن و به ارزش ۲ 
ميليارد و ۵9۰ ميليون و ۴8۰ هزار دالر بود. مقايسه آمار واردات نهاده های 
دام و طيور در ۱۰ ماهه امس��ال نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل از رشد 
۱۶درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۲۶درصدی به لحاظ ارزشی حكايت دارد.

در ۱۰ ماهه امسال ميزان واردات ذرت بيش از ۶ ميليون و 9۵9 هزار تن 
به ارزش يك ميليارد و 7۰9 ميليون و ۴۰ هزار دالر است که نسبت به دوره 
مش��ابه به لحاظ وزنی تغييری نداش��ته، اما از لحاظ ارزشی رشد ۶درصدی 
داشته است. در بازه زمانی يادشده، بيش از 3 ميليون و 38 هزار تن جو به 
ارزش بيش از 77۲ ميليون و ۵8۰ هزار دالر وارد کشور شده که در مقايسه 
با دوره مشابه سال قبل رشد ۴۲درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۶۱درصدی 
به لحاظ ارزشی را نشان می دهد. همچنين در ۱۰ ماهه امسال بيش از يك 
ميليون و 8۱۲ هزار تن کنجاله سويا به ارزش 793 ميليون و ۱۰۰ هزار دالر 
وارد کشور شده که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل رشد ۶۶درصدی به 

لحاظ وزنی و رشد ۶۱درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می دهد.

ذخایر روغن خام کشور به بیش از 2 میلیون 
تن می رسد

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کش��اورزی مجموع نياز روغن خام 
کش��ور را يك و نيم ميليون تن اعالم کرد و گفت هم اکنون ذخاير روغن خام 
بيش از ۲ ميليون تن در کش��ور اس��ت. عليرضا مهاجر، در گفت  و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به اينكه سطح زير کشت کلزا نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزايشی نداشته است، اظهار کرد: در حال حاضر روغن کنجاله سويا، 
کلزا و ... به اندازه کافی در کشور وجود دارد و کمبودی در عرضه نداريم. او افزود: 
اگر دولت برای س��ال آينده نرخ خريد تضمينی دانه های روغنی را تعديل کند 
بدون ترديد اين امر رضايت کشاورزان به کشت دانه های روغنی را فراهم می کند. 
مهاجر با اش��اره به اينكه به ميزان کافی بذر برای س��ال آينده تهيه شده است، 
بيان کرد: هم اکنون مقدمات کش��ت برای س��ال آينده فراهم شده و اميدواريم 
شرکت بازرگانی دولتی به عنوان متولی خريد همانند سال های گذشته با خريد و 
پرداخت به موقع مطالبات رضايت کشاورزان را نسبت به تحويل دانه های روغنی 
به مراکز دولتی جلب کند. اين مقام مسئول ادامه داد: پيش بينی ها حاکی از آن 
اس��ت که در س��ال آينده توليد دانه های روغنی به ۶۰۰ هزار تن برسد. مجری 
طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کش��اورزی با تاکيد بر اين مسئله که اصالح 
نرخ خريد تضمينی بر افزايش س��طح زير کشت دانه های روغنی تاثير بسزايی 
دارد، اظهار کرد: بنده به عنوان مجری طرح دانه های روغنی بار ها اعالم کردم که 
اصالح نرخ خريد تضمينی دانه های روغنی در بودجه سال آينده تاثير بسزايی 
در افزايش سطح زير کشت خواهد داشت. مشاور وزير جهاد کشاورزی با اشاره 
به اينكه مشكلی در واردات روغن به کشور نداريم، اظهار کرد: با توجه به ميزان 
کافی ذخاير کمبودی در واردات روغن وجود ندارد و همواره بيش از نياز کشور 
روغن در کشور موجود است به طوری که در بسياری از مواقع واردات روغن به 
يك ميليون تن می رسد در حالی که ساالنه رقمی بين ۶۰۰ تا 7۰۰ هزار تن بايد 
کنجاله و دانه های روغنی وارد ش��ود. او مجموع نياز کشور به روغن خام را يك 
و نيم ميليون تن اعالم کرد و گفت: اين در حالی است که هم اکنون بيش از ۲ 
ميليون تن روغن در کشور موجود است. مهاجر در پايان درباره تاثير اصالح نرخ 
خريد تضمينی دانه های روغنی در بودجه سال آينده در برنامه خوداتكايی گفت: 
اصالح نرخ خريد تضمينی در بودجه سال آينده و استمرار برنامه خوداتكايی به 
رقابت پذيری کش��ت دانه های روغنی و گندم به عنوان دو محصول استراتژيك 
با ساير محصوالت س��بزی و صيفی بستگی دارد که اميدواريم دولت با اصالح 
نرخ خريد تضمينی محصوالت اساسی مشكالت را برای سال آينده مرتفع کند 
و کار را به جايی نرس��اند که کشاورزان به جای کشت گندم و دانه های روغنی 
به س��مت و سوی کشت ديگر محصوالت همچون سبزی، گوجه فرنگی، پياز، 

خربزه و ... سوق داده شوند.

مزایای سامانه روابط کار برای کارگران و 
کارفرمایان

مع��اون وزير کار از کارگران و کارفرمايان خواس��ت ت��ا برای احراز هويت 
و بهره من��دی از مزايای س��امانه جامع روابط کار به دفاتر پيش��خوان دولت 
مراجعه کنند. حاتم شاکرمی در گفت وگو با ايسنا، درباره ضرورت راه اندازی 
س��امانه جامع رواب��ط کار اظهار کرد: ح��وزه روابط کار يك��ی از حوزه های 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��ت که بيش��ترين مخاطب را در ميان 
م��ردم دارد و عمده اف��رادی ک��ه از وزارت کار خدم��ات دريافت می کنند 
کارگران،کارفرمايان و تشكل های آنها هستند. افزايش جمعيت جامعه هدف 
از يك س��و و محدوديت های موجود در مورد افزايش ساختار اداری از سوی 
ديگر، موجب شد تا به سمت راه اندازی اين سامانه برويم، چراکه پايين بودن 
س��رعت در ارائه خدمات به جامعه هدف مش��كالتی را به وجود آورده بود و 

امكان ارائه خدمات شفاف و سريع وجود نداشت.
افزایش جامعه هدف و شفافیت، دلیل راه اندازی سامانه 

روابط کار 
وی ادام��ه داد: دغدغ��ه ديگری که باعث ش��د راه اندازی اين س��امانه در 
دستور کار قرار گيرد، شفافيت در ارائه خدمات بود. بدون شك هرچه جامعه 
هدف و جامعه خدمات دهنده ارتباط مس��تقيم تری داش��ته باشند، احتمال 
اعمال س��اليق هم بيشتر می ش��ود و اين اعمال ساليق ممكن است موجب 
انحراف در ارائه خدمات ش��ود. مجموعه اي��ن دغدغه ها ما را به اين تصميم 
رس��اند که بايد به س��مت ارائه خدمات غيرحضوری به جامعه هدف حرکت 
کنيم. شاکرمی تصريح کرد: وزارت کار به عنوان بخشی از دستگاه حاکميتی 
و اجرايی کشور بايد اهداف دولت الكترونيك را به مرحله اجرا برساند و اين 

مساله يك تكليف قانونی به شمار می رود.
مع��اون روابط کار وزير کار ب��ا بيان اينكه ارائه خدم��ات غيرحضوری به 
کارگ��ران و کارفرمايان مس��تلزم تامين برخی زيرس��اخت ها اس��ت، گفت: 
اين زيرس��اخت ها ش��امل تدوين مق��ررات مرب��وط، ص��دور آيين نامه ها و 
دس��تورالعمل های مربوطه و آموزش همكاران در سراس��ر کش��ور است که 
بايد همه آنها را عملياتی می کرديم. در ابتدا يك شرکت مجری برای تامين 
اين زيرس��اخت ها با ما ش��روع به همكاری کرد و س��پس به سراغ دريافت 
مجوزها از س��ازمان مقررات راديويی، نهاد رياس��ت جمه��وری و حوزه های 
فناوری ارتباطات و پش��تيبانی رفتيم. مرحله بعدی تامين زيرس��اخت های 
سخت افزاری اين پروژه و سرورهايی بود که بايد تامين می شد که با در نظر 

گرفتن شرايط امنيتی در اختيار وزارتخانه قرار گرفت.

اخبـــار

در پی انتش��ار اخبار مربوط به تغيير تابلوی شرکت های سامسونگ و ال جی در 
ايران، دبير انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبی گفت که اين مسئله 
مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی های موبايل تغييری 

ايجاد نخواهد شد.
به گزارش ايسنا، در روزهای گذشته تغيير تابلوهای سامسونگ و ال جی از سطح 
شهر و فروشگاه ها خبرساز شد و در پی آن رئيس هيأت مديره انجمن لوازم صوتی 
و تصوي��ری ايران اعالم کرد که اين برندها با نام های س��ام و جی پالس جايگزين 
می ش��ود. علت اين تغيير نيز از س��وی رئيس هيأت مديره اتحاديه فروش��ندگان 
لوازم خانگی،  حضور ناو کره ای در خليج فارس و افزايش قاچاق عنوان شده است.

در اين ميان هم مقامات صنفی و هم شرکت سامسونگ درباره ارائه خدمات پس 
از ف��روش و گارانتی به خريداران قبلی خود اطمينان خاطر دادند، اما برای برخی 
از مخاطب��ان درباره احتمال تغيير در بخش خدمات مربوط به گوش��ی های همراه 
اين برندها ايجاد ش��ده بود که به گفته دبير انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و 
لوازم جانبی از حدود دو سال پيش خدمات پس از فروش تلفن های همراه از سوی 

شرکت های واردکننده ارائه می شود؛ بنابراين تغييری در اين زمينه رخ نمی دهد.
امير اسحاقی در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: سازمان حمايت ضابطه مشخصی 
درباره ارائه خدمات پس از فروش دارد که طبق آن شرکت های واردکننده به دولت 
تعهد محضری می دهند که کليه م��وارد مرتبط با خدمات کااليی که می خواهند 

وارد کنند مربوط به شرکت است.
وی با بيان اينكه شرکت های واردکننده طبق تعهدشان موظف به ارائه خدمات 

هس��تند، گفت: نحوه ارائه خدمات و سرويس به ش��رکت ها مربوط می شود، اما با 
توجه به نظارت ش��ديد سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مشكلی 

در اين زمينه وجود ندارد.
دبي��ر انجمن واردکنن��دگان موبايل، تبلت و لوازم جانبی با اش��اره به لزوم ارائه 
گزارش های ساالنه به شرکت های بازرسی،  تصريح کرد: در حال حاضر سه شرکت 
بازرس��ی وضعيت سرويس دهی به مردم را بررسی می کنند و شرکت ها را براساس 

ارائه خدمات رتبه بندی می کنند.
اسحاقی همچنين با اشاره به راه اندازی سامانه جامع گارانتی که اخيرا رونمايی 
ش��د،  اظهار کرد: اين س��امانه برای همه بخش ها طراحی شده، اما فعال به صورت 

پايلوت در بخش موبايل فعاليت می کند که به سامانه همتا نيز وصل شده است.
ب��ه گفت��ه وی در حال حاضر خري��داران می توانند ک��د آی ام ای آی محصول 
خريداری ش��ده را به *7777# پيامك  کنند و اطالعات مربوط به وضعيت و مدت 

گارانتی،  شرکت واردکننده و شرکت گارانتی را دريافت کنند.
اس��حاقی با بيان اينكه هم��ه فرآيندهای مربوط ب��ه خدمات پس از 
فروش گوش��ی های همراه  در س��امانه جامع گارانتی اتفاق می افتد که 
تحت نظر س��ازمان حمايت مصرف کنن��دگان و توليدکنندگان و وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت ق��رار دارد،  گفت: بنابراين مش��كلی در زمينه 
خدمات پس از فروش گوش��ی های سامسونگ و ال جی ندارد و تغييری 

در اين زمينه رخ نمی دهد.
به گفته دبير انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبی، دو سال است که 

خدمات پس از فروش تلفن های همراه از سوی شرکت های واردکننده ارائه می شود 
و تقريبا نمايندگی شرکت های کره ای در بخش موبايل فعاليتی در اين زمينه ندارد 

و تقريبا همه خدمات دهندگان در اين بخش ايرانی هستند.
دبي��ر انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبی با اش��اره به تغيير رويه 
دولت در بخش واردات موبايل از س��ال ۱397، تصريح کرد: از اوايل س��ال گذشته 
اجازه داد تعداد شرکت های واردکننده از 39 به ۲۴۰ برسد. اين شرکت ها می توانند 

هر برندی که توان واردات آن را دارند وارد کنند و خدمات الزم را ارائه دهند.
وی افزود: برخی از ش��رکت های واردکننده خودشان مستقيما برای کااليی که 
وارد می کنن��د خدمات می دهند و برخی با ش��رکت های خدمات دهنده مش��هور 
ق��رارداد می بندند و آنها متعهد خدمات می ش��وند،  اما در ه��ر دو حالت تعهدنامه 

محضری امضا می شود.
اس��حاقی با بي��ان اينكه بازار موباي��ل رويه خود را پيدا کرده هيچ مش��كلی در 
اين زمينه ايجاد نمی ش��ود، تصريح کرد: با توجه به اينكه همه مس��ائل مربوط به 
ارائه خدمات تلفن های همراه در س��امانه جامع گارانتی مكانيزه ش��ده، همچنين 
تعداد زياد واردکنندگان و رقابت آنها ش��د و نظارت سازمان حمايت بر اين بخش 
مصرف کنن��ده ايرانی به خدمات موردنياز خود می رس��د و نگران��ی در اين زمينه 

وجود ندارد.
به گزارش ايس��نا، هفته گذش��ته هم قطع ارائه س��رويس های نرم افزاری پولی 
سامس��ونگ به کاربران ايرانی خبرس��از ش��د که علت آن از س��وی اين ش��رکت 

»محدوديت های موجود در زمينه انتقال پول« عنوان شد.

دارندگان گوشی های سامسونگ و ال جی نگران نباشند

رئي��س هيات مديره انجمن صنفی کارفرمايان دفاتر خدمات مس��افرت هوايی 
و جهانگ��ردی اي��ران گفت در ش��رايط کنونی ک��ه اکثر صناي��ع، از قبيل نفت، 
خودروس��ازی، کشاورزی و... با مشكالتی مواجه هس��تند، تنها راه نجات اقتصاد 
ايران در صنعت گردش��گری اس��ت. به گزارش ايس��نا، بنابر اعالم روابط  عمومی 
آژانس مس��افرتی لياناپرواز، حرمت اله رفيعی، رئيس هيات مديره انجمن صنفی 
کارفرمايان دفاتر خدمات مس��افرت هوايی و جهانگردی ايران در همايش معرفی 
مزيت های گردشگری کازان به فعاالن صنعت گردشگری ايران که هفته گذشته 
در تهران برگزار شد، خاطرنشان کرد: اين صنعت هيچ توقعی از دولت ها نداشته 
و بر دوش هيچ دولتی نيز باری نگذاش��ته است. صنعت گردشگری، تنها صنعتی 
اس��ت که ارزآور اس��ت و باعث نشاط و شادی و سرور مردم می شود. اين صنعت 
باعث تبليغ ايران عزيز ما اس��ت. وی افزود: صنعت گردشگری، سه بخش عمده 
دارد که ش��امل گردش��گری ورودی، گردش��گری خروجی، گردش��گری داخلی 
هستند. برخالف نظر برخی افراد که بين آنها تفكيك قائل می شوند؛ هر سه اين 
بخش ها، الزم و ملزوم يكديگر هستند. با رايج شدن موضوعاتی مانند گردشگری 
س��المت، گردشگری ورزش��ی و موارد مش��ابه ديگر و ورود وزارتخانه های ديگر 
غيرمرتبط با صنعت گردشگری ظاهرا ديگر نيازی به وزارت گردشگری نخواهيم 

داش��ت، چراک��ه در حال حاضر ه��ر وزارتخانه برای خودش بخش��ی را در حوزه 
گردشگری ايجاد کرده و با استفاده از امكانات و روابط دولتی، به اسم گردشگری 
س��المت يا گردشگری ورزش��ی فعاليت می کند. آنها با استفاده از رانت دولتی و 
سوءاس��تفاده از روابطی که دارند، به جای فعاالن بخش خصوصی اقدام به جذب 
گردشگران خارجی می کنند و در کشورهای مختلف دفتر ايجاد کرده اند. رفيعی 
تاکيد کرد: اين فعاليت ها در ش��رايطی انجام می ش��ود که براساس قانون تجارت 
همه نهادهای دولتی بايد تمام اماکن اقامتی خود را به صنعت گردشگری تحويل 
دهن��د، ام��ا در حال حاضر چنين نيس��ت و همه وزارتخانه ه��ا و بانك ها، هتل و 
آژانس هواپيمايی دارند. اين فعال صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: طبق آمار، 
8ميليون گردش��گر ورودی به ايران می آين��د و کمتر از يك درصد آنها از طريق 
دفاتر گردش��گری وارد ايران می ش��وند. اگر اين رقم 8ميليون گردش��گر ورودی 
صحيح باش��د، ما با يك آفت مواجه هس��تيم چراکه تعداد بس��يار زيادی از آنها 
می آين��د و از کيس��ه مردم ايران می خورند و بدون اينك��ه نفعی به اقتصاد ايران 
برسانند، خارج می شوند. اگر اين گردشگران می خواهند وارد شوند بايد از طريق 
چند هزار دفتر گردشگری به ايران سفر کنند که از دولت مجوز فعاليت دريافت 
کرده ان��د.  رئيس هيات مديره انجمن صنفی کارفرمايان دفاتر خدمات مس��افرت 

هوايی در ادامه سخنان خود به انتقاد از شرکت های هواپيمايی داخلی و خارجی 
پرداخت و گفت: اين ش��رکت ها صرفا به فكر منافع ش��خصی خودشان هستند و 
ب��ه منافع ملی ايران  و مردم کمتر توجه می ش��ود به عن��وان مثال در حالی که 
يك بيماری مهلك در حال ش��يوع است و مقام های دولتی دستور توقف پروازها 
را داده اند، يك ش��رکت ايرانی که برای خدمت رس��انی به مردم ايران ايجاد شده 
و با س��رمايه مردم اين کشور فعاليت می کند، اقدام به ترانزيت مسافران خارجی 
از يك کش��ور به کش��ور ديگر می کنند و همچنين شرکت های خارجی از قبيل 
ترکيش ايرالي��ن و لوفت هان��زا و ... هم فعاليت های عجيب��ی انجام می دهند. آنها 
نه تنه��ا فقط به تعداد محدودی از آژانس ها تخفي��ف می دهند، بلكه وقتی هم با 
شكايت افراد زيان ديده مواجه می شوند، سعی می کنند با تهديد، کاری کنند که 
ش��كايت پس گرفته شود و يا اينكه رقم ضمانت نامه ها را برای آژانس های ايرانی 
به صورت ناگهانی صد برابر افزايش داده اند اين در حالی  اس��ت که اين شرکت ها 
متعهد نيس��تند به صورت منظم به صنعت گردشگری ايرانی خدمت بدهند. آنها 
پس از هر تالطمی ايران را ترک می کنند و برای ماه ها و س��ال ها از آنها خبری 
نيس��ت. اين شرکت های هوايی، حتی به بهانه ايرانی بودن گردشگران ما، آنها را 

مجبور می کنند که با شرايط سخت و گران بليت بخرند.

نبی پور از ثبات قيمت تخم مرغ طی دو ماه گذش��ته در بازار خبر داد و گفت 
هم اکنون متوس��ط قيمت ه��ر کيلو تخم مرغ درب مرغ��داری 78۰۰ تا 8 هزار 

تومان است.
ناص��ر نبی پ��ور، رئيس هيأت مدي��ره اتحاديه مرغ تخم گذار اس��تان تهران در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اينكه قيمت تخم مرغ نسبت 
به دو ماه گذش��ته تفاوتی نداشته است، اظهار کرد: هم اکنون متوسط قيمت هر 
کيل��و تخم مرغ درب مرغداری 78۰۰ تا 8 هزار تومان معادل ش��انه ای ۱۶ هزار 

تومان است.
او افزود: با توجه به ش��رايط فعلی عرضه و تقاضا پيش بينی می ش��ود که روند 

تعادل قيمت در بازار ادامه يابد.
نبی پ��ور ادامه داد: در حال حاضر تقاضا از س��وی قنادی ها و برخی واحد های 
صنفی به س��بب ايام پايانی س��ال در اوج خود است و همواره پيش بينی می شود 

که از اسفند تقاضا مجدد کاهش يابد.

رئي��س هيأت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار اس��تان تهران عرضه هر عدد تخم 
مرغ با نرخ 7۰۰ تا 8۰۰ تومان در خرده فروشی ها را منطقی اعالم کرد و گفت: با 
توجه به گرانی بنزين و افزايش هزينه های حمل  و نقل فروش هر عدد تخم مرغ 
با نرخ 7۰۰ تا 8۰۰ تومان در خرده فروش��ی ها منطقی است چراکه قيمت حمل 
تخم مرغ از ۲۶۰ الی ۲7۰هزار تومان به ۵۵۰ الی ۵۶۰ هزار تومان رسيده است.

اي��ن مقام مس��ئول درباره آخرين وضعي��ت توليد تخم مرغ گف��ت: بنابر آمار 
ماهيانه 88 تا 9۰ هزار تن معادل روزانه ۲9۰۰ تا 3 هزار تن تخم مرغ در کشور 

توليد می شود که بدين ترتيب کمبودی در عرضه وجود ندارد.
 نوسان قيمت ساير محصوالت پروتئينی عامل اصلی هجوم تقاضا برای خريد 

تخم مرغ
او متوس��ط سرانه مصرف تخم مرغ را ۱۰ کيلوگرم اعالم کرد و گفت: با توجه 
به کاهش قدرت خريد خانوار و افزايش قيمت س��اير محصوالت پروتئينی سرانه 
مصرف از ۱۰ کيلو به ۱3 کيلوگرم رس��يده اس��ت، چراکه در شرايط فعلی تخم 

مرغ ارزان ترين پروتئين در دس��ترس مردم به شمار می رود که شرايط اقتصادی 
موجب ش��ده تقاضا برای خريد اين محصول نس��بت به گذشته ۲۰ تا 3۰درصد 
افزاي��ش يابد. نبی پور با انتقاد از ش��رايط نامس��اعد عرض��ه ذرت در بازار گفت: 
هم اکنون وضعيت عرضه ذرت در بازار بسيار بد است که همين امر موجب شده 
هر کيلو ذرت با قيمت ۲ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، اما درخصوص 
کنجاله سويا به سبب فراوانی در برخی مواقع کمتر از نرخ مصوب انجام می شود.

رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار اس��تان تهران عدم اختصاص ارز به 
ذرت های وارداتی را دليل اصلی نوسان قيمت در بازار برشمرد و گفت: شنيده ها 
حاکی از آن اس��ت که 3۲ کش��تی در بنادر معطل تخصيص ارز هس��تند که در 
صورت تخصيص به موقع ارز و ترخيص ذرت های وارداتی بازار به آرامش می رسد.

اين مقام مسئول در پايان درباره آخرين وضعيت صادرات تخم مرغ اظهار کرد: 
بنابر آخرين آمار گمرک از ابتدای س��ال تاکنون حدود 3۰ هزار تن تخم مرغ به 

بازار های هدف صادر شده است.

 تنها راه نجات اقتصاد ایران در صنعت گردشگری است

ثبات قیمت تخم مرغ در بازار ادامه دار شد 
قیمت 8۰۰ تومانی برای هر عدد تخم مرغ منطقی است

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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شهروندان به پارکبان ها پول ندهند
رئيس کميس��يون حمل و نقل و عمران ش��ورای اس��المی شهر 
تهران فعاليت پارکبان ها را غيرقانونی دانست و گفت که شهروندان 
نباي��د به افرادی ک��ه به عنوان پارکب��ان از آنها وج��ه نقد مطالبه 

می کنند، پول بدهند.
 ب��ه گزارش پايگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ايرنا، با وجود 
اعالم چندباره مس��ئوالن ش��هرداری و پليس درخصوص ممنوعيت 
فعالي��ت پارکبانان اما هن��وز در برخی معابر بعضی اف��راد با عنوان 
»پارکب��ان« فعاليت می کنند و از ش��هروندان در ازای جای پارک، 

هزينه می گيرند.
»محم��د عليخانی«  اظهار داش��ت که ما اص��ال پارکبان نداريم و 

فعاليت افرادی با اين عنوان در شهر غيرقانونی است.
وی يادآور شد که با مصوبه شورای شهر، پارکبان جمع شده و اگر 

در منطقه ای حضور دارند، شهروندان نبايد پول بدهند.
عليخان��ی تاکيد کرد:  ما پيش از اين غيرقانونی بودن فعاليت اين 
افراد را اعالم کرده ايم و حتی به شهرداری تهران نامه زده و در اين 

خصوص تذکر داده ايم.
اين عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران خاطرنشان کرد که وقتی 
شهرداری شهر را رها کند، ۱۰۰تا صاحب پيدا می کند؛  مغازه دارها 
ک��ه پيت و چهارپايه می گذارند و ش��هر را می گيرند و کالنتری هم 

پارکبان می گذارد.
وی با اشاره به حضور پارکبان ها در برخی مناطق از جمله منطقه 
۱9 شهرداری تهران گفت: اين موضوع از سوی کالنتری انجام شده 
و توجيه می کنند که چون امنيت نيس��ت،   به خاطر ايجاد امنيت و 

حفاظت از خودرو شهروندان، پارکبان مستقر کرده اند.
عليخانی تاکيد کرد که اين اقدام غيرقانونی است و قانونی نداريم 
که براساس آن کالنتری ها برای پارک حاشيه ای، پارکبان بگذارند.

وی ب��ا بيان اينكه پارک حاش��يه ای قانون و تعرف��ه دارد و قانون 
مشخص کرده است که پول آن بايد به خزانه واريز شود و حساب و 

کتاب دارد،  گفت:  اين اقدام در حال حاضر غيرقانونی است. 
رئيس کميس��يون حمل و نقل و عمران ش��ورای اس��المی شهر 
تهران گفت:  در اين خصوص ش��هرداری مقصر است، چراکه شهر را 
رها کرده و خودش در اين خصوص اقدامی نكرده است و در چنين 

شرايطی ايجاد حق می شود و ديگران شهر را تصاحب می کنند.

با شکایت یک گروه محیط زیستی
احداث کارخانه تسال در آلمان متوقف شد

دادگاهی عالی در آلمان عمليات آماده سازی برای ساخت کارخانه 
تس��ال در اين کشور را متوقف کرد. دليل اين امر شكايت يك گروه 

حافظ محيط زيست بوده است.
 ب��ه گزارش پايگاه خبری »عصر خ��ودرو«، دادگاهی در آلمان به 
طور موقت عمليات آماده سازی برای ساخت نخستين کارخانه تسال 

در اروپا را متوقف کرد.
دادگاه ديوان عالی اداری برلين به ش��رکت تس��ال دستور داده تا 
قط��ع درخت��ان در منطقه جنگلی نزديك برلي��ن را متوقف کند تا 
دادگاه ش��كايت يك گروه محيط زيس��تی از تس��ال را بررسی کند. 
دادگاه در بياني��ه ای اع��الم ک��رده مجبور به صدور دس��تور توقف 
عمليات آماده س��ازی بوده اس��ت زيرا در غير اين صورت تسال طی 

سه روز آينده پاکسازی زمين موردنظر را تكميل می کرده است.
هفته گذشته دادگاهی به تسال اجازه داد برای احداث کارخانه اش 
درختان را قطع کند. اما گروه حفاظت از محيط زيست »گرين ليگ 
براندنبورگ« خواس��تار تجديدنظر در اين رأی شد. اين گروه اشاره 
کرده بود ساخت کارخانه در منطقه احتماال آب آشاميدنی را آلوده 

کند و مشكالت ديگری همراه داشته باشد.
مقامات آلمان در ماه نوامبر از تصميم تسال برای ساخت نخستين 
کارخانه اروپايی اش در اين کش��ور، اس��تقبال کردند. اين ش��رکت 
اميدوار بود تا ميانه س��ال آينده کارخانه را تكميل کند. طبق اعالم 

تسال در اين کارخانه باتری و خودروهای برقی ساخته می شوند.

رونمایی از 1۵ محصول گلوگاهی صنعت 
خودروسازی

۱۵ س��بد محصول گلوگاهی موردنياز خودروس��ازان که توس��ط 
وزارت دفاع توليد شده است با حضور امير حاتمی رونمايی شد.

ب��ه گ��زارش مه��ر، امي��ر س��رتيپ امير حاتم��ی وزير دف��اع در 
حاش��يه بازدي��د از نمايش��گاه بومی س��ازی قطع��ات الكترونيكی و 
ميكروالكترونيكی شرکت صنايع الكترونيك ايران گفت: متخصصين 
ج��وان صنعت دفاعی با تكيه بر دان��ش بومی و ظرفيت های داخلی 
توانس��ته اند به توانايی س��اخت و توليد پيچيده ترين دستاوردهای 
پيشرفته الكترونيكی و ميكروالكترونيكی حوزه دفاعی دست يابند.

وی افزود: دانشمندان ايرانی با همت بلند خود تهديدهای حاصل 
از تحريم ها را به فرصت تبديل کردند و به لحاظ دانش��ی، فناوری و 
اقتصادی توانس��تند با توليد اين قطعات پيشرفته ۱۴۰ ميليون دالر 

صرفه جويی ارزی را نصيب کشور کنند.
وزير دف��اع تصريح کرد: از س��رريز فناوری های پيش��رفته حوزه 
دفاعی، ۱۵ سبد محصول گلوگاهی که موردنياز شديد خودروسازان 
بود طی دو سال اخير با صرفه جويی بيش از ۶۰ ميليون دالر توليد 
و اين قطعات موردنياز در تيراژ گسترده و پرحجم در اختيار صنعت 

خودرويی کشور قرار گرفت.
امير حاتمی افزود: با تشديد تحريم های ظالمانه عليه ملت ايران و 
به تبع آن صنعت خودرويی کشور، شرکت های غربی از همكاری با 
خودروسازان سرباز زدند و تأمين قطعات خاص خودرو، به خصوص 

قطعات حوزه الكترونيكی با مشكل مواجه شده بود.
وی گفت: بنا به درخواست خودروسازان و با توجه به سياست های 
ابالغ��ی، ظرفيت های دانش��ی و فناورانه صنع��ت دفاعی برای حل 
مش��كل و مرتفع ساختن نيازهای ملی به کمك خودروسازان آمد و 
تا به امروز موفق شديم با بهره گيری از توان شبكه همكار در بخش 

خصوصی کمك های شايان توجه ای را ارائه کنيم.
وزير دفاع همچنين از ۱۵ س��بد محصول مهم و گلوگاهی صنعت 

خودروی کشور رونمايی کرد.

معاون فنی گمرک ضمن تاييد ابالغ نش��دن مصوبه واردات خودرو از 
س��وی دولت اعالم کرد  ابالغ مصوبات توسط مرجع مربوطه مانند ابالغ 

هر مصوبه ديگری، مستلزم طی تشريفات الزم است.
اين روزها موضوع باز شدن ثبت سفارش برای ۱۱۰۰ خودروی باقی 
مانده در گمرکات خبرساز شده است. فارس روز يكشنبه در گزارشی با 
عن��وان مصوبه رانتی دولت برای واردات ۱۱۰۰ خودرو/ خودروهايی که 
پنهانی وارد شدند به اين موضوع پرداخت. امروز و يك روز پس از انتشار 
گزارش، معاون فنی گمرک توضيحاتی در اختيار رسانه ها گذاشته است 
که به نظر می رسد بيشتر پاسخ به پرسش هايی ا ست که در گزارش روز 

گذشته مطرح شده بود.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک با شفاف س��ازی درخصوص مصوبه 
اخي��ر هيات وزي��ران برای ترخيص خودروهای موج��ود در گمرک، به 
برخ��ی ابهامات به وجود آمده پيرامون اين مصوبه پاس��خ داد جزييات 

جديدی از ترخيص خودروهای دپوشده در گمرکات را تشريح کرد.
مهرداد ارونقی گفت: پيرو مصوبات قبلی هيات وزيران برای ترخيص 
خودروهای موجود در گمرک و با توجه به درخواست مراجع ذی ربط و 
ذی صالح درخصوص پيشنهاد تشكيل کميته ای درباره پيگيری وضعيت 
خودروهای بالتكليف در گمرکات کشور، همچنين پيشنهادات گمرک 
و وزارت ام��ور اقتص��ادی درخصوص موضوع خودروهای دپو ش��ده در 
کميته مربوطه با حضور تمامی دستگاه های مرتبط، مورد رسيدگی واقع 
گردي��ده که نهايتا پس از طی کامل مراح��ل قانونی، منتج به تصويب 

موضوع توسط هيأت وزيران شده است.
وی اف��زود: بايد توجه داش��ت ابالغ مصوبات توس��ط مرجع مربوطه 
مانند ابالغ هر مصوبه ديگری، مستلزم طی تشريفات الزم بوده و تاريخ 
تصويب هر مصوبه و تاريخ ابالغ آن، گويای فاصله زمانی موجود در اين 
خصوص است. بديهی است به محض ابالغ مصوبه مربوطه، دستگاه های 
مجری اقدامات الزم را با رعايت مقررات مربوط معمول خواهند داشت.

ارونقی ادامه داد: مصوبه ۱۶ دی ماه ۱397 هيأت وزيران، به پيشنهاد 
مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارايی، 
دادگس��تری، بانك مرکزی جمهوری اس��المی ايران و دبيرخانه ستاد 
هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل ۱38 قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ايران، ش��رايطی را برای ثبت س��فارش  خودروهای 

سواری مصوب و ابالغ کرده است.
ب��ه گفته ارونقی، بند ۱ مصوبه، تصريح به ثبت س��فارش خودروهای 
سواری به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ 
ارز به بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران – که مرجع تأييد منشأ ارز 
تمامی کاالها است– داشته و خودروهايی که تا تاريخ ابالغ تصويب نامه 
اش��اره ش��ده، دارای قبض انبار بوده و با رويه بانكی تأمين ارز شده اند، 
با رعايت ش��رايط ذکرش��ده در تبصره ذيل بند ۱ تصويب نامه، با ثبت 
س��فارش بانكی قابل ترخيص هس��تند. بديهی است هر نوع تخصيص 
ارز جديد برای ثبت سفارش های اعالمی ممنوع بوده که اين مورد هم 
همواره ملحوظ نظر قرار گرفته و تا کد رهگيری بانك برای خودروهای 

موص��وف اخذ و ارائه نش��ود، خودروی مربوط��ه، قابل ترخيص نبوده و 
نيست.

معاون فنی گمرک در ادامه گفت: بايد توجه داشت با در نظر گرفتن 
اصالحيه های بعدی برای مصوبه مذکور، صرفا  مهلت ترخيص مندرج در 
بند 3 مصوبه مورخ ۱۶ دی ماه ۱397، در تاريخ ۱۶ تيرماه س��ال جاری 
به اتمام رسيده و ساير شرايط مندرج در مصوبه به قوت خود باقی است 
ک��ه اين ام��ر در پيش نويس مصوبه اخير نيز مدنظر قرار گرفته اس��ت 
بنابراين زمانی که خودروهايی مش��مول تصويب نامه ۱۶ دی ماه ۱397 
بوده و به هر دليلی نتوانس��ته اند به گمرک اظهار و يا ترخيص شوند با 
تمدي��د مهلت مقرر در بند 3 مصوبه مارالذکر )س��ابق( و اصالحيه های 
بع��دی آن از نظر تمديد مدت زمان، امكان اظهار به گمرک با ش��رايط 
همان مصوبه را خواهند داش��ت و چنانچه فاقد ثبت سفارش باشند در 
صورت دارا بودن ساير شرايط مندرج در مصوبه و اصالحيه های بعدی، 
وزارت صمت بايس��تی نس��بت به صدور مجوز ثبت سفارش برای اين 
خودروها اقدام کند که در اين صورت، تعدادی از خودروهای مشمول و 
حائز شرايط ، اجازه ترخيص خواهند يافت و اين مورد، موضوع جديدی 
نيست که طرح شده باشد بلكه ابقا  ی شرايط قبلی مصوبه هيأت وزيران 
است که با تمديد مهلت ترخيص خودروها، طبق همان مصوبه، محقق 
می شود. حال اينكه چرا خودروهای موصوف موفق به اخذ ثبت سفارش 
وزارت صمت در زمان اجرای مصوبه قبلی نش��ده اند موضوعی است که 

در صورت بررسی های الزم مشخص خواهد شد.

گمرک به پیشواز مصوبه دولت برای واردات خودرو رفت

رئيس سازمان ملی استاندارد ايران در نشست خبری با اصحاب رسانه 
اع��الم کرد مصوبه ۱8 آبان ش��ورای عالی اس��تاندارد مبنی بر خروج ۴ 
خودرو از خط توليد برقرار اس��ت و ما در حال نظارت روی اين موضوع 

هستيم.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، نيره پيروزبخت در اين نشست خبری 
اظهار داش��ت: از ابتدای فروردين 98 ت��ا ۲۶ آبان ماه، 8۰ هزار و 8۱3 
دس��تگاه نازل در سراسر کشور بازرس��ی شده است که ۱9۱7 مورد آن 
م��ردود بوده اما اي��ن موضوع به معنای قطع فعالي��ت نخواهد بود و در 

صورت اصالح می توانند به چرخه مصرف بازگردند.
وی درخصوص آمارهای مرتبط با بنزين گفت: در فصل گرم ۵۵ نمونه 
و در فصل س��رد ۱3۲ نمونه را آزمايش کرديم که فعال نتيجه 38 مورد 
به دست آمده است. نتيجه و ميانگين پارامترها وضعيت خوبی را نشان 
می ده��د به طوری که در آزمايش های فصل گ��رم، اکتان بنزين يورو۴ 
برابر با 9۲ و بنزين معمولی 88 گزارش شد که حداقل مجاز 9۱ است. 
همچنين بنزن در بنزين س��وپر ۰.۵ و در بنزين يورو۴ برابر با ۰.۵ و در 

بنزين معمولی برابر يا ۱.۱ بوده که حداکثر مجاز ۱ است.
رئيس س��ازمان ملی اس��تاندارد ايران افزود: مي��زان گوگرد در بنزين 

س��وپر ۱۵ و در بنزين يورو۴ برابر با ۱۴.8 و در بنزين معمولی 3۰ بوده 
که حداکثر مجاز ۵۰ است.

پيروزبخت درخصوص آزمايش های فصل س��رد بنزين گفت: در فصل 
سرد اکتان در بنزين يورو ۴ برابر با 9۱.۵ و بنزن برابر با ۰.۴8 بوده که 
حداکثر مجاز آن ۱ اس��ت. همچنين گوگرد بنزين يورو۴ برابر با 3۲.8 

بوده که حداکثر مجاز آن ۵۰ است.
رئيس سازمان ملی استاندارد ايران درخصوص گازسوزکردن کارگاهی 
خودروها گفت: ما در اين خصوص براساس مصوبات هيات وزيران اقدام 
کرديم و اس��تانداردهای اين حوزه در حال تدوين اس��ت. اين استاندارد 
در هي��چ ج��ای دنيا انجام نش��ده و در واقع ما در ح��ال انجام يك کار 

پژوهشی هستيم.
پيروزبخ��ت گفت: درخصوص جايگاه ها فعاليت خوبی داش��ته ايم؛ در 
 CNG اين خصوص ۴8 شرکت بازرسی در ۱۲ استان و ۲۱ آزمايشگاه
داريم. در کش��ور ۲۴79 جايگاه وجود دارد که اغلب آنها مورد بازرس��ی 
اس��ت؛ همچنين ۱۰۰ هزار مخزن ذخيره در جايگاه های CNG وجود 
دارد که طی يك س��ال گذشته ۲۴ هزار مخزن ذخيره را مورد بازرسی 
قرار داده اي��م و می توان گفت در مورد جايگاه ه��ا خطر جدی ای وجود 

ن��دارد، اما گاهی اوق��ات مردم برخی نكات ايمنی در مورد اس��تفاده از 
CNG را نمی دانند و رعايت نمی کنند.

رئي��س س��ازمان ملی اس��تاندارد اي��ران درخصوص اس��تانداردهای 
هشتادوپنج گانه گفت: تغييری در الزامات استانداردهای هشتادوپنج گانه 

به وجود نيامده و دستورالعمل ها در حال پيگيری است.
پيروزبخ��ت  افزود: مصوبه ۱8 آبان ش��ورای عالی اس��تاندارد مبنی بر 
خ��روج چهار خودرو برقرار اس��ت و ما در حال نظارت روی اين موضوع 

هستيم.
رئيس س��ازمان ملی استاندارد ايران در پاس��خ به سوالی درخصوص 
اس��تانداردهای خودروهای وارداتی با قيم��ت کمتر از ۱۰ هزار دالر که 
ممكن است محقق ش��ود، گفت: برای اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه 
مالک قيمت خودرو نيس��ت و هر خودرويی که به کش��ور وارد می شود 

صرف نظر از قيمت بايد استانداردها را داشته باشد.
پيروزبخ��ت درخص��وص اس��تاندارد ي��ورو۵ گفت: بخش��ی از موارد 
اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه مانند نوع س��وخت به عهده س��ازمان 
محيط زيس��ت اس��ت و ما به اين موضوع وارد نمی شويم اما هر خودرو 

توليدی يا وارداتی بايد استانداردهای هشتادوپنج گانه را اخذ کند.

مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر خروج 4 خودرو از خط تولید همچنان برقرار است
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س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری مهمان ويژه رويداد 
»اشتراک گذاری تجربيات بانوان فعال شرکت های دانش بنيان و نوپا« شد.

به گزارش پايگاه اطالع رس��انی بنياد ملی نخبگان، مع��اون علمی و فناوری 
رئيس جمهوری س��خنان خود را در جمع بانوان 
خالق و کارآفرين حاضر در اين مراسم با اهميت 
توجه به زيست بوم فناوری و نوآوری حوزه بانوان 
آغ��از کرد و گف��ت: بانوان در جامع��ه ای زندگی 
می کنن��د که قوانين و ضوابط آن توس��ط مردان 
تعيين می ش��ود. پس تغيير سيستمی که مردان 
حاکم آن هستند به دست خود بانوان بايد انجام 
شود و پيشرفت در آن نيازمند حرکتی اجتماعی 
است. س��تاری با بيان اينكه در اين مسير نياز به 
فرهنگ س��ازی داريم، ادام��ه داد: بايد از فرصت 
پيش آمده برای ايجاد زيس��ت بوم نوآوری در اين 
حوزه استفاده کرد و آن را براساس ضوابط جديد 
خلق کنيم. در ح��ال حاضر بانوان در عرصه های 

مختلفی مانند اقتصاد، سياست وارد شده اند.
معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری با بيان اينكه اکنون زنان به خوبی در 
زيست بوم دانش بنيان ورود داشته اند، افزود: برای مشارکت بانوان در حوزه های 

مختلف بايد مدل بومی متناس��ب با فرهنگ کش��ور خودمان را توسعه دهيم. 
حوزه نوآوری برای ش��كل گيری اين حرکت عرصه ای مناس��ب است. البته در 

کشور توانمندی و دانش توسعه اين مدل بومی وجود دارد.
رئي��س بنياد ملی نخب��گان همچنين عنوان 
کرد: پس بايد زيرس��اخت ايجاد اين زيست بوم 
ب��رای حض��ور بان��وان را رون��ق داد و اکن��ون 
زمان مناس��بی برای ايجاد آن اس��ت. شايد در 
عرصه ه��ای عل��م و فن��اوری آقاي��ان حضوری 
پررنگ تر و غالب داش��ته باش��ند ک��ه بايد اين 

مسئله شكسته شود.
س��تاری برگ��زاری اين روي��داد را دريچه ای 
جديد برای حضور بانوان به اين حوزه دانس��ت  
تا به مدلی دس��ت يابيم که بانوان در آن موفق 

باشند.
اش��تراک گذاری  گ��زارش،  اي��ن  براس��اس 
تجربيات بانوان فعال ش��رکت های دانش بنيان 
و نوپا رويدادی اس��ت که توس��ط امور بانوان معاونت علمی و فناوری رياس��ت 
جمهوری همزمان با هفته گراميداش��ت مقام زن در تاالر انديش��ه حوزه هنری 

برگزار شد.

دانش بنيان های کش��ور راهكاری را ارائه دادن��د تا به کمك چند قطره خون 
بتوان جهش های ژنتيكی افراد را تش��خيص داد. با ارائه اين خدمت تنها با يك 

آزمايش فرد به اطالعات نهفته در تمامی ژن های خود دست می يابد.
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، تولد 
نوزادان با نقص ژنتيكی در کشور آماری حدود 
۵درص��د دارد. يعنی حدود ۵۰ هزار نفر، اما در 
ايران اين آمار بيش��تر از کشورهای غربی است 

آن هم به خاطر ازدواج های خويشاوندی.
محقق��ان و متخصصان کش��ور در اين 
ح��وزه تالش های موث��ری انج��ام دادند 
تا ش��اهد تول��د نوزادان با نق��ص ژنتيكی 
نباش��يم. در اي��ن راس��تا ي��ك آزم��ون 
تش��خيصی طراحی ش��د. در اي��ن آزمون 
»دی ان ای« بيمار استخراج و توالی يابی 
می شود. پس از آن تحليل نتايج آماری را 

انجام می دهد آن هم ب��ر پايه هوش مصنوعی تا جهش ژنتيكی عامل 
بيماری کشف شود.

 »اگزومي��ن« نامی اس��ت که برای اين آزم��ون برگزيده اند که در آن تمامی 

نواح��ی ک��د کننده ژن ها تنها در يك تس��ت مورد بررس��ی ق��رار می گيرند و 
جهش های بيماری زا که در جمعيت به ندرت مشاهده شده اند کشف می شود.

فناوران در ش��رکت دانش بنيان پرديس ژن موفق به اين اقدام ش��ده اند. اين 
ش��رکت دانش بنيان که از حمايت های ستاد 
توسعه فناوری های سلول های بنيادی معاونت 
علم��ی و فناوری برای انجام برخی پروژه های 
فناوران��ه خود برخ��وردار بوده اس��ت با اين 
خدم��ت راهكاری موثر برای بيماری های نادر 

ژنتيكی ارائه داد.
ب��ا اين آزمون تنها با ي��ك آزمايش فرد به 
اطالعات نهفته در تمامی ژن های خود دست 
می ياب��د. برای انجام آزم��ون نيز تنها به چند 
قط��ره از خ��ون فرد نياز اس��ت تا بررس��ی و 

استخراج »دی ان ای« از آن انجام شود.
 بسياری از اين عالئم و نشانه ها به گونه ای 
اس��ت که تشخيص قطعی بيماری و علت آن 
دش��وار است. به همين دليل به آنها بيماری نادر ژنتيكی می گويند. پيدا کردن 
عل��ت اين بيماری ها برای تصميمات پزش��كی هدفمندتر و پيش��گيری از تولد 

فرزند بيمار ديگر خانواده حائز اهميت است.

دستیابی به اطالعات نهفته ژنتیکی با راهکاری فناورانهمشارکت بانوان در زیست بوم نوآوری به مدلی بومی نیاز دارد

فضای کار اشتراکی با دفاتر مشترک و اختصاصی که مكان های مرسوم کاری 
هس��تند، تفاوت های بنيادی دارد و ش��ايد برای همه  فعاالن دنيای کسب وکار 

مناسب نباشد.
فضای کار اش��تراکی از مفاهيم مدرن دنيای کس��ب وکار محس��وب می شود 
که با اوج گرفتن اکوسيس��تم های اس��تارت آپی در سرتاسر جهان متولد شد و 
اکنون دوران اوج گيری را در کش��ورمان سپری می کند. فضاهای کار اشتراکی 
برای پاسخ به نياز نسل جديد فعاالن دنيای کسب وکار طراحی و ساخته شدند 
و ب��ه  همين دليل س��اختارهايی متفاوت با المان های محيطی مرس��وم دارند. 
فريلنس��رها و تيم های استارت آپی مشتريان اصلی فضای کار اشتراکی هستند. 
آنها سبك جديدی از اشتغال را انتخاب کرده اند و قطعا نيازمند محيطی جديد 
و متفاوت برای فعاليت هس��تند، اما چه تفاوتی ميان فضاهای کار اش��تراکی و 

ديگر دفاتر سنتی وجود دارد؟
تفاوت فضای کار اشتراکی با دفتر اختصاصی

دفات��ر و س��اختمان های اختصاصی ش��رکتی، تاريخچه ای طوالن��ی دارند و 
هميش��ه انتخابی معقول و مرس��وم برای اشتغال و فعاليت ش��رکت ها بوده اند. 
اي��ن دفاتر به  صورت اختصاصی به يك ش��رکت يا گ��روه تعلق دارند و به نوعی 
يك فضای منحصربه فرد و در خدمت اهداف همان گروه يا فرد ساکن محسوب 
می ش��وند. ش��رکت های بزرگی که مراحل رش��د را گذرانده و به بلوغ نسبی در 
دنيای تجارت رسيده اند، از دفاتر يا ساختمان های اختصاصی استفاده می کنند، 

چون نيازهای متفاوتی نسبت به گروه های استارت آپی و فريلنسرها دارند.
شرکت ساکن در يك فضای اختصاصی، قوانين داخلی خود را در محيط تصويب 
و اجرا می کند و از مزايای محل کار همچون استقالل، طراحی منحصربه فرد، امكان 
پاس��خگويی بهتر به ارباب رجوع و بسياری موارد ديگر بهره مند می شود. سياست 
فعاليت در دفتر اختصاصی توسط خود شرکت و مديران تصويب و اعمال می شود 
و نيازی به هماهنگی با افراد و گروه های ديگر نيس��ت. انعطاف  پذيری بيش��تر در 
فعاليت های گروهی و همچنين طراحی اختصاصی فضا، از مزيت های اصلی دفاتر 

اختصاصی برای شرکت های بالغ هستند.
همان طور که گفته ش��د، فضای کار اش��تراکی برای گروه های اس��تارت آپی 
انتخاب مناس��ب تری نس��بت ب��ه دفتر اختصاصی محس��وب می ش��ود. جدا از 
هزينه ه��ای اس��كان در دفات��ر اختصاصی، نيازه��ای شبكه س��ازی و ارتباط با 
گروه های ديگر باعث می ش��ود تا استارت آپ ها از اسكان در فضای کار اشتراکی 
به��ره  بيش��تری ببرند. البته اس��كان در برخ��ی فضاهای کار اش��تراکی امروزه 
هزينه ای نزديك به دفاتر اختصاصی دارد، اما با در نظرگرفتن هزينه های جانبی 
دفتر اختصاصی و مزيت شبكه س��ازی و تش��كيل جامعه مش��ترک با گروه های 
ديگر در فضای کار اشتراکی، باز هم استفاده از آنها برای گروه های استارت آپی 

مقرون به صرفه تر خواهد بود. 
فريلنس��رها عموم��ا از فضاهای کار اختصاصی برای انج��ام فعاليت های خود 
اس��تفاده نمی کنند. هزينه  اسكان و فعاليت در يك دفتر اختصاصی برای عموم 
فريلنس��رها باال محس��وب می ش��ود و همچنين تفاوت نياز آنها از فضای کاری 
با يك ش��رکت مس��تقل، اجاره و اس��كان در دفتر اختصاصی را منطقی نشان 
نمی دهد. چنين افرادی در صورت نياز به دفاتری به جز فضاهای کار اش��تراکی، 

از دفاتر مشترک استفاده می کنند.
تفاوت فضای کار اشتراکی با دفتر مشترک

دفات��ر مش��ترک نوع ديگری از فضاهای کاری هس��تند ک��ه با هدف کاهش 
هزينه ها يا بهره مندی گروه های ساکن از تجربه های يكديگر ايجاد شدند. عموما 
فريلنسرها يا گروه های استارت آپی که توانايی تأمين هزينه  دفاتر اختصاصی را 
ندارند، از دفاتر مشترک استفاده می کنند و به نوعی می توان آنها را پيش زمينه 

تول��د فضاهای کار اش��تراکی دانس��ت. در دفاتر مش��ترک، اف��راد و گروه های 
محدودی س��اکن هستند و طبق قراردادی داخلی، برای مدت محدودی از يك 

فضای مشترک استفاده می کنند.
افراد و گروه های ساکن در دفتر کار مشترک، هزينه های اسكان و فعاليت را 
بين خود تقسيم می کنند. آنها از امكانات فضا به  صورت اشتراکی بهره می برند 
و عموما يكی از س��اکنان، فضای بيش��تری را برای فعاليت اشغال می کنند. در 
چنين دفاتری، سياس��ت کاری در ابتدا با توافق بين ساکنان تصويب می شود، 
اما عموما به  خاطر ع��دم حضور يك فرد يا گروه قانون گذار اصلی، چالش هايی 

بين ساکنان پيش می آيد.
تص��ور کنيد يك گروه اس��تارت آپی که ارب��اب رجوع زيادی ن��دارد، با يك 
مش��اور حقوقی دفت��ری را به  صورت مش��ترک اجاره کنن��د. در يك بخش از 
س��اختمان گروهی )اغلب( جوان س��اکن هستند که ش��ور و حرارت فعاليت با 
بحث و گفت وگوهای طوالنی و ش��ايد عالقه مندی ب��ه طراحی باز محيط کار، 
جزو ماهيت آنها محس��وب می شود. در بخش ديگر، مشاور حقوقی با نيازهايی 
متف��اوت همچون س��كوت و فضايی مناس��ب برای مصاحبه ب��ا ارباب رجوع و 
م��واردی کامال مخالف اس��كان دارد. تقابل اين همس��ايه ها ش��ايد در روزهای 
ابتدايی آنچنان زيادی نباشد، اما قطعا پس از مدتی چالش های متعدد سياست 

داخلی بين  آنها رخ می دهد.
حت��ی اگر دفاتر کار اش��تراکی بين اف��رادی نزديك به هم با سياس��ت ها و 
فعاليت های مش��ابه تقس��يم ش��وند، باز هم عدم وجود سياست و قانون گذاری 
واحد، چالش اصلی خواهد بود. درواقع تفاوت ديدگاه افراد و نياز و بهره برداری 
آنها از فضای کار، هميش��ه تقابل هايی ايجاد می کند. در فضای کار اش��تراکی، 
مديريت مجموعه وظيفه  قانون گذاری و نظارت بر اجرای سياس��ت ها را برعهده 
دارد. س��اکنان ني��ز در ب��دو ورود، سياس��ت های کاری )هرچن��د مختصر( را 
می پذيرن��د و فعالي��ت خود را با آنه��ا وفق می دهند. درنهايت ش��اهد فعاليتی 
يك دس��ت و تحت چارچوب مصوب هس��تيم که حداقل چالش ها و تقابل های 
فردی و گروهی را به دنبال دارد. البته فراموش نكنيد که فضاهای کار اشتراکی 
نيز به خاطر نو بودن مفهوم، هنوز با چالش های سياست گذاری و فرهنگ سازی 
روبه رو هس��تند و بسياری از ساکنان و حتی مديران آنها، هنوز درک کاملی از 

نيازهای استراتژيك فضا ندارند.
دفاتر کاری مشترک، عالوه بر چالش سياست گذاری و تقابل ديدگاه ساکنان، 
محدوديت شبكه سازی نيز دارند. شايد دفتر کار مشترک برای افرادی که ارباب 
رجوع زيادی داشته باشند، انتخاب مناسبی محسوب شوند، اما برای فريلنسرها 
و گروه های اس��تارت آپی نوپا که شبكه سازی، موتور محرکه  اصلی آنها محسوب 

می شود، قطعا انتخاب های مناسبی نخواهند بود.
همان طور که گفته شد، ساکنان دفاتر اشتراکی عموما برای مدتی ثابت، افراد و 
گروه های ثابتی هستند. درمقابل، فضاهای کار اشتراکی عموما ميزبان افراد متنوعی 
هس��تند که البته اغلب سبك کسب وکاری مش��ابهی با هم دارند. به عالوه در اين 
فضاها شاهد برگزاری رويدادهای آموزشی و دورهمی متعددی هستيم که فرصت 

شبكه سازی و يادگيری مفاهيم کسب وکار را برای ساکنان فراهم می کنند.
درنهايت فضاهای کار اش��تراکی را می توان گزينه های بهتر نس��بت به دفاتر 
مش��ترک برای گروه های استارت آپی و فريلنسرها دانست. ازطرفی شرکت های 
بالغ که مراحل رشد و توسعه  اوليه را گذرانده اند، به خاطر نياز به تمرکز بيشتر 
ب��ر فعاليت های مقياس دهی، نيازمند دفاتر اختصاصی هس��تند ت��ا از مزايايی 
همچون امكان ارتباط بهتر با ارباب رجوع و همچنين سياست گذاری اختصاصی 

برای مديريت فضای کار بهره مند شوند.
ZOOMIT :منبع

مدیرعامل فیس بوک در کنفرانس امنیتی مونیخ با تاکید بر لزوم نظارت دولتی بر این 
پلتفرم، از پیاده سازی سیستمی خبر داد که با کمک هوش مصنوعی و هزاران کارمند 

محتوای مخرب را تشخیص داده و حذف می کند.
بـه گـزارش دیجیاتو، با نزدیک شـدن به انتخابات ریاسـت جمهـوری آمریکا بحث 
مداخله دولت های خارجی از جمله روسـیه در انتخابات از طریق شبکه های اجتماعی 
و بـه ویژه فیس بوک بار دیگر داغ شـده اسـت. زاکربرگ در واکنش بـه نگرانی ها در 
مورد تکرار وقایع انتخابات قبلی از سرمایه گذاری گسترده برای مقابله با دروغ پراکنی 
و فعالیـت 3۵ هزار نفر از پرسـنلش در زمینه بازبینی محتوا و پیاده سـازی معیارهای 

امنیتی خبر داد.
این تعداد از کارکنان در کنار فناوری های خودکار به فیس بوک اجازه می دهد روزانه 
بیـش از یـک میلیون اکانت فیک را شناسـایی و تعلیق کند؛ »بخـش عمده ای از این 

حساب ها در فاصله چند دقیقه پس از ثبت نام شناسایی می شوند.«
مـارک زاکربرگ طی ایـن کنفرانس پذیرفت زمانی که پـای محتوای مخرب به میان 
می آیـد، باید چارچوب جدیدی را بپذیرند که فیس بـوک را به پلتفرمی بین روزنامه و 
ناشر محتوا قرار می دهد. براساس قوانین آمریکا شرکت هایی نظیر فیس بوک و توییتر 
تنها ناشر محتوا بوده و در قبال آنچه کاربر می نویسد، مسئولیتی ندارند. این در حالی 

 فضای کار اشتراکی در مقابل دفاتر سنتی
چه انتظاراتی داشته باشیم؟

زاکربرگ: آماده پذیرش نظارت دولتی هستیم

دریچــه

آس��يای مرکزی با محوريت کش��ور مسلمان نش��ين قرقيزس��تان، ميزبان زيست بوم 
فناوری و نوآوری کش��ورمان می ش��ود. هياتی تجاری و فناور در حوزه کشاورزی و دارو 
اسفندماه امسال راهی قرقيزستان می شوند تا بتوانند بازاری برای محصوالت و خدمات 

خود بيابند.
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی بنياد ملی نخبگان، با حمايت معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری و صندوق نوآوری و شكوفايی يك هيات تجاری و فناور در حوزه های 
کش��اورزی، بذر، کود، نهال، تجهيزات و ماش��ين  آالت و دارو و فرآورده های طبيعی به 
کشور قرقيزستان اعزام می شوند تا با برگزاری نشست های رودر رو با تجار قرقيزستانی، 

بازار خود را توسعه دهند.

 دانش بنیان ها
به قرقیزستان می روند

سه شنبه
29 بهمن 1398

شماره 1496
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حل مس��ائل و پاس��خگويی به نيازهای فناورانه صنعت برق کشور با استفاده 
از توانمندی و ظرفيت ش��رکت های دانش بنيان و ب��ا حمايت معاونت علمی و 
فناوری رياست جمهوری از رونق زيست بوم نوآوری های اين حوزه محقق شد.

 رويداد سراس��ری توس��عه فناوری در صنعت 
برق، با ه��دف ايجاد همكاری بين ش��رکت های 
فن��اور و دانش بنيان و ش��رکت ها و مجموعه های 
تابعه وزارت نيرو و فناور و ايجاد همكاری تجاری 
بين اين ش��رکت ها و مجموعه ه��ای تابعه وزارت 
ني��رو  در دو روز برگزار می ش��ود، يكی از اهداف 
اصلی خود را توسعه فناوری در بخش های توليد، 

توزيع و انتقال عنوان کرده است.
۵ و ۶ اس��فندماه ۱398 صندوق نوآوری 
و شكوفايی ميزبان اين رويداد است. بخشی 
از نيازمندی ه��ای صنع��ت برق کش��ور در 
حوزه های »تولي��د، انتقال و توزيع« معرفی 
خواهن��د ش��د. ش��رکت ها و فناوران��ی که 

بهترين پيش��نهادها و راهكاره��ای فناورانه را برای حل مس��ائل ارائه 
کنند، فرصت همكاری تجاری با ش��رکت های زيرمجموعه وزارت نيرو 

را خواهند يافت.

يكی از محورهای مهم اين رويداد مس��اله پيك س��ايی )مديريت تقاضا و بار 
در ساعات اوج مصرف برق( است. پاسخگويی بار يا پاسخگويی تقاضا مجموعه 
اقداماتی هس��تند که ب��رای تغيير الگوی مصرف برق ب��ه منظور بهبود قابليت 
اطمينان شبكه و جلوگيری از جهش قيمت ها، 

به ويژه در ساعات پيك اجرا می شوند.
 مخاطب��ان اين بخ��ش از رويداد عالوه 
بر ش��رکت های دانش بنيان و فناور صنعت 
ب��رق، ش��امل کليه اف��راد، دانش��گاهيان، 
متخصصان و حتی ش��رکت های فعال در 
حوزه ه��ای غير )ب��ه ويژه ش��رکت های با 
مخاطب زياد نظي��ر پلتفرم های اينترنتی( 
هس��تند که ام��كان ارائ��ه هر ن��وع ايده 
عملياتی ب��رای مديريت مص��رف برق در 

ساعات پيك را دارند.
 با توجه به هماهنگی انجام شده بين معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری و وزارت نيرو، 
ايده ها و پيش��نهادات در اين  باره طی مدت مش��خص بعد از رويداد جمع آوری 
و در صورت دارا بودن قابليت اجرا پيش از تابستان 99 با مشارکت ارائه دهنده 

پيشنهاد عملياتی خواهند شد.

محققان کش��ور موفق به تهيه داربس��ت مهندس��ی بافت بر پايه پليمرهای 
زيس��تی ش��دند تا از اين داربس��ت های نوين به عنوان جايگزين بالقوه ترميم 
ضايعات اس��تخوانی استفاده شود. طراحی و تهيه بافت های مهندسی استخوان 

همراه با فرموالسيون جديد به منظور تسريع در 
ترميم و بازس��ازی بافت اس��تخوانی آسيب ديده 
هدفی ب��ود که مدنظر اين پژوه��ش قرار گرفت. 
محقق��ان ب��ا پش��تيبانی صن��دوق حماي��ت از 
پژوهش��گران و فناوران معاون��ت علمی و فناوری 

رياست جمهوری اين طرح را انجام دادند.
روي��ا صدقی، مجری اين طرح پژوهش��ی درباره 
اهمي��ت آن گف��ت: اگرچه اس��تخوان ب��ه عنوان 
محكم ترين بافت بدن شناخته می شود، اما به داليل 
مختلفی مانند بيماری، حادثه، مشكالت مادرزادی، 
از بين رفتن استخوان و سرطان های مختلف احتمال 
آسيب رسيدن به آن وجود دارد. از گذشته های دور، 
همواره پزشكان در سراسر دنيا با مشكالت مربوط 

به بافت اسكلتی به عنوان يكی از مهم ترين مشكالت بالينی مواجه بوده اند. وی ادامه 
داد: يكی از اصلی ترين راهكارهايی که تاکنون برای رفع انواع نقص های استخوانی و 
غضروفی پيشنهاد شده و بيش از نيم قرن است که کاربرد دارد، استفاده از انواع مواد 

زيستی در تهيه کاشتنی ها و داربست ها در مهندسی بافت استخوان است. به گفته 
صدقی، مهندسی بافت علم طراحی و توليد بافت های جديد برای ترميم اندام های 
آس��يب ديده و جايگزينی قسمت های از دست رفته به علت عوامل مختلف است. 
از همين رو مهندس��ی بافت به روشی اميدبخش 
جهت ترميم يا تعويض بافت آس��يب ديده تبديل 
شده و برای بازسازی و ترميم بافت ها و اندام هايی 
مانند استخوان، پوس��ت، قلب، اعصاب، غضروف 
استفاده شده است. مهندسی بافت می تواند درمان 
بس��ياری از نواقص و بيماری های بافتی را تسريع 
و آس��ان تر کند. در اين راستا داربست مهندسی 
بافت بر پايه پليمرهای زيستی تهيه شد. صدقی 
همچنين بيان کرد: نتايج نش��ان می دهد که اين 
نانوالياف به دليل داش��تن ويژگی های شيميايی 
و فيزيكی مناس��ب موجب افزايش سرعت ترميم 
استخوان می شود. همچنين خواص ضدميكروبی 
مناسب داربست های تهيه شده موجب کاهش يا 
حذف عفونت های احتمالی عمل جراحی برای کاش��ت اين داربست ها درون بدن 
می ش��ود بنابراين انتظار می رود داربس��ت های نوين تهيه شده به عنوان جانشينی 

بالقوه برای ترميم ضايعات استخوانی به کار گرفته شود.

داربست های استخوانی جایگزین بافت های آسیب دیده می شودزیست بوم نوآوری به صنعت برق رسید

اپل مقدار داده  در دس��ترس تبليغ دهنده ها را به  مرور کاهش می دهد و احتماال 
دوران تازه ای را در تبليغات آنالين شروع خواهد کرد.

عل��م تبليغات در س��ال های اخير بيش ازحد متمرکز بر اش��خاص حرکت کرده 
است. سيس��تم  های مدرن، اطالعات زيادی را پيرامون زندگی شخصی و عاليق و 
حوزه های الهام بخشی ش��ما می آموزند. اگرچه چنين روندی برای تبليغ دهنده ها 
دورانی طاليی را به  همراه دارد که به  معنای نقض حريم خصوصی برای بس��ياری 

از مردم خواهد بود.
جلوگیری هوشمندانه از ردگیری

اپل فناوری ای توسعه داد تا مقدار داده  قابل جمع آوری و بهره برداری در اختيار 
تبليغ دهنده ها را کاهش  دهد. کوپرتينويی ها در س��ال ۲۰۱7 از فناوری موسوم به 
 Information  رونمايی کردند. مجله Intelligent Tracking Prevention

در گزارشی از عملكرد فناوری می نويسد:
از زم��ان رونمايی از فناوری جديد، تبليغ دهنده ه��ا توانايی هدف گيری کاربران 
براس��اس رفتار مرور وب و کوکی ها را از دس��ت داده اند؛ رويكردی که عموما برای 

ردگيری کاربران استفاده می شود.
رويكرد جديد اپل برای کاهش دسترسی تبليغ دهنده ها به داده کاربران، عواقب 
مثبت و منفی هم زمانی دارد. از يك س��و، ناش��ران خس��ارت های اوليه را احساس 
می کنن��د چون کاربران اپ��ل، ديگر درآمدزايی زيادی برای آنها نخواهند داش��ت. 
درنتيجه تبليغ دهنده ها نيز حداقل در اقتصاد کنونی دنيای تبليغات، تمايل کمتری 

برای پرداخت هزينه در آن پلتفرم ها خواهند داشت.
درمقابل ضربه ای که به ناش��ران تبليغ و تبليغ دهنده ها وارد می ش��ود، سياست 
جديد اپل برای کاربران بسيار سودمند خواهد بود چون از حريم خصوصی آنها دفاع 
می کند. با پياده سازی چنين ساختارهايی، آنها کنترل بيشتری هم روی اطالعاتی 
خواهند داشت که آژانس های اطالعاتی از رفتار مرور وب، استخراج می کنند. بخش 
دوم، اهميت بسيار بيشتری دارد، چون کاربران واقعا هيچ ديدگاه يا کنترلی نسبت 
به آژانس های اطالعاتی ندارند. درنهايت کارشناس��ان اعتقاد دارند وضعيت کنونی 

عمر زيادی نخواهد داشت و به زودی دستخوش تغيير می شود.
تحول دیجیتال در همه  حوزه ها

رويكرد اپل، نش��ان دهنده  يك حال��ت گذار در صنعت تبليغات اس��ت. اگرچه 
تبليغ دهنده ها در کوتاه مدت از تغيير ش��رايط ناراضی خواهند بود، اما دليلی ندارد 
که آنها اين حجم از اطالعات شخصی ما را در اختيار داشته باشند. صنعت تبليغات 
پيش از ظهور و توس��عه  وب هيچ گاه چنين حجمی از داده  ش��خصی را در اختيار 
نداشت و در مجموع، بسياری از بهترين رخدادهای صنعت نيز در همان دوران رخ 
داد. درنهايت تبليغ دهنده ها نمی توانند آگاهی ايجادش��ده در ذهن عموم را ناديده 
بگيرند. کاربران امروزی بيش از هميش��ه نگران داده های ش��خصی خود هستند و 

خطر از دست دادن حريم خصوصی را درک کرده اند.
وضعي��ت کنونی صنعت تبليغ��ات باتوجه به اهميت داده برای شخصی س��ازی 
تجربه از يك س��و و حساسيت کاربران از سوی ديگر، يك معمای پيچيده را ايجاد 
می کند. تبليغ دهنده ها بايد نسبت به مخاطبان خود آگاهی و ديدگاه داشته باشند 
و کاربران نيز به دنبال تبليغ های مرتبط با کمترين بهره برداری از حريم خصوصی 
هستند. درنهايت چالش��ی فنی در تبليغات ايجاد می شود و مانند همه  چالش ها، 
انگيزه و فناوری الزم برای حل مشكل وجود دارد. تنها بايد فرد يا گروهی پيشگام 

پياده سازی راهكارها پيدا شود.
چرا کاربران اپل اهمیت دارند؟

مطالعات متعدد در سرتاسر اينترنت نشان می دهد که کاربران اپل، کاربران فعالی 
هس��تند. آنها نه تنها زندگی آنالين جدی دارند، بلكه ش��هروندان اصيل ديجيتال 
هس��تند که عمده  فرآيند خريد خود را به  ص��ورت آنالين انجام می دهند. به عالوه 
کاربران اپل، س��رمايه  بيش��تری را برای خريدهای خود هزينه می کنند. تحقيقات 
سال ۲۰۱8 سازمان تحقيقات اقتصاد ملی آمريكا ادعا می کند مالكيت يك دستگاه 

گوشی آيفون در سال ۲۰۱۶، بيش از همه  داده های ديگر نشان دهنده  درآمد باالی 
يك فرد بود.

گزارش های آماری از س��ازمان ها و کس��ب وکارها نش��ان می دهد که مشتريان 
تجاری دستگاه های اپل نيز در حال افزايش هستند. نيروی انسانی قابل توجهی در 
شرکت های فهرست معتبر فورچن ۵۰۰، از دستگاه های اپل برای کاربردهای روزانه 
اس��تفاده می کنند. درنهايت آمارها س��ه فاکتور مهم را نشان می دهند که اهميت 
انگيزه  الزم را برای پياده سازی رويكرد جديد در صنعت تبليغات و هماهنگ شدن 

با پلتفرم های اپل را دوچندان می کند:
• کاربران اپل فعاليت های ديجيتال زيادی انجام می دهند.

• کاربران اپل خريد های خود را به صورت آنالين انجام می دهند.
• کاربران گوشی آيفون احتماال درآمد بااليی دارند.

نتيجه گيری فاکتورهای باال، کاربران اپل را دس��ته ای ارزشمند در دنيای کنونی 
نشان می دهد. به همين دليل صنعت تبليغات برای هماهنگی بيشتر با آنها تغيير 

خواهد کرد.
تغییر الزامی صنعت تبلیغات

جهان در حال تبديل شدن به مكانی است که برخی از جوامع آن کامال ديجيتال 
هس��تند. اين جوامع، نيازهای متنوعی دارند و رؤياها و اميال آنها نيز با هم تفاوت 
دارد. صنعت تبليغات برای واکنش دادن به همين نيازها و تمايالت شكل می گيرد 
و محصوالت را به خريدهايی آرزومندانه تبديل می کند که رضايت مش��تری را به 

 همراه دارند.
باوجود نياز صنعت تبليغات به برطرف کردن نيازها و تمايالت مردم، آژانس های 
تبليغات��ی نبايد لزوما از نياز همه افراد آگاه باش��ند. همچنين آنها نيازی به اطالع 
از عضوي��ت هر ف��رد در جامعه به خصوص ندارند. آژانس ه��ای تبليغاتی می توانند 
رويكردهای متفاوتی را در پيش بگيرند. به  عنوان مثال آنها می توانند از اپليكيشن ها 
و سرويس هايی پشتيباتی کنند که با تأييد و تمايل خود کاربران، به آنها دسترسی 

دارند.
هوش��مندی ماش��ين و دس��تگاه هايی که کاربران به  صورت روزانه و هميشگی 
اس��تفاده می کنن��د، نقش مهم��ی در ش��كل گيری آينده  صنعت تبليغ��ات دارد. 
بهره مندی از همين هوشمندی، به شرکت های تبليغاتی و فناوری کمك می کند 
تا نياز تبليغ دهنده ها را بهتر از قبل و بدون دسترسی به داده های شخصی کاربران 

فراهم کنند.
اپل و گوگل درحال حاضر سيستم  هايی موسوم به يادگيری متحد دارند. فناوری 
پيشرفته  مذکور، اکنون در سيری و در iOS ۱3 استفاده می شود. دستيار هوشمند 
اپل با اس��تفاده از يادگيری هوش��مند جديد، درک بهتری از گفته های کاربر دارد 
و بدون اش��تراک گذاری صحبت های او، هوش��مندتر هم می شود. چنين سبكی از 
يادگيری در ترکيب با ابزارهای حفاظت از حريم خصوصی، ادعای ارائه  نياز کاربران 

را به آنها دارد و راحتی را در ترکيب با حريم خصوصی ارائه می کند.
با بهره گيری از فناوری های مشابه اپل می توان اطالعات شخصی کاربران را مبهم 
کرد. درنتيجه هويت آنها حفظ می شود و هر دو بخش کاربر و آژانس های تبليغاتی،  
مدل کسب وکاری جديد با بينش مناسب را تجربه خواهند کرد. چنين روندی يك 

تحول ديجيتال جديد خواهد بود.
آژانس ه��ای تبليغاتی تا به  امروز تغيير ديجيتال را در انواع گوناگون 
روش ها تبليغ کرده اند. به هرح��ال چنين تغييرهايی قرار بود تا زمانی 
همان ها را نيز هدف قرار دهد. درنهايت، سيس��تم  هايی با تمرکز بيشتر 
روی حريم خصوصی افراد، قطعا در نسل بعدی سيستم  های تبليغاتی 
ظه��ور پيدا خواهن��د کرد. ازطرف��ی ارزش باالی کارب��ران اپل، باعث 
می ش��ود تا به مرور سياست های اين شرکت توسط فعاالن بيشتری در 

صنعت رعايت شوند.
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امنیتی خبر داد.
این تعداد از کارکنان در کنار فناوری های خودکار به فیس بوک اجازه می دهد روزانه 
بیـش از یـک میلیون اکانت فیک را شناسـایی و تعلیق کند؛ »بخـش عمده ای از این 

حساب ها در فاصله چند دقیقه پس از ثبت نام شناسایی می شوند.«
مـارک زاکربرگ طی ایـن کنفرانس پذیرفت زمانی که پـای محتوای مخرب به میان 
می آیـد، باید چارچوب جدیدی را بپذیرند که فیس بـوک را به پلتفرمی بین روزنامه و 
ناشر محتوا قرار می دهد. براساس قوانین آمریکا شرکت هایی نظیر فیس بوک و توییتر 
تنها ناشر محتوا بوده و در قبال آنچه کاربر می نویسد، مسئولیتی ندارند. این در حالی 

است که ناشران در صورت انتشار محتوای نادرست نظیر تهمت زدن به فرد یا سازمان 
باید پاسـخگو باشند. زاکربرگ بر این باور اسـت که فیس بوک باید از نظر پاسخگویی 
در مورد محتوای مخرب بین این دو قرار داشته و تا حدودی تحت نظارت دولت باشد.
یکـی دیگـر از مباحث مبهمی که زاکربـرگ به آن پرداخت به بحـث مالیات مربوط 
می شود. شـرکت هایی نظیر فیس بوک و آمازون در بسـیاری از کشورهای جهان فاقد 
تاسیسـات فیزیکی هسـتند و به همین بهانـه از پرداخت مالیات فـرار می کنند. این 
مسـاله صدای بسیاری از دولتمردان را درآورده، اما زاکربرگ از آمادگی شرکتش برای 

پرداخت مالیات بیشتر در اروپا خبر داد.

اپل صنعت تبلیغات را مجبور به تغییر می کند

زاکربرگ: آماده پذیرش نظارت دولتی هستیم

یادداشـت

بنياد نخبگان استان تهران کارگاه آموزشی مستندسازی دانش را برگزار می کند.
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی بني��اد ملی نخبگان، مستندس��ازی، ماهيت و ارزش 
دانش س��ازمانی نهفته در زوايای تجربيات را نمايان می س��ازد و از اين طريق می توان 
ع��الوه بر يادگيری از طريق عمل کردن، به طور نظام مند و از طريق برنامه های منظم، 

از موفقيت ها و شكست های خود درس گرفت.
ضرورت مستندسازی دانش توجه بيشتر به ابعاد مفهومی آن را الزامی کرده است.

در همين راس��تا، بنياد نخبگان اس��تان تهران کارگاه آموزش��ی مستندسازی دانش 
را با هدف ارتقای س��طح توانمندی مس��تعدان برتر در مستندس��ازی را دهم اسفندماه 

برگزار می کند.

کارگاه آموزشی مستندسازی دانش در 
تهران برگزار می شود



برند پپسی در طول سال های اخير فعاليت قابل توجهی در عرصه تبليغات داشته 
اس��ت. آنها يكی از بهترين برندهای بين الملل��ی در زمينه افزايش بودجه تبليغاتی 
بوده اند. اين تصميم پس از ارزيابی مديران ارش��د پپس��ی مبنی بر ضرورت رقابت 
موثر با ساير برندهای فعال در زمينه توليد نوشابه های گازدار، به طور ويژه کوکاکوال، 
به تصويب نهايی رس��يد. اگر از طرفدارهای صنعت توليد نوشابه باشيد، به احتمال 
زياد فعاليت مناس��ب کوکاکوال در دهه اخي��ر و برتری اين برند از نظر تبليغاتی بر 
پپسی را مش��اهده کرده ايد. اين امر موجب اعتراض بسياری از عالقه مندان پپسی 
ش��ده است. به همين خاطر سال گذشته مديران پپسی بودجه تبليغاتی شرکت را 

۱۲درصد افزايش دادند. 
ش��ايد در نگاه نخس��ت افزايش ۱۲درصدی بودجه بخش تبليغات چندان گزاف 
به نظر نرس��د، با اين حال وقتی دامنه فعاليت پپس��ی و س��ود س��االنه اين برند را 
مدنظر قرار دهيم، آگاهی بهتری از تاثير اين افزايش بودجه خواهيم داشت. براساس 
تصويب نهايی مديران ارش��د پپسی س��االنه ۱۲درصد بر بودجه تبليغاتی اين برند 
افزوده خواهد ش��د. اين امر به معنای افزايش بيش از 3۶درصدی بودجه تبليغاتی 
پپس��ی تا سال ۲۰۲۱ است. هدف اصلی از افزايش بودجه تبليغاتی پپسی براساس 
اعالم نظر رس��می تيم مديريتی ايجاد برندی »قوی تر، با رشد باال و رضايت بيشتر 
مش��تريان« عنوان شده اس��ت. بدون ترديد اتكای صرف بر روی حوزه تبليغات به 
منظور کس��ب تمام اهداف نامبرده بس��يار دشوار خواهد بود. به همين خاطر شايد 

پپسی نيازمند استفاده از ساير نكات مديريتی و برندسازی نيز باشد. 
نكته مهم درخصوص فعاليت برند پپس��ی سرمايه گذاری عظيم بر روی فناوری 
هوش مصنوعی اس��ت. اين امر با هدف ش��ناخت بهتر مشتريان هدف در بازارهای 
جهانی صورت گرفته است. امروزه تمام برندهای فعال در بازارهای جهانی از ابزارها 
و نرم افزاره��ای دارای هوش مصنوعی برای تحليل بازار اس��تفاده می کنند. اين امر 
عالوه بر کاهش هزينه های جاری شرکت موجب تسريع فرآيند گردآوری و تحليل 

داده ها نيز می شود. 
يكی از انتقادات به نسبت جديد به برندها مربوط به عدم شخصی سازی مناسب 
تبليغات اس��ت. پپس��ی در اين راستا اقدام به اس��تفاده از هوش مصنوعی و تجربه 
مش��تريان وفادارش کرده است. به اين ترتيب با جمع آوری اطالعات مهم پيرامون 

مشتريان و مخاطب هدف برند امكان توليد محتوای تبليغاتی در قالب های مختلف 
فراهم می ش��ود. امروزه سطح انتظار مش��تريان از برندها افزايش بسيار زيادی پيدا 
کرده اس��ت، بنابراين ما بايد خود را با انتظارات تازه مشتريان انطباق دهيم. برخی 
از اقدامات تازه پپس��ی در اين زمينه افزايش ميزان رضايت مش��تريان با استفاده از 
بازخوردهای دريافتی از آنها در ش��بكه های اجتماعی است. اين امر به طور ويژه در 
مورد تعهد پپس��ی مبنی بر کاهش استفاده از مواد اوليه پالستيكی در بسته بندی 
محصوالتش قابل مش��اهده اس��ت. اين تصميم پس از اعتراض دامنه وس��يعی از 
مش��تريان مبنی بر ضرورت حفاظت از محيط زيست از سوی مديران ارشد پپسی 

اتخاذ شد. 
تحول در زمينه افزايش بودجه تبليغاتی پپسی از نيمه نخست سال ۲۰۱9 شروع 
ش��د. ابتدا بودجه بخش تبليغات آمريكای شمالی پپسی به طور آزمايشی افزايش 
ياف��ت. اين امر با هدف ارزياب��ی تاثير افزايش بودجه بازارياب��ی و تبليغات بر روی 
افزايش درآمد ش��رکت در کوتاه مدت اجرا شد. پس از دريافت نتايج اميدوارکننده، 
بخش قابل توجهی از نمايندگی های پپسی در سراسر جهان شروع به افزايش بودجه 

بخش تبليغات کردند. 
براساس آمارهای رسمی ارائه شده از سوی برند پپسی ميزان سود خالص آنها در 
سال ۲۰۱9 نسبت به پنج سال گذشته با رشد ۴.۵درصدی مواجه شده است. اين 
امر در دنيای کسب و کار اهميت بسيار زيادی دارد. بسياری از برندها برای افزايش 
حتی يك دهم درصدی سودش��ان حاضر به صرف هزينه های چند ميليون دالری 
هستند. در اين ميان پپسی با برنامه ريزی درست موفق به افزايش ۴.۵درصدی سود 

نهايی اش شده است. 
پپس��ی در طول سال های اخير به طور مداوم تحت فشار گروه های فعال محيط 
زيست و همچنين برخی از نهادهای قضايی اياالت متحده قرار داشت. دليل اصلی 
فشار گروه های حامی محيط زيست استفاده بی رويه از مواد پالستيكی عنوان شده 
اس��ت، با اين حال بحث مراجع قضايی اندکی پيچيده تر است. بر اين اساس تفاوت 
قوانين مربوط به اخذ ماليات در ايالت های مختلف موجب ايجاد مشكالت قانونی و 
حقوقی برای پپسی در طول سال های اخير شده است. بی ترديد اين امر تاثير منفی 
بر روی وجه بين المللی پپسی خواهد داشت. به همين خاطر در پس افزايش بودجه 
تبليغاتی اين برند، اس��تراتژی اصلی در رابطه با مسئله ماليات رفع سريع مشكالت 
حتی به قيمت پرداخت جريمه است. اعتبار يك برند در دنيای کسب و کار و به ويژه 
تبليغات اهميت بسيار زيادی دارد. مديران پپسی به هيچ وجه تمايلی به خدشه دار 

شدن خوشنامی بين المللی شان ندارند. 
اگرچه بودجه تبليغاتی و بازاريابی پپسی از سال گذشته رشد بسيار زيادی يافته 
است، اما استراتژی اصلی آنها افزايش پيوسته و بلندمدت بودجه اين بخش نيست. 
هيو جانس��ون، مدير ارشد بخش مالی پپس��ی، در اين رابطه اظهارنظر مهمی دارد: 
»من گمان نمی کنم امسال نيز شاهد افزايش بی رويه بودجه بخش تبليغات باشيم. 
اگرچه تصميم اصلی افزايش بودجه برای سه سال متوالی است، اما ساير بخش های 
ش��رکت ني��ز نيازمند توج��ه و افزايش بودجه هس��تند، بنابراي��ن بايد تصميمات 
منطقی تری اعمال شود.« بدون ترديد اين اظهارنظر به معنای توقف ناگهانی افزايش 
بودجه بخش تبليغات نيس��ت. هدف اصلی در اينجا توس��عه يكنواخت بخش های 
مختلف کس��ب و کار اس��ت. بخش زيادی از تصميم های تيم مديريتی پپس��ی در 
عرصه تبليغات به سرنوشت اين برند در سال جاری بستگی دارد. سال ۲۰۱9 از نظر 
تبليغات برای پپس��ی همراه با موفقيت های بسيار زيادی بود. برخی از کارشناس ها 
پپسی را بهترين برند سال گذشته از نقطه نظر تبليغات عنوان کرده اند. بی ترديد اين 
امر اهميت بس��يار زيادی برای مديران پپسی دارد، با اين حال تداوم موفقيت ها در 
عرصه تبليغات بسيار مهم اس��ت. اگر اين برند در حوزه تبليغات موفقيت پايداری 

کسب نكند، احتمال افزايش مداوم بودجه بخش تبليغات بسيار پايين خواهد بود.
هدف اصلی برند پپسی در سال ۲۰۲۰ مدرن سازی بخش تبليغات است. اين امر با 
استراتژی تغيير همكاری های تبليغاتی پپسی در سال گذشته هماهنگی بااليی دارد. 
بنابراين بايد ش��اهد حال و هوای تازه تری در کمپين های تبليغاتی اين برند باشيم. 
يكی از انتقادات پايدار در طول سال های اخير از پپسی عدم نوآوری و خالقيت در 
تبليغاتش اس��ت. بی ترديد انتظارات از برند پپسی با سابقه موفق تبليغاتی در دهه 
نخس��ت هزاره جديد بس��يار باال خواهد بود. متاسفانه پپسی در طول دهه گذشته 
موفقيت چندانی در حوزه تبليغات نداشت، بنابراين شروع دهه جديد با برنامه های 

تازه موجب افزايش اميدواری مديران و البته عالقه مندان به اين برند شده است. 
بس��ياری از کارش��ناس ها احتمال موفقيت پايدار پپسی در حوزه تبليغات را باال 
می دانند. اين امر با توجه به س��ابقه درخشان پپس��ی و تعيين استراتژی روشن از 
س��وی تيم مديريتی تقويت شده است. به هر حال س��ابقه موفق برندها در زمينه 
کس��ب و کار مالک مهمی برای تبليغات تاثيرگذار است. پپسی با سابقه درخشان 
در حوزه توليد نوش��ابه های گازدار توانايی بااليی برای جلب نظر مشتريان بازارهای 

جهانی خواهد داشت. 
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برندسازی يكی از فعاليت های مهم در حوزه کسب و کار محسوب می شود. امروزه 
مشتريان با برندها، نه شرکت ها، سر و کار دارند. اين امر عامل مهمی در زمينه توجه 
هرچه بيشتر به فرآيند برندسازی محسوب می شود. اکنون اغلب مشتريان با توجه 
به نام برندها و ميزان عالقه شان به هر کدام اقدام به خريد می کنند. شايد محصول 
موردنظر از سوی چندين توليدکننده ديگر با کيفيت مشابه توليد شود، اما مشتريان 
ابتدا به برند موردنظر و س��پس کيفيت محصوالت نگاه می کنند. بدون برندس��ازی 
درس��ت ما توانايی جلب نظر مشتريان را نخواهيم داشت. اين امر در مورد شكست 
بسياری از برندها در زمينه کسب و کار و سودآوری قابل مشاهده است. عدم توجه 
به حوزه برندسازی در ميان صاحبان کسب و کار رواج بااليی دارد. به همين خاطر 
بخش قابل توجهی از دوران فعاليت حرفه ای کارشناس های برندسازی صرف بيان 

اهميت ها و تاثيرات برندسازی درست بر روی کسب و کار می شود. 
من در طول دوران فعاليت به عنوان کارش��ناس برندس��ازی با تعريف های بسيار 
زيادی در رابطه با اين حوزه مواجه ش��ده ام. بدون ترديد وضعيت س��اير حوزه های 
کس��ب و کار نيز به همين ترتيب و همراه با تعريف های متنوع اس��ت. همين امر 
موجب پيچيدگی بی مورد برخی از بخش های کس��ب و کار می ش��ود، با اين حال 
صرف نظر از دش��واری های اين عرصه، بهترين تعريف دوران فعاليتم از برندسازی 
به مثابه »مديريت ادراکات مشتريان نسبت به يك کسب و کار« است. اين تعريف 
درک عميقی از فعاليت برندس��ازی و ارتباط آن با س��اير بخش های کسب و کار به 
دست می دهد. بی ترديد توجه به اين تعريف در زمانی که بسياری از کارآفرينان به 

برندسازی درست و اصولی توجه ندارند، راهگشا خواهد بود. 
يكی از راهكارهای مناسب برای فهم اهميت فرآيند برندسازی توجه به وضعيت 
فقدان آن در فعاليت کسب و کارهاست. بی ترديد هميشه بهترين راهكار برای فهم 
اهميت يك نكته در زندگی تصور شرايط فقدان آن است، با اين حساب اگر ما نسبت 
به فعاليت برندس��ازی بی توجه باشيم، چه اتفاقی برای برندمان خواهد افتاد؟ شايد 
در نگاه نخست هيچ تغيير مهمی در کسب و کار ما ايجاد نشود. نكته مهم در اين 
زمينه عدم توقف فرآيند برندسازی در صورت بی توجهی ما به آن است. در هر حالت 
مشتريان ادراکات مختلفی نسبت به برند ما کسب می کنند. اين امر اهميت بسيار 

زيادی دارد. وقتی ما فرآيند برندس��ازی را به دس��ت فراموشی می سپاريم، در عمل 
مخاطب هدف را برای کسب هر نوع ادراکی از کسب و کارمان آزاد خواهيم گذاشت. 
اغلب ادراکات مخاطب هدف در صورت بی توجهی برندها به سوی احساسات منفی 
گرايش پيدا می کند بنابراين ما بايد رويكرد يكسان و قابل قبولی نسبت به فرآيند 
برندس��ازی داشته باشيم. در غير اين صورت تمام بخش های کسب و کارمان ضربه 

خواهد خورد. 
وقتی مش��تريان نس��بت به يك برند اطالعات معتبری ندارند، ادراکات ش��ان به 
راحتی تحت تاثير قرار می گيرد. نمونه آشكار اين امر در دنيای کسب و کار مربوط 
به جلب نظر مش��تريان يك بازار از  س��وی برندهای رقيب اس��ت بنابراين ما برای 
نمايش جلوه ای جذاب از کس��ب و کارمان و جلب نظر مخاطب هدف چاره ای جز 
مشارکت فعال در حوزه برندسازی نداريم. اين امر مديريت ادراکات مشتريان را در 
اختيار ما قرار خواهد داد. نتيجه اينكه مديريت کس��ب و کار و تعامل با مش��تريان 
س��اده تر خواهد بود. امروزه مشتريان انتظارات بسيار زيادی از برندها دارند. يكی از 
اين انتظارات تعامل نزديك و صميمی برندها با آنهاست. توجه به فرآيند برندسازی 

به خوبی اين نياز مشتريان را پاسخ می دهد. 
من در طول دوران فعاليتم در حوزه برندس��ازی هرگز با صاحب يك برند بدون 
برنام��ه در زمينه معرفی محصوالتش مواجه نش��ده ام. معرفی محصوالت هميش��ه 
نسبت تنگاتنگی با برندس��ازی دارد بنابراين ما بايد هميشه برنامه مشخصی برای 

رونمايی از محصوالت و افزايش جذابيت های برندمان داشته باشيم. 
مديريت يكی از کليدواژه های اساسی در تعريف فرآيند برندسازی است. همانطور 
که پيش از اين نيز اشاره شد، برندسازی به معنای مديريت ادراکات مشتريان نسبت 
به يك کس��ب و کار اس��ت. امروزه در اغلب ش��رکت ها فرآيندهای مديريتی بسيار 
زيادی وجود دارد. اگرچه مديريت برند يا همان برندس��ازی اهميت بسيار زيادی از 
نقطه نظر کسب وکار دارد، اما اغلب برندها توجه کافی به آن ندارند. اين امر نقطه 
ضعف اصلی آنها در دنيای کسب و کار محسوب می شود. به اين ترتيب شايد ساير 

فرآيندهای مديريتی نيز اهميت و تاثيرگذاری خود را از دست بدهد. 
گاهی اوقات بی توجهی به فرآيند برندس��ازی يا درک نادرس��ت از آن ناش��ی از 
ديدگاه س��نتی به اين عرصه است. بر اين اساس ساير بخش های کسب و کار نظير 
توليد محصوالت و افزايش بهره وری نيروی کار در اولويت دهی نخس��ت برندها قرار 
می گيرد. در رويكرد س��نتی جايی برای احساس��ات و ادراکات مشتريان نسبت به 

برندها وجود ندارد. ب��دون ترديد ما در دوران کنونی بايد رويكردی متفاوت به کار 
گيريم. در غير اين صورت در رقابت با ساير برندها شكست خواهيم خورد. 

پرچم دزدان دريايی؛ بهترين نمونه مديريت ادراکات
پرچم دزددان دريايی در طول قرن ۱7 و ۱8 ميالدی يكی از المان های ترسناک 
برای مردم تلقی می شد. مشاهده اين پرچم هميشه ترس به دل مردم می انداخت. به 
همين خاطر اکنون نيز از اين پرچم به عنوان نماد ترس و خشونت استفاده می شود. 
اگرچه اين پرچم فقط از س��وی يك نوع خاص از دزدان دريايی مورد استفاده قرار 
می گرفت، اما در طول دهه های متمادی به عنوان تنها نماد دزدی دريايی و سرقت 
مورد اشاره قرار گرفته است. پرچم دزدهای دريايی يكی از نمونه های عالی در زمينه 
مديريت ادراکات مخاطب اس��ت. اگرچه دزدان دريايی هرگز کارآفرين محس��وب 
نمی شوند، اما مهارت بسيار زيادی در زمينه انتقال مفاهيم و احساسات به مخاطب 

هدف داشته اند. 
بخش مهی از مديريت ادراکات مخاطب هدف مربوط به توانايی برندها در زمينه 
انتقال روشن و سرراست پيام شان به مخاطب هدف است. متاسفانه بسياری از برندها 
در اين زمينه با مشكالت بسيار زيادی مواجه هستند. به همين خاطر مخاطب هدف 
هرگز منظور پيام آنها را متوجه نمی ش��ود. ش��ما بايد در عرصه برندسازی درست 
مانند دزدان دريايی عمل کنيد. آنها اغلب بدون خونريزی موفق به فتح کشتی های 
تجاری می شدند. اين امر ناشی از ادراک صحيح ناخدای کشتی ها مبنی بر مهارت 
دريان��وردی باالی دزدان دريايی و توانايی مبارزه عالی آنها بود. به اين ترتيب اغلب 
دزدی های دريايی بزرگ بدون کمترين مقاومتی از سوی خدمه کشتی های تجاری 
صورت گرفته اس��ت. معنای اين امر در حوزه برندس��ازی ضرورت انتقال درس��ت 
مفاهيم اصلی مان به مخاطب هدف اس��ت. در غير اين صورت کار برای ما بس��يار 

دشوار خواهد شد. 
اغلب افراد از حوزه برندس��ازی فهم درستی ندارند. اين امر موجب ناتوانی برندها 
برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف می ش��ود بنابراين يادگيری نكات اساسی و 
مهم در زمينه برندس��ازی برای موفقيت در اين عرصه ضروری خواهد بود. ادراکات 
مخاطب از کسب و کار ما به راحتی قابليت جهت پذيری دارد بنابراين عدم فعاليت 
مناس��ب ما در اين عرصه فقط راه را برای ديگر رقبا به منظور جلب نظر مش��تريان 

بالقوه مان باز خواهد کرد. 
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بررسی تعریف جدیدی از برندسازی

مدیریت ادراک مشتریان از برند

یونیلیور دیگر تبلیغات بستنی برای کودکان نخواهد ساخت
 توقف تبلیغات یونیلیور

برای کودکان زیر 12 سال 

برن��د يونيليور در حوزه های بس��يار زي��ادی فعالي��ت دارد. يكی از 
محورهای اصلی کسب و کار اين برند انگليسی- دانمارکی توليد بستنی 
است. اگرچه اين عرصه سودآوری بسيار زيادی برای يونيليور دارد، اما 
براساس اعالم رسمی مديران اين برند پس از سال ۲۰۲۰ ديگر تبليغات 

بستنی برای کودکان زير ۱۲ سال توليد و نمايش داده نخواهد شد. 
امروزه تعهد نسبت به سالمت مشتريان اهميت بسيار زيادی دارد. برند 
يونيلي��ور در اين زمينه اقدام به رعايت حقوق کودکان در عرصه تبليغات 
کرده است. بر اين اساس نمايش تبليغ محصوالت خوراکی مانند بستنی 
يا چيپس برای کودکان زير ۱۲ سال ممنوع خواهد شد. نكته جالب ماجرا 
اعمال اين ممنوعيت از سوی خود يونيليور است. به اين ترتيب هيچ نهاد 

خارجی اين برند را مجبور به اعمال چنين محدوديتی نكرده است. 
براساس اعالم موضع رسمی يونيليور اين برند ديگر به طور مستقيم 
اقدام به نمايش تبليغات بستنی و ساير تنقالت دارای سطح مواد مضر 
باال برای کودکان در رس��انه های مخص��وص آنها نخواهد کرد. اين امر 
با استقبال بس��ياری از مش��تريان و طرفدارهای اين برند همراه شده 
است. تيم بازاريابی يونيليور پس از سال ۲۰۲۰ ديگر امكان استفاده از 
المان های مخصوص کودکان زير ۱۲ سال يا نمايش محتوای تبليغاتی 
در پلتفرم های مخصوص آنها را نخواهد داشت. نكته مثبت ماجرا برای 
يونيليور امكان ادامه اس��تفاده از شبكه های اجتماعی است. دليل اين 
امر محدوديت سنی ۱3 سال برای استفاده از شبكه های اجتماعی در 
بسياری از کشورها عنوان شده است. بر اين اساس ما همچنان تبليغات 

اين برند در شبكه های اجتماعی مشهور را مشاهده خواهيم کرد. 
برند يونيليور در ادامه افزايش سطح رعايت از حقوق مصرف کنندگان 
پس از سال ۲۰۲۰ ميزان استفاده از شخصيت های مورد عالقه کودکان 
در دني��ای تبليغات را نيز کاهش خواه��د داد. همچنين ديگر به عنوان 
اسپانس��ر رويدادهای مخصوص کودکان فعاليت نخواهد کرد. همچنين 
تيم بازاريابی اين برند اقدام به طراحی يك لوگوی مخصوص برای فعاليت 
منحصر به فرد يونيليور در حوزه کودکان کرده است. اين اقدامات شامل 
توليد محصوالت مفيد و غيرمضر برای کودکان خواهد بود. به اين ترتيب 
با مش��اهده لوگوی موردنظر امكان اطمينان از س��المت محصول برای 
کودکان وجود خواهد داشت.  شايد در نگاه نخست اقدام يونيليور بيش 
از اندازه همراه با احتياط باش��د، با اين حال مس��ئوالن اين برند تصميم 
قاطعی در راس��تای افزايش حمايت از حقوق کودکان در حوزه کسب و 
کار و تولي��د محصوالت کرده اند. بی ترديد اين جهت گيری تاثير مثبتی 
بر روی ذهنيت مشتريان از اين غول دنيای کسب و کار خواهد داشت. 
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واتس اپ از مرز 2 میلیارد کاربر عبور کرد

واتس اپ محبوب ترين پيام رس��ان جهان اخيرا از مرز ۲ ميليارد کاربر 
عبور کرده اس��ت تا بار ديگر مارک زاکربرگ آينده نگری خود در زمينه 
خريد برندهای ديگر را به رخ همگان بكش��د. اگرچه اين برنامه در سال 
۲۰۱۴ ب��ا رقم ۱9 ميليارد دالر خريداری ش��د و بس��ياری آن را رقمی 
بيش از حد باال تصور می کردند، با اين حال اين ش��بكه موفقيت-های 
بی نظيری را به دست آورده است. با اين حال چه دليلی باعث محبوبيت 
بسيار باالی اين شبكه شده است؟ مهم ترين دليل را بايد در امنيت بسيار 
باالی آن جست وجو کرد. درواقع در اين شبكه تمامی محتواهای ارسالی 
در دستگاه ذخيره شده و اين امر به معنای آن است که اطالعات کاربران 
در فض��ای ابری ق��رار نخواهد گرفت. اين امر خود امكان سوءاس��تفاده 
از اطالعات را بس��يار پايين آورده اس��ت. حال بايد ديد که با اين اتفاق 
شرکت مادر، فيس بوک چه برنامه هايی را برای کسب درآمد از واتس اپ 
خواهد داشت. با توجه به اين امر که واتس اپ در سال ۲۰۱8 در حدود 
۱.۵ ميليارد کاربر را داش��ت و اين پيشرفت برای مدت کمتر از دو سال 
خيره کننده است، پيش بينی می  شود که در آينده نزديك بتواند حتی به 

تعداد کاربران بيشتری در مقايسه با فيس بوک دست پيدا کند.
theverge.com :منبع

پیش بینی جالب ایالن ماسک در رابطه با 
آینده خودروهای بنزینی

ايالن ماسك، موسس برند تسال و اسپيس ايكس در جديدترين توييت خود 
آينده خودروهای بنزينی را با کاهش شديد قيمت عنوان کرده است. به عقيده 
او قيمت اين نوع از وسايل نقليه طی چند سال آينده روندی نزولی پيدا خواهد 
داشت. با توجه به اين امر که در حال حاضر مسائل محيط زيست گرايانه در صدر 
نگرانی افراد قرار داشته و برندهای مختلف از برنامه های خود برای قدم گذاشتن 
در اين مس��ير صحب��ت می کنند، اين آينده کامال محتم��ل خواهد بود. نكته 
ديگری که بايد به آن توجه داش��ته باشيم اين است که اخيرا انگلستان اعالم 
کرده اس��ت که قصد دارد تا طی ۱۰ سال آينده ممنوعيت فروش خودروهای 
بنزينی و حتی هيبريدی را اعالم کند. به همين خاطر نيز اکثر تحليل ها حاکی 
از آينده درخش��ان برندهای فعالی در زمين��ه توليد خودرو های الكترونيكی و 
در رأس آنها تس��ال اس��ت. تحت اين شرايط خودروس��ازی های ديگر عمال دو 
سناريو را پيش روی خود خواهند داشت. نخست آنكه آنها هم شروع به توليد 
خودرو-های برقی و يا مواردی کنند که به عنوان سوخت پاک معرفی می شود. 
ديگر آنكه آنها در زمينه های ديگری نيز شروع به فعاليت کنند تا ضرر احتمالی 
جبران ش��ود، با اين حال قيمت بس��يار باال و کمبود زيرساخت های الزم اين 
دسته از خودروها يك مانع جدی برای جهانی شدن بوده و الزم است تا اقدامات 
الزم برای رفع اين مش��كل انجام ش��ود. حال بايد ديد که تا چند سال ديگر، 

وضعيت به چه شكل رقم خواهد خورد. 
caradvice.com :منبع
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برند اپل در سال ۲۰۰7 با رونمايی از محصول آيفون توجه بسيار زيادی به خود جلب 
کرد. آيفون نخستين نسل از گوشی های هوشمند برند اپل بود. امكانات اين محصول در 
آن زمان بسيار نوآورانه محسوب می شد. استفاده از صفحه تمام لمسی در نخستين سری 
از گوشی های آيفون موجب جلب توجه بسياری از مشتريان و کارشناس های فناوری شد. 
همچنين بهره گيری از برخی ويژگی های شخصی سازی شده در اين سری از گوشی های 
همراه به طور کلی رقبا را به حاش��يه راند. به همه اينها امكان برقراری اتصال اينترنت، 
اگرچه اکنون بس��يار س��اده به نظر می رسد را بايد اضافه کرد. چنين ويژگی هايی در آن 
زمان بس��يار کمياب بود. به همين خاطر اپل به سرعت بازارهای جهانی را تسخير کرد. 
بخش قابل توجهی از اعتبار برند اپل در زمينه گوش��ی های هوش��مند ناشی از نوآوری 
ابتدايی تيم آنهاست. اين امر در دنيای بازاريابی و تبليغات اهميت بسيار زيادی دارد. به 
هر حال وقتی ما به عنوان نخس��تين برند فعال در يك حوزه در تعامل با مخاطب قرار 

می گيريم، تاثير بسيار بهتری بر روی مخاطب هدف خواهيم داشت. 
برند اپل در طول سال های اخير به دليل نوآوری مداوم بخش قابل توجهی از مشتريان 
بازارهای جهانی گوش��ی هوشمند را بدل به مش��تريان ثابتش کرده است. چنين امری 
سود ساليانه سرشاری برای آنها به ارمغان آورده است. نكته جالب اينكه سهم اپل از بازار 
گوشی های هوشمند در سال ۲۰۰7 و پس از رونمايی از سری جديد آيفون فقط 3درصد 
بود. اين سهم امروزه به ميزان قابل توجهی افزايش يافته است. به اين ترتيب سهم اپل 
در بازارهای جهانی گوشی های هوشمند به ۵۰درصد رسيده است. اين به معنای استفاده 
نيمی از مشتريان حوزه گوشی های هوشمند از محصوالت اپل است. بدون ترديد چنين 
س��همی از بازار برای هر برندی دارای اهميت اس��ت. بس��ياری از برندها در تالش برای 
دستيابی به سهم بيشتری از بازار هزينه های سرسام آوری انجام می دهند، با اين حال در 

نهايت کمترين ميزان موفقيت در زمينه افزايش سهم بازار را به دست می آورند. 
فعاليت به عنوان يك برند در بازاری خاص نيازمند آشنايی با ويژگی های بازار موردنظر 
اس��ت. در غير اين صورت ما توانايی تاثيرگذاری مناس��ب بر روی بازار و کس��ب س��هم 
بيشتری از مشتريان را نخواهيم داشت. برند اپل در سال ۲۰۰7 پيش از معرفی رسمی 
آيفون به مطالعه علمی وضعيت بازار گوش��ی های همراه پرداخت. شايد در نگاه نخست 
اين نكته فاقد اهميت آش��كار باش��د، اما بس��ياری از برندها علی رغم معرفی محصولی 
مناسب و جذاب در عمل به دليل عدم مطالعه ويژگی های بازار موردنظر در زمينه فروش 
ناموفق عمل می کنند. نتيجه اين امر کاهش شديد سهم برندها از بازار خواهد بود. امروزه 
برند اپل يكی از غول های صنعت و فناوری است. اين امر در طول چندين دهه همراه با 
فعاليت نوآورانه بخش های مختلف اپل امكان پذير شده است بنابراين تالش برای رقابت 
با چنين برندهای بزرگی از س��وی برندهای کوچ��ك در مدت زمانی اندک به هيچ وجه 

منطقی به نظر نمی رسد. 
وقت��ی ما درباره افزايش س��هم برندمان از بازار صحب��ت می کنيم، هدف اصلی اتخاذ 
تصميم های آگاهانه اس��ت. فقط در اين صورت ما توانايی جلب نظر مخاطب هدف و از 
همه مهم تر تعامل س��ازنده با س��اير برندهای حاضر در بازار را خواهيم داشت. متاسفانه 
بسياری از برندها در زمينه کسب و کار فقط به فكر توليد محصوالت با کمترين قيمت 
ممكن هستند. اين امر مشكالت بسيار زيادی برای برندها ايجاد می کند. براساس الگوی 
مورد نظر امكان افزايش سهم برند از بازار اگر نه غيرممكن، دست کم بسيار دشوار خواهد 
شد. در ادامه مقاله حاضر برخی از شيوه های اخذ تصميم های درست و کاربردی در حوزه 
بازاريابی و تبليغات برای افزايش سهم برندها از بازار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نكته 

مهم امكان استفاده از توصيه های مورد بحث در اغلب کسب و کارهاست. 
معنای افزایش سهم برند از بازار چیست؟

افزايش س��هم برند از بازار اصطالح بس��يار رايجی در دنيای کسب و کار است، با اين 
حال برخی از کارآفرينان معنای دقيق و واضح آن را نمی دانند. اين مسئله درباره بسياری 
از اصطالح های پرکاربرد در دنيای بازاريابی رواج دارد. براساس الگوی سنتی کسب و کار 
بسياری از برندها در تالش برای فروش بيشتر محصوالت شان هستند. اين امر همراه با 
تكنيك های مختلفی نظير کاهش قيمت تمام شده محصوالت همراه است. اگرچه شيوه 
سنتی در زمينه افزايش فروش برندها تاثيرگذار است، اما درکی از مفهوم افزايش سهم از 
بازار ارائه نمی کند. منظور اصلی از افزايش سهم يك برند در بازار فقط معطوف به ميزان 
فروش آن نيست. بر اين اساس بايد ميزان تاثيرگذاری کلی برند موردنظر در بازار مورد 
بررسی قرار گيرد.  اجازه دهيد در اينجا دوباره به مثال اپل برگرديم. اين برند با معرفی 
آيفون نخس��تين گام جدی در راستای معرفی محصوالتی کاربردی برای مخاطب هدف 
را برداشت. پيش از آن مفهوم گوشی های هوشمند هنوز به معنای امروزی رواج نداشت. 
اين امر عالوه بر افزايش فروش برند اپل موجب تاثيرپذيری ساير برندها از آن نيز شد. اين 

وضعيت بهترين مثال برای توصيف افزايش سهم يك برند از بازار است. 
تعريف س��نتی و ساده از س��هم بازار مربوط به درصد فروش محصوالت يك برند در 
بازاری مشخص در مقايسه با کل ميزان فروش است. به اين ترتيب جايگاه برندها در بازار 
مورد نظر مش��خص می شود. امروزه برای برندهای بزرگ سهم بازار جهانی يا منطقه ای 
مورد بررس��ی قرار می گيرد. همچنين از نقطه نظر بازه زمانی براس��اس نياز هر کسب و 
کار از الگوهای مختلفی اس��تفاده می شود. اين امر سهولت بسيار زيادی برای برندها به 
ارمغان می آورد. به عنوان مثال، اگر ش��ما قصد ارزيابی تغيير س��هم برندتان از بازار يك 
کشور مشخص را داريد، بايد آن را در مدت زمان های مختلف، مانند سه ماه يا شش ماه 
اخير، مورد بررس��ی قرار دهيد. در نهايت برای ارزيابی وضعيت کلی برندها يك ارزيابی 
کلی و س��االنه از سوی موسسه های معتبر صورت می گيرد. اين ارزيابی برای بسياری از 

موسسه های ارزش بسيار زيادی دارد. 
امروزه س��هم هر برند از بازار اهميت بسيار زيادی دارد. اين امر بيانگر ميزان موفقيت 
هر ش��رکت در زمينه فروش محصوالت، تعامل س��ازنده با مشتريان و همكاری با ديگر 
برندهاست بنابراين تالش برای افزايش سهم برندمان از بازار کسب و کار اقدامی ضروری 

و دارای اهميت خواهد بود. 
چگونه سهم برندمان از بازار را افزایش دهیم؟

خوشبختانه امروزه راهكارهای بس��يار زيادی برای افزايش سهم برندها از بازار وجود 

دارد. ما در اين مقاله پنج مورد از برترين راهكارها در طول دهه های اخير را مورد بررسی 
قرار خواهيم داد. 

شناخت ویژگی های برند و پایبندی به آنها
ه��ر برندی براس��اس نوع محصوالت تولي��دی و ويژگی های خ��اص آن دارای دامنه 
مشخصی از مخاطب هدف است. مهم ترين گام در راستای افزايش سهم برندمان از بازار 
شناخت درست مخاطب هدف خواهد بود. مشكل اساسی بسياری از برندها شروع کسب 
و کار بدون توجه به ويژگی های مخاطب هدف اس��ت. اغلب بهانه های صاحبان کسب و 
کار ش��امل يافتن مخاطب هدف در طول دوران فعاليت کس��ب و کار يا فقدان اهميت 

سرمايه گذاری بر روی يك يا چند نوع مخاطب هدف خاص است. 
برند اپل در زمان رونمايی از آيفون مخاطب خاصی را مدنظر داشت و هدف اصلی از 
توليد محصول اپل تمرکز بر روی افراد نيازمند به اتصال به اينترنت در تمام طول روز و 
ارتقای تجربه استفاده از گوشی های همراه بود. به اين ترتيب تعبيه امكانات پرتعداد در 

گوشی  آيفون در همين راستا صورت گرفت. 
يكی از نكات مهم در زمينه يافتن مخاطب هدف مناسب استفاده از المان های خاص 
برای برندمان اس��ت. متاسفانه امروزه در بسياری از بازارها برندها شباهت زيادی به هم 
پيدا کرده اند. اين امر موجب بروز دشواری های بسيار زيادی برای برندها شده است. وقتی 
برندها دارای شباهت بيش از حد به يكديگر باشند، فرآيند تصميم گيری برای مشتريان 
دشوار خواهد شد. يكی از نوآوری های منحصر به فرد اپل در زمينه طراحی برند مربوط 
به انتخاب لوگو و نام تجاری منحصر به فرد بود. اين امر تا پيش از ظهور اپل در صنعت 
توليد گوشی های هوشمند مورد توجه قرار نگرفته بود. بسياری از برندهای فعال در عرصه 
فناوری و IT در اواخر دهه 9۰ ميالدی شباهت بسيار زيادی به يكديگر داشتند. همين 

امر فرآيند انتخاب برای مشتريان را دشوار می ساخت. 
استفاده از لوگو، شعار تبليغاتی و جلوه ای يكسان برای مخاطب هدف در طول دهه های 
مختل��ف فعاليت برند تاثير روانی مثبتی بر روی مخاطب هدف دارد. همچنين ثبات در 
زمين��ه فعاليت برند موجب افزايش تمايل مش��تريان برای خريد محصوالت مان خواهد 
ش��د. متاسفانه بسياری از برندها نسبت به اين نكته توجه کافی ندارند. به همين خاطر 
در عمل دش��واری های بس��يار زيادی در زمينه افزايش سهم ش��ان از بازار دارند. مزيت 
اصلی س��اماندهی يك برند ش��اخص و جذاب در کنار پايبندی به المان های اصلی اش 
در زمينه ارتباط با مخاطب هدف نمايان خواهد ش��د. بسياری از برندهای مشهور مانند 
اپل يا نايك به سرعت از سوی مخاطب هدف مورد شناسايی قرار می گيرند. اين امر کار 
س��اير رقبا برای کسب سهم بيش��تر از بازار را دشوار خواهد کرد. در عين حال برندهای 
بزرگ بدون نياز به دغدغه فراوان درباره سهم ش��ان از بازار امكان حفظ سهم فعلی خود 

را خواهند داشت. 
صحبت پيرامون مزيت ايجاد برندی جذاب بدون اشاره به نمونه های عينی امكان ناپذير 
خواهد بود. من به طور ش��خصی اطالع زيادی از صنعت توليد لوازم آرايشی و بهداشتی 
ن��دارم، ب��ا اين حال برند نارس را به خوبی می شناس��م. اين امر ب��ه دليل کيفيت باالی 
محصوالت اين برند و همچنين س��طح باالی رضايت مش��تريانش است. وقتی کيفيت 
محصوالت ما در حوزه ای خاص بس��يار باال باش��د، مشتريان توانايی ناديده گرفتن ما را 
نخواهند داش��ت. اين امر در صنعت توليد لوازم آرايشی و بهداشتی برای نارس رخ داده 
است. اپل نيز به طور مشابه چنين مزيتی را دارد بنابراين يكی از راهكارهای اساسی برای 
بهبود وضعيت برند توجه به ميزان شهرت و اعتبارمان در بازارهای هدف است. اين امر 

عالوه بر توليد محصوالت باکيفيت مربوط به نحوه تعامل مان با مشتريان نيز هست. 
اس��تفاده از يك برند جذاب و پايدار نقش مهمی در افزايش سهم برندها از بازار دارد. 
بسياری از شرکت ها و کارآفرينان توجه کافی به فرآيند برندسازی ندارند. اين امر اغلب 
تاثير منفی بسيار زيادی بر روی آينده برندها دارد. به اين ترتيب پيش از شروع فرآيند 
افزايش سهم برندتان از بازار به فكر به روز رسانی برندتان باشيد. در غير اين صورت شايد 

هزينه های فراوان شما نتيجه مناسبی در پی نداشته باشد. 
فعاليت به عنوان بازارياب در برندهای مختلف نيازمند مهارت های بسيار زيادی است. 
براس��اس آنچه در س��طر های قبل مورد بررسی قرار گرفت، يكی از نكات مهم در زمينه 
بازاريابی تاثيرگذار اس��تفاده از برندی جذاب اس��ت. بدون ترديد ما ب��ه عنوان بازارياب 
وظيفه ارتقای سطح يك برند را نداريم، با اين حال ارائه توصيه های کاربردی به صاحب 
يك برند يا اعمال آن به عنوان کارآفرين در کسب و کارمان تاثير مثبتی بر روی وجهه 

حرفه ای مان خواهد داشت. 
نوآوری همگام با جامعه

برند س��ونی با توليد کنسول پلی استيشن موفق به کس��ب سهم ۶8درصدی از 
دنيای س��رگرمی کنسولی شده است. اين امر س��ود ساالنه بسيار زيادی برای برند 
س��ونی به ارمغان آورده اس��ت. اگرچه س��ونی در زمينه های مختلفی فعاليت دارد، 
اما توليد کنسول پلی استيشن يكی از سودآورترين حوزه های فعاليت آن محسوب 
می ش��ود. نخستين نسل از کنسول های بازی س��ونی در سال ۱99۴ رونمايی شد. 
اين برند از آن زمان تا به حال به طور مداوم در تالش برای به روز رس��انی کيفيت 
و فناوری کنس��ول های بازی اش بوده است. درست به همين خاطر سونی در ميان 
ساير برندهای فعال در زمينه توليد کنسول های بازی دست برتر را دارد. وقتی ما در 
حوزه فناوری يا IT فعاليت داريم، سرعت به روزرسانی محصوالت مان دارای اهميت 
بس��يار زيادی خواهد بود. سونی در اين حوزه از يك تيم توسعه و تحقيقات بسيار 

حرفه ای استفاده می کند. 
با نگاهی کوتاه به نسل نخست کنسول بازی سونی در سال ۱99۴ و مقايسه آن با نسل 
چهارم آن به خوبی تفاوت نوآوری خالقانه در صنعت و کس��ب و کار را متوجه خواهيم 
ش��د. برند مايكروسافت در زمينه رقابت با سونی، علی رغم تالش های بسيار زياد، هنوز 
هم فاصله زيادی دارد. نكته مهم در اين ميان پيش��تازی مايكروس��افت در حوزه توليد 
رايانه های شخصی است، با اين حال چنين امری الزاما به موفقيت و پيشتازی يك برند 

در ساير حوزه ها ختم نمی شود. 
اجازه دهيد مقايس��ه ای کوتاه ميان نسل نخس��ت و چهارم پلی استيشن انجام دهيم. 
به عنوان مثال، دس��ته بازی هر دو کنس��ول ش��باهت بس��يار زيادی به هم دارد، با اين 
حال پلی استيش��ن ۴ از دسته های مجهز به وايرلس استفاده می کند. اين امر به معنای 
عدم نياز به کابل برای اتصال به بدنه اصلی پلی استيشن خواهد بود. همچنين ما شاهد 

افزايش طول عمر دس��ته های جديد پلی استيشن هس��تيم. در زمينه سخت افزاری نيز 
علی رغم افزايش توانايی و کارآمدی نسل چهارم، ميزان مصرف انرژی نيز کاهش يافته 
اس��ت بنابراين ديگر خبری از دريافت قبض برق های سرس��ام آور در پی استفاده از اين 

کنسول ها نخواهد بود. 
صنعت بازی و گيمينگ در طول دهه های اخير توسعه بسيار زيادی پيدا کرده است. 
برند سونی بسياری از نوآوری های اين حوزه را هدايت می کند، اما برخی از نوآوری ها نيز 
تحت کنترل اين برند نيس��ت بنابراين نكته مهم در اينجا استفاده از فناوری های جديد 
و به روز برای ارتقای سطح کيفيت محصوالت است. بی ترديد در دنيای فناوری برندهای 
بسيار زيادی در توسعه تجربه مشتريان نقش دارند. برندهای موفق هميشه آماده استفاده 
از دستاوردهای ساير برندها يا پژوهشگران هستند. اين امر به خوبی از سوی برند سونی 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. به همين خاطر اين مجموعه حتی در زمينه اس��تفاده از 
فناوری های خارج از حوزه بازی و کنسول نيز مهارت بااليی دارد. اشتباه بسياری از برندها 
اکتفا به س��طح فناوری فعلی شان است. ما به عنوان بازارياب بايد هميشه از نوآوری های 
تازه صنعت يا کس��ب و کاری که در آن حضور داريم، آگاهی داش��ته باشيم. در غير اين 

صورت امكان دستيابی به موفقيت از بين خواهد رفت. 
بسياری از برندها در زمينه استفاده از فناوری های جديد يا پيشگامی در اين زمينه با 
مشكالت عمده ای مواجه هستند. اين امر کامال طبيعی است. نكته مهم در اينجا همكاری 
با س��اير برندها يا آژانس های کسب و کار در راستای ارتقای سطح کيفی محصوالت مان 
اس��ت. بهترين نمونه در زمينه عقب افتادن از موج توسعه در صنعت کنسول های بازی 
مربوط به کنس��ول های آتاری اس��ت. اگرچه اين کنس��ول های بخش جدايی ناپذيری از 
خاطرات همه ما را شكل می دهد، اما ديگر کمتر خبری از آنها در دنيای کنسول هاست. 

تعامل سازنده با مشتریان
مشتريان هميش��ه از آنچه واقعا می خواهند، اطالع دارند. بنابراين يكی از راهكارهای 
مناسب برای افزايش سهم برندمان از بازار طرح پرسش های مستقيم و ساده از مشتريان 
اس��ت. چنين پرسش هايی بايد نيازهای اساسی مش��تريان را هدف بگيرد. فقط در اين 

صورت ما توانايی جلب نظر مخاطب هدف را خواهيم داشت. 
نظرخواهی از مشتريان در شبكه های اجتماعی در ميان بسياری از برندها رواج دارد. 
اگرچ��ه برخی از برندها اين کار را شايس��ته نمی دانند، اما از نقطه نظر فنی هيچ مانعی 
پيش روی ما قرار ندارد. وقتی ما از مخاطب هدف نظرخواهی می کنيم، در واقع به سليقه 
وی احترام بسيار زيادی خواهيم گذاشت. اين نكته هميشه در ذهن مخاطب هدف باقی 
خواهد ماند. بنابراين تالش بس��ياری از برندها در راستای نظرخواهی مداوم از مشتريان 
کامال منطقی به نظر می رس��د. تكليف س��اير برندها که انگيزه زيادی برای نظرخواهی 
از مش��تريان ندارند، از همين االن مشخص اس��ت. اين برندها اغلب در شناخت درست 
نيازهای مخاطب دچار مشكل خواهند شد بنابراين سرنوشت آنها در حوزه کسب و کار 

بيشتر همراه با بخت و اقبال خواهد بود. 
يكی از مزيت های اصلی نظرخواهی از مش��تريان ام��كان ايجاد جو صميمی تر ميان 
خودمان و آنهاس��ت. امروزه بس��ياری از مش��تريان عالقه مند به تعامل نزديك با برندها 
هس��تند بنابراين ما بايد برنامه مشخصی برای پاس��خگويی به اين نياز مشتريان داشته 

باشيم. 
بسياری از برندها وقتی صحبت از نظرخواهی از مشتريان می شود، به دنبال راهكارهای 
بس��يار عجيب و حرفه ای هستند. توصيه من در اين بخش استفاده از راهكارهای ساده 
مانند ش��بكه های اجتماعی برای اطالع از نظرات مش��تريان اس��ت. به اين ترتيب ما به 

ساده ترين شيوه ممكن در جريان تغييرات سليقه مخاطب هدف قرار خواهيم گرفت.
تأمل درباره خرید یک برند دیگر

گاهی اوقات بهترين راهكار برای افزايش سهم مان از بازار اقدام در راستای خريد يك 
برند ديگر است. بدون ترديد در دنيای کسب و کار برندهای موفق بسيار زيادی در حال 
فعاليت هستند. وقتی ما ديگر با استفاده از راهكارهای جانبی توانايی افزايش سهم مان از 
بازار را نداريم، بايد به سراغ خريد يك برند موفق ديگر برويم. اين امر با توجه به تمايل 

برندها و کارآفرينان برای توسعه مداوم سطح فعاليت شان اهميت بسيار زيادی دارد. 
يك��ی از نكات مه��م در زمينه خريد يك برن��د ديگر توجه به نح��وه عملكرد آن در 
طول سال های اخير است. اشتباه بسياری از برندهای موفق تالش برای خريد يك برند 
ورشكس��ته است. اين امر نتيجه ای جز تحميل بار مالی سنگين بر روی برند ما نخواهد 
داشت. همچنين بايد به حوزه مشترک فعاليت ما و برند موردنظر نيز توجه کنيم. تالش 
برای حضور در کسب و کاری کامال متفاوت در ابتدای مسير فعاليت برندمان هرگز ايده 
مناسبی نخواهد بود. امروزه برندهايی که در چندين کسب و کار مختلف فعاليت دارند، 
ابتدا در يك حوزه مشخص به شهرت و اعتبار بسيار بااليی دست يافته است. حضور در 

کسب و کارهای مختلف فقط در اين صورت منطقی خواهد بود. 
امروزه اغلب برندها در تالش برای کسب سهم بيشتری از بازار هدف هستند. اين امر 
موجب افزايش تالش ها برای خريد ديگر برندها شده است. بدون ترديد برند شما نيز در 
صورت فعاليت مناسب در حوزه کسب و کار با پيشنهادهای خريد يا ادغام کسب و کار 
زيادی مواجه شده است. بحث ادغام کسب و کار در شرايط هماهنگی باالی فعاليت دو 

برند و همچنين امكان تكميل چرخه فعاليت يكديگر منطقی خواهد بود. 
ادامه روند جلب توجه مشتریان

نت فليكس يكی از بهترين برندها در زمينه غافلگيری مداوم مشتريان با ارائه خدمات 
نوين اس��ت. ش��ايد همين امر آنها را نسبت به ساير رقبای شان جذاب و ماندگارتر کرده 
است. براساس گزارش رسمی نت فليكس در سال ۲۰۱۴ اين برند 9۰درصد از سهم بازار 
پخش فيلم و سريال آنالين در جهان را به خود اختصاص داده است. بی ترديد اين مقدار 
س��هم از بازار برای هر برندی بيانگر موفقيت در زمينه حفظ مش��تريان هدف محسوب 
می ش��ود. نت فليكس اين کار را با رونمايی از نوآوری ه��ای مداوم در طول دو دهه اخير 

انجام داده است. 
تيم بازاريابی نت فليكس رابطه بس��يار خوبی با مشتريان هدف دارد. به همين خاطر 
اغلب تصميم های مديران اين برند موردپسند مشتريان قرار می گيرد. بی شك فعاليت در 
بازار پر از تنوع س��ليقه دشواری های خاص خود را دارد، با اين حال نت فليكس در طول 

سال های اخير به خوبی با تنوع گسترده حوزه کسب و کارش کنار آمده است. 
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اصول ثابت فروش آنالین

ف��روش محصوالت به ص��ورت آنالين بهتري��ن روش حال 
حاض��ر بازاريابی محس��وب می ش��ود، با اين حال ش��ما بايد 
يكس��ری اصول را رعاي��ت کنيد تا نتيج��ه کار رضايت بخش 
باش��د. امكان فوق العاده اينترنت ايجاد بستری نسبتا عادالنه 
برای فعاليت تمامی برندها اس��ت. اگرچه ممكن اس��ت اصول 
موفقيت در مناطق مختلف، متفاوت باش��د، با اين حال برخی 
از اين موارد کامال ثابت بوده و بدون رعايت آنها ابدا هيچ گونه 
شانس��ی برای موفقيت نخواهيد داش��ت. در همين راس��تا به 

بررسی هفت مورد اصلی خواهيم پرداخت. 
1-سئو 

حتی بهترين محتواه��ا و مطالب اگر به خوبی نمايش داده 
نش��ود، با نتيجه الزم همراه نخواهد ب��ود. درواقع اين امر که 
بتوانيد در موتورهای جس��ت وجوگر بهتر نمايش داده شويد، 
ب��ه رعايت نكاتی نياز دارد که از آن تحت عنوان اصول س��ئو 
ياد می ش��ود. در اين رابطه فرام��وش نكنيد که در اين زمينه 
روش های فريبكارانه ای وجود دارد که از آن تحت عنوان سئو 
کاله س��ياه ياد می ش��ود. نكته ای که بايد به آن توجه داشته 
باشيد اين است که اين روش ابدا مناسب برندهايی نيست که 
خواهان حضوری طوالنی مدت در عرصه کاری خود هس��تند. 
به همين خاطر موفقيت يك ش��به را فراموش کرده و روشی 
درس��ت را در پيش گيريد. همچنين فراموش نكنيد که برای 
محتواهايی ضعيف، حتی رعايت تمامی اصول سئو نيز کارساز 

نخواهد بود. 
2-محتوا 

هيچ اقدامی در اينترنت ارزش��مندتر از توليد محتوا نخواهد 
بود. به همين خاطر ضروری اس��ت تا اين جمله معروف را که 
محتوا پادشاه است همواره به خاطر داشته باشيد. رعايت اصل 
کيفي��ت در کنار تنوع، بهترين نتيجه ممكن را برای ش��ما به 
همراه خواهد داشت. همچنين اين نكته را فراموش نكنيد که 
توليد محتوا به معنای کپی برداری از اقدامات سايرين نبوده و 
الزم است تا منحصر به فرد باشيد. در نهايت از ترجمه بهترين 
مطالب غافل نش��ويد. بدون ش��ك به هر ميزانی که مخاطب 
س��طح آگاهی باالتری را داشته باش��د، احساس نياز بيشتری 

را نيز پيدا می کند. 
3-مزیت رقابتی

بهتري��ن مزيت رقابت��ی برای هر برند اين اس��ت که ارزش 
خريد بااليی را داش��ته باش��د. درواقع ش��ما بايد به اين نكته 
توجه داشته باش��يد که از رقبای بسيار زيادی برخوردار بوده 
و بدون در اختيار داش��تن چند مزيت، اب��دا تفاوتی را با آنها 
پيدا نخواهيد کرد، با اين حال فراموش نكنيد که تفاوت شما 
تنها در محصول خالصه نشده و حتی خدمات پس از فروش، 
نحوه ارتباط با مش��تری و به صورت کلی هر چيزی می تواند 
مزيت شما باش��د. در اين رابطه برخی از برندها اقدام به ارائه 
تخفيف های ويژه می کنند که باعث می شود تا افراد تمايل به 
مراجعه روزانه به س��ايت آنها داشته باشند. به همين خاطر از 

انجام اين راهكار نيز غافل نشويد. 
4-تیتر

تيتر نخس��تين چيزی است که مخاطب با آن مواجه خواهد 
شد. به همين خاطر مشاهده و يا رد شدن از مطلب، کامال به 
تيتر شما بستگی خواهد شد. در اين رابطه توصيه می-شود تا 
به دنبال مواردی پرسش��ی همراه با ذکر اعداد مربوطه باشيد. 
همچني��ن بهتر اس��ت تا در کنار مت��ن، از تصاوير مرتبط نيز 
استفاده کنيد. در غير اين صورت مخاطب در درک مطالب با 

مشكل مواجه خواهد شد. 
۵-فراخوان عمل

Call To Action يا فراخوان عمل به اين موضوع اش��اره 
دارد که شما بايد در تالش برای ايجاد رابطه ای متقابل باشيد. 
به همين خاطر محتواهای ش��ما بايد مخاطبين را به واکنش 
نشان دادن سوق دهد. در اين رابطه شكل های متفاوتی وجود 
دارد که شما بايد بهترين آن  را برای هر محتوای خود انتخاب 
کني��د. برای مثال پايان دادن ب��ه مطالب با مطرح کردن يك 
سوال و امكان ارسال نظر يكی از اين موارد محسوب می شود. 
اي��ن امر باعث خواهد ش��د ت��ا در ذهن مخاط��ب ماندگاری 
باالتری را پيدا کرده و ارتباطی ايجاد ش��ود که ضامن مراجعه 

مجدد آنها و تبديل شدن به يك طرفدار خواهد بود. 
6-پیش فروشی و فروش مکمل 

اين امر که به علت صحبت های فروشنده شما بيش از آنچه 
که تصور می کرديد خريد کنيد، در اصطالح Up selling يا 
پيش فروش��ی گفته می شود. درواقع اين هنر فروشنده بوده و 
ش��ما را متقاعد می کند که با صرف هزينه بهتر، کااليی را در 
اختيار داشته باشيد که به مراتب ارزش خريد باالتری را دارد. 
Cross Selling ب��ا فروش مكمل کمی با مورد قبلی تفاوت 
داشته و فروش��نده با موارد جانبی در نهايت باعث می شود تا 
ش��ما بيش��تر از يك کاال خريد داشته باش��يد. برای مثال در 
هنگام خريد يك گوشی، فروشنده به شما ضرورت وجود قاب، 
محافظ صفحه، پاوربانك، حافظه جانبی و... را گوش��زد کرده 
و در اين رابطه به نحوی حرفه ای عمل می کند که ش��ما عمال 
بودجه بندی قبل را کنار گذاش��ته و به حرف فروشنده گوش 
خواهيد کرد. شما از اين دو تكنيك می توانيد در زمينه فروش 

آنالين نيز استفاده کرده و موفقيت باالتری را تجربه کنيد. 
7-مهارت های ارتباطی

در نهاي��ت نوع رفتار ش��ما با مخاط��ب تعيين کننده ميزان 
رضاي��ت آنها خواهد بود. ب��ه همين خاطر ضروری اس��ت تا 
از دو علم روان شناس��ی و جامعه شناس��ی برای شناخت بهتر 
مخاطبان خود اس��تفاده کرده و در تالش برای رعايت اصول 

ارتباطی باشيد تا افراد مجذوب شيوه کاری شما شوند. 
strategus.co.nz
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 چگونه از شیوع رشوه
در شرکت جلوگیری کنیم

يكی از مهم ترين داليلی که باعث می شود تا شرکت شما روند نزولی 
پيدا کرده و از مس��ير رشد دور ش��ود، فساد مالی است. اين مسئله در 
حال حاضر گريبانگير بسياری از شرکت ها در سراسر جهان شده است، 
با اين حال چگونه می توان احتمال آن را در شرکت به حداقل رساند؟ 
آماره��ا در اين زمينه ديوانه کننده بوده و اين مس��ئله حتی در ادارات 
دولتی نيز ديده می ش��ود. در اين رابطه هر کارآفرينی بايد برای مبارزه 
ب��ا اين تهديد، اقداماتی را انجام دهد که در ادامه به بررس��ی برخی از 

اين موارد خواهيم پرداخت. 
۱-ارتقای فرهنگ سازمانی

به ه��ر ميزان که فرهنگ باالتری را داش��ته باش��يد، احتمال انجام 
کاره��ای غيرقانونی کاهش پيدا خواهد کرد. به همين خاطر از آموزش 
درست و مداوم کارمندان خود غافل نشده و تنها به تقويت مهارت های 
اصلی آنها توجه نداش��ته باشيد. در نهايت به هر ميزان که موفق شده 
باش��يد تا اعتماد کارمندان خود را جلب کرده و شفافيت مالی الزم را 
از خود نش��ان دهيد، بدون شك آنها نيز به سمت چنين رفتاری سوق 

پيدا خواهند کرد. 
۲-امكان رشد داشته باشيد 

انگيزه اصلی دريافت رش��وه از س��وی افراد، دس��ت پي��دا کردن به 
منابع درآمدی بيش��تر اس��ت. تحت اين ش��رايط اگر خود شما فضا را 
برای پيش��رفت عادالنه همه افراد مهيا کرده باش��يد، دليل اصلی اين 
اتفاق نابود شده و افراد ديگر دليل محكمی برای اين موضوع نخواهند 
داش��ت. نكته ديگری که بايد به آن توجه داش��ته باشيد اين است که 
ش��ما بايد ب��ه صورت غيرمس��تقيم کارمندان خود را زير نظر داش��ته 
باش��يد. برای مثال بسياری از مديران دوربين  و ميكروفون های مخفی 
را در دفات��ر کارمندان خود کار می گذارند. همچنين الزم اس��ت تا در 
اين رابطه قوانين سختگيرانه ای داشته باشيد تا افراد اين اقدام را کامال 

پرريسك بدانند. 
3-به ميزان عالقه افراد توجه کنيد

اين امر که ش��غل هر ف��ردی، مورد رضايت و عالقه او باش��د، عمال 
احتمال رشوه گرفتن را نابود خواهد کرد. به همين خاطر ضروری است 
تا تنها با افرادی همكاری داش��ته باشيد که دريافت حقوق، تنها دليل 
آنها برای حضور در شرکت نباشد. همچنين با نگاهی دقيق به وضعيت 
خانوادگی و سابقه افراد، می توان احتمال اين موضوع را کاهش داد. در 
نهايت توصيه می ش��ود تا ارتباط دوستانه ای با کارمندان خود داشته و 
از ش��نيدن مش��كالت آنها خودداری نكنيد. درواقع حتی بهترين افراد 
تحت فشار ممكن است تصميمات نادرستی را بگيرند. به همين خاطر 
نبايد اجازه دهيد که کارمندان گرفتن رش��وه را تنها راهكار باقی  مانده 
تلقی کنند. اين امر اگرچه ممكن اس��ت سود شرکت را کاهش دهد، با 

اين حال ضامن موفقيت شما در درازمدت خواهد بود. 
۴-به تجربه های موفق نگاهی بيندازيد 

بس��ياری از مدي��ران در اين زمينه عملكردی درخش��ان داش��ته و 
راهكارهايی منحصر به فرد را ارائه کرده اند. بدون ش��ك آشنايی با آنها 
و اس��تفاده از تجربيات موجود، باعث بهبود عملكرد ش��ما خواهد شد. 
در نهايت توجه داشته باشيد که حساب مالی کارمندان بايد به صورت 
مداوم چك شود. درواقع شما بايد تمامی احتماالت را در نظر بگيريد، 
با اين حال اين اقدامات بهتر اس��ت تا به صورت مخفيانه باشد. در غير 

اين صورت ممكن است افراد راه های جايگزين پيدا کنند.
hbr.org :منبع

محققان هاروارد: خرید کاالی لوکس ما را 
خوشحال تر نمی کند

برنده��ای لوکس هميش��ه به س��ابقه درخش��ان و کيفيت س��اخت 
فوق العاده معروف هس��تند و به همين دلي��ل، محصوالت گران قيمت 
با توليد مح��دود را وارد بازار می کنند. خري��داران اين محصوالت هم 
خودش��ان را در جايگاه اجتماعی برتری نسبت به ديگران می دانند، با 
اين حال تحقيق جديد دانشگاه هاروارد نشان می دهد خريدن کاالهای 
لوک��س نه تنها حس خوبی ب��ه افراد نمی دهد، بلكه اف��راد زيادی را با 

احساسات منفی درگير می کند.
به گزارش ديجياتو، اين تحقيق توس��ط مدرسه کسب و کار هاروارد 
و کالج بوستون انجام شده است. يكی از نويسندگان می گويد: »کاالی 
لوکس، شمش��ير دولبه اس��ت. حس برتری و برخ��ورداری از امتيازات 
وي��ژه در اين افراد، گاهی اوقات نتيج��ه عكس می دهد؛ به گونه ای که 
مصرف کنندگان کاالهای لوکس احس��اس می کنند غيرواقعی هستند 

و اصالت ندارند.«
به طور کلی، خريدن محصوالت لوکس نوعی نمايش است. برندهای 
لوکس هزينه زيادی را صرف تبليغات می کنند تا سبك زندگی خاصی 
را در کنار محصوالت خود نشان دهند. خريداران هم فقط برای کاالی 
فيزيكی پول نمی دهند. آنها می خواهند احساس راحتی و برتری همراه 
ب��ا محصول را نيز به دس��ت بياورند. حس دوگانگ��ی هم از همين جا 
سرچشمه می گيرد. خريداران دائما با احساس واقعی خود و نقش هايی 
غيرواقعی که ايفا می کنند، درگير هستند. پژوهشگران، اين وضعيت را 

»سندرم ايمپاستر ناشی از مصرف کاالی لوکس« می نامند.
پژوهش مورد بحث به ش��كل ميدانی و در مراکز خريد بزرگ انجام 
ش��ده و محققين با خريداران متمول مصاحبه کرده اند. به عنوان مثال 
در ي��ك مورد، يك عدد قاب لوکس آيف��ون با روکش طال به آنها داده 
ش��د تا احساس خودش��ان را نس��بت به آن بيان کنند. آنها دريافتند 
»مصرف محصوالت لوکس، احس��اس عدم اصالت را تقويت می کند.« 
همين احساس در مورد حوله ۲۵۰ دالری هرمس يا محصوالت مشابه 

نيز وجود داشت.
اگرچه اين تحقيق را نمی توان کامال تجربی دانست، ولی پژوهشگران 
بارها به نتيجه يكسانی رس��يده اند: خريد و مصرف محصوالت لوکس، 
احس��اس خوبی را در افراد ايجاد نمی کند و اين نتيجه، با باور عمومی 
متفاوت اس��ت. البته افرادی هم هس��تند که احس��اس بدی نسبت به 
خري��د و مصرف محصوالت لوکس ندارن��د: افرادی که معتقدند خاص 
هستند و لياقت بيشتری نسبت به ديگران دارند. اين افراد را به لحاظ 

روانی در »اختالل شخصيت خودشيفته« قرار می گيرند.
Fast Company/digiato :منبع
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يكی از عالی ترين فروش ها، فروش س��ازمانی اس��ت. فروش��نده حرفه ای بيمه 
عمر اگر بتواند با س��ازمان ها و شرکت های بزرگ برای بيمه عمر کارکنان ارتباط 
برقرار کند طبعا می تواند نتايج درخش��انی در تعداد آمار بيمه شدگان عمر به نام 

خود ثبت کند. 
گاهی ش��ما به عنوان فروش��نده با واحده��ای  مرتبط از جمل��ه واحد رفاهی 
س��ازمانی وارد گفت و گو و مذاکره می ش��ويد و در نهايت از همان کانال تعداد 

زيادی از کارکنان آن سازمان را بيمه عمر می کنيد. 
گاهی نيز ش��ما به يك س��ازمان برای بيمه عمر کارکن��ان ورود می کنيد، اما 
ناگزير بايد خودتان دس��ت به کار ش��ويد و با همراهی مديران بخش های مرتبط 

افراد را به صورت منفرد پرزنت و بيمه عمر کنيد.
فروش س��ازمان بيمه عمر نسبت به ديگر کاالها و خدمات تفاوت هايی دارد از 
جمله اينكه هزينه های بيمه عمر را ش��خص بيمه گذار پرداخت می کند. گاه شما 
يك کاال را به يك سازمان به شكل انبوه می فروشيد. فرضا ۱۰۰۰ کالسور يا پانچ 
را به يك سازمان طبق يك قرارداد مالی می فروشيد اما در فروش بيمه عمر گاه 
س��ازمان با ش��ما همكاری می کند، اما چون دخالتی در مسائل مالی ندارد طبعا 

جزو برنامه های سازمانی او نخواهد بود تا پا به پای شما بيايد.
 اگر به واحد رفاهی فالن س��ازمان قرار باش��د بليت اس��تخر بفروش��يد بخش 
مربوطه بايد هزينه آن را طبق وظايف سازمانی قبول کند از اين رو  اجرای امور 
اداری اين کار پس از موافقت برعهده س��ازمان است، اما بيمه عمر جزو تعهدات 
س��ازمانی نيس��ت و قرار نيست ش��رکتی تعهداتی را در اين زمينه برعهده گيرد 
بنابراين ش��ايد ش��ما در فروش بيمه عمر به يك سازمان يا شرکت با چالش های 

جديدی روبه رو باشيد که در بازارهای ديگر وجود ندارد. 
 ورود سازمانی شما برای فروش بیمه عمر از چند جهت اهمیت دارد:

 اوال: ش��ما با تجمع نيرو روبه رو هستيد. در يك سازمان و يا شرکت ۱۰۰ نفر 
يا ۱۰۰۰ نفر و يا بيش��تر کار می کنند. طبعا دسترسی به اين تعداد افراد در يك 

سازمان برای شما کار را آسان تر می کند. 
ثانيا: موضوع فروش بيمه به يك نفر خود به خود دس��ت به دس��ت می ش��ود. 
وقت��ی همكاری بفهمد ک��ه فالن هم��كار او بيمه عمر از ش��ما خريده کنجكاو 

می شود و امكان بيمه کردن او به مراتب بيشتر است.
ثالثا: وقتی ش��ما وارد سازمانی شديد ورود شما به منزله قانونی بودن فعاليت 
شما برای کارکنان آن سازمان است. وقتی شما کاری خالف قانون انجام بدهيد 
بالفاصله بخش های مربوطه س��ازمان با ش��ما برخورد می کنند، اما وقتی با روی 
گش��اده س��ازمان روبه رو می ش��ويد خيال کارکنان از جهت قانونی بودن فعاليت 
ش��ما راحت می ش��ود و ش��ما را بهتر به حضور می پذيرند و طبع��ا در آمار ثبت 

بيمه شدگان عمر نيز موثر است.
اگر ش��ما هنوز تجربه فروش بيمه عمر به صورت انفرادی را نداريد شايد بهتر 
باش��د برای کسب تجربه مدت زمانی به شكل انفرادی کار کنيد تا چم و خم کار 

دست تان بيايد و با آمادگی بيشتری به سازمان های بزرگ ورود کنيد.
 فروش سازمانی بيمه عمر آرزوی هر فروشنده بيمه عمری است. شايد يكی از 
موفقيت های بزرگ هر فروش��نده ای ارتباط درست با سازمان ها و فروش بيمه به 
صورت انبوه به آنها باش��د. س��ازمانی که از شما بيمه عمر می خرد احتمال خريد 
بقيه بيمه ها نيز وجود دارد، بنابراين س��ود خوبی در اين نوع معامله وجود دارد. 
پس بهتر  اس��ت زمانی ورود کنيد که از هر جهت ش��رايط الزم را برای پرزنت 

کردن بيمه عمر احراز کرده باشيد. 
برای اينكه بتوانيم يك دس��تورالعمل س��اده برای راهيابی به سازمان ها برای 
ف��روش بيمه عمر ارائه کنيم، نكاتی را يادآوری می کنيم تا ش��ما با خواندن اين 

نكات آمادگی بيشتری برای فروش سازمانی بيمه عمر به دست بياوريد. 

یکم: آمادگی ذهنی و باور به توانایی 
 ش��ما می توانيد. اگر خودتان را به عنوان يك مش��اور و فروشنده بزرگ بيمه 
قبول داريد، ديگران نيز به شما چنين نگاهی خواهند داشت، اما اگر هنوز دلهره 
داريد و نگرانيد نتوانيد از پس مذاکرات با س��ازمان ها بر بياييد لطفا ورود نكنيد 
آدم های ترسو هيچ وقت موفق نمی شوند. موفقيت از آن کسانی است که در دل 

ترس نفوذ می کنند و او را در چند دقيقه ضربه فنی می کنند. 
شما دارای دانش و آگاهی الزم در زمينه بيمه عمر هستيد و می توانيد به افراد 
مختلف در هر زمان و هر مكان مش��اوره های خوبی بدهيد پس نگران نباش��يد و 
بر ترس خود غلبه کنيد تا بتوانيد ش��جاعانه به س��ازمان های بزرگ برای فروش 

بيمه عمر ورود کنيد. 
دوم: چرا فکر می کنید سازمان ها عجیب و غریب هستند؟ 

اگر قصد داريد وارد سازمانی شويد خودتان را بزرگ ببينيد. سازمان ها عجيب و 
غريب نيستند. اداراتی هستند با کارکنانی بيشتر. در سازمان ها آدم های معمولی 
مثل من و ش��ما هستند. آنها کسانی اند که به خودباوری رسيدند و توانستند در 
مراکز و سازمان های بزرگ خدمت کنند بنابراين ورود به سازمان های بزرگ مثل 
صدا و سيما و يا بهداشت يك کار ساده است مشروط به اينكه قبول کنيد، چيز 

عجيب و غريبی در سازمان های بزرگ وجود ندارد.
سوم: سازمان ها منطقی تصمیم می گیرند 

يكی از خوش��بختی ها اين اس��ت که در سازمان های بزرگ آدم های بزرگ کار 
می کنند. آدم های بزرگ از فكر و انديش��ه خود بيش��تر استفاده می کنند بنابرين 
شانس ش��ما برای موفقيت بسيار بيشتر اس��ت. زيرا خدمات بيمه عمر براساس 
قانون منطقی دو دو تا چهار تاس��ت و هيچ رمل و اسطرالب خاصی وجود ندارد. 
مديران ش��رکت های بزرگ وقتی رفتار و بيان منطقی شما را ببينند طبعا امكان 
موافقت آنها برای بيمه عمر ش��دن کارکنان به مراتب بيش��تر از فردی است که 

شما در خيابان با او آشنا شديد. 
چهارم: سازمان ها برنامه ریزی دارند 

وقتی وارد س��ازمان می ش��ويد در صورت موافقت، آنها با شما طبق يك برنامه 
رفت��ار می کنند. در اين صورت ش��ما بهتر می توانيد افراد بيش��تری را بيمه عمر 
کنيد. در صورتی که اگر کار ش��ما پراکنده باشد زمان بيشتری صرف می شود تا 
بتوانيد رضايت افراد را برای بيمه عمر جلب کنيد. فرضا وقتی س��ازمان با ش��ما 
پيمان همكاری بس��ت، در گام اول شما با بخش مالی و حسابرسی سازمان وارد 
تعامل می شويد. در بخش مالی مدير مالی حضور دارد که بنا به توصيه سازمانی 
ش��ما را به حضور می پذي��رد و پس از متقاعدکردن او کلي��ه ابواب جمعی او در 

بخش مالی به خواسته شما مبنی بر قبول بيمه عمر پاسخ مثبت می دهند.
پنجم: کارکنان سازمان حقوق ماهیانه دارند 

ش��ما وقتی کس��ی را بيمه عمر کرديد بايد با مراقبت های حرفه ای او را وادار 
کنيد تا اقس��اط خود را در زمان مقرر بپردازد. وقتی وارد يك س��ازمان ش��ديد 
کارمندان س��ازمان حقوق ماهيانه می گيرن��د بنابراين امكان قبول کردن آنها در 
وهله اول به خاطر نظم پرداخت حقوق ماهانه به مراتب بيشتر است چون کارمند 
می دان��د که در پايان ماه ف��الن مقدار پول می گيرد و می تواند با تقس��يم بندی 
مناس��ب بخش��ی از آن را بابت بيمه عمر بپردازد و در وهله دوم خيال ش��ما نيز 
بابت پرداخت او راحت است چون کارمندان طبق يك برنامه مالی نوشته شده يا 
حتی نانوش��ته اما با نظم و برنامه زندگی می کنند. آنها می دانند چقدر بايد بابت 
خوراک و پوشاک و بهداشت و حمل و نقل و آموزش در هر ماه بپردازند و چقدر 
بايد بابت خدماتی مانند بيمه کنار بگذارند بنابراين اگر کارمندی بيمه شد امكان 
پرداخت اقساط به شكل منظم توسط او به مراتب بيشتر از يك مغازه داری است 

که ورودی و خروجی مالی او چندان منظم نيست.
ششم: ضریب امنیت مالی کارکنان سازمان

يكی از ش��انس های ش��ما در موفقيت بيمه عمر س��ازمانی پايين بودن ضريب 
امنيت مالی کارکنان دولت اس��ت.کارمندان هميش��ه نگران وضعيت مالی خود 

هس��تند. کسی که کارمند اس��ت امنيت را بيشتر از آزادی دوست دارد، بنابراين 
برای او امنيت خانواده، جزو اولويت هاس��ت و اگر ش��ما به عنوان يك فروش��نده 
حرفه ای بتوانيد به خوبی مش��اوره بدهيد امكان موفقيت ش��ما خيلی بيش��تر از 
ديگران خواهد بود. کارمند با حساب و کتاب به صورت منطقی می داند که دخل 
و خرج ها جواب نمی دهد و چه بس��ا حوادث غيرمنتظ��ره ای او را  دچار بحران و 
فروپاش��ی کند به همين خاطر مايل است ضريب امنيت خود را با بيمه عمر باال 
ببرد تا در زمان وقوع حادثه دچار فروپاشی نشود. اين تفكر حاکم بر ذهن طبقه 
کارمند می تواند ابزار خوبی برای ش��ما به عنوان فروش��نده باشد تا از اين دريچه 

وارد شويد و آنها را متقاعد کنيد، بيمه عمر شوند. 
هفتم: مزیت رقابتی را نشان دهید

 اين فقط شما نيستيد که به سازمان ها و شرکت های بزرگ برای فروش بيمه 
عمر مراجعه می کنيد. ش��ما در يك دني��ای رقابتی کار می کنيد بنابراين به طور 
قطع راهكارهای شما را گروه های رقيب بلد هستند. شما نبايد از اين امر بهراسيد 
و يا عقب نش��ينی کنيد بلكه بايد با تدبير عمل کنيد و چيزهايی از شرکت بيمه 

عمر خود ارائه کنيد که گروه های رقيب اين امتياز را ندارند. 
 در ب��ازار رقابت��ی بيمه عمر در بخ��ش خصوصی چندين ش��رکت به صورت 
فعال در حال فعاليتند. بيش از 8۰درصد خدمات بيمه عمر فصل مش��ترک همه 
ش��رکت های خصوصی است اما هر شرکتی مزيت هايی نسبت به گروه رقبا دارد. 
ش��ما وظيفه داريد به عنوان يك فروش��نده حرفه ای بيمه عمر عالوه بر خدمات 
مش��ترک بيمه از چيزهايی بگوييد که گروه رقبا اين امتياز ش��ما را ندارد. فرضا 
اگر ش��رکت بيمه شما رتبه هايی در بين ش��رکت های خصوصی به دست آورده 
بيان اين رتبه ها به ش��ما کمك می کند تا آسان تر به هدف خود برسيد. اگر شما 
بيش��ترين تع��داد بيمه های عمر را در کش��ور داريد اين ي��ك امتياز بزرگ برای 
شماست تا نشان دهيد، مردم به شرکت شما اعتماد بيشتری دارند يا اگر در ارائه 
خدمات پشتيبانی از کيفيت بااليی برخورداريد و استانداردهايی را کسب کرديد 
آنها را  در جلس��ه ابتدايی مطرح کنيد تا مشتری س��ازمانی بين شما با ديگران 
فرق بگذارد، چه بسا همين تفاوت نقطه تمايز شما با ديگر شرکت ها شود و شما 

را به عنوان شرکت بيمه گذار قبول کند. 
هشتم: به شرکت بیمه عمر، بیمه عمر بفروشید 

 اين کاری کارستان است. به همكاران خود در شرکت های رقيب بگوييد ما از 
شما بيمه می خريم شما هم از ما بيمه عمر بخريد. آنگاه امتيازهای بيمه خود را 
بيان کنيد تا آنها احساس بهتری به بيمه شما داشته باشند. بيمه عمر پاسارگاد 
با بيمه سامان، البرز، آسيا، معلم و يا ملت تفاوت هايی دارد که شما با استفاده از 

همين اهرم می توانيد بيمه عمر شرکت خود را بفروشيد. 
ش��ايد کمی خنده دار باش��د اما وقتی ما خودمان  در تبليغ��ات می گوييم که در 
کشورهای توسعه يافته برخی از افراد تا پنج بيمه نامه دارند چطور خودمان اين کار را 
نمی کنيم. شما می توانيد اين کار را از خودتان شروع کنيد و به شرکت رقيب برويد و 

بگوييد من می خواهم بيمه عمر شوم و از خدمات شرکت شما بهره مند شوم. 
همچنين پس از بيمه عمر شدن و بيمه عمر کردن همكارتان در شرکت رقيب 
می توانيد از ظرفيت های خوب مش��تريان برای تبادل استفاده کنيد. فرضا ايشان 
۱۰۰نفر از بيمه ش��دگان عمر را به بيمه عمر ش��رکت شما دعوت کند و بالعكس 

شما نيز اين کار را انجام دهيد. 
اين تعامل و ارتباط دوس��ويه می تواند در سطح کالن سازمانی توسط مديران 
ارشد نيز صورت گيرد و هم ضريب بيمه شدگان عمر در داخل کشور را باال ببرد 

هم امنيت بيشتری به بيمه شدگان بدهد و هم فروشنده به منافع خوبی برسد.
فروش س��ازمانی می تواند شما را برای هميشه در آرامش قرار دهد. وقتی شما 
ب��ه عنوان يك فروش��نده حرفه ای بتوانيد حدود ۶۰۰ نف��ر را بيمه کنيد به يك 
مدير فروش بيمه عمر تبديل می شويد. شايد بيمه سازمانی سريع ترين راه برای 
رس��يدن از يك نمايندگی س��اده به مديريت فروش بيمه عمر باشد. می توانيد از 

همين حاال شروع کنيد.

راهکارهای فروش سازمانی بیمه

محمدرضا محمدی
کارشناس اقتصادی 

به قلم: راوی ونتاکسان کارآفرين
مترجم: امیر آل علی
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مراسم بزرگداشت روز زن در شركت نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد
اهواز – شبنم قجاوند: به مناسبت سالروز میالد باسعادت دردانه نبی مکرم اسالم ، حضرت فاطمه زهرا)س( و روز 
زن ، مراسم جشنی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد . در این مراسم که به همت امور زنان 
و خانواده و با همکاری امور فرهنگی هنری برگزار شد مدیرعامل ، اعضای هیأت مدیره و روسای بخش های مختلف 
این شرکت در مراسم مزبور حضور یافته و از مقام شامخ مادر و زن تجلیل بعمل آوردند . مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان طی سخنانی ضمن تبریک چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و فرا 
رســیدن میالد باســعادت حضرت فاطمه زهرا )س( گفت : شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در 3 سال 
گذشته توانسته است با رعایت الزامات ایمنی و زیست محیطی به کلیه ی تعهدات خود در زمینه تولید نفت و گاز و ثروت آفرینی برای اقتصاد کشور عزیزمان 
جامه ی عمل بپوشاند . مهندس قباد ناصری افزود : بی شک این موفقیت مرهون نقش آفرینی مادران و زنان است . چه آنانی که در این شرکت شاغل هستند 
پا به پای مردان تالش می کنند و چه آنانی که در منزل هستند و با ایفای نقش مادری و همسری مایه آرامش مردانش هستند . وی ادامه داد : صنعت نفت 
بی شک جزو یکی از دشوار ترین صنایع بشمار می آید اما زنان سخت کوش ایرانی ثابت کرده اند برای کار کردن جنسیت معنا ندارد بنابراین وظیفه خودم 
می دانم از طرف اعضای هیأت مدیره این شرکت از کلیه ی زنان شاغل که دوشادوش همکاران مرد برای دستیابی سازمان به اهداف عالیه اش همت مضاعف 

دارند تقدیر و تشکر بنمایم .

ضریب برخورداری قوچان از گاز طبیعی به 99.5 درصد می رسد
مشهد- صابر ابراهیم بای:  رئیس بهره برداری شهرستانهای شرکت گاز خراسان رضوی گفت: با اتمام پروژه های 
گازرسانی روستایی در قوچان، ضریب برخورداری خانوار این بخش به 99.5 درصد افزایش می یابد. سیدرضا غفاریان با 
اعالم این مطلب اظهار کرد: 157 روستای واجدشرایط بهره مندی از نعمت خدادادی گازطبیعی  با جمعیت 21 هزار 
و 566 خانوار در قوچان وجود دارد که با تالش های انجام شده تاکنون 146 روستا با جمعیت 20 هزار و 209 خانوار 
و ضریب نفوذ 93 درصد گازدار شــده اند. وی افزود: عملیات اجرایی گازرسانی در هشت روستای دیگر این شهرستان 
نیز با گستره جمعیتی 1256 خانوار و پیشرفتی در حدود 50 درصد در حال اجرا است. با بهره برداری از این طرح ها 
شاهد ارتقای ضریب نفوذ گاز روستایی قوچان به 99.5 درصد خواهیم بود.  رئیس بهره برداری شهرستانهای شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: 61 هزار و 
320 مشترک شهری و روستایی در شهرستان قوچان از خدمات شرکت گاز استفاده می کنند که از این تعداد 19501 مشترک روستایی و 41819 مشترک 
شهری هستند. همچنین از مجموع 31145 انشعاب واگذار شده 16598 انشعاب شهری و 14547 سهم روستایی است. غفاریان تصریح کرد: برای گازرسانی 

به شهر قوچان و روستاهای این شهرستان یکهزار و 561 کیلومتر شبکه گازرسانی احداث شده که بیش از90 درصد این آمار سهم بخش روستایی می باشد.

بازگشایی محورهای روستایی مسدود شده در شرق استان هرمزگان  با 
تالش شبانه روزی عوامل راهداری

بندر عباس – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای اســتان هرمزگان ، میرداد میردادی معاون راهداری گفت: بازگشایی برخی از راههای اصلی استان که 
بر اثر بارندگی های اخیر در بهمن ماه 98 موجب ریزش کوه و آب بردگی شــده بود با تالش شبانه روزی 
راهداران زحمتکش بازگشایی و تردد در محور هاي مواصالتي  برقرار است . معاون راهداري افزود :باتوجه 
به بارندگیهاي شــدید مرحله اول و دوم در شــرق استان که موجب بسته شدن و آبردگی تعداد زیادی از 
جاده های روستایی شده بود توسط راهداران با توان ماشین آالت ، تجهیزات و امکانات در اختیار خودو با 
کمک ادارات کل راهداري وحمل ونقل جاده اي سایر استانهای کشور ) اصفهان –الرستان-بوشهر-خراسان رضوی- قزوین-مازندران-خوزستان-

فارس- کرمان جنوبی(، بخش خصوصی و ارگان های دولتی ونظامي موفق به بازگشــایی مســیر و تردد در  محورهای روستایی برقرار است . 
میردادي خاطرنشان کرد : در بارندگی مرحله سوم نیز تعدادی از مسیرها مسدود شد که با بسیج کردن تمام امکانات ، کلیه راههای مسدود شده 
بازگشایی گردید  . این مقام مسئول اضافه کرد : محور زیرکوه گافر )بشاگرد( روستا هاي سگن ، سگرکن ، جنگل و آخران به وسیله دستگاه 
هاي بخش خصوصي مشغول به بازگشایي مي باشند و طي 72 ساعت آینده با توان و تالش عوامل راهداري بازگشایي خواهند شد و محور کوند، 
تومان احمد و گاوکش بوسیله یک دستگاه لودر از تاریخ 98/11/28 بازگشایي محورهاي  مسدود آغاز خواهدگردید. معاون راهداری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان ادامه داد : بیشتر جاده های روستایی در شرق استان با توجه به نوع مصالح و جغرافیای آن منطقه 
به محض وقوع بارندگی شدید ، باعث جاری شدن رودخانهای فصلی می شود که موجب آب بردگی و مسدود شدن مسیر می شود و نیاز به 

احداث راههاي روستایي مي باشد

جلسه ستاد هفته منابع طبیعی در گلستان برگزار شد
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان جلسه ستاد هفته منابع 
طبیعی برگزار شد.جلســه ستاد هفته منابع طبیعی با حضور مختار مهاجر رئیس ســازمان جهاد کشاورزی گلستان، ابوطالب قزل سفلو مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان ،نماینده مرکز تحقیقات کشاورزی،ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری گرگان،کارشناس دفتر امور روستایی 
استانداری،کارشــناس محیط زیســت  و جمعی از معاونان و روسای ادارات ســتادی در محل  دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل 
شد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان  در این نشست گفت: هدف اصلی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حفاظت، احیا، توسعه، 
اصالح و بهره برداری انفال الهی است.قزل سفلو افزود:شعار هفته منابع طبیعی امسال "نهالکاری همگانی ،برای ایرانی سرسبز" میباشد.رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی گلستان  نیز در ادامه جلسه تصریح کرد: جلسات هفته منابع طبیعی با دستور و هدف مشخص برگزار شود.مختار مهاجر افزود: طبق 
فرمایش گوهربار مقام معظم رهبری که فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود اطالع رسانی و در اختیار گذاشتن آگاهی صحیح 
به مردم از طریق رسانه ها وجراید حائز اهمیت است.وی ضمن ارزیابی مثبت از تالش ها و اقدامات منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان از مدیریت 
و کارکنان پرتالش این اداره کل تشکر کرد و اظهار داشت: به منظور تولید چوب ، طرح های  زراعت چوب  که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از 

عموم قرار گرفته باید گسترش پیدا کند.

پروژه مدیریت چرا و كنترل دام در مراتع قشالقی استان گلستان آغاز گردید
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: معاون اداره امور مراتع استان گفت: باتوجه به فرارسیدن فصل چرا در مراتع قشالقی، پروژه مدیریت چرا و کنترل دام 
در این مراتع اجرایی می شود.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان،وحیده ریاضی نیا بیان کرد: این پروژه که از 
اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در عرصه های مرتعی به شمار می آید، در قالب طرح مدیریت پایدار منابع اجرا می شود.ایشان با اشاره به 
اهمیت حفظ پوشش گیاهی و نقش ارزنده آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی افزود: هدف از این اجرا، حفظ منابع پایه همچون آب و خاک و فراهم کردن بستر 
مناسب تجدید حیات گیاهان مرتعی و به منظور جلوگیری از تخریب و ارتقای اکوسیستم عرصه های طبیعی می باشد.  معاون اداره امور مراتع خاطرنشان 
ساخت: درصورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مربوط به چرای دام در مراتع با متخلف و متخلفین برخورد قانونی خواهد شد و متخلفین به مراجع 
قضایی معرفی و پروانه بهره برداری ایشان ابطال می گردد.شایان ذکر است استان گلستان دارای 862 هزار هکتار مرتع می باشد که حدود 760 هزار هکتار از 

آن به مراتع قشالقی اختصاص دارد.

سیزدهمین هفته از پویش #هر هفته_الف_ب_ایران در همدان برگزارشد
همدان – خبرنگار فرصت امروز: سیزدهمین هفته از پویش  #هر هفته_الف_ب_ایران، با حضور وزیر نیرو به میزبانی پایتخت تاریخ و تمدن 
ایران زمین همدان برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، دکتررضا اردکانیان وزیر نیرو در این مراسم گفت: تا پایان 
سال 227 طرح بزرگ با 33 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سراسر کشور به بهره برداری می رسد. اردکانیان با بیان اینکه ایران کشور ثروتمندی 
است، تأکید کرد: منابع اصلی تجدید پذیر خوبی داریم که با استفاده از آن ها می توان روی پای خود ایستاد به همین دلیل پویش اصالح مصرف در 
فرصت تحریم باید از ســال آینده راه اندازی شــود. وزیر نیرو، اصلی ترین مشکل کشور را مصرف بی رویه انرژی و منابع دانست و افزود: جامعه خوش 
مصرفی نیســتیم و اگر صالح الگوی مصرف آب، برق، گاز و وقت انجام شــود چه بسا که  از تحریم ها آسیب کمتری ببینیم.وزیر نیرو با بیان اینکه 
گشایش هایی در رابطه با تأمین آب صنایع انجام شده، افزود: پس از سال ها اصالحیه ای برای مواد 27 و 28 مربوط به آب های زیرزمینی صادر شده 
اســت. اردکانیان از تخصیص نزدیک به 8 میلیون مترمکعب در ســطح کشور از محل برخی صرفه جویی ها و پر کردن چاه های غیرمجاز خبر داد و 
گفت: برای تأمین آب صنایع همدان، 2 میلیون و 800 هزار مترمکعب آب زیرزمینی به استان ابالغ شده است. وی بیان کرد: 3 میلیون متر مکعب 
 پساب هم برای منطقه ویژه و 600 هزار متر مکعب دیگر برای پتروشیمی هگمتانه همدان تخصیص یافته است.وزیر نیرو با بیان اینکه قطار پویش

#هر هفته الف_ ب_ ایران در هفته سیزدهم به گاهواره تمدن ایران زمین رسیده، مطرح کرد: نام همدان توأم با احساس آرامش و سکینه بوده و این 
مرهون تحوالت و تالش هایی است که با تدبیر استاندار و همدلی مسئوالن این استان به دست آمده و اگر هم رقابتی وجود دارد برای افزایش احساس 
رضامندی است. اردکانیان بیان کرد: وای به روزی که رقابت ها با هدف افزایش نارضایتی و نگاه به نداشته ها باشد درحالی که مسئوالن باید ضمن پر 
کردن حفره ها، احساس رضامندی را در بین مردم افزایش داده و جامعه را تاب آورتر کنند. ضمن دادن قول مساعد برای تأمین انرژی موردنیاز استان 
و منبع مطمئن برای آب شرب همدان گفت: توسعه استان مستلزم تأمین آب و انرژی الزم است و تالش می کنیم که این 2 طرح در دولت دوازدهم 

با وضعیت پایدار و غیرقابل برگشت محقق شود.

قدردانی دولت از مسئوالن، دستگاه ها و نیروهای عملیاتی حاضر در 
صحنه بخاطر اقدام جهادی در مقابله با بحران برف گیالن 

رشت- مهناز نوبری: در جلسه هیات وزیران که به ریاست دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، دستگاه های مسئول گزارشی از اقدامات 
انجام شده و نحوه مدیریت برای امدادرسانی در بارش بی سابقه برف در استان گیالن به هیئت وزیران ارائه دادند.درحال حاضر برق همه 250 هزار مشترک 
برق که به علت بارش بی سابقه برف قطع شده بود، وصل و آب مصرفی همه مشترکین تأمین و وصل شده است. ضمن اینکه خوشبختانه از قطع گاز مصرفی 
مشترکین پیشگیری شده بود.همچنین با توجه به هشدارهای مکرر سازمان هواشناسی، سازمان راهداری و سایر دستگاه های ذیربط درخصوص بارش برف و در 
راه بودن طوفان و عدم توجه برخی از هموطنان به هشدارهای فوق و فقدان تجهیزات زمستانی، از هموطنان عزیز درخواست شد از این پس به منظور پیشگیری 
از حوادث، به هشدارهای دستگاه های مسئول توجه کافی صورت گیرد.دولت همچنین از همه مسئوالن، دستگاه ها و نیروهای عملیاتی حاضر در صحنه بخاطر 

اقدام جهادی در مقابله با این بحران تقدیر و تشکر کرد.
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: عضو شورای اسالمی شهر قم گفت: خوشبختانه 
در چند سال اخیر با تحول خوبی در حوزه فضای سبز در قم روبه رو هستیم که در 

تعدیل اقلیم خشک شهر بسیار تأثیرگذار بوده است.
سید محمد آتش زر ضمن بازدید از پروژه های سازمان پارک ها و فضای سبز به 
همراه اعضای شورای اســتان قم، اظهار داشت: یکی از دالیل بازدید از پروژه های 
فضای ســبز تشکر و قدرانی از عملکرد ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

قم است.
رئیس شــورای اسالمی استان قم با تشــریح عملکرد قم در حوزه فضای سبز، 
افزود: خوشــبختانه در چند سال اخیر با تحول خوبی در حوزه فضای سبز در قم 

آتش زر اســتفاده از پساب را در آبیاری فضای سبز موردتوجه قرارداد و گفت: روبه رو هستیم که در تعدیل اقلیم خشک شهر بسیار تأثیرگذار بوده است.

توسعه آبیاری فضای سبز به خصوص در بوستان هزار هکتاری با استفاده از پساب 
نیازمند برنامه ریزی و همکاری دســتگاه های مربوطه بوده و نباید نسب به این امر 

سهل انگاری شود.
وی با تأکید بر شــان و جایگاه شهر قم در کشور و جهان اسالم، ادامه داد: باید 
شهر قم در چند سال آینده به یکی از شهرهای مطرح در حوزه توسعه فضای سبز 

رسیده و الگوی شهرهای دیگر کشور قرار گیرد.
عضو شورای اسالمی شهر قم بوستان معصومیه قم را نیازمند رسیدگی بیشتری 
دانست و خاطرنشان کرد: باید بوستان معصومیه نیز مانند بوستان الغدیر و علوی 
رسیدگی بیشتری شده تا شهروندان این منطقه نیز از امکان پارک جنگلی باکیفیت 

باال برخوردار شوند.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت بزرگداشت والذت حضرت 
فاطمه زهرا)س(، روز زن و ارج نهادن به مقام مادر، مراسمی با حضور علیرضا صادق 
آبادی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
و فاطمه تندگویان مشــاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده، مدیران ارشد و بانوان 

شاغل این شرکت برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، 
علیرضا صــادق آّبادی معاون وزیر نفت در این مراســم ضمن تبریک روز والدت 
حضرت زهرا )س( به همه کارکنان این صنعت باالخص بانوان شــاغل در ســطح 
این ســازمان، اظهار امیدواری کرد نقش زنان در اداره شرکت و دستاوردهای آن 
روز به روز افزایش یابد. مشــاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده نیز ضمن تبریک 
والدت حضرت زهرا)س( و روز زن به تمام بانوان شاغل صنعت، حضرت فاطمه را 
الگویی بی نظیر و مدلی برای حرکت همه انسان ها در جوامع مختلف عنوان کرد.

فاطمه تندگویان با بیان اینکه زنان جامعه ما هم اکنون از ســطح توان علمی 
فوق العاده ای برخوردار شده اند و دانایی شان را در تمام سطح های فرهنگی ارتقاء 
داده اند، افزود: زنان به حقوق خود واقف شده و به این دلیل روح مطالبه گری در 

آنها رشد کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر به بهره وری سازمانی و توسعه در سطح ملی 
اعتقاد داریم باید زنان را باور کنیم، تاکید کرد: باید در عرصه توسعه فرصتی برابر و 

بستری شایسته برای آنان فراهم آوریم.
مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده به تشریح دستاوردهای اموز زنان وزارت 
نفت طی 6 ســال گذشته پرداخت و از موفقیت های این امور در احیای برخی از 
قوانین و مقررات از جمله مســتمری پس از فوت، مرخصی پس از زایمان، کاهش 
ســاعات کاری مادران خاص و ..... ســخن گفت. تندگویان با بیان اینکه در زمینه 
بهداشــت و درمان و همچنین ورزش زنان نیز پیشرفت های خوبی حاصل شده 
اســت، اظهار کرد: امیدواریم در سکوهای باقیمانده که عمدتا شامل مسئله ارتقاء، 

انتصاب، توزیع عادالنه امتیازات و فرصت هاست نگاه عادالنه به زنان افزایش یابد.
در پایان این مراســم از زنان توانمند شــرکت ملی پاالیش و پخش با اهدای 

لوحی تقدیر شد.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی اســتان 
قزوین گفت: در ســال جاری 3700 کیلوگــرم انواع مواد مخدر 
توسط ماموران پلیس قزوین کشف و ضبط شده و شاهد افزایش 

58 درصدی مواد افیونی کشف شده هستیم.
سردار مهدی حاجیان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی 
استان که در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل 
نیروی انتظامی برگزار شــد با اشــاره به حضور باشکوه مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشــت: ایــن حرکت بزرگ حضور 
مردم دشــمن را بار دیگر ناامید کرد و ملت بصیر ایرانی اسالمی 
بــه ندای رهبر کبیر انقالب لبیک گفت و با همه مشــکالت بار 
دیگر به صحنه آمد که پیام ارزشمندی برای مستکبرانی بود که 
فکــر می کردند مردم از انقالب فاصله گرفته اند و این اعتماد در 
تشییع شهید سلیمانی هم دیده می شد. وی اظهار داشت: در فجر 
سلیمانی همه آمدند و پیامشان را دادند و مردم آگاه و والیتمدار 
امروز الگوی دیگر جوامع هستند و انقالب موجب بصیرت شد و 
امروز ارتش مقاومت در غرب آسیا و شمال آفریقا مقاومت شکل 

گرفته است.
رسانه ها در پیشگیری از جرایم موثرند

ســردار حاجیان تصریح کرد: رســانه ها زبان گویــای انقالب و 
جهادگران خط اول جبهه رسانه هستند و این پیام را بخوبی مخابره 
کردید و نقش رسانه ها در این صدور پیام انقالب تعیین کننده و قابل 
تقدیر است. وی گفت: رسانه ها نقش کاربردی در پیشگیری از جرایم 
دارند و قادرند از بزه و ناهنجاری جلوگیری کنند و اگر غفلتی از سوی 
شهروندان صورت گیرد رسانه در تأمین امنیت پایدار به عنوان بازوان 
پلیس نقش آفرین هستند. حاجیان یادآور شد: رسانه ها در پیشگیری 
از سرقت، اعتیاد، طالق و آموزش و فرهنگ سازی نقش مؤثری دارند 
و باید از این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم. وی بیان کرد: اولویت ها 
در سال 98 در چندین موضوع مورد بررسی قرار گرفت که اولویت 

مبارزه با سرقت بود. 
عملیاتی شدن ۷۰ درصد تماس های 11۰

سردار حاجیان اظهار داشت: سامانه ارتباطی 110 پل ارتباطی 

پلیس و مردم اســت و در ســال جاری 440 هزار و 500 تماس 
با این مرکز برقرار شــد که 70 درصد تماس ها عملیاتی شــده 
است. وی بیان کرد: تعداد تماس ها نسبت به سال قبل دو درصد 
کاهش داشته که بیانگر آن است که اقدامات پلیس در پیشگیری 
از جرایم مؤثــر بوده و امنیت باال رفته به طــوری که در ردیف 
اســتان های عالی و قابل قبول در موضوع امنیت هستیم. سردار 
حاجیان یادآور شــد: دفتر نظارت همگانی و 197 می تواند بستر 
خدمت رســانی مطلوبی را مهیا کنــد و در این عرصه با مالقات 
چهره به چهره مردم با فرماندهان نیرو تالش می شود مشکالت 

را برطرف کنیم.
كاهش 1۲ درصدی سانحه فوتی

وی افزود: علیرغم باال رفتن تردد شــاهد کاهش 12 درصدی 
سوانح فوتی هستیم که با آمار پزشکی قانونی 25 نفر کاهش فوتی 
داشــته ایم اما در سوانح جراحتی و خسارتی 2 درصد افزایش را 
شاهدیم. سردار حاجیان تصریح کرد: در عرصه پلیس آگاهی که 
کار فنی است اقدامات خوبی شده و شاهد کاهش سرقت بودیم 
و امسال 64 باند سارقان منزل و خودرو در استان دستگیر شدند. 
فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین یادآور شد: 20 باند سرقت 
خودرو در اســتان شناسایی و منهدم شــد که در این رابطه 83 
نفر ســارق دستگیر شدند که مهمترین آن دستگیری سارقان و 
کشــف محموله بزرگ ورق و شمش مس و آلومینیوم به ارزش 
4 میلیارد تومان بود که سارقان غیر بومی بودند و محموله قبل 
از ذوب شدن کشف شد. وی از انهدام شش باند سارقان به عنف 

خبر داد و افزود: این باند 15 نفر سارق حرفه ای بودند که همگی 
دستگیر شدند .

بیش از 9۶ درصد پرونده های قتل عمد كشف شده است
وی در ادامه گفت: در خصوص کاالی قاچاق در پلیس آگاهی 
امسال توانستیم 524 هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط 
کنیم و پرونده های قاچاق بــاالی یک 100 میلیون تومانی هم 
حدود 30 فقره بوده که 2170 رأس دام قاچاق کشف شده است. 
حاجیان اظهار داشت: شایع ترین کالهبرداری ها به صورت تلفنی 
و کارت به کارت، جعل اســناد قولنامه ای و چک بوده است و در 
این زمینه 20 دستگاه ماینر و دستگاه های دیجیتال بیت کویین 
که در اقتصاد کشور اخالل ایجاد می کرد نیز کشف و ضبط شده 

است.
كشف ۳۷۰۰ كیلو مواد مخدر در استان قزوین

ســردار حاجیان به موفقیت های پلیس در کشف مواد مخدر 
هم اشــاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 3 
تن و 700 کیلوگرم مواد مخدر کشــف شده که نسبت به سال 
قبل که حدود 2 تن و 226 کیلو بود شاهد افزایش 58 درصدی 
هســتیم. وی از افزایش 32 درصدی دستگیری قاچاق و معتاد و 
حمل کننده مواد هم خبر داد و یادآور شد: در زمینه دستگیری 
قاچاقچی مــواد مخدر 6 درصد افزایــش، توزیع کننده و حمل 
کننده مواد 26 درصد افزایش، در زمینه دستگیری نگهدارنده ها 
مواد افیونی شاهد افزایش 33 درصدی و در جمع آوری معتادان 
با رشــد 53 درصدی روبرو شــدیم. حاجیان افزود: در پاکسازی 
مواد مخدر 865 مرحلــه طرح در نقاط آلوده و به طور میانگین 
روزی سه طرح اجرا شد که 16 درصد افزایش داشته ایم. فرمانده 
انتظامی اســتان قزوین یادآور شــد: با بهره گیری از کارشناس 
ارشد و دکتری روان شناسی مشاوره های رایگان به مراجعان ارائه 
می کنیم که یک دفتر حقوقی داریم و اقدامات پژوهش محوری 
را در دســتور کار قرار داریم و با نــگاه علمی جلو می رویم و در 
این راســتا تفاهم نامه هایی با 6 مرکز علمی و دانشگاهی منعقد 

شده است.

تبریــز - فالح: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
آذربایجان شــرقی با اشاره به هجمه دشــمنان به فرهنگ عفاف و 
حجاب، تالش برای گسترش این فرهنگ و اقدامات خالقانه در این 

حوزه را مورد تأکید قرار داد.
بدر شــکوهی در اولین جلسه ســتاد استانی هماهنگی و اجرایی 
مصوبه عفاف و حجاب، هدف از تشکیل این جلسه را اجرای ابالغیه 
شماره 820 شورای عالی انقالب فرهنگی با عنوان »مجموعه تکمیلی 
اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب« عنوان کرد و افزود: 
به رغم تمام اقدامات موثری که انجام شــده اســت ولی با عنایت به 
اهمیت مقوله عفاف و حجاب و هجمه های سنگینی که علیه این امر 
از سوی دشمنان صورت می گیرد، باید بیشتر در این مورد کار شود.

وی افزود: انتظار داریم با تشکیل این ستاد، با جلوگیری از موازی 
کاری در زمینه برنامه های عفاف و حجاب، اقدامات بدیع و خالقانه 

ای در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب انجام شود.
شکوهی، تشکیل کمیته های کارشناسی با حضور اساتید دانشگاه 
را در ذیل این ستاد خواستار شد و گفت: آموزش و پرورش بیشترین 
نقش را در تبیین، ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه 
دارد و انتظار داریــم ادارات مختلف در همراهی و همکاری کامل با 

آموزش و پرورش باشند.
وی، جلوگیری از عرضه لباس های نامناسب با فرهنگ اسالمی و 
ایرانی در برخی از فروشــگاه ها را از وظایف سازمان صمت دانست و 
گفت: خوشبختانه وضعیت پوشش بانوان آذربایجان شرقی در مقایسه 
با سایر نقاط کشــور، مطلوب بوده و این امر نشان دهنده دینداری 

باالی مردم این خطه است.

تحوِل شهر قم در توسعه فضای سبز

بزرگداشت والدت حضرت فاطمه )س( و مقام زن در شركت ملی پاالیش و پخش

فرمانده انتظامی استان قزوین:
۳۷۰۰ كیلو مواد مخدر در استان قزوین كشف و ضبط شده است

مدیركل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

اقدامات خالقانه در حوزه عفاف و حجاب مورد توجه قرار گیرد

اصفهان - قاسم اسد : حجت اله میرزایی معاون اقتصادی وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از صاحبنظران حوزه اقتصاد کشور 
ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط تولید و پروژه های 
توسعه این شرکت با مسئولین ذوب آهن دیدار و گفتگو کردند . معاون 
اقتصــادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در این دیدار ، ذوب آهن 
اصفهان را نماد صنعت کشــور و اسطوره صنایع ایران دانست و گفت : 
گســتره تاثیرات سازنده ذوب آهن در چند استان کشور قابل مشاهده 
است . اشتغال زایی و آموزش متخصصان و مدیرانی که در راه اندازی و 
توسعه دیگر صنایع حضور یافتند از دیگر تاثیرات این شرکت است . وی 
افزود : اجرای ناقص و نادرست خصوصی سازی باعث ایجاد مشکالتی 
برای ذوب آهن شــد که مهمترین آن عدم تامیــن مواد اولیه به ویژه 

سنگ آهن می باشد .
منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این دیدار گفت 
: ذوب آهن تنها تولید کننده فوالد ایران به روش کوره بلند اســت که 
روش رایج تولید فوالد دنیا است به همین دلیل از یارانه انرژی برخوردار 

نیست . 
وی افــزود : این مجتمع عظیم صنعتی از ســنگ آهن ، باالترین و 

بهترین فوالد کربنی دنیا یعنی ریل را تولید می کند .
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان گفت : این شــرکت عالوه بر تولید 
محصوالت جدید مانند ریل ، تیرآهن بال پهن ، تســمه  فوالدی و ... 
موفق به بومی ســازی 85 درصد قطعات و تجهیزات خود شده است . 
عالوه بر آن ذوب آهن فرایندهای تولید فوالد را نیز بومی سازی نموده 
و امروز قادر به ســاخت کوره بلند ، باتری کک سازی و ایستگاه ریخته 
گری است . وی اظهار داشت : ذوب آهن به تدریج شرایط مطلوبی پیدا 
کرده است و آماده اوج گیری می باشد اما با مشکالتی مواجه است که 

از بیرون ســازمان تحمیل شده است . مشکالتی همچون خام فروشی 
ســنگ آهن ، عدم توسعه مناسب صنعت حمل و نقل ، قیمت گذاری 
دستوری در صنعت فوالد ، عدم برخورداری از یارانه انرژی در مقایسه با 
سایر فوالدسازان کشور که امیدوارم ، از پیشنهادات و نظرات ارزشمند 
صاحبنظران گرانقدری که امروز با دستاوردها و مشکالت این شرکت 
آشنا شدند ، برای بهبود شرایط این شرکت بهره مند شویم . علی شمس 
اردکانی معاون ســابق وزیر معادن و فلزات در این دیدار طی سخنانی 
تولید ریل و تیرآهن بال پهن توسط ذوب آهن اصفهان را یک دستاورد 
بزرگ و افتخار آمیز برای صنعت کشور دانست . وی افزود : در مراسم 
کلنگ زنی این شرکت حضور داشتم و در آن زمان هیچ امکانات و زیر 
ساختی در این منطقه نبود و امروز می بینیم که ذوب آهن اصفهان این 
منطقه را به لحاظ زیرساخت و عمرانی متحول ساخته و حتی به لحاظ 

فضای سبز نیز چهره اینجا را بهبود داده است .
در ایــن دیدار ، صاحبنظران و فعاالن حوزه اقتصاد کشــور به ارائه 
نظرات خود پرداختند و مقرر شد با بررسی دقیق تر مسائل ذوب آهن 
اصفهان ، پیشــنهادات خود را جهت بهبود شرایط این مجتمع عظیم 

صنعتی ارائه کنند .

در بازدید جمعی از صاحبنظران حوزه اقتصاد كشور مطرح شد :

ذوب آهن اصفهان اسطوره صنایع کشور است

سه شنبه
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با اپليكيش��ن يادگيری بلينكيست می توانيد در مدت زمان ۱۵ دقيقه يا کمتر 
درس های کليدی کتاب های غيرداستانی را بخوانيد يا به آنها گوش دهيد.

داس��تان رشد قالبی متشكل از چهار سؤال اس��ت که جواب های اين سؤال ها 
منجر به پيدا کردن اس��تارت آپ ها و اس��تاندارد های تعريف ش��ده مؤثر در رشد 
آنها می ش��ود. درباره ش��رکت، معيار  های ش��رکت، لحظه  تغيير و راه حل شرکت 
چهار س��والی اس��ت که در اين مقاله در مورد داس��تان رش��د بلينكيست پاسخ 

داده می شود.
مديرعامل و بنيانگذار  Blinkist بلينكيست، هولگر سييم، ديدگاه ارزشمندی 
را در مورد رشد خدمات B۲C )تجارت بين کسب وکار و مصرف کننده( مبتنی بر 
اش��تراک ارائه داده است. بلينكيست خدماتی است که به کاربران اجازه می دهد 
در م��دت زمان ۱۵ دقيقه يا کمتر درس های کليدی کتاب های غيرداس��تانی را 

بخوانند يا به آنها گوش دهند.
اين ش��رکت به طرز قابل توجهی، س��رمايه گذاری ها را افزايش داده است و از 
زمان تغيير آنها به مدل اش��تراکی در پايان س��ال ۲۰۱3 به طور پيوسته در حال 
رشد بوده اس��ت. اکنون، بلينكيست تبديل به يكی از استارت آپ های اروپا شده 

است که سريع ترين رشد را داشته است.
چگونه بلینکیست به این رشد رسیده است؟

بلينكيس��ت درواقع در مورد هر موضوعی اس��ت که به م��ردم برای يادگيری 
الهام می بخش��د. در عصر حاضر به دليل وجود بي��ش از حد اطالعات، يادگيری 
در زندگی روزمره س��خت تر و سخت تر می ش��ود. هدف بلينكيست اين است که 

با درنظرگرفتن دو عامل زمان و اطالعات، يادگيری را برای افراد راحت تر کند.
کتاب ه��ای غيرداس��تانی يك��ی از مهم ترين منابع دانش اس��ت. بلينكيس��ت 
بينش های کليدی کتاب های غيرداس��تانی را در فرمتی جمع آوری می کند تا به 
اي��ن روش افراد بتوانند به راحتی آنها را بخوانند يا به آنها گوش دهند. از آنجايی 
که کاربران در يك چشم به هم زدن می توانند به اطالعات الزم دسترسی داشته 

باشند، اين فرمت چشمك ناميده شده است.
در اين اپليكيشن، هر چشمك يك پيام کليدی از يك کتاب را نشان می دهد 
ک��ه خواندن يا گوش دادن به هر پيام کليدی يك دقيقه و نيم زمان می برد. هر 
کتاب معموالً شامل ۱۰ چشمك است، بنابراين کاربران می توانند هر کتاب را در 

حدود ۱۰ الی ۱۵ دقيقه مطالعه کنند يا گوش کنند.
2فایده اساسی بلینکیست برای کاربران:

اولين فايده: بلينكيس��ت به مردم انگيزه می دهد تا مطالعه را ش��روع کنند و 
از اين طريق می توانند به  راحتی کتاب های بيش��تری بخوانند. آنها می توانند در 
م��ورد موضوع ه��ای مختلف فقط با خواندن چش��مك ها در ۱۵ دقيقه، اطالعات 

به دست آورند.
دومين فايده: ديگر الزم نيس��ت که کاربران س��اعت ها برای خريد يك کتاب 
زم��ان خود را صرف کنن��د و همچنين به خواندن کتاب خريداری ش��ده متعهد 

ش��وند. با استفاده از بلينكيست می توانند مباحث موردنظر خود را انتخاب کنند 
و بع��د از پيدا کردن موضوع مورد عالقه خود، مطالعات عميق تر و بيش��تری در 
مورد آن داش��ته باشند. همچنين در صورت لزوم می توانند به سراغ نسخه کامل 
کتاب مورد عالقه خود بروند. مطمئنا در اين ش��رايط مطالعه نسخه کامل کتاب 
برای کاربران بس��يار آس��ان تر و کارآمدتر می ش��ود و با آگاهی بيش��تری آن را 
می خوانند، زيرا از قبل می دانند که به دنبال چه چيزی هس��تند و چرا آن کتاب 
را انتخ��اب کرده اند. حتی اگر چش��مك های کتابی آنقدر ب��رای کاربری جذاب 
نباش��د که به دنبال نس��خه کامل آن برود، باز هم اطالعات جديدی به او اضافه 
می کند که می تواند در زندگی خود از آنها استفاده کند. به عنوان مثال چگونه با 
انجام دادن يك دقيقه مديتيش��ن در هر روز صبح می توانيم بيشتر بر ذهن خود 

کنترل داشته باشيم.
برخی فكر می کنند بلينكيست کتاب های غيرداستانی را در ۱۵ دقيقه خالصه 
می کند و اين باعث سردرگم شدن بيشتر کاربران می شود، اما واقعيت اين است 
ک��ه مردم به طور کل��ی کتاب های بلند را کمتر می خوانن��د و کتاب های کوتاه تر 
را بيش��تر ترجيح می دهند. هر کس��ی می تواند به  راحتی اين جمله را بگويد که 
متاسفانه س��رانه مطالعه در کشور پايين اس��ت، اما واقعا کسی هست که بتواند 
کاری برای حل اين مشكل انجام دهد. بلينكيست راه دوم را انتخاب کرده است. 
اين اپليكيش��ن در قالب های کوتاه مطالب جالبی به کاربران خود ارائه می دهد و 

از  اين طريق به تدريج مردم را به سمت مطالعه سوق می دهد.
مش��تريان بلينكيست طيف گسترده ای از افراد را ش��امل می شود. تعدادی از 
مشتريان به دنبال محتوای خاص هستند تا بتوانند در زندگی شخصی و حرفه ای 
خود رش��د کنند و زندگی ش��ادتر و موفق تری داشته باش��ند. از طرفی بعضی از 
مش��تريان فقط کنجكاو هستند. اين دسته از مشتريان بدون هدف خاصی يا به 
عبارتی بهتر ش��دن در موضوعی خاص، تنها می خواهند موضوعات جديدی ياد 

بگيرند و به دنبال اين هستند که ديدگاه های جديدی را به دست آورند.
مدل تجاری بلينكيست، يك مدل اشتراک مصرف کننده است. افراد می توانند 
در ابتدا به  صورت رايگان در آن ثبت نام کنند و به  صورت آزمايش��ی از آن برای 
م��دت محدودی اس��تفاده کنند. پس از آن در صورت تماي��ل به ادامه عضويت، 
هزينه س��االنه ای بين ۵۰ تا 8۰ دالر می پردازن��د. اين هزينه باتوجه به محتوای 

انتخابی و ويژگی های آن برای هر کاربر متفاوت است.
معیار بلینکیست

کسب سود، موتور رشد بلينكيست است. کسب درآمد برای رشد هر اشتغالی 
با س��رعت ثابت الزم اس��ت و اگر اش��تغالی بخواهد به کار خود ادامه دهد، بايد 
درآمدش بيشتر از هزينه هايش باشد، بنابراين هزينه خريد مشتری يا هزينه هر 

مشتری خريداری شده مهم ترين معيار برای بلينكيست است.
يك قانون کوچك برای داش��تن رش��دی پايدار اين است که اگر نسبت هزينه 
خريد مش��تری )CAC( به ارزش طول عمر  )LTV( يك به س��ه باشد، بايد از 

LTV مراقبت ش��ود. با اين حال از نظر بلينكيس��ت، تمرکز روی CAC بسيار 
مهم تر اس��ت، زيرا اين معيار می تواند به روش��ی بسيار آس��ان تر و سريع تر تأثير 
بگذارد. در صورتی که اگر بر LTV تمرکز شود، برای رسيدن به نتايج قابل توجه 
بايد زمان بيش��تری صرف کرد. البته قيمت گذاری عاملی است که می تواند برای 
تغيير چشمگير LTV تأثير مقطعی داشته باشد، اما برای افزايش بقا بايد زمان 

زيادی صرف شود تا بتوان ارزش طول عمر را افزايش داد.
در مقابل، حساس��يت تغييرات نس��بت به CAC بس��يار بيشتر است و نتايج 
بسيار سريع تر به دست می آيد. به عنوان مثال اگر CAC پنج درصد کاهش پيدا 

کند، تأثير بسيار بيشتری در سودآوری کسب و کار خواهد داشت.
بلينكيس��ت زمان زيادی را صرف تمرکز روی افزايش مش��ارکت کرده اس��ت. 
به عنوان يك بنيانگذار و به عنوان فردی که چش��م انداز آينده اش ترغيب مردم به 
افزايش يادگيری است، هميشه سعی داشته است که محصولی را عرضه کند که 
مردم بيشتری را جذب کند و به آنها برای مطالعه و يادگيری بيشتر کمك کند. 
درحالی که هنوز هم به اين بينش متعهد اس��ت و سعی دارد با استفاده از کمك 

سرمايه گذاران و مشاوران، محصول خود را بهتر و جذاب تر کند.
لحظه  تغییر

وقتی بلينكيس��ت کار خود را ش��روع کرد، در ابتدا فق��ط در بازار های آلمان 
خدم��ات خ��ود را به مردم ارائه می کرد و به مش��تريان خود عالوه بر اش��تراک، 
خري��د يك زمانی را هم پيش��نهاد می داد. عالوه بر اي��ن، امكان رديابی موقعيت 
مكانی مش��تريان هم وجود نداشت و بنابراين نمی توانس��ت رفتار کاربران را در 

اپليكيشن ها يا داده های اختصاصی را رديابی کند.
در پايان سال ۲۰۱3 ايجاد تغيير در دو مورد منجر به تغيير کل موضوع شد. 
مدلی اش��تراکی در س��طح جهانی راه اندازی شد و در همان زمان به  جای اينكه 
فقط روی ويژگی های محصول کار کند، ش��روع به س��اختن يك استك رديابی 

مناسب کرد.
م��دل اش��تراکی باعث افزايش مش��تريان به روش��ی قابل پيش بينی تر ش��د. 
همچني��ن داده های مربوط ب��ه موقعيت های مكانی و اس��تفاده از آنها، منجر به 
بهبود قابل توجه بازاريابی و تالش های محصول ش��د و به اين ترتيب توانستند با 
اطمينان بيشتری روی کانال های قبلی بازاريابی کار کنند. عالوه بر اين، مواردی 
که در بازاريابی و محصول مؤثر نبودند، شناس��ايی ش��دند و حذف آنها باعث شد 

بازاريابی و محصول بهبود پيدا کنند.
راه حل

هنگام��ی که بلينكيس��ت تمرکز خود را به CAC تغيير داد، زمان بيش��تری 
را ب��رای آزماي��ش ويژگی ها و حساس��يت آنها به تغييرات ص��رف کرد که باعث 
فعال سازی کاربران جديد بيشتری شد. کاربران فعال آن دسته از کاربرانی بودند 
که از طريق چش��مك ها مطالعه کتابی را ش��روع می کردند و البته آن را به پايان 
می رس��اندند. درواقع اگر کاربری در بلينكيس��ت ثبت نام کرده باش��د و کتابی را 

مطالعه نكرده باش��د، به عنوان کاربر فعال شناخته نمی شود و نمی تواند مشترک 
بلينكيست شود.

به عنوان مثال بلينكيس��ت برای افزايش نرخ فعال سازی خود به کاربران اجازه 
داد ت��ا عالي��ق خود را در هنگام ورود به سيس��تم انتخاب کنن��د. به اين طريق 
هر کاربری محصول را به صورت ش��خصی سفارشی س��ازی می ک��رد و از طرفی 
بلينكيست هم توانست به هر کاربری کتاب های مربوط به خودش را نشان دهد. 
با استفاده از اين روش کاربران بيشتری مطالعه کتاب ها را به پايان می رساندند.

مورد ديگر که تأثير بس��يار خوبی داش��ت، درواقع خارج از اپليكيش��ن بود و 
تمرکز آن بر اولين ايميلی بود که کاربران پس از ثبت نام دريافت می کردند.

بلينكيس��ت بسياری از مفاهيم مختلف ايميل را آزمايش کرد تا بتواند ايده  ای 
را پيدا کند که کاربران برای شروع عادت يادگيری با بلينكيست هيجان و انگيزه 

زيادی داشته باشند.
م��وارد ديگری مانند اولين تم��اس با کاربر از طريق تبليغ��ات در فيس بوک، 
پيام رسانی در اپ استور، تجربه ورود به سيستم محصول، تجربه ايميل و بسياری 
از تغييرات کوچك ديگر توانستند از طريق افزايش نرخ فعال سازی و نرخ تبديل، 

CAC را کاهش دهند.
ام��كان صحبت کردن کارب��ران با يكديگر، موضوعی ديگ��ر بود که CAC را 
تحت تأثير قرار داد و به اين ترتيب مشتريان را حفظ کرد و آنها را به کاربران و 
مشتريان وفادار بلينكيست تبديل کرد. به اين صورت که اگر کاربری در هر ماه 
پنج کتاب را از طريق بلينكيس��ت مطالعه کند، اين ش��انس را دارد که بتواند در 

مورد آنها صحبت کند. اين موضوع نيز باعث کاهش CAC شد.
اما نكته مهم اين اس��ت که وقتی تيمی کوچك هس��تيد و محصولی عالی را 
س��اخته ايد، در ابتدا بيش��تر روی موضوعاتی متمرکز شويد که نتايج سريع تری 
می دهن��د. از طرفی هرگز اجازه ندهيد که اين موضوع باعث ش��ود در بلندمدت 
محصولی بهتر از محصول ش��ما س��اخته شود و به محض بزرگ شدن تيم خود، 
می تواني��د عالوه بر معيارهای تبديل فوری بر معيارهای تبديل طوالنی مدت نيز 

تمرکز داشته باشيد.
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افرادی که هميشه ناراحت هستند و احساس بدبختی می کنند، کارهايی 
را انجام می دهند که باعث می ش��ود در زندگی با شكس��ت های فراوانی رو 
به رو ش��وند برای آشنايی با اين کارها و اجتناب از انجام آنها در ادامه با ما 

همراه باشيد.
افراد شاد برای شادی تالش نمی کنند. آنها به دنبال شادی نيستند. افراد 
شاد، شادی را قسمتی از زندگی می دانند که با آن به بهترين نحو می توانند 
زندگی کنند. افرادی که به طور مداوم ناراحت هس��تند به نظر می خواهند 
ناراحتی خود را برطرف کنند که با اين کار اصل ماجرا را از دست می دهند. 
نمی توان به دنبال ش��ادی دويد، نمی توان آن را پيدا کرد و حتی نمی توان 
آن را درک ک��رد. زمانی ش��اد بودن اتفاق می افت��د که هر چيزی در جای 

خود باشد.
ش��ما بدون درس��ت کردن خوِد درونی خام��وش و خفته تان نمی توانيد 
ناراحتی خود را رفع کنيد؛ از درون بيدار شده و تغييری ايجاد کنيد. شادی 
و خوش��بختی به طور کامل به عملكردها، انتخاب ه��ا و در نهايت افكار ما 
بس��تگی دارند. شما به اندازه ای احساس شادی و خوشبختی می کنيد که 
ذهن تان به ش��ما اجازه  می دهد. افكار خود را تنظيم کنيد و ذهن خود را 

گسترش دهيد و ظرفيت خود را برای داشتن حسی بهتر تقويت کنيد.
در ادامه می خواهيم به ۱۰ کاری که افراد هميشه ناراحت انجام می دهند 

و روش های بهبود زندگی شان بپردازيم.
1. آنها از زندگی دیدگاه غریبانه ای دارند

افراد غمگين و ناراحت قبل از اميد داشتن برای وجود فرصت در کاری، 
غيرممكن بودن آن کار را می بينند. اين نوع سيستم اعتقادی مانند »افراد 
نمی توانند تغيير کنند«، »اين قابل حل نيس��ت« و يا »کار تو تمام ش��ده 
اس��ت« خود محدودکننده هس��تند. تمام اين عقايد به دليل ترس وجود 
دارند؛ اين ترس مانع ش��ما برای انتخاب راه های جايگزين، امتحان راه های 
جديد، يافتن راه حل و حل مشكل می شود. اين نوع تفكر افراد، آنها را از پيدا 

کردن پتانسيل واقعی خود باز می دارد.
»وجود ش��ادی در زندگی ش��ما به کيفيت افكارتان بس��تگی دارد.« –

مارکوس اورليوس
يك ذهن بسته نمی تواند به طور مؤثر به حل مشكالت بپردازد، پس برای 
رسيدن به شادی و خوشبختی تمام اعتقادات غريبانه خود را دور انداخته و 

به جای آن ذهنی باز داشته و مثبت بينديشيد.
2. آنها در مشکالت خود گیر می کنند و مخالف تغییر هستند

افراد به يك وقفه از فش��ارهای زندگی خود نياز دارند؛ برای مثال گاهی 
می خواهند بيشتر بخورند و کمتر ورزش کنند در اين زمان است که آنها به 
جای يك شرکت کننده در زندگی تبديل به يك تماشاگر می شوند. تغيير 
به معنای کار اس��ت، به معنای رنج کش��يدن است، به معنای خارج شدن 
از منطقه آرامش و حتی به معنای از دس��ت دادن کمی از کنترل خويش 
اس��ت؛ با اين حال، مهم است که تغيير را تمرين کنيد، حس ترس و غلبه 
بر آن را تجربه کنيد، زيرا در اينجاس��ت که شادی و خوشبختی به سمت 

ش��ما می آيند. اين امر زمانی به وقوع می پيوندد که ش��ما متمرکز بر پيدا 
کردن خوشبختی نيستيد، بلكه متمرکز بر غلبه بر يك ترس  هستيد. رشد 
و تكامل يك فرد وقتی ممكن اس��ت که رضايت و موفقيت باعث شادی و 
خوشبختی شوند. ما انتظار داريم که بدون پيشرفت شخصی و بدون انجام 
کاری خوشبخت و شاد شويم. غم و بدبختی يكی از نشانه های جلوگيری از 
اين پيشرفت است. پس فعال باشيد و زندگی خود را در دستان خود بگيريد.

»تغيير باورنكردنی در زندگی شما زمانی اتفاق می افتد که شما تصميم بر 
کنترل کاری که انجام می دهيد به جای کنترل کاری که انجام نمی دهيد 

بگيريد.«  -استيو مارابولی
3. آنها به اندازه کافی تالش نمی  کنند

غمگين و ناراحت بودن به معنای تسليم ش��دن است. اين انتخاب هر روز 
شماست که انتخاب کنيد کاری را انجام ندهيد. ما نياز داريم که عادت های 

جديد، روابط جدي��د، فعاليت های جديد، 
غذاهاي��ی جدي��د و دانش ه��ای جديد را 
امتحان کنيم. ما ني��از به تالش برای پيدا 
ک��ردن خود در هر مرحله ای از زندگی مان 
داري��م. ما بايد تالش کني��م تا در بهترين 
حالت خود باشيم. ما بايد برای به کارگيری 
اين کارها تالش کنيم. خوشبختی و شادی 
در پيدا کردن اشتياق است. اشتياق همان 
چيزی است که به قدری عاشق آن هستيد 
که باعث رنجش شما می شود. افراد غمگين 
و ناراحت زود تسليم می شوند. آنها به خود 
اعتبار نمی دهند و قبل از کس��ب افتخار، 
کنار می کش��ند. هنگامی که می دانيم چه 
کاری از دس��ت مان برمی آيد، اين دانستن 
برای تالش بيش��تر به م��ا اعتماد به نفس 

بيشتری می دهد.
»شجاعت هميش��ه فرياد نمی زند گاهی شجاعت همان صدای کوچكی 
اس��ت که در آخر روز به ما می گويد من ف��ردا دوباره تالش خواهم  کرد.« 

–ماری آن رادماچر
4. آنها خود را دوست ندارند

اين دس��ته از افراد س��ريع نتيجه گيری می کنند؛ »من چه آدم احمقی 
هس��تم« و يا »من فرد بدی هس��تم«. ش��ما برای ش��اد بودن و احساس 
خوشبختی بايد با خودتان مهربان باشيد و اين امر با توقف توهين کالمی 
به خود آغاز می ش��ود. خوش��بختی از اعتماد به نفس و باور به خود نشأت 
می گيرد. زمانی که خويشتن را دوست نداشته باشيد نمی توانيد خوشبخت 
باشيد. هنگامی که خود را دوست نداريد ديگران نيز اين را حس می کنند 
و آنها نيز شما را دوست نخواهند داشت. چيزی را که می خواهيد در محيط 

اطراف خود به دست آوريد ابتدا از درون خود آغاز کنيد.

»ش��ما ش��جاع تر از آنچه باور داري��د، قوی تر از آنچه ب��ه نظر می آييد و 
باهوش تر از آنچه که فكر می کنيد هستيد.« ای.ای. ميالن

شرايط شما محصول افكارتان و چگونگی رفتار با خودتان است. آن گونه با 
خود رفتار کنيد که با شخصی که دوست داريد رفتار می کنيد.

۵. آنها مسائل تاریک و افسرده کننده را می خوانند، نگاه می کنند 
و می شنوند

مسائلی به س��ادگی اخبار می توانند ذاتاً افسرده کننده باشند. زمان هايی 
وج��ود دارند که می خواهيم ع��ذاب و غم و اندوه دنيا و انس��ان های ديگر 
را بش��نويم. ما خود را طوری برنامه ريزی می کنيم که باور داش��ته باشيم 
زندگی ما در مقايس��ه با داس��تان های هولناکی که می شنويم بسيار بهتر 
است، اما مشكل اين است که ما در حال آلوده کردن ذهن خود برای جذب 
همان مسائل هولناک هستيم. آهنگ های عاشقانه  غمگين زيبا هستند اما 
آيا آهنگ هايی که ب��ه آن گوش می دهيد 
و وضعي��ت رابطه های ش��ما به هم مرتبط 
نيس��تند؟ اگر خود را در معرض مس��ائل 
خن��ده دار و ش��اد قرار دهيم چ��ه تأثيری 

خواهد داشت؟
»انسان ها به اندازه ای که می خواهند شاد 

و خوشحال هستند.« آبراهام لينكلن
ذهني��ت خود را تغيي��ر دهيد و تصميم 
بگيريد که چه احساس��ی داش��ته باشيد. 
اطراف خود را از مسائل شاد سرشار کنيد.
6. آنها به تفکرات دیگران اهمیت 

می دهند
غيرممكن است خوشحال و خوشبخت 
باش��يد اگر وق��ت خود را ص��رف تفكر به 
قضاوت ه��ای ب��ی ارزش اطرافي��ان کنيم. 
تفك��رات خود را بيابيد و تنها به آن اهميت دهيد. در عقايد خود محكم و 
پايبند باشيد تا زمانی که ديگران شما را قضاوت کردند بتوانيد با اعتماد به 
نفس بمانيد. خودآزمايی و درون گرايی بزرگی برای کشف خوِد حقيقی نياز 

است بنابراين زمان خود را با اهميت دادن به تفكرات ديگران هدر ندهيد.
»با خود روراست باشيد در اين صورت هيچ وقت شكست نخواهيد خورد.« 

بياستی بويز
7. آنها دفاعی زندگی می کنند

افراد هميشه ناراحت تالش نمی  کنند اتفاقات خوب برای شان بی افتد. با 
زندگی به صورت دفاعی خوش��بختی به دست نمی آيد. مسائل را شخصی 
نكنيد، حقيقت را همان طور که هس��ت بپذيريد و روش های کنار آمدن با 

آنها را بياموزيد.
»زندگی مجموعه ای از تغييرات طبيعی و غيرمنتظره اس��ت؛ در مقابل 
اي��ن تغييرات مقاومت نكنيد زيرا با اين کار فقط غم و اندوه در خود ايجاد 

می کنيد. بگذاريد واقعيت، واقعيت باقی بماند. بگذاريد مسائل آن گونه که 
می خواهند به صورت طبيعی پيش بروند.« الئو تسو

از ريس��ك کردن، خالق بودن و کار کردن روی چيزی اس��تقبال کنيد 
زيراکه دستاوردهای کوچك اعمال تهاجمی عظيم محسوب می شوند.

8. آنها دارای شور و اشتیاق اما لجباز هستند
اف��راد ناراحت و غمگين می خواهند کارها را به روش خود انجام دهند و 
زمانی که پيشنهاد هايی در اين زمينه دريافت می کنند به آنها توجهی ندارند 
و حتی سرکشی را پيش می  گيرند بسياری از اوقات اين غرور آنهاست که 
موجب اين رفتار می ش��ود. غرور نيز يكی ديگر از موانع خوش��بختی تلقی 
می شود. غرور نياز به شكسته شدن دارد، خوشبختی در خودخواه نبودن و 
نداشتن غرور است. آنها بايد از ايده ها و راه حل های جايگزين استفاده کنند 

و اگر روشی موفقيت آميز نبود، رويكرد ديگری را پيش بگيرند.
»ب��رای تقويت خود تغيير الزم اس��ت، برای به کمال رس��يدن تغييرات 

متعدد الزم است.« وينستون چرچيل
متواضع بودن کليد خوش��بختی است. اگر خواهان نتيجه  خوب هستيد 

روش های ديگری را نيز امتحان کنيد.
9. آنها به راحتی فراموش نمی کنند

رابطه های سمی، خاطرات ناگوار، گذشته، تعلقات مادی، پروژه های ناتمام، 
کارهای ناتمام، احساس��ات، کينه ها و ... تجربيات گذشته هستند که بايد 
به فراموش��ی سپرده ش��وند تا از اين طريق بتوان خاطرات جديد و زيبا به 

وجود آورد.
»همه تغييرات حتی برای آنكه بيشتر اشتياق داريد، غم و اندوه به دنبال 
دارند به اين دليل که بخشی از خودمان را در اين تغييرات بر جا می گذاريم؛ 
هر شخصی برای ورود به زندگی تازه بايد در زندگی قبلی بميرد. «  آناتول 

فرانس
برای باز ش��دن دری تازه در قبلی بايد بس��ته ش��ود. گذشته را فراموش 
نكردن و به جای آينده به گذش��ته نگاه کردن مانع پيشرفت و خوشبختی 
می ش��ود. بهترين اتفاقات برای اش��خاصی می افتند که گذشته را فراموش 
کرده اند. گذش��ته را رها کنيد تا بدون هيچ تالشی مسائل در جای درست 

خود قرار بگيرند.
1۰. آنها بسیار جدی هستند

اگر قادر به پيدا کردن حس ش��وخ طبعی در ش��رايط و تالش های خود 
نيستند پس زندگی را بسيار جدی گرفته ايد. خنديدن به خود و ديگران را 
بياموزيد. يك قدم به عقب برگرديد و نفس عميقی بكشيد و به کل قضيه 
توجه کنيد. آن شخصی نباشيد که برای انجام کاری بسيار تالش می کند. 
خودشيفتگی زمانی رخ می دهد که بپنداريد خصوصيات و ويژگی های شما 
سبب سربلندی و خشنودی می شوند. متواضع بودن را بياموزيد و کمك های 
ديگران را رد نكنيد. زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهيم اين قدر جدی 

باشيم.
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چگونه اخراجی حرفه ای داشته باشیم

اگرچ��ه همواره توصيه می ش��ود که از اخراج کردن عضوی از تيم ش��رکت خودداری ک��رده و آن را به 
عنوان آخرين راه حل مدنظر قرار دهيد، با اين حال در واقعيت اين اقدام در بس��ياری از ش��رايط ضروری 
خواهد بود. برای مثال اگر يك کارمند ناهماهنگ و ضعيف را داريد، اين امر بر روی س��اير افراد ش��رکت 
ني��ز تاثير منفی ای را به همراه خواهد داش��ت. به همين خاطر ضروری اس��ت ت��ا دقيقا بدانيد که در چه 
موقعيت هايی بايد دس��ت به چنين تصميمی بزنيد، با اين حال بنا بر نظرس��نجی های انجام شده، بيش از 
نيمی از کارآفرينان در کشورهای پيشرفته، از اصول يك اخراج حرفه ای آگاه نبوده و اين امر باعث می شود 
تا با مش��كالت بسياری مواجه ش��وند. فراموش نكنيد که اگرچه اخراج کردن افراد حق مديريت محسوب 
می شود، با اين حال اگر به صورتی اصولی انجام نگيرد، بدون شك تصوير ذهنی بدی از شما شكل خواهد 

گرفت. در همين راستا به بررسی چهار اقدام ضروری برای اخراج افراد خواهيم پرداخت. 
1-فرصت دهید

شما بايد قبل از اخراج يكی از اعضا، فرصت کافی برای تغيير اوضاع را به وی داده باشيد. اين امر باعث 
خواهد ش��د تا همگان حق را به ش��ما داده و اين تصميم را شخصی تلقی نكنند. به همين خاطر ضروری 
اس��ت تا ضمن بيان ايرادها، به افراد يك زمان طاليی اختصاص دهيد تا فرصت تغيير را داش��ته باش��ند. 
بدون ش��ك اگر فرد بتواند ش��رايط را بهبود بخشد، ش��ما ديگر به اخراج وی نيازی نخواهيد داشت و اين 
امر به معنای صرفه جويی در وقت و هزينه ش��ما خواهد بود. نكته ای که بايد به آن توجه داش��ته باش��يد 
اين است که يك کارمند جديد، به زمانی در حدود يك ماه نياز خواهد داشت تا با فرهنگ کاری شرکت 
ش��ما هماهنگی الزم را پيدا کند. به همين خاطر نيز توصيه می-ش��ود تا اقدام اوليه ش��ما، تالش برای 
بهبود اوضاع باش��د. در نهايت اين نكته را فراموش نكنيد که ش��ما بايد به مانند يك مربی دلسوز، به فرد 
در معرض اخراج کمك کنيد. اين امر باعث خواهد ش��د تا همگان از ش��ما به عنوان يك مدير اخالق گرا 

و حرفه ای ياد کنند. 
2-شرایط را بسنجید 

ش��ما باي��د به خوبی بداني��د که خالی ماندن يك جاي��گاه حتی برای يك روز کاری، ممكن اس��ت چه 
عواقبی را به همراه داشته باشد. به همين خاطر ضروری است که قبل از اخراج کارمند، گزينه هايی برای 
جايگزينی وی مدنظر داشته باشيد و پيش بينی های الزم را انجام دهيد تا شرکت با مشكلی جدی مواجه 
نش��ود. در نهايت اين امر که برای اخراج کارمندان قوانين مش��خصی وجود داشته باشد، باعث خواهد شد 
تا آنها بهانه ای نداش��ته باش��ند. برای مثال ممكن اس��ت يك کارمند بی اطالعی را به بهانه ای تبديل کند، 
با اين حال اگر رفتارهای منجر به اخراج را از مدت ها قبل اعالم کرده باش��يد، بدون ش��ك نه تنها درصد 
اخراجی ها با کاهش��ی چش��مگير مواجه می ش��ود، بلكه ديگر هيچ گونه اعتراضی برحق نخواهد بود. نكته 
ديگری که بايد به آن توجه داش��ته باش��يد اين اس��ت که برخی از کارمندان به علت وجود يك مش��كل 
جدی، برخالف ميل خود با تغييراتی منفی مواجه می ش��وند. بدون شك اگر عملكرد کارمندان خود را به 
صورت مداوم مورد ارزيابی قرار دهيد، امكان پيش��گيری از کاهش ش��ديد سطح کاری امكان پذير خواهد 
بود. اين امر درس��ت به مانند تش��خيص يك بيماری است که اگر زود انجام شود، امكان پيشگيری فراهم 
خواهد بود. درواقع اگر حتی يك کارمند روندی نزولی را پيدا کرده است، الزم است تا در شيوه مديريتی 

خود نيز بازنگری داشته باشيد. 
3-در پیدا کردن شغلی دیگر کمک کنید 

بدون ش��ك ش��ما به عنوان مدير يك شرکت، با مديران شرکت های ديگر ارتباطاتی را داريد. تحت اين 
ش��رايط شما می توانيد به کارمند خود کمك کنيد تا س��ريعا شغلی ديگر را پيدا کند. فراموش نكنيد که 
بسياری از افراد صاحب خانواده بوده و حتی سپری کردن يك ماه بدون درآمد، می تواند زندگی آنها را با 
مخاطره ای جدی مواجه س��ازد. به همين خاطر از مدت ها قبل تحقيقات الزم را انجام داده و چند گزينه 
را در اختيار کارمند اخراجی قرار دهيد. همچنين توجه داشته باشيد که مقدمه چينی قبل از اخراج بسيار 
مهم خواهد بود. بدون شك افراد در هنگام شنيدن خبر اخراج شدن، احساس ناراحتی شديدی را خواهند 
داش��ت. به همين خاطر نحوه بيان آن بس��يار مهم خواهد بود. نكته ديگری که بايد به آن توجه داش��ته 
باش��يد اين اس��ت که بايد با مدرک تمامی داليل خود را برای اخراج اعالم کرده و در نهايت از تالش های 

انجام شده تشكر کنيد. 
4-سرعت عمل داشته باشید 

به محض آنكه کارمند از اخراج خود آگاهی پيدا کرد، ديگر نبايد به هيچ قس��متی از ش��رکت دسترسی 
داش��ته باش��د. در غير اين صورت ممكن اس��ت در تالش برای انجام اقدامی تالفی جويانه باشد. به همين 
خاطر ضروری اس��ت تا رمز سيستم، فايل های مهم، اطالعات و هر چيزی که برای شرکت ارزشمند است 
را از قبل از دس��ترس خارج کرده باشيد. همچنين حضور وکيل شرکت کمك خواهد کرد تا همه چيز بر 
طبق قوانين جلو برود. در نهايت اين امر که وظايف فرد اخراج ش��ده را تا زمان اضافه ش��دن نيروی جديد 
به صورت درس��ت تقس��يم کنيد، باعث می ش��ود تا در روند انجام کارها با مش��كلی مواجه نشويد، با اين 
حال توجه داش��ته باش��يد که اين ش��رايط نبايد بيش از حد طوالنی شود. در غير اين صورت با نارضايتی 
کارمندان مواجه خواهيد شد. همچنين برگزاری يك جلسه و اعالم همگانی داليل اخراج نه تنها باعث رفع 

سوءتفاهم های احتمالی می شود، بلكه اخطاری برای سايرين نيز خواهد بود. 
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ش��غلی که با آن احس��اس خوش��بختی نمی  کنيد را ترک کنيد، روياها و اشتياق های خود را دنبال 
کرده و از زندگی کمال اس��تفاده را ببريد. اين موارد به ظاهر کليشه ای، توصيه هايی هستند که اغلب 

در وب سايت های انگيزشی و الهام بخش مشاهده می کنيد؛ اين گونه نيست؟
آي��ا دلي��ل تكرار آنها را می دانيد؟ تم��ام اين توصيه های تكراری دليل خاص��ی دارند؛ اغلب به  اين 
دليل که اين توصيه ها برای بهبود زندگی و بهبود رش��د ش��خصی شما ارزشمند هستند، مورد تأکيد 

قرار می گيرند.
درحالی که ما نيز از اينكه شما شغل خود رها کرده و به دنبال روياهای خود برويد دفاع می کنيم، 
برخی مس��ئوليتی هايی نيز وجود دارند که بايد از آنها آگاهی داش��ته  باش��يد؛ ما نمی خواهيم که شما 

دست به کار نادرستی بزنيد. برای ترک کردن شغل خود بايد:
• به مقدار سه الی شش ماه برای هزينه های احتمالی و اورژانسی پول کنار بگذاريد.

• احتمال اينكه شغل تان شما را به رويای تان متصل کند را در نظر داشته  باشيد.
• از همين حاال، به رويای خود به صورت عينی نگاه کنيد و ببينيد که چگونه می توانيد رويای خود 
را به يك منبع پايدار درآمد تبديل کنيد. بعد از انجام توصيه های ما اگر از ترک ش��غل تان و رفتن به 
دنبال روياهای تان اطمينان داريد، در اينجا می خواهيم به هفت دليل برای وادار کردن ش��ما و انگيزه 

 دادن به شما برای اين جهش بزرگ اشاره  کنيم.
1. شما زندگی خود را کنترل می کنید

رويای خود را بسازيد يا شخص ديگری شما را استخدام می کند تا رويای او را بسازيد.
وقت��ی ک��ه در نهايت ش��غل خود را ره��ا می کنيد ديگر هي��چ مديری، مقررات ش��رکتی و يا هيچ 
محدوديت کاری برای شما وجود ندارند؛ تنها آزادی برای تعقيب رويايی که کامال مشتاق آن هستيد، 
وجود دارد. اغلب اوقات، ممكن اس��ت کار رويايی شما اصال وجود نداشته  باشد، بنابراين شما خودتان 

بايد آن کار را ايجاد کنيد.
2. شما برای رشد حس مسئولیت پذیری خود فرصت بیشتری خواهید داشت

از آنجا که شما قصد داريد رئيس خودتان باشيد، بايد کامال مسئوليت آنچه برای سرنوشت تان اتفاق 
می افتد را به عهده بگيريد، بنابراين ش��ما برای انجام فعاليت های مربوط به کار رويايی خود بيش��تر 
درگير خواهيد بود، با اين کار شما ياد می گيريد که در کارهای خود مصمم بوده، پول خود را افزايش 
داده، خود را باال کشيده و مسئوليت تصميم گيری های خود را به عهده بگيريد و پاسخگوی آنها باشيد.
3. احساس رضایت زمانی به شما دست می دهد که کاری را که عاشقش هستید 

انجام  دهید
درس��ت همانند خوشبختی که با تبديل شدن به ش��خصی که دوست داريد باشيد، ايجاد می شود؛ 
احس��اس رضايت نيز تنها از طريق اشتياق شما به کاری که انجام می دهيد، حاصل می شود. احساس 
رضايت فقط به جنبه مادی محدود نيس��ت؛ بلكه می تواند همان احس��اس رضايت و س��عادتمندی از 

تغيير دنيا به شيوه خودتان نيز باشد.
4. سخنان بیهوده و ناامیدکننده را فراموش کنید؛ شما هر روز بیشتر از دیروز 

قدرت می گیرید
ش��ما به دليل عاش��ق کاری بودن اش��تياق داريد که کارهای بزرگی انجام  دهيد. ديگر وقت خود را 
برای راضی نگه داش��تن رئيس تان هدر ندهيد، وقت خود را س��ر کنار آمدن با همكاران بدجنس هدر 
ندهيد و همچنين وقت خود را برای گزارشاتی که هرگز خوانده نمی شوند نيز هدر ندهيد، تنها برای 

انجام کاری که برای شما اهميت دارد، يك توانمندسازی خالص داشته  باشيد.
۵. از اما و اگرها رهایی پیدا می کنید

بدون هيچ گونه تأسفی در پايان، شما برای انجام کارها و رفتن به دنبال روياهايی که می توانستيد با خروج 
از کارتان به آنها دست يابيد، احساس ناراحتی و افسردگی نخواهيد کرد. شما با عواقب کارتان زندگی کرده 
و در حال حاضر از اين تجربه لذت می بريد. همانند اشخاصی که از اين جهش بيش از حد ترسيدند يا اينكه 

در انجام آن موفق  نبوده اند، نباشيد؛ اگر اين انتخاب، انتخاب درستی باشد، موفق خواهيد شد.
6. شما مهارت نوآوری و خالقیت خود را افزایش خواهید داد

ترک شغل و به دنبال اشتياق رفتن از قبيل شروع کسب و کار خود، نوشتن کتاب يا تأسيس يك فروشگاه، 
تمام حساب های بانكی و ذخاير احساسی شما را خالی خواهد کرد؛ با اين وجود چگونه می توانيد با مشكالت 

مقابله کرده و به جلو حرکت کنيد؟ شما بايد از هر چيزی که داريد استفاده  کرده و بر خود تكيه  کنيد.
7. شما در طول زمان موفق و مستقل می شوید

ش��ما در يك ش��ب موفق نخواهيد شد، اما يك ش��ب موفق خواهيد شد. اين جهش بزرگ را انجام 
 دهي��د، هر کاری ک��ه می توانيد را انجام داده و محدوديت های خود را کمتر  کنيد. موفقيت به معنای 
اين است که هر روز که بيدار می شويد کاری را که دوست داريد انجام  داده، با افرادی که دوست شان 
داريد وقت گذرانده و به ديگران برای رس��يدن به اين ه��دف کمك کنيد. زندگی خود را خودتان در 

دست  بگيريد يا ديگران زندگی شما را در دست می گيرند.
Lifehack/ucan :منبع

7 دلیلی که باید به خاطر آن از شغل تان استعفا داده و رویای خود را دنبال کنید

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: کارا گولدین  کارآفرين
مترجم: امیر آل علی


