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منابع مالی افزایش وام ازدواج از کجا تامین میشود؟
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با وجود اینکه پیش�نهاد مجلس برای افزایش وام ازدواج به
۱۵میلیون تومان با توجه به ش�رایط موجود چندان
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سهم هر ایرانی از پول نفت چقدر است؟

نعل وارونه
بر دردهای اقتصاد ایران

اقتصاد امن و چالشی
به نام فساد اداری

يلدا راهدار
عضو هيات
نمايندگان اتاق
بازرگاني ايران

در تعاریفی که از مفهوم یک
اقتصاد امن ارائه شده ،موضوع
شفافیت و سالمت اداری و مالی
به عنوان یک��ی از ارکان اصلی
مورد توجه قرار گرفته اس��ت.
سالمت اداری به این مفهوم که
اطالعات اقتصادی در دسترس
همه ش��هروندان قرار داشته و
ران��ت اطالعاتی وج��ود ندارد.
درنتیجه شفافیت کامل درآمد
و مزایای مسئوالن و کارمندان
و اس��تفاده از بانکه��ای
اطالعات��ی ،ناهنجاریهای��ی
نظی��ر ف��رار مالیات��ی ،اعمال
نف��وذ و تبان��ی در معام�لات
حکومتی ،رشوهخواری ،قاچاق،
پارتیبازی در استخدام و توزیع
ران��ت ،عم� ً
لا وج��ود نخواهد
داشت .در این یادداشت تالش
خواهد ش��د به بررسی جامعی
از فس��اد اداری به عنوان یکی
از موان��ع تحق��ق اقتص��اد امن
پرداخته شود.
رخ دادن فس��اد اداری در هر
شکل و زمینه که باشد ،مستلزم
وجود دو وضعیت اساسی است
که عبارتند از تمایل و فرصت؛
«تمایل» ب��ه ارتکاب
2
تخلف و...

پیشبینیها نشان میدهد درآمد حاصل از صدور نفت و میعانات گازی ایران در سال  1397حدود  53میلیارد
دالر برآورد میش��ود که در این میان ،س��هم هر ایرانی از این درآمد  662دالر و  50س��نت ،معادل  ۲۱۲هزار و
 ۵۵۲تومان در ماه خواهد بود؛ این در حالی است که مسئله سهم هر ایرانی از پول نفت سالهاست به دغدغهای
جدی در افکار عمومی ایران تبدیل ش��ده و لحاظ کردن یارانه تحت عنوان س��همی از درآمد نفت از سوی بخشی
از جامعه ایران از یک س��و و همچنین مانور برخی دیگر بر این مس��اله در قالب س��هم هر ایرانی از محل افزایش
قیمت فروش فرآوردههای نفتی سبب شده است تا سهمخواهی در این حوزه به مسئلهای جدی در ادبیات...
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ابعاد کالن بودجه و چشمانداز اقتصاد ایران در سال آینده به روایت مرکز پژوهشهای مجلس

در خودماندگی بودجه 97
3

بوکار
مدیریت و کس 
چرا باید در محل کار بیشتر مخالفت کنیم؟

درسهای کارآفرینی از کارآفرینان برتر دنیا

بازاریابی محتوا و روابط عمومی؛ دو روی یک سکه

تفاهمنامه تأمین مالی جمعی پروژههای دانشبنیان
میان سه وزارتخانه اقتصاد ،ارتباطات و کار امضا شد

تامین مالی جمعی برای کسبوکارهای دیجیتال
مشکل  75درصد واحدهای صنعتی کشور ،نقدینگی است

پیشنهاد وزیر صنعت برای تشکیل ستاد سرمایهگذاری
وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و تجارت با اش��اره
ب��ه اینک��ه رش��د اقتص��ادی کش��ور نیازمند
س��رمایهگذاری داخل��ی و خارجی اس��ت ،در
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
ته��ران پیش��نهاد کرد که س��تادی ب��ا عنوان
«جذب و س��اماندهی سرمایهگذاری» تشکیل
و فعال شود.
به گزارش ایرنا ،سیوششمین نشست ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی اس��تان تهران روز
گذش��ته با حضور محمد ش��ریعتمداری وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،محمدحسین مقیمی
استاندار تهران و همچنین فرمانداران و جمعی
از مدیرانکل دس��تگاههای اجرای��ی با هدف
بررس��ی مس��ائل اقتصادی و صنعتی اس��تان
تهران برگزار شد.
وزیر صنعت در این نشس��ت گفت :رسیدن
به رشد 8درصدی اقتصاد و 9درصدی صنعت،
مس��تلزم ج��ذب 770ه��زار میلی��ارد تومان
س��رمایه داخلی و خارجی در کشور است که
برای تحقق آن باید بیش از پیش تالش کنیم.
او ادامه داد :بررس��یهای انجام ش��ده نشان
میده��د ک��ه مش��کل 75درص��د واحدهای
صنعت��ی کش��ور ،کمبود نقدینگی و س��رمایه
در گ��ردش اس��ت .همچنین ق��رارداد جذب
40میلیارد دالر از طریق فاینانس و روشهای
دیگر با بانکهای مختلف دنیا تنظیم شده که
این منابع به زودی به چرخه اقتصادی کش��ور
تزریق میشود.
ش��ریعتمداری گف��ت :ق��رارداد 5میلی��ارد

دالری شرکت سرمایهگذاری خارجی با طرف
ایتالیایی از جمله این قراردادها با هدف جذب
منابع مالی و سرمایهگذاری خارجی در کشور
است.
وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت با بیان اینکه
تالش دشمن برای منزوی کردن اقتصاد ایران
شکست خورده ،ادامه داد :رشد صنعتی کشور
از منف��ی  10.8درص��د به مثب��ت 4.4درصد
رسیده که نشاندهنده موفقیت اقدامات انجام
ش��ده برای رش��د و توس��عه اقتصادی کشور
است .در همین ارتباط ،بیش از 2میلیارد دالر
سرمایه خارجی جذب شده که قدمی بزرگ و
البته ناکافی است.
ش��ریعتمداری تصری��ح ک��رد :از مجم��وع
85هزار واحد تولیدی کشور حدود یک هزار و
200واحد دارای مشکل هستند که 500واحد
از این تعداد در رکود به سر میبرند.
وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت با بیان اینکه
س��ال  ،97س��ال خوبی از نظر اقتصادی برای
کش��ور خواهد بود ،افزود :رش��د 17درصدی
مجوزهای صادره نش��انه امید برای گسترش و
جذب سرمایهگذاری در کشور است.
وی تأکید کرد :ریزش و رویش در واحدهای
صنعتی امری طبیعی اس��ت که اگر به اصالح
س��اختار مالی ،انسانی و زیرس��اختها منجر
شود ،بهطور قطع مفید خواهد بود.
وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت همچنین به
کارهای بیس��ابقه انجام شده در بخش معدن
کش��ور اش��اره و بیان کرد :برای نمونه ،تولید

88936651

کنس��انتره از 28میلیون تن در ابتدای فعالیت
دول��ت یازده��م ب��ه 56میلیون ت��ن و تولید
ف��والد از 22میلیون تن ب��ه 48میلیون تن با
6.5میلیارد دالر صادرات افزایش یافته است.
وی ب��ا بی��ان اینکه بر اس��اس رهنمودهای
مقام معظم رهبری تصمیمات و فرامین ستاد
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی «ناف��ذ الکلمه»
اس��ت ،تصریح کرد :این «ناف��ذ الکلمه» بودن
تدابیر س��تاد در وهله اول در دولت باید مورد
توجه و مدنظر قرار بگیرد و سپس در سایر قوا
مؤثر واقع شود.
ش��ریعتمداری ب��ا تأکید ب��ر اینکه س��تاد
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومت��ی در س��طوح
منطق��های نیز باید با ق��وت کار خود را دنبال
کند ،گف��ت ۱۱ :پ��روژهای که س��تاد اجرای
آنه��ا را به اس��تان تهران ابالغ ک��رده بود ،به
موفقیتهای ارزشمندی رسیده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،اس��تان تهران
را اس��تانی خاص و ویژه دانست و گفت :حجم
عظیمی از جمعیت کش��ور در اس��تان تهران
است و وضعیت حوزه کسبوکار در این استان
تأثیر بس��زایی بر روند کس��بوکار در کش��ور
خواهد داشت.
شریعتمداری با اشاره به اینکه استان تهران
دارای پتانس��یلها و محدویته��ای خاص��ی
اس��ت ،افزود :باید با توجه به این ویژگیهای
خاص ،مطالعات آمایش سرزمینی انجام گرفته
و منشور اقتصاد مقاومتی اختصاصی برای این
استان نوشته شود.

روشهای افزایش فروش خدمات بیمه
تأثیر تبلیغات در شبکههای اجتماعی
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آشتیدادن دنیای تجارت آنالین و سنتی
 8تا 16

جف بزوس سال جدید میالدی را
با سود  ۶میلیارد دالری آغاز کرد
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تلفن مستقیم86073290 :

دریچه

سهم هر ایرانی از پول نفت چقدر است؟

نعل وارونه بر دردهای اقتصاد ایران

اقتصاد امن و چالشی به نام
فساد اداری
يلداراهدار

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران

در تعاریف��ی که از مفهوم یک اقتصاد امن ارائه ش��ده،
موضوع ش��فافیت و س�لامت اداری و مالی به عنوان یکی
از ارکان اصل��ی م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت .س�لامت
اداری ب��ه این مفهوم که اطالعات اقتصادی در دس��ترس
همه ش��هروندان قرار داشته و رانت اطالعاتی وجود ندارد.
درنتیجه ش��فافیت کام��ل درآمد و مزایای مس��ئوالن و
کارمندان و استفاده از بانکهای اطالعاتی ،ناهنجاریهایی
نظی��ر فرار مالیات��ی ،اعمال نف��وذ و تبان��ی در معامالت
حکومتی ،رش��وهخواری ،قاچاق ،پارتیبازی در استخدام و
توزیع رانت ،عم ً
ال وجود نخواهد داش��ت .در این یادداشت
تالش خواهد شد به بررسی جامعی از فساد اداری به عنوان
یکی از موانع تحقق اقتصاد امن پرداخته شود.
رخ دادن فس��اد اداری در هر ش��کل و زمینه که باشد،
مس��تلزم وجود دو وضعیت اساسی اس��ت که عبارتند از
تمایل و فرصت؛ «تمایل» به ارتکاب تخلف و «فرصت» یا
مهیا بودن شرایط محیطی مربوط .چنانچه تمایل و فرصت
یکجا فراهم شود ،فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا
بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد.
پیامدهای فس��اد اداری نیز بس��یار قابل توجه اس��ت.
در یک نگاه علمی وجود فس��اد باع��ث اتخاذ تصمیمات
نادرس��ت از سوی دیوانساالران فاس��د میشود ،زیرا این
جماعت از طرحهای زیر اس��تاندارد ،پرهزینه و سرمایهبر
که به سادگی حسابرس��ی نمیشوند حمایت میکنند تا
آسانتر مبالغ هنگفتی را به سود خود برداشت کنند .فساد
اداری باعث کند شدن رشد اقتصادی میشود ،زیرا انگیزه
س��رمایهگذاری را برای س��رمایهگذاران داخلی و خارجی
کاهش میدهد.
پژوهشه��ای متعددی درب��اره میزان تأثیر اس��تفاده از
فناوری اطالعات در کاهش فس��اد انجام ش��ده است .نتایج
یکی از این پژوهشها حاکی از این است که فناوری اطالعات
نهتنها اثر مثبتی بر مدیریت فساد ندارد ،بلکه در برخی موارد
خود فرصتهای جدیدی را برای فساد ایجاد میکند (دانایی
ف��رد .)1383 ،پژوه��ش دیگ��ر به این نتیجه میرس��د که
فناوري اطالعات میتواند فس��اد اداري را کاهش دهد ،ولی
نقش آن در کاهش فس��اد اداري در بخش دولتی نمیتواند
نوشداروي مهار آن تصور شود (هادوینژاد و جاوید.)1394 ،
افزایش اختالسهای موجود در ش��بکه بانکی توسط برخی
مدیران ،گواهی است بر این مدعا .هرچند برونسپاری بخش
عمدهای از خدمات دولتی توانس��ته اس��ت عالوه بر بهبود
کیفیت خدمات دولتی به کاهش فساد اداری نیز کمک کند،
لذا به نظر میرسد برای پیشگیری از بروز فساد باید کارهای
بنیادین دیگری را انجام داد.
در ایران وجود دس��تگاههای نظارت��ی متعدد عالوه بر
افزایش پیچیدگیهای مبارزه با فس��اد اداری و اقتصادی،
خ��ود میتوان��د در از بی��ن رفتن ش��فافیت مؤثر باش��د.
انحصارات وس��یع ،س��اختار رانتی ،س��طح پایین کیفیت
قوانین و عدم شفافیت گسترده موجب شده است متأسفانه
ایران در س��الهای اخیر جایگاه مناسبی را در این زمینه
نداشته باشد .سازمان شفافیت بینالملل ساالنه وضعیت
همه کش��ورها را از نظر سطح فس��اد بررسی و رتبهبندی
میکند .یکی از پارامتره��ای ارزیابی وضعیت اقتصادی و
اجتماعی کش��ورها ،شاخص ادراک فس��اد است .این نوع
فساد ،معموالً در قالب رشوه ،اختالس ،تقلب ،کالهبرداری
و اخاذی ظهور میکن��د .نگاهی به جایگاه و رتبه ایران از
منظر شاخص فس��اد ،به خوبی گویای تغییرات فساد در
کشورمان است .روند فساد از سال  2005رشد معناداری
داش��ته که در س��ال  2009به اوج خود میرس��د .در آن
س��ال ایران در رتبه  168جهان قرار داش��ت .این بررسی
در سالهای گذشته بین حدود  170الی  180کشور دنیا
انجام شده و کشورهایی مثل دانمارک ،فنالند و نیوزیلند
در باالی جدول و در زمره پاکترین کشورها و کرهشمالی،
افغانستان و سومالی نیز در انتهای جدول قرار گرفتهاند .با
اینهمه به نظر میرس��د برای رس��یدن به سالمت اداری
در ایران ،باید به س��راغ زمینههای پیدایش فس��اد اداری
رفت :ارتقای سطح معیشت کارکنان دولت ،بهرهمندی از
ثروتهای س��هلالوصول ،وجود قوانین زیاد و دخالتهای
گسترده دولتی.
فس��اد و توس��عهنیافتگی ،همچون ی��ک چرخه باطل
به بازتولید یکدیگ��ر میپردازند و به نوعی تضمینکننده
یکدیگر هستند .این رابطه نامطلوب همواره ادامه مییابد
تا زمانی که این چرخه به نوعی شکس��ته شود .تجربیات
موفق س��ایر کش��ورهای جه��ان در این زمین��ه میتواند
مفید باش��د .مث ً
ال کشور ترکیه با تقویت بخش خصوصی
و همچنی��ن نهادینه کردن فعالیت نهادهای جامعه مدنی
و احزاب سیاس��ی توانست رابطه مناسبی میان سه بخش
دولتی ،خصوصی و جامعه مدنی برقرار س��ازد و از رهگذر
این تعامل ،فس��اد اداری را تحت کنترل درآورد .فرهنگ
شایستهس��االری و پرهیز از نگاههای قومی ،خویشاوندی
و طایفهای میتواند حلقه فس��اد را تنگتر کند .توس��عه
زیرس��اختهایی نظی��ر گ��ردش آزاد اطالع��ات ،کاهش
بوروکراس��ی اداری ،پرهیز از بخشنامههای غافگیرکننده
و خلقالس��اعه و بها دادن به رأی و نظر تش��کلها در این
مس��یر گرهگش��ا خواهد بود .هنگامی که پدیده فساد به
صورت سیس��تماتیک رخ میدهد ب��رای مقابله با آن نیاز
به راهحلهای سیستماتیک وجود دارد .لذا باید اصالحات
جدی و همراستا در س��طوح مختلف سازمانی ،فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و قضایی صورت پذیرد.
منبع :آیندهنگر

پیشبینیها نش��ان میدهد
درآمد حاص��ل از صدور نفت و
میعان��ات گازی ایران در س��ال
 1397ح��دود  53میلیارد دالر
برآورد میشود که در این میان،
س��هم هر ایران��ی از این درآمد
 662دالر و  50س��نت ،معادل
 ۲۱۲ه��زار و  ۵۵۲توم��ان در
م��اه خواهد بود؛ ای��ن در حالی
اس��ت ک��ه مس��ئله س��هم هر
ایرانی از پول نفت سالهاس��ت
به دغدغ��های ج��دی در افکار
عمومی ای��ران تبدیل ش��ده و
لحاظ کردن یارانه تحت عنوان
س��همی از درآمد نفت از سوی
بخش��ی از جامعه ای��ران از یک
س��و و همچنی��ن مان��ور برخی
دیگ��ر بر ای��ن مس��اله در قالب
سهم هر ایرانی از محل افزایش
قیمت فروش فرآوردههای نفتی
سبب شده است تا سهمخواهی
در این حوزه به مسئلهای جدی
در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران
تبدیل شود.
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن،
برآورده��ای غیرکارشناس��ی
و عجی��ب از س��هم ه��ر ایرانی
از درآم��د نف��ت در حال��ی در
س��طح جامعه مطرح میش��ود
ک��ه بررس��یها نش��ان میدهد
درآمد نفتی ای��ران در قیاس با
جمعیت کش��ور ،رق��م چندان
قابل توجهی نیست و توزیع این
پول به ف��رض محال در جامعه
نیز نمیتواند گرهی از مشکالت
اقتص��ادی ایران باز کند؛ آدرس
غلطی که در ای��ن حوزه برخی
برای الپوشانی مسئله یا مسائل
اصلی بحرانه��ای اقتصادی در
ای��ران از آن اس��تفاده میکنند

و خود میتواند نع��ل وارونهای
برای درمان دردهای بیش��مار
اقتصاد ایران تلقی شود.
سهم من کو؟
طبق پیشبینیه��ای صورت
گرفته در سال آینده ایران روزانه
 2میلی��ون و  130هزار بش��که
نف��ت راه��ی بازاره��ای جهانی
خواهد کرد .در عین حال حجم
صادرات میعانات گازی به روزانه
 400هزار بش��که در روز خواهد
رسید .این در حالی است که اگر
این سهم را در کنار سهم فروش
 100ه��زار بش��کهای میعان��ات
گازی ب��ه پتروش��یمیها ق��رار
دهی��م و ب��ا اغم��اض قیم��ت
پیشبین��ی ش��ده نف��ت یعنی
 55دالر را ب��رای هر بش��که از
آن در نظ��ر بگیری��م ،باز س��هم
ه��ر ایران��ی از درآم��د نفتی به
حدود  662دالر خواهد رس��ید
که رقمی چن��دان قابل توجهی
نیست.
برای روش��نتر شدن موضوع
بهتر اس��ت اع��داد و ارقامی که
در این قی��اس مورد اس��تفاده
ق��رار میگیرند ش��فاف ش��ود.
هم��ان گون��ه که اش��اره ش��د،
قیمت فروش هر بشکه نفت در
س��ال آینده حدود  55دالر در
نظر گرفته ش��ده اس��ت ،قیمت
میعان��ات گازی ب��ه این ترتیب
کمت��ر از  55دالر خواه��د بود،
اما برای س��هولت قیاس قیمت
مبنا ب��رای میعان��ات گازی نیز
 55دالر در ه��ر بش��که در نظر
گرفت��ه میش��ود .در این حالت
ایران روزان��ه  2میلیون و 600
هزار بش��که نف��ت 55دالری را

عرضه میکند .مجموعه درآمد
ایران از مح��ل فروش نفت باید
در ع��دد  365روز س��ال ضرب
ش��ود ،رق��م دقیق ای��ن درآمد
 52میلیارد و 200میلیون دالر
اس��ت که با توجه به احتماالت
رقم باالدستی  53میلیارد دالر
محاسبه می شود.
ای��ن درآمد بدیهی اس��ت که
باید به ریال تبدیل ش��ود .طبق
پیشبینیهای صورت گرفته در
بودجه ،رقم دالری حاصل باید در
 3850توم��ان ،یعنی نرخ معادل
دالر در الیحه بودجه سال آینده
ضرب ش��ود .در این صورت کل
رق��م ریالی حاصل از فروش نفت
 203هزار میلیارد تومان خواهد
ب��ود که با تقس��یم ب��ر جمعیت
 80میلی��ون نفری ایران ،س��هم
هر ف��رد ایرانی از ای��ن درآمد به
 2میلیون و  550هزار و  625تومان
م��ی ش��ود .حت��ی اگ��ر قیمت
دالر  4200توم��ان ،یعن��ی نرخ
متوس��ط دالر در ب��ازار آزاد برای
این محاس��به لحاظ شود ،باز این
درآمد به ح��دود  2میلیون 782
هزار و  500تومان میرس��د که
با رقم  231ه��زار و  875تومان
برابری میکن��د .این پیشبینی
برای س��ال آینده است و در سال
جاری رقم تقریبا و تحقیقا از این
میزان کمتر خواه��د بود .به این
ترتیب سهم هر ایرانی از پول نفت
در سال آینده برابر با  212هزار و
 552توم��ان تا  231هزار و 875
تومان خواهد بود.
پول نفت کجا هزینه
میشود؟
بیتردی��د اغل��ب کش��ورهای

نفتخیز ،درآم��د نفتی خود را در
س��اختار و روشهایی برای نس��ل
حاض��ر و آت��ی هزین��ه میکنند.
ایران س��الها در غیاب سیس��تم
ذخیرهسازی درآمد نفت ،نفت را به
عنوان سرمایهای برای نسل حاضر
در نظر میگرف��ت و با هزینهکرد
تمام مناب��ع حاصل از آن ،نس��ل
آینده را بیبهره میگذاش��ت .این
در حالی اس��ت که نفت درآمدی
بینالنسلی ایجاد کرده و بیتردید
هزین��ه تمام و کم��ال این درآمد
برای هیچ کش��وری مسیر توسعه
را نمیگشاید.
پول نفت کجا میرود؟
طبق قانون در شرایط کنونی
درآم��د حاصل از نفت در س��ه
ح��وزه هزین��ه می ش��ود؛ اول
ش��رکت مل��ی نفت س��همی از
این درآمد را باب��ت هزینههای
اس��تخراج نف��ت و اداره ام��ور
پروژهه��ای نفت��ی ب��ه خ��ود
اختص��اص میده��د .در عی��ن
حال صندوق توسعه ملی برای
پروژههای توس��عهای سهمی از
این درآم��د را ذخیره میکند و
بخش سوم نیز سهمی است که
برای هزینهکرد در قالب بودجه
در نظر گرفته میشود.
س��هم ش��رکت مل��ی نفت از
درآمده��ای حاصل ش��ده برابر
 14.5درص��د و س��هم صندوق
توس��عه ملی برابر ب��ا 32درصد
اس��ت که اولی طبق محاسبات
مذک��ور ح��دود  29.5ه��زار
میلیاردتوم��ان و دوم��ی حدود
62.5هزار میلیارد تومان است.
بر این اساس  111هزار میلیارد
توم��ان نیز ب��رای هزینهکرد در

قال��ب بودجه کل کش��ور باقی
میماند.
باید توجه داشت که دولت در
تبصرههای م��اده واحده بودجه
درخواس��ت ک��رده ک��ه حدود
21هزار میلیارد تومان از س��هم
صندوق توس��عه را برای بودجه
مص��رف کند .ب��ه ای��ن ترتیب
کل رقم نف��ت در بودجه دولت
ح��دود 132هزار میلیارد تومان
است .بر این اس��اس به منظور
سادهس��ازی محاس��بات مرکز
پژوهشه��ای مجل��س اع��داد
تقریبی را در نظر گرفته است.
حاال اگر سهم سفره هر ایرانی
از بودج��ه قاب��ل هزینه نفت در
الیحه بودجه مد نظر باش��د به
رق��م يکمیلی��ون و  650هزار
توم��ان در س��ال ي��ا  137هزار
تومان در ماه میرسیم.
کس��انی که منطق نادرست
س��همخواهی از درآمد نفتی را
پیگیری میکنن��د درباره نحوه
تامی��ن هزینههای کش��ور بابت
اداره بیمارس��تانها ،ارت��ش،
پلی��س راهنمای��ی و رانندگی،
پاسگاهها ،مرزها و ...اطالعاتی را
منتش��ر نمیکنند .بدیهی است
توزیع درآم��د نفتی میان مردم
و معطل گذاش��تن امور جاری و
عمرانی کش��ور حتی برای یک
ماه معنایی جز سقوط اقتصادی
در بر نخواهد داش��ت .از این رو
آدرس غلطی ک��ه در این حوزه
دس��ت به دست میش��ود ،تنها
زمینه غفلت از مش��کالت اصلی
را فراهم میکن��د ،ضمن اینکه
در ش��رایط کنون��ی وابس��تگی
بودجه کشور به نفت حدود 36
درصد است.

گزارش2
مهمترین عوامل ترک کار در  5سال گذشته در ایران چه بوده است؟

 12سال و  2ماه؛ میانگین مدت اشتغال شاغالن ایرانی
بررسی ش��اخص«طول مدت
اش��تغال» نی��روی کار کش��ور
نش��ان میدهد که  ۶۸.۷درصد
از ش��اغالن کمتر از ۱۵سال در
ش��غل اصلی خود فعالیت دارند
و ای��ن رقم ب��رای کل جمعیت
شاغل به طور میانگین ۱۲سال
و ۲ماه است.
به گزارش مه��ر ،مدت زمان
اش��تغال فرد به عنوان ش��اغل
رس��می (تح��ت پوش��ش بیمه
بازنشس��تگی) بیانگر ش��اخص
«طول مدت اش��تغال» اس��ت
که بر اس��اس قوانین موجود در
کشور هر فرد در صورت اشتغال
رس��می در کشور بدون در نظر
گرفتن موارد اس��تثنا میتواند
پس از  ۳۰سال کار ،بازنشسته
شود.
از منظ��ر مطالع��ات آم��اری،
وضعیت نیروی کار کشور از نظر
طول مدت اش��تغال ،میتواند در
برنامهریزیهای مربوط به منابع

انسانی نقش اساسی ایفا کند ،اما
تحلیلهای آماری گزارش مرکز
آمار و اطالع��ات راهبری وزارت
کار نش��ان میدهد که در س��ال
 ۱۳۹۵از  ۲۲.۶میلیون نفر شاغل
در کشور ،طول مدت اشتغال در
ش��غل اصلی برای بالغ بر ۱۲.۱
میلیون نفر از ش��اغالن کش��ور
که ح��دود  ۵۳.۸درص��د از کل
شاغالن را شامل میشود ،کمتر
از  ۱۰سال است .به عبارت دیگر،
مدت اشتغال رسمی این گروه از
شاغالن یک دهه برآورد می شود.
همچنین طول مدت اشتغال
در ش��غل اصل��ی ب��رای ۲۴.۷
درصد از نی��روی کار که حدود
 ۵.۶میلی��ون نفر از ش��اغالن را
تشکیل میدهند بین  ۱۰تا ۲۰
س��ال برآورد ش��ده است .طول
مدت اش��تغال در ش��غل اصلی
برای ح��دود  ۳.۱میلیون نفر از
نیروی کار کش��ور معادل ۱۳.۸
درص��د از ش��اغالن ،بین  ۲۰تا

 ۳۰س��ال است .همچنین طول
مدت اش��تغال در ش��غل اصلی
ب��رای ح��دود  ۱.۸میلیون نفر
بیش از  ۳۰س��ال است که ۷.۸
درص��د از نیروی کار را ش��امل
می شود.
نتای��ج ای��ن گزارش رس��می
نشان میدهد نیروی کار کشور
از نظ��ر ط��ول مدت اش��تغال
بسیار جوان است و طول مدت
اش��تغال بیش از  ۱۵.۶میلیون
نفر از نیروی کار کش��ور معادل
 ۶۸.۷درصد از ش��اغالن ،کمتر
از  ۱۵سال است .بر این اساس،
میانگین طول مدت اشتغال در
کشور حدود  ۱۲.۲سال برآورد
میش��ود که این شاخص برای
زنان ح��دود  ۱۱س��ال و برای
م��ردان نیز حدود  ۱۲.۵س��ال
برآورد میشود.
یافتههای این گزارش رس��می
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه مدت
اشتغال برای مردان و زنان کمی

متف��اوت اس��ت و هرچ��ه طول
مدت اش��تغال افزای��ش مییابد
نقش زنان کمرنگتر میش��ود.
به عبارت دیگر ،زنان با اش��تیاق
بیش��تری وارد عرص��ه فعالی��ت
اقتصادی میش��وند ولی بس��یار
زودت��ر از م��ردان از نی��روی کار
کش��ور خارج میشوند که دلیل
آن را میتوان به عوامل اجتماعی
از قبیل ازدواج ،داشتن فرزند و...
مرتبط دانست.
نتای��ج حاص��ل از مطالع��ه
شاخص طول مدت اشتغال در
ش��غلی اصلی همچنین نش��ان
میدهد ،بی��ش از  ۱.۸میلیون
نفر از ش��اغالن ک��ه فقط ۷.۸
درصد از نیروی کار را تش��کل
می دهد ،بیش از  ۳۰س��ال در
شغل اصلی خود فعالیت دارند.
گفتن��ی اس��ت ط��ول مدت
اش��تغال در ش��غل اصل��ی ب��ه
متغیرهای��ی چ��ون موقت��ی
بودن ش��غل ،تعطیل��ی کارگاه

ی��ا واح��د مربوط��ه ،نارضایتی
ش��غلی از ش��غل اصلی ،انگیزه
برای جس��توجوی شغل بهتر،
نارضایتی فرد شاغل از کارفرما
ی��ا بالعک��س ،ع��دم تمایل به
ادام��ه فعالیت ب��ه دلیل حقوق
و دستمزد پایین بستگی دارد.
بر اس��اس مطالع��ات نیروی
کار در س��ال  ۹۵که از س��وی
مرکز آمار ایران منتش��ر شده،
عوام��ل ترک کار در پنج س��ال
گذشته مورد بررسی قرار گرفت
که اولی��ن عامل ترک ش��غل،
«موقتی ب��ودن کار» بود .عالوه
ب��ر آن ،پایی��ن ب��ودن درآمد،
تعدیل نیرو ،به پایان رس��یدن
دوره خدمت وظیف��ه ،تعطیلی
دائمی مح��ل کار ،فصلی بودن
کار ،مسائل خانوادگی ،بیماری،
جابهجای��ی محل کار ،مهاجرت
و تحصیل یا آم��وزش برخی از
عوامل ترک کار در سال گذشته
بودهاند.

اکونومیست پاسخ میدهد

چرا قیمت کاالهای خام در بازار
جهانی رو به افزایش است؟

عملکرد قابلقبول اقتصاد جهانی در سالهای اخیر
باالخره اثر خود را در بازار کاالهای خام نش��ان داده
است .در سال گذشته میالدی برای اولین بار از سال
 2010اقتصادهای مهم جهان ش��امل آمریکا ،چین،
اتحادی��ه اروپا و ژاپن همزمان نرخ رش��د باالتری را
نس��بت به س��ال قبلی (س��ال  )2016تجربه کردند.
قیم��ت نفت ،مس و ش��اخص ترکیب��ی قیمت مواد
خام –که از س��وی بلومبرگ منتش��ر میشود و 22
کاالی خ��ام را درب��ر میگی��رد -به باالترین س��طح
خ��ود از نوامب��ر  2014تاکنون رس��یدهاند .با توجه
به اینکه چندین دوره س��هماهه اس��ت که بازارهای
جهانی ش��اهد بهبود تقاضا هستند ،پس چرا چنین
بهبود محسوس��ی تا این ح��د دیر اثر خود را در بازار
کاالهای خام نش��ان داده اس��ت؟ و مهمتر اینکه این
رون��د صعودی دیرهنگام چقدر پایدار خواهد بود؟ به
بی��ان بهتر ،بهبود اقتصاد جهان��ی اثر خود را با چند
دوره تأخیر در بازار جهانی کاالهای خام نش��ان داده
است؛ اثر دیرهنگامی که مشخص نیست تا چه مدت
تداوم داشته باشد.
توجیه علت واکن��ش دیرهنگام بازار کاالهای خام
به بهبود اقتصاد جهانی نس��بتاً س��اده است .سالها
رشد بیوقفه تولید نفت ،فلزات اساسی و غالت باعث
شده بود که جهان با مازاد کاالهای خام مواجه باشد.
مث� ً
لا بر اس��اس آمارهای آژان��س بینالمللی انرژی،
در م��اه نوامب��ر  2015موجودی انباره��ای نفت در
جه��ان به س��قف تاریخی خود رس��ید؛ وضعیتی که
درنهایت کش��ورهای عضو بزرگتری��ن کارتل نفتی
جه��ان یعنی اوپک را بر آن داش��ت تا تولید خود را
مح��دود کرده و با از بین ب��ردن مازاد عرضه در بازار
نفت ،قیمتها را به مس��یر صعودی بازگردانند .چین
نی��ز همین رویه را ب��رای برخی از بخشهای معدنی
خود پیاده کرد .در سال  2016تعداد روزهای کاری
در معادن زغالس��نگ چین از  330روز به  276روز
کاه��ش یافت و تولید فوالد این کش��ور نیز تقریباً با
 50درص��د کاهش ،به  65میلیون تن در ماه محدود
شد .این اقدامات اگرچه در ابتدا چندان مؤثر به نظر
نمیرس��یدند ام��ا پس از آنکه ذخایر م��ازاد قبلی به
دلیل تقاضای قوی در بازار به مصرف رس��یدند ،روند
صعودی قیمتها آغاز شد.
در مقاب��ل ،پاس��خ س��ؤال دوم یعن��ی اینکه روند
صعودی قیم��ت کاالهای خ��ام در بازارهای جهانی
ت��ا چه زمان��ی پایدار خواه��د بود ،چندان س��اده و
بدون ابهام نیس��ت .چش��مانداز کوتاهم��دت اقتصاد
جهانی بس��یار امیدوارکننده اس��ت؛ در آمریکا روند
ایج��اد ش��غلهای جدید همچنان با س��رعت خوبی
پیش م��یرود و آثار مثبت احتمال��ی تصمیم دونالد
ترام��پ مبنی بر کاهش نرخ مالیات موجب اطمینان
خاطر بنگاههای اقتصادی شده است؛ تولیدکنندگان
اروپای��ی روزهای خوبی را میگذرانند و اقتصاد چین
نی��ز ثابت کرده اس��ت که با وجود کاه��ش اجباری
ظرفیته��ای تولیدی بهمنظور تخلیه حباب مالی ،از
اس��تحکام الزم برخوردار اس��ت .عالوه بر این ،سایر
اقتصادهای نوظهور بهویژه برزیل و روسیه نیز دوباره
قدم در مس��یر رشد گذاشتهاند .با این اوصاف به نظر
میرسد اقتصاد جهانی در سال  2018نیز مانند سال
 2017رش��د مناسبی خواهد داش��ت و بدین ترتیب
تقاضای بیش��تری برای کاالهای خ��ام ایجاد خواهد
شد.
در بلندمدت اما ممکن اس��ت دوباره شاهد کاهش
قیمته��ا باش��یم .قیمت نف��ت که به لط��ف توافق
فریز نفتی اوپک توانس��ته اس��ت خود را به سطحی
باالت��ر از  60دالر در هر بش��که برس��اند ،احتماالً با
پای��ان یافتن مدت این توافق در واپس��ین هفتههای
سال  2018و افزایش س��طح تولید کشورهای عضو
اوپ��ک ،کاهش نس��بی را تجربه خواه��د کرد .حتی
اگ��ر موفقیتهای اوپک فراتر از انتظار باش��د و روند
صعودی قیمت نف��ت ادامه یابد ،تولیدکنندگان نفت
ش��یل در آمری��کا ش��رایط را برای تولید بیش��تر در
راس��تای افزایش س��ودآوری خود مهیا خواهند دید
و بدی��ن ترتیب عرضه نفت در ب��ازار افزایش خواهد
یافت .از طرفی اگر قیمت کاالهای خام بهویژه فلزات
اساس��ی همچنان در س��طحی وسوس��هکننده باقی
بماند ،احتماالً چین تصمیم به افزایش ظرفیت تولید
خ��ود گرفته و حتی س��رمایهگذاریهای جدیدی را
نی��ز آغاز خواهد کرد .در بازار محصوالت کش��اورزی
اما هیچ کارتل قدرتمن��دی مانند اوپک وجود ندارد
ت��ا تولیدکنندگان را جهت مذاک��ره در مورد کاهش
س��طح تولید گرد هم آورد؛ به همین دلیل برداشت
فوقالعاده غالت و دانههای روغنی پرمصرف (گندم،
جو و دانه سویا) در س��الهای اخیر موجب سرکوب
قیم��ت این محصوالت ش��ده اس��ت .س��طح ذخایر
انباره��ای محصوالت کش��اورزی همچن��ان در حال
افزایش اس��ت و رشد قیمتی ناشی از وقوع یخبندان
در آمریکای ش��مالی طی نخس��تین روزهای س��ال
 2018به احتمال زیاد موقتی خواهد بود.
بهطورکل��ی باید اذعان داش��ت ش��رایط بازارهای
جهانی بهگونهای اس��ت که تولیدکنندگان کاالهای
خام –که طی این س��الها تالش کردهاند با محدود
کردن عرضه خود ،به رش��د قیمته��ا کمک کنند-
هنوز هم برای برداش��تن محدودیتهای عرضه باید
جانب احتیاط را رعایت کنند.

اقتصادامروز
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میزان عیدی  ۹۷کارگران مشخص
شد

حداق��ل عیدی کارگران یک میلی��ون و ۸۵۰هزار
تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و  ۷۸۰هزار تومان
برای س��ال  ۹۷اس��ت .به گزارش تس��نیم ،یکی از
مهمترین موارد کارمن��دان ،کارگران و صاحبان کار
در پایان سال میزان پرداخت عیدی و سنوات است،
این موارد کامال وابسته به میزان پایه حقوق تعیین و
پرداخت میش��ود .تمامی کارگاههای مشمول قانون
کار موظ��ف به پرداخت عیدی و س��نوات به هر یک
از کارگران خود هستند ،که مبنای محاسبه آن یک
سال کار معادل  60روز آخرین مزد ،به عنوان عیدی
و پاداش اس��ت ،و مبلغ پرداخت��ی از این بابت به هر
یک از کارکنان نبای��د از معادل  90روز حداقل مزد
روزانه قانونی تجاوز کند .همچنین مبلغ پرداختی به
کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردهاند
باید به ماخذ 60روز مزد و به نس��بت ایام کارکرد در
س��ال محاس��به گردد و مبلغ پرداخت��ی از این بابت
برای هر ماه کند از یک دوازدهم س��قف تعیینشده
در فوق تجاوز کند .بر این اس��اس ،جزییات حقوق و
عیدی سال 97کارگران به این شرح است که حداقل
عی��دی کارگران ی��ک میلیون و 850ه��زار تومان و
حداکثر عی��دی 2میلیون و  780ه��زار تومان برای
سال97است.

امواتی که مشمول دریافت سود
سهام عدالت هستند

آن دس��ته از مش��موالنی که تا  ۳۱مرداد امس��ال
شماره ش��بای حساب بانکی خود را در سامانه سهام
عدالت ثبت کردهاند و پس از این مدت فوت شدهاند،
مشمول دریافت سود سهام عدالت هستند.
به گزارش تس��نیم ،از اواخر فروردینماه امسال این
امکان در س��امانه س��هام عدالت بهوجود آمده است تا
مش��موالن س��هام عدالت با ثبت شماره شبای حساب
بانک��ی خود در این س��امانه ،از س��ود س��ال مالی 95
شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت در ماههای
پیشرو بهرهمند شوند .بر این اساس از هفته گذشته
نیز مرحله نخس��ت س��ود س��هام عدالت مشموالن به
حس��اب آنها در حال واریزشدن اس��ت که مطابق آن
مش��موالنی که میزان س��هام عدالت آنها یکمیلیون
تومان است (شامل مشموالن مددجوی کمیته امداد و
سازمان بهزیستی و نیز افرادی که از محل آورده نقدی
خود اقدام به تس��ویه مانده بدهی اقس��اط سهام خود
کردهاند) بابت عملکرد سود سال مالی  95شرکتهای
سرمایهپذیر 150 ،هزار تومان سود دریافت خواهند کرد
که البته این س��ود بهمرور و طی دو یا س��ه مرحله به
حساب آنها واریز خواهد شد که در مرحله اول ،این افراد
 50هزار تومان سود میگیرند.
همچنین افرادی هم که سهام عدالت آنها کمتر از
یکمیلیون تومان ارزش دارد ،بهنس��بت ارزش سهام
خود س��ود سهام عدالت دریافت خواهند کرد .بر این
اساس سود سهام عدالت افرادی که مالک  532هزار
تومان س��هام عدالت هستند ،در مرحله اول 26600
تومان است .البته مجموع سود پرداختی به این افراد
در سال جاری حدود  79هزار تومان است.
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فرص�ت ام�روز :مرک��ز پژوهشهای
مجل��س در گزارش��ی به بررس��ی ابعاد
کالن بودج��ه و چش��مانداز اقتصاد ایران
در س��ال  1397پرداخته اس��ت .از نگاه
بازوی پژوهش��ی مجلس ،اقتص��اد ایران
در حالی به اس��تقبال بودجه سال آینده
میرود که متغیرهای اصلی اقتصاد کالن
تصویر بهنس��بت قاب��ل قبولی از وضعیت
حاضر نش��ان میدهند .رش��د اقتصادی
ح��دود 4.1درص��د ب��رای س��ال 1396
پیشبینی میشود و نرخ تورم نیز حدود
10.5درصد برآورد میش��ود که با تجربه
اقتصاد ایران قابل قبول است.
همچنی��ن ن��رخ ارز بهرغ��م تالطمات
ماهه��ای اخیر ،در این س��الها وضعیت
بهنسبت باثباتی داشته و انتظار تداوم آن
در سال  1396میرود و اگرچه همچنان
تعداد بیکاران و جمعی��ت غیرفعال زیاد
اس��ت ،اما روند اش��تغالزایی براس��اس
آمارهای موجود بهبود نشان میدهد.
اما ب��ا این ح��ال ،در پس ای��ن ظاهر
بهنس��بت آراس��ته ،وجود مشکالت حاد
و مزمن��ی نظی��ر وضعیت نظ��ام بانکی،
صندوقهای بازنشستگی ،کسری بودجه
و انباش��ت تصاعدی بدهیهای عمومی،
بی��کاری جوان��ان تحصیلک��رده ،کاهش
درآمد حقیقی خانوارها ،محیطزیست و...
نش��ان میدهد که تداوم وضعیت موجود
دش��وار و توجه عاجل ب��ه این موضوعات
دارای اهمیت کلیدی است.
بودج��ه س��ال  1397بیش��تر از آنکه
معطوف به مس��ائل یادش��ده باش��د ،به
نوعی در خودماندگی گرفتار شده است،
ب��ه نحوی ک��ه از وجوه مختل��ف بودجه
اینگونه اس��تنباط میش��ود ک��ه تامین
مناب��ع مال��ی الزم برای تامین کس��ری
و انج��ام هزینهه��ای اجتنابناپذیر روح
اصل��ی آن را ش��کل میدهد .اس��تفاده
گس��ترده از منابع صندوق توس��عه ملی،
کاهش افراد دریافتکننده یارانه ،افزایش
قیمت حامله��ای انرژی ،تامین منابع از
طریق انتش��ار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ
ارز ضمن��ی بودجه ازجمل��ه رویکردهای
بودجه برای این منظور بوده اس��ت .این
در حالی است که این منابع برای بودجه
پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم
وضعیت فعل��ی هزینهه��ای عمومی ،در
سنوات آتی چگونه قرار است هزینههای
مذکور تامین مالی شود.
ب��ر اس��اس این گ��زارش ،ب��ا توجه به
ش��رایط فعلی اقتصاد ایران و ویژگیهای
بودجه س��ال  1397انتظار میرود رشد
اقتصادی به حدود 3درصد و نرخ تورم به

///////

حدود 11.5درصد برس��د و همچنین در
صورت افزایش قیم��ت حاملهای انرژی
برآورد میش��ود 2.8درصد ب��ه نرخ تورم
اضافه ش��ود .از نظر بازار ارز نیز مشروط
به عدم وقوع ش��وکهای ناشی از عوامل
خارج از حوزه اقتصاد ،ثبات نس��بی این
بازار در س��ال آتی مورد انتظار اس��ت و
متوس��ط نرخ  4300 - 4450برای فصل
زمستان سال  1397برآورد میشود.
چشمانداز
با توجه به رویكرد انقباضی بودجه سال
 ،1397در بهتری��ن حالت میتوان گفت
كه بودجه عمومی دولت كمكی به رش��د
اقتصادی س��ال  1397نخواه��د كرد .از
طرف دیگ��ر با توجه به وضعیت بارندگی
در سال جاری و فقدان ظرفیت مازاد در
بخ��ش نفت و عم��ده بخشهای صنعتی
اصلی ،انتظار میرود رش��د اقتصادی در
سال  1397پایینتر از سال  1396باشد.
ب��رآورد رش��د اقتصادی برای س��الهای
 1396و  1397به ترتیب  4.1و 3درصد
ارائه شده است.
اش��تغالزایی گس��ترده از طریق تزریق
منابع مالی از سیس��تم بانك��ی آنطور كه
در الیح��ه بودجه س��ال  1397پیشبینی
ش��ده ،سیاستی است كه نتیجه آن از قبل
با توجه به تجربههای قبلی مشخص است.
این سیاست جدای از اینكه میتواند زمینه
انحراف منابع به بخشهای نامولد را فراهم
كند ،با توجه به فقدان پشتوانه كارشناسی
مناس��ب و تقلیل مسئله اش��تغالزایی به
كمبود منابع مال��ی ارزانقیمت ،میتواند
تالشه��ای فعلی در این زمینه نظیر طرح
اش��تغال فراگیر را كه از برخی ویژگیهای
حداقلی كارشناس��ی برخوردار اس��ت نیز

بیاثركند .ضم��ن آنكه تامین بخش��ی از
منابع پیشبینیش��ده برای این موضوع از
طری��ق افزایش قیمت حامله��ای انرژی
خود اثر معكوس بر اشتغالزایی دارد چراكه
بیشترین آس��یب از ناحیه افزایش قیمت
انرژی متوجه بنگاههای كوچك و متوسط
اس��ت كه باالترین ظرفیت اشتغالزایی را
دارند.
همچنین ب��ا توجه به عوام��ل موثر بر
تورم ،ب��رآورد پایه نرخ تورم برای س��ال
 1397ح��دود 11.5درصد اس��ت .با این
حال ب��ا فرض اج��رای مف��اد مربوط به
افزای��ش قیم��ت ان��رژی (افزایش قیمت
بنزین به 1500تومان) ،حدود 2.8درصد
به این نرخ اضافه خواهد شد.
با توج��ه به ش��رایط اقتص��اد كالن و
عوامل اساس��ی اقتص��ادی تعیینكننده
ن��رخ ارز ،انتظار جهش نرخ ارز در س��ال
 1397نم��یرود .وضعی��ت بهنس��بت
مناس��ب تراز تجاری و استفاده بهنسبت
گسترده از منابع صندوق توسعه ملی كه
در بودجه س��ال  1397پیشبینی ش��ده
اس��ت ،در این زمینه تعیینکننده است.
با این حال الزم اس��ت با توجه به شرایط
خاص ب��ازار ارز در ایران ،احتمال جهش
و نوس��ان غیرمنتظره در این بازار ناشی
از عوام��ل غیراقتص��ادی در صورت وقوع
شرایط خاص نظیر تحریم و  . . .جداگانه
تحلیل شود.
با توجه ب��ه اتكای باالی بودجه 1397
به استقراض از بخش خصوصی از طریق
انتش��ار اوراق تعه��دزا ،انتظ��ار نمیرود
الیح��ه بودج��ه بتوان��د كمكی ب��ه رفع
تنگن��ای مالی و كاهش نرخ س��ود بانكی
كن��د .با توج��ه به احتم��ال افزایش نرخ
تورم و حجم به نسبت باالی اوراق مالی،

موفقیت هدفگ��ذاری فعلی بانك مركزی
برای كاهش نرخ سود بانكی به 15درصد
نی��ز محل تردید اس��ت .از ط��رف دیگر
همی��ن عوامل ب��ر رش��د نقدینگی نظیر
سالهای اخیر موثر خواهد بود.
ح��ذف دهكهای ب��االی درآمدی از
دریافت یارانه نقدی و اختصاص بخشی
از عواید ناشی از آن به دهكهای پایین
درآمدی ،به لح��اظ اقتصادی قابل دفاع
اس��ت و موجبات بهبود توزیع درآمد را
فراهم میكند .با این حال دو نكته مهم
در این زمینه آن است كه اوال شناسایی
اف��راد برای ح��ذف با خط��ای حداقلی
ص��ورت گیرد كه ظاه��را در حال حاضر
امكان��ات آن فراه��م نیس��ت .ثانیا بهتر
اس��ت افزایش پرداخ��ت یارانه نقدی به
خانواره��ای واقع در دهكهای درآمدی
پایین به جای پرداخت یكس��ان با توجه
به فاصله آنه��ا از خط فقر صورت گیرد.
ثالثا در برخی س��ناریوها پرداخت یارانه
نقدی بیش��تر ب��ه دهكه��ای درآمدی
منج��ر ب��ه جابهجای��ی بی��ن دهكه��ا
میش��ود .به عنوان مثال اگر همه رقمی
كه قرار است به یارانه دهكهای پایینی
اضاف��ه ش��ود به ده��ك اول روس��تایی
پرداخت ش��ود ،این دهك به دهك سوم
منتقل خواهد شد.
توصیهها
مرکز پژوهشهای مجلس در پایان این
گزارش ،با توجه به ش��رایط اقتصاد ایران
و وضعیت بودجه چند توصیه سیاس��تی
برای دولت دوازدهم دارد.
 بازنگ��ری در هزینهه��ای دول��تاز طری��ق ح��ذف برخ��ی هزینهه��ای
غیرض��روری و افزایش بهرهوری خدمات
اجتماع��ی نظیر خدمات حوزه س�لامت
ضرورتی اجتنابناپذیر است.
 بازنگری در نظام بازنشستگی كشوریازجمل��ه تغیی��ر س��اختار صندوقه��ای
بازنشس��تگی و افزای��ش میانگین س��ن
بازنشستگی در دست اقدام قرار گیرد.
 سیاس��تهای اقتص��ادی را ب��ه طورهدفمند س��اماندهی كند و از آس��مان و
ریس��مانكردن برای توجیه سیاستهای
غیرضروری اجتناب کند .به عنوان مثال،
در افزایش قیمت حاملهای انرژی ،هدف
اصلی آن که همان معطوف بودن سیاست
به افزایش بهرهوری انرژی است پیگیری
شود .متوسلش��دن به اشتغالزایی و. . .
ب��رای توجیه این سیاس��تها تنها منجر
ب��ه پیچیدهتر ش��دن مس��ائل و کاهش
سرمایههای اجتماعی میشود.
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فناوری

استارتآپها ارز را برای شما جابهجا میکنند

فینتکها به کمک میآیند

جابهجایی پول از ایران به یک کشور دیگر ،واریز پول به
شرکتهای بینالمللی ،دریافت خدمات از هر نهاد خارجی
با واریز پول و ارز (ثبتنام دانشگاه ،ثبتنام در آزمونهای
بینالملل��ی مانن��د  IELTSو ). . .به دلیل اینکه ایرانیان
امکان اس��تفاده از مسترکارت ،ویزا کارت و . . .را بهراحتی
ندارند و بانکهای بینالمللی هم در ایران شعبهای ندارند
و همچنین بانکه��ای ایرانی هم رابط��های با بانکهای
خارجی و بینالمللی ندارند ،همیشه کاری بسیار پیچیده و
سخت است که اگر گرفتار آن شوید خیلی وقتها مجبور
میش��وید عطای آن کار را به لقایش ببخشید .معموال در
این ش��رایط کارهایی که از دست شما برمیآید یا کمک
گرفتن از یک دوست و آشنای خارجنشین (که ویزاکارت
داشته باشد) است ،یا خرید ویزاکارتها و مسترکارتهای
اینترنتی که اعتماد چندانی به آنها وجود ندارد و یا رفتن
به صرافی و پرداخت پیچیده پول از طریق واسطه و البته
با هزینه است .به گزارش اتاق تهران ،اما در این میان حاال
اس��تارتآپهایی پا به میدان گذاشتهاند و در این زمینه
فعال ش��دهاند تا با دورزدن این راههای پیچیده ،کار شما
را راه بیندازند؛ اس��تارتآپهایی که بر پایه «فینتک» یا
فن��اوری مالی به معنای کاربرد نوآوران��ه فناوری در ارائه
خدمات مالی اس��توار هس��تند .اس��تارتآپهایی مانند
«پرش��ین دانش��جو»« ،ایرانپی»« ،پیپ��ول» و حتی
«پیمنت »۲۴که در ش��یراز فعال است و تالش میکنند
ت��ا راههایی را پیش روی دانش��جویان و افرادی که قصد
جابهجایی و یا واریز پول به یک ش��رکت ،موسسه یا نهاد
خارج��ی را دارند ،بگذارند .ب��رای مثال تصور کنید قصد
گرفتن ویزای استرالیا را دارید و باید همه کار را از طریق
وبسایت اداره مهاجرت این کشور انجام دهید و در نهایت
هم هزینه صدور ویزا را به صورت اینترنتی پرداخت کنید
ی��ا اینکه برای ماه آینده میخواهی��د امتحان TOEFL
 iBT، GRE، IELTSو . . .بدهی��د و بای��د پ��ول واریز
کنید و یا برای تش��کیل پرونده گرفتن پذیرش دانشگاه
نیازمند واریز پول هس��تید و . . .این کارها را چگونه باید
انجام دهید و این پولها چگونه باید واریز شوند؟ در واقع
استارتآپهایی مانند «پرشین دانشجو» که بیشتر هم به
دانشجویان خدمات ارائه میدهند ،در این مواقع به عنوان
واس��طه عمل میکنند و از طرف ش��ما این کار را انجام
میدهند .همچنین یکی دیگر از خدمات این استارتآپ
این است که اگر خانوادهای دانشجویی در خارج از کشور
داش��ته باش��د و امکان واریز پول برای او بهراحتی وجود
نداشته باشد ،این استارتآپ مسئولیت این کار را برعهده
میگیرد .البته آنه��ا در مقابل خدماتی که ارائه میدهند
پ��ول دریافت میکنن��د ولی این هزین��ه خیلی کمتر از
جابهجایی و نقل و انتقال پول از سوی صرافیها است.
ام��ا اگر ش��ما به دنب��ال جابهجایی پول بی��ش از امور
دانشجویی هس��تید باید از استارتآپهای دیگری کمک
بگیرید که فراتر از س��ایتهایی مانند «پرشین دانشجو»
فعالی��ت دارند .س��ایتهایی مانند «ایرانپ��ی (پرداخت
ایران)» و «پیپول (پرداخت پول)» و . . .استارتآپهایی
که کمک میکنند تا مش��کلی در زمین��ه ارز و پرداخت
نداش��ته باشید .ایرا ن پی حتی به گردشگران خارجی هم
که به کش��ورمان سفر میکنند با ارائه کارت خدمات ارائه
میده��د؛ کارتهایی ک��ه در آن مع��ادل ارز به ریال پول
هست و حتی به شبکه شتاب هم متصل هستند و امکان
خرید را با کارت برای گردشگران خارجی فراهم میکند.
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دریچه
تکرار تخلف تسهیالتی
در «کاسپین»

تس��هیالتگیرندگان تعاونی منحل شده فرشتگان
ب��رای پرداخ��ت اقس��اط در مواردی با تخلف ش��عب
کاس��پین مواجهن��د .برخالف بخش��نامه اعالمی این
موسسه مش��تریان وادار به پرداخت جریمه تاخیر در
فاصلهای که حذف شده بود ،شدهاند.
به گزارش ایسنا ،افرادی که در زمان فعالیت تعاونی
فرش��تگان (یکی از هش��ت تعاون��ی زیرمجموعههای
کاس��پین) از آن تس��هیالت دریافت ک��رده بودند ،با
حواش��ی پیش آمده در طول یکس��ال اخیر در کنار
دریاف��ت س��پردهها در بازپرداخ��ت تس��هیالت نیز با
مشکالتی روبهرو شدند .البته از سویی تعداد زیادی از
آنها به دلیل موانعی که در دریافت س��پردههای خود
داشتند ،تمایلی هم برای پرداخت اقساط نشان ندادند.
با این حال در نیمه آذرماه سال جاری موسسه کاسپین
اعالم کرد که ش��رایط برای پرداخت اقساط تسهیالت
اعالم شده و وامگیرندگان میتوانند با مراجعه به شعب
موسس��ه اقس��اط خود را پرداخت کنند .در بخشنامه
کاسپین نکتهای مورد توجه بود آن هم اینکه پرداخت
جریمه تاخیر تسهیالت برای یک بازه زمانی بخشوده
میش��د ،از فاصل��ه تیرماه ت��ا نیمه آذرماه مش��تریان
کاسپین که تسهیالت داشتند مشمول پرداخت جریمه
تاخی��ر نبودند ،چرا ک��ه در این فاصله حس��ابهای
کاس��پین مس��دود ش��ده و مش��کل عدم پرداخت از
سمت تسهیالتگیرندگان نبود ،بلکه موضوع به خود
موسسه برمیگش��ت .همچنین کاس��پین اعالم کرد
تمام تس��هیالتدهندگانی که بتوانند بدهی خود را به
طور نقدی و یکجا پرداخت کنند ،مشمول بخشودگی
س��ود آینده و همچنین جرایم تاخیر خواهند ش��د .با
این حال بعد از این اعالم وقتی که تسهیالتگیرندگان
برای پرداخت اقس��اط مراجعه میکردن��د ،در برخی
ش��عب با این مشکل مواجه ش��دند که تمامی جرایم
تاخیر از آنها دریافت میش��د حتی زمانی که موسسه
کاس��پین با مسدودی حسابها مواجه یا اینکه انتقال
تسهیالت به تعاونی انجام نشده بود شعب ،وامگیرنده
را وادار کردن��د که در فاصله تیر ت��ا نیمه آذر که باید
جریمه تاخیر آن حذف میش��د نیز پرداخت داش��ته
باش��ند .چندی پیش این موضوع با موسسه کاسپین
مطرح شد و اعالم کردند که بر اساس بخشنامه شعب
نباید این گونه اقدام کند و قرار بر این بود تا به ش��عب
مربوطه تذکر الزم داده ش��ود ،اما بعد از گذش��ت این
مدت مجددا وامگیرندگان فرش��تگان اعالم میکنند
که با مراجعه دوباره به ش��عب برای پرداخت اقساط با
اجبار برای واریز جریمه تاخیر حتی در مورد زمانی که
بخشوده شد مواجهند ،به طوری که شعب تاکید دارند
آنها دستور دریافت جریمه مربوطه را دریافت کردهاند و
از این رو آن را از صاحب وام گرفتهاند.
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نرخنــامه

منابع مالی افزایش وام ازدواج از کجا تامین میشود؟

سوال بیجواب وام  ۱۵میلیونی ازدواج

عنوان

نرخ سکه و طال

قیمت

(تومان)

نوسان



مثقال طال

605.000

هر گرم طالی  18عیار

139.600



سکه بهار آزادی

1.469.000



سکه طرح جدید

1.488.300



نیم سکه

722.500



ربع سکه

420.000



سکه گرمی

282.000

نوع ارز

نرخ ارز نقدی

قیمت

(تومان)

نوسان

دالر آمریکا

4.399



یورو اروپا

5.465



پوند انگلیس

6.065



درهم امارات

1.208



بانکنامه
با وجود اینکه پیش��نهاد مجلس برای
افزایش وام ازدواج به ۱۵میلیون تومان با
توجه به ش��رایط موجود چندان از سوی
بانکها قابل پذیرش نبود و تامین منابع
الزم را شرط اصلی پرداخت میدانستند،
قب��ل از اینک��ه در مجلس ب��ه تصویب
نهایی برس��د دولت پیشدستی کرده و از
موافقت با آن خبر داده است ،اما تاکنون
هیچ مسئول اقتصادی یا بانکی در رابطه
ب��ا چگونگ��ی تامی��ن مناب��ع الزم برای
افزایش  ۵۰درصدی وام ازدواج پاس��خی
ارائه نکرده است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،بع��د از افزایش
پرچال��ش وام ازدواج از  3ب��ه ۱۰میلیون
تومان در سال  ۱۳۹۵که با پیشنهاد رشد
 ۳۰۰درصدی از س��وی مجل��س همراه
شده و بانکها هم به دلیل کمبود منابع
قرضالحس��نه با این حد افزایش مخالف
بودند ،در سال جاری و در جریان بررسی
الیح��ه بودج��ه  ۱۳۹۷افزای��ش مجدد
تسهیالت ازدواج تا  ۵۰درصد مطرح شد.
در حالی این تصمیم کمیس��یونهای

اجتماع��ی و اقتص��ادی مجل��س به نظر
میرس��ید که با ش��رایط حاکم بر منابع
قرضالحسنه و البته جاری بانکها مورد
تایید ق��رار نگیرد و در نهای��ت بازنگری
و به طور ش��فافتری بررس��ی ش��ود که
اخیرا رئیس جمهوری رس��ما از موافقت
با افزایش وام ازدواج خبر داده و به دنبال
آن کرباس��یان وزیر اقتصاد بر این رش��د
تاکی��د کرده اس��ت .این در حالی اس��ت
ک��ه وزیر اقتصاد با وجود اعالم موافقت با
افزایش س��قف وام ازدواج هیچ توضیحی
در رابط��ه ب��ا این موضوع که قرار اس��ت
منابع اضافه ش��ده ب��ر آن چگونه تامین
ش��ود ،ارائه نکرده اس��ت .از سوی دیگر
رئیس کل بانک مرک��زی موضع خود را
ط��وری اعالم کرده که نش��ان میدهد با
وج��ود موافقتی که میتوان��د با افزایش
وام ازدواج داش��ته باش��د ،اما به گونهای
آن را منوط به تامین منابع الزم دانس��ته
اس��ت .س��یف اعالم کرده که خوشحال
میشود اگر بانکها بتوانند برای پرداخت
وام ازدواج اق��دام کنن��د ،ولی باید تالش

کرد منابع قرضالحس��نه بانکها بیشتر
تقوی��ت و تجهیز ش��ودتا بتوانند تکالیف
تعیین شده را انجام دهند.
این موض��ع رئیس کل بانک مرکزی تا
حدی به س��مت شرایط س��خت بانکها
برای تامین مالی تس��هیالت تکلیفی آنها
سوق دارد .اگر قرار باشد مبلغ وام ازدواج
از  ۱۰به  ۱۵میلیون تومان افزایش یابد،
منابع مورد نیاز برای آن نیز رشد خواهد
کرد .اکنون س��االنه حداقل یک میلیون
فق��ره وام ازدواج پرداخ��ت میش��ود که
حدود ۱۰ه��زار میلیارد تومان منابع نیاز
دارد ،بنابراین اگر قرار باش��د این رقم به
۱۵میلیون تومان افزایش یابد ،باید بیش
از  ۱۵ه��زار میلیارد تومان ش��بکه بانکی
مناب��ع قرضالحس��نه در اختیار داش��ته
باش��ند که البته با توجه به اعالمی که از
س��وی بانکها وجود دارد چنین مبلغی
در اختیار آنها نیس��ت .از اینرو از س��ال
گذشته و براس��اس تکلیف قانون بودجه
به سمت استفاده از منابع جاری حرکت
کردهاند .منابع جاری بانکها جزو وجوه
در جریان آنها بوده و بنا بر گفته مدیران
عام��ل بانکه��ا قابلی��ت اس��تفاده برای
وامهای با بازپرداخت چند س��اله ندارد،
چراکه حس��اب جاری مشتریان ،حساب
در ح��ال گ��ردش بوده و مش��تری مبلغ
موج��ود این حس��اب را مطالبه میکند،
بنابرای��ن اختص��اص آن ب��ه تس��هیالت
موجب ایجاد مش��کالتی برای بانکها در
تامین وجوه در گردش خواهد شد.

با وجود موافقتهایی که با افزایش وام
ازدواج وجود داش��ته و مورد تایید دولت
قرار گرفته است و البته با توجه به اینکه
این افزایش اتفاق خوش��ایندی هم برای
جوانان به شمار میرود ،ولی جای خالی
برای توضیح��ات نمایندگان مجلس و به
دنبال آن وزی��ر اقتصاد و همچنین بانک
مرکزی در رابطه با چگونگی تامین مبلغ
حداقل  ۵۰۰۰میلیاردی که برای س��ال
آینده به منابع مورد نیاز تسهیالت ازدواج
اضافه میشود ،وجود دارد.
در س��ویی دیگر موافقان وام ازدواج در
خارج از دولت تاکید دارند که به هرحال
با توجه به اینکه در س��ال جاری بانکها
توانس��تند ط��ی طرح ضربت��ی صف وام
ازدواج را ت��ا حد قابل مالحظهای کاهش
داده و اکن��ون تس��هیالت ۱۰میلی��ون
تومان��ی را ه��م پرداخ��ت میکنند ،در
نهایت ای��ن قدرت در آنها وجود دارد که
بتوانند تس��هیالت ۱۵میلی��ون تومانی را
ه��م پرداخت کنند .این در حالی اس��ت
که مدیران عامل بانکها عنوان میکنند
اکنون در هر ماه مجموعه ش��بکه بانکی
ح��دود  ۷۰ت��ا  ۱۰۰هزار فق��ره ازدواج
تس��هیالت پرداخت میکنن��د ،ولی اگر
قرار است سقف وام ازدواج افزایش یافته
ولی منابع جدیدی در نظر گرفته نش��ود،
این پرداخت ب��ه حدود  ۶۰هزار فقره در
هر م��اه کاهش یافت��ه و موجب طوالنی
شدن صف وام و در انتظار ماندن جوانان
خواهد شد.

قهرمانی تیم بانکپاسارگاد در
مسابقاتفوتسال کانونبانکها و
موسساتخصوصی

در دهمین دوره از مسابقات فوتسال کانون بانکها
و موسسات اعتباری خصوصی ،تیم بانکپاسارگاد با
اقتدار قهرمان شد.
به گزارش روابطعمومی بانک پاسارگاد ،در دهمین
دوره از مس��ابقات فوتسال کانون بانکها و موسسات
اعتباری خصوصی ،تیم بانک پاس��ارگاد موفق ش��د
با نتیجه  3بر  2تیم بانک ش��هر را شکس��ت داده و
قهرمان این مس��ابقات ش��ود .در دیدار ردهبندی نیز
تیم بانک س��امان با پیروزی بر تیم بانک قوامین در
رده س��وم این رقابتها ایستاد .گفتنی است تیمهای
بانک پاسارگاد ،بانک شهر ،بانک سامان ،بانک آینده،
بانکسینا ،بانکدی ،موسس��ه اعتباری ملل ،بانک
انصار ،بانکس��رمایه و بان��کقوامین در این دوره از
مسابقات حضور داشتند.

بــــورس
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دریچه
کاهش تنشهای سیاسی ،دلیل
مثبت شدن بازار

با کاهش تنشهای سیاس��ی درپی تمدید مجدد
معافیته��ای تحریمی ایران از س��وی آمریکا ،طبق
پیشبین��ی اکثر بازار بهخصوص گ��روه خودرویی با
افزای��ش تقاضا و معامالتی مثبت دنبال ش��دند که
در این بین نمادهایی همانند خگستر (صف خرید)،
خ��ودرو ،خاور ،خچرخ��ش (صف خری��د) ،خاذین،
خزامی��ا ،خکاوه ،ختوقا و خرینگ از اقبال بیش��تری
برخوردار بودند و معامالتی مثبتتر از هم گروهیها
را تجربه کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بازار سرمایه (سنا)،
در گروه متع��ادل و مثبت حمل و نقل ،نماد حتوکا
با جهش قیمتی ،صف خرید ش��د و نماد حکش��تی
ص��ف فروش را تجربه کرد .عضو هیأتمدیره انجمن
قطعهس��ازان از حذف ارز مبادلهای بخش اعظمی از
صنعت قطعهس��ازی طی روزهای اخی��ر خبر داد و
گفت :طبق اطالعات کس��ب ش��ده از بانک مرکزی،
ارز مبادلهای کل صنعت قطعهسازی طی  10تا 15
روز آینده قطع خواهد شد.
با ادامه رش��د فل��زات پایه در بازاره��ای بینالمللی،
بهخص��وص فلزات روی و مس (عمدتا به دلیل کاهش
تولید و موجودی ذخایر اس��تراتژیک بورسهای مهم
لندن و چین) ،گروههای فلزی و معدنی معامالتی مثبت
را سپری کردند که در این میان گروه روی و نمادهایی
نظی��ر ،فملی ،زنگان (صف خرید) ،کبافق ،فرآور ،کدما
(صف خرید) ،کروی ،فوالی ،فنوال (صف خرید) ،کاما،
فروس ،فنورد (صف خرید) ،فسرب ،فاسمین ،کیمیا و
فباهنر از اقبال بیشتری برخوردار بودند.
درگروهه��ای متع��ادل ب��ا گرایش مثب��ت بانکی،
بیمه ای ،لیزینگی و س��رمایهگذاری ،نمادهای انرژی3
(صف خرید) ،ولساپا ،وسینا ،بورس (صف خرید) ،وساپا،
ونیکی ،وتوصا ،اتکام ،وتوسم و سرچشمه ،با اقبال بیشتر
و معامالت��ی مثبتتر و نماده��ای وکار (صف فروش)،
وغدیر ،وسبحان ،وانصار ،ولبهمن ،وامید ،بساما ،وبوعلی،
وخارزم و بپاس با فشار عرضهها و معامالتی منفیتری
از هم گروهیها دنبال شدند.
مدیرعامل بیمه البرز ضمن ابراز تاس��ف از حادثه
نفتکش ایرانی گفت :خس��ارت ۴۰۰هزار دالری این
نفتکش تأثیری در عملکرد مال��ی بیمه البرز ندارد.
همچنین س��ازمان خصوصیسازی در نظر دارد طی
روزه��ای  16و  17بهمن اقدام به واگذاری دو بلوک
 18.84 .17.34درصدی بیمه البرز و آسیا در بورس
(30درصد نقد و باقی اقساط چهار ساله به ترتیب با
قیمتهای پایه  163و  192تومان) کند.
همزمان با قرارگیری قیمت جهانی نفت در محدوده
70دالر و ادامه تقاضای باالی محصوالت ش��رکتهای
پتروشیمی ،بهخصوص متانول در بازارهای بینالمللی،
ش��اهد ش��روع متعادل و مثبت گروههای شیمیایی،
پاالیش��گاهی و روانکارها در بازار بودیم که در این بین
نمادهای ش��پترو (صف خرید) ،ش��بریز ،ساینا (صف
خرید) ،ش��کربن (صف خرید) ،وپترو ،ش��فارس (صف
خرید) ،شس��پا ،ش��کلر (صف خرید) ،مارون ،شپارس
(صف خرید) و ش��دوص با تقاض��ای باالتر و معامالتی
مثبتت��ر از ه��م گروهیها دنبال ش��دند .وزیر انرژی
روسیه اعالم کرد وزیران تولیدکنندگان عضو و غیرعضو
اوپ��ک درباره امکان خ��روج آرام از توافق جهانی برای
کاهش تولید نف��ت مذاکره خواهند ک��رد .وی گفت:
قیم��ت کنونی موقتی ب��وده و وی درباره این وضعیت
در نشس��ت کمیته مانیتورینگ وزی��ران در عمان که
قرار اس��ت  ۲۱ژانویه (اول بهمن) برگزار شود ،صحبت
خواهد کرد .مدیرعامل لوک اویل که یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان نفت روس��یه اس��ت ،روز جمعه اظهار
کرده بود اگر قیمت نفت به مدت بیش از شش ماه در
۷۰دالر در هر بشکه بماند ،روسیه باید خروج از توافق
نفتی را آغاز کند ،اما نواک اظهار کرد مازاد عرضه هنوز
بهطور کامل از بازار نفت حذف نشده است.
لبوت��ان و تکمبا نمادهای ص��ف خرید و تمحرکه
نم��اد پرتقاضای گروه متعادل ماش��ینآالت در بازار
روز گذشته بود .در آنسو و در گروه تجهیزاتی و در
ادامه غیبت طوالنی نماد فاذر ،نماد چدن معامالتی
مثبت را تجرب��ه کرد و مابقی هم گروهیها متعادل
به کار خ��ود پایان دادن��د .اس��تاندار مرکزی اعالم
کرد :با مصوب��ه کارگروه ملی تس��هیل و رفع موانع
تولید کش��ور 210 ،میلیارد ریال برای رفع مشکالت
س��رمایه در گ��ردش ش��رکت صنای��ع آذرآب اراک
اختصاص یافت.
همچنی��ن مداران نماد پر عرض��ه و منفی و مفاخر
و پرداخ��ت نمادهای پرتقاضا ترگ��روه متعادلای تی
و انفورماتی��ک در بازار دی��روز بودند .این در حالی بود
که صبح ش��نبه و در محل وزارت امور اقتصاد دارایی
تفاهمنام��ه تأمین مالی جمعی برای کس��بوکارهای
نوپا و اس��تارتآپها با حضور کرباسیان وزیر اقتصاد،
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و رئیس س��ازمان بورس
و معاونان وزیر کار منعقد شد و از این به بعد ،استارت
آپها میتوانند از طریق بورس تأمین مالی کنند.
در ش��روع بازار نمادهای ثالوند و قاس��م به دلیل
افش��ای اطالعات با اهمی��ت مصادیق گ��روه (ب)،
متوقف ش��دند و در پای��ان معامالت نماد ثترا جهت
برگزاری مجمع عادی ساالنه صاحبان سهام متوقف
ش��د .در پایان معام�لات نیز ش��اخص کل متاثر از
معامالت مثبت نمادهای فملی ،خودرو ،کگل و فوالد
با رشد حدود  441واحدی به ارتفاع 96,627رسید
که در این بین نمادهای فارس و پارس��ان بیشترین
تأثیر منفی را ایجاد کردند.
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تفاهمنامه تأمین مالی جمعی پروژههای دانشبنیان میان سه وزارتخانه اقتصاد ،ارتباطات و کار امضا شد

تامین مالی جمعی برای کسبوکارهای دیجیتال

فرص�ت ام�روز :صب��ح دی��روز
تفاهمنام��های میان س��ه وزارت اقتصاد،
ارتباط��ات و کار و همچنی��ن معاون��ت
علمی ریاس��تجمهوری به امضا رسید و
بر اس��اس آن ،اس��تارتآپها میتوانند
تا س��قف ۵میلیارد توم��ان از طریق بازار
ب��ورس و به صورت جمع��ی تأمین مالی
شوند .در مراس��م امضای این تفاهمنامه،
وزی��ر اقتص��اد از کاهش س��ود بانکی به
عن��وان عامل رون��ق اس��تارتآپها نام
ب��رد و وزی��ر ارتباط��ات نی��ز از هدایت
س��رمایهگذاریهای خرد و کوچک 100
ت��ا 500میلیون ریالی و کس��بوکارهای
نوپا با امضای تفاهمنامه مدلهای تأمین
مالی س��رمایه جمعی خبر داد .همچنین
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار سقف
تأمی��ن مالی جمع��ی را 5میلیارد تومان
اعالم کرد.
بر اس��اس این تفاهمنامه ،تأمین مالی
جمعی در س��ه م��دل ارائه میش��ود که
ش��امل س��رمایهگذاری اعان��های یا نذر
اش��تغال (با همراهی کمیت��ه امداد امام
خمین��ی) ،ش��راکت ی��ا برخ��ورداری از
س��همی از شرکت اس��تارتآپی در ازای
س��رمایهگذاری و دریاف��ت بخش��ی از
کاالهای تولیدی شرکت استارتآپی در
آینده میشود.
رونق استارتآپها با کاهش نرخ
سود بانکی
وزی��ر اقتص��اد در مراس��م امض��ای
تفاهمنامه مدلهای تأمین مالی سرمایه
جمعی برای کس��بوکارهای نوپا و نوین
با بی��ان اینکه امض��ای ای��ن تفاهمنامه
میتوان��د ب��ه عنوان یک ق��دم مثبت در
راس��تای توس��عه اقتصاد دیجیتال باشد،
گفت :عم��ده فعالی��ت بازار س��رمایه ما
تاکن��ون معطوف به نقل و انتقال س��هام
و فعالیتهای موجود بود و به بازار سهام
اولی��ه که کار تأمین س��رمایه اولیه برای
ایجاد کس��بوکار را انجام میدهد ،توجه
جدی نمیشد که با این اقدام گام مؤثری
در جهت تقویت این بخش برداشته شد.
او تصری��ح ک��رد :ای��ن تفاهمنام��ه به
منظور س��رمایهگذاری و ش��راکت شکل
گرفته که در آن قابلیت اجرای ایدههای
افراد با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات بررسی میشود.
کرباس��یان ادامه داد :پ��س از تصویب
ای��ده در ش��ورای عال��ی ب��ورس ،وزارت
تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی نیز میتواند
به تجمی��ع منابع خرد در قالب تعاونیها
و امثاله��م بپ��ردازد و در نهای��ت زمینه
اش��تغالزایی فراه��م خواهد ش��د .حال
ک��ه س��ود س��پردههای بانک��ی کاهش
یافت��ه ،ش��رایط ب��رای مش��ارکت مردم
در فناوریه��ای نوی��ن ،اس��تارتآپها
و کس��بوکارهای نوپا فراهم ش��ده و در
س��الهای اخیر ش��اهد ارائه نوآوریهای
ف��راوان در عرصهه��ای حم��ل و نق��ل،

استارتآپها و غیره بودهایم.
وزی��ر اقتصاد در پایان گف��ت :تاکنون
ایدهه��ای فراوان��ی در س��طح جامعه به
دلیل کمبود س��رمایه محقق نش��ده بود،
ولی اینک فرصتی فراهم شده تا در قالب
شراکتی ،فامیلی ،جمعیت اهدایی و ...به
تأمین مالی اقدام کنند.
5هزار گوشی تلفن همراه با اجرای
رجیستری غیرفعال شد
وزی��ر ارتباط��ات نی��ز در این مراس��م
گفت :یکی از اولویتهای مهم کش��ور در
آینده پیش رو توس��عه اقتصاد دیجیتال
است .کش��ورهای مختلف اس��تراتژیها
و برنامهه��ای بلندم��دت خ��ود را دنبال
میکنند ،بهطور نمونه کشور هندوستان
برنامهریزی کرده تا س��ال  ،۲۰۲۵معادل
۲۰درص��د از تولی��د ناخال��ص داخل��ی
5تریلی��ون دالری خ��ود را از ای��ن محل
تأمین کند.
محمدج��واد آذری جهرمی به اهمیت
موض��وع تأمین مال��ی کس��بوکارهای
کوچک هم اش��اره کرد و گفت :در مدل
جدید تأمین مالی کس��بوکارهای نوپا،
تأمی��ن مال��ی جمعی در ب��ورس صورت
میگیرد .بنا بر این طرح ،افراد میتوانند
ایدههای خود را در بورس عرضه و منابع
مال��ی پروژه را از طریق پولهای خرد که
عموما  ۱۰ت��ا  ۵۰میلیون تومان اس��ت
تأمین کنند و البته در آینده هم افزایش
سرمایه صورت میگیرد.
جهرمی افزود :ایران ظرفیتهای باالیی
در ح��وزه کس��بوکارهای آی تی محور
دارد و البته تأمین مالی یکی از مشکالت
آنها اس��ت که تالش کردی��م با طراحی
چنین مدلهایی تأمین سرمایه مورد نیاز
آنها صورت گیرد .امروز در دنیای اقتصاد،
دیجیتال یک��ی از محورهای اقتصادی به
حساب میآید که بر این اساس استراتژی
اقتصاد دیجیتال کش��ور در حال طراحی
است و گامهای آخر را میگذراند.
وی ادامه داد :بع��د از تدوین نهایی،
این اس��تراتژی باید ب��ه تصویب هیأت
دول��ت برس��د .ط��رح تکاپو از س��وی
وزارت کار نیز اجرایی ش��ده اس��ت که
به نظر میرس��د بخشی از اشتغالزایی
را پوش��ش دهد ،البته سال گذشته نیز
صندوق س��رمایهگذاریهای خطرپذیر
نی��ز اجرایی و در بورس مصوب و ابالغ
شده است.
وزی��ر ارتباط��ات در حاش��یه برنام��ه
رونمایی از کس��بوکارهای نوپا در پاسخ
به س��ؤالی مبن��ی بر ضرر کس��بوکارها
از فیلترین��گ گفت :ضرر کس��بوکارها
را از فیلترین��گ بررس��ی میکنی��م،
اغتشاشات در همه کشورها ممکن است
برخ��ی مش��کالت را ایجاد کن��د و حتی
کسبوکارهای واقعی را هم تحتالشعاع
قرار دهد که بر این اس��اس اغتشاش��ات
اخی��ر در ای��ران نی��ز باعث ش��د قیمت

ارز و س��که ب��اال رود و بر رون��د طبیعی
کس��بوکارها اثر بگذارد .البته بازارها به
رفتار درازمدت ما نگاه خواهند کرد.
آذری جهرمی درباره طرح رجیستری
تلف��ن هم��راه ه��م گف��ت۶۰ :درص��د
گوش��یهای آیف��ون اکن��ون از مجاری
رس��می وارد کشور میش��وند و این آمار
قابل قبولی اس��ت ،درحالیکه در گذشته
تنه��ا ۵درص��د این گوش��یها به صورت
رسمی وارد میشد .بخشی از گوشیهای
تلف��ن همراه ب��ه صورت مس��افری وارد
کشور میشوند ،اما اکنون با اجرای طرح
رجیس��تری ۵هزار گوش��ی تلفن همراه
غیرفعال ش��ده اس��ت که البته همه آنها
متأثر از اجرای طرح رجیس��تری نیستند
و ممکن اس��ت همراه مسافر وارد کشور
شده و همراه او نیز خارج شود.
آذری جهرم��ی درباره گرانی هفتههای
اخیر گوش��ی تلف��ن هم��راه از رایزنی با
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت برای
س��اماندهی بازار خب��ر داد و گفت :ما بر
روی این مس��ئله حساس هس��تیم و بر
این اساس با این وزارتخانه هم مذاکراتی
میکنی��م ،البت��ه افزایش ن��رخ ارز تأثیر
بسزایی در گرانی گوشیها داشته ،ضمن
اینک��ه ح��ذف ارز مبادلهای نی��ز بازار را
متأثر کرده است.
وزیر ارتباطات گفت :محدودیت تعداد
وارد کنن��دگان گوش��ی تلف��ن همراه از
دیگ��ر دالیل افزایش قیمت اس��ت .البته
ممکن اس��ت کانال واردات محدود باشد
و تصدیگری در این رابطه مشاهده شود
که البت��ه رقابت کافی را از بین میبرد و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز در این
رابطه در حال تدوین دستورالعملی است
که تعداد وارد کنندگان متنوع ش��وند و
این در مراحل آخر کار است.
سقف ٥میلیارد تومانی تأمین مالی
دسته جمعی
همچنی��ن رئیس س��ازمان ب��ورس و
اوراق بهادار در مراسم امضای تفاهمنامه
مدله��ای تأمین مالی س��رمایه جمعی
برای کس��بوکارهای نوپا و نوین درباره
شیوه تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه
گفت :ب��ا امضای ای��ن تفاهمنامه تأمین
مال��ی پروژهه��ای مخاب��رات در زمین��ه
اس��تارتآپها ،تأمین مالی جمعی برای
کس��بوکارهای دیجیت��ال در بورس به
صورت مجوزدار دنبال میشود.
شاپور محمدی با اش��اره به اینکه این
موض��وع در قال��ب ش��راکت در پروژهها
دنبال میشود ،افزود :لیست تمام عوامل
در فراب��ورس درج میش��ود و مردم باید
ب��ا توجه به لیس��ت ،مناب��ع را در اختیار
صندوقها قرار دهند.
محم��دی ادام��ه داد :ب��ا تفاهمنامه و
دستورالعملی که باید به تصویب شورای
عالی ب��ورس برس��د ،وظایف ه��ر کدام
از دس��تگاهها مش��خص ش��ده است .در

وزارت اقتصاد با محوریت سازمان بورس
مجوزه��ای ای��ن نوع تأمی��ن مالی صادر
میشود و لیس��ت عوامل را نیز مشخص
خواهیم کرد.
دبی��ر ش��ورایعالی ب��ورس اف��زود:
ش��رکتهای تعاونی هم میتوانند از این
ظرفیت اس��تفاده کنند .محور تفاهمنامه
تعیی��ن تکلی��ف تأمین مال��ی جمعی و
همچنی��ن تعیی��ن وظیف��ه ه��ر یک از
دستگاهها خواهد بود.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با
اش��اره به اینکه تفاهمنامه موضوع تأمین
وام را در بر نمیگی��رد و این موضوع در
حیط��ه اختی��ارات بانک مرکزی اس��ت،
گفت :سازمان بورس موضوع تأمین مالی
جمعی در بازار س��رمایه را دنبال میکند
و م��ا آییننامه مربوط ب��ه آن را تصویب
خواهی��م ک��رد و از این پ��س به صورت
مج��وزدار کار تأمین مال��ی جمعی برای
کسبوکارهای دیجیتال در بورس دنبال
میشود.
محم��دی افزود :س��قف تأمی��ن مالی
جمعی فع�لا ۵میلیارد تومان اس��ت که
از طری��ق عام��ل انجام میش��ود .فعاالن
تأمی��ن مالی جمعی ک��ه تاکنون حضور
داش��تند نیز میتوانند از طریق دریافت
مج��وز فعالیت خود را دنب��ال کنند و از
ای��ن بابت برای فعاالن قبلی جای نگرانی
وجود ن��دارد .وی تأکید کرد :مردم فقط
به عاملهای مجاز مراجعه داشته باشند.
رئیس س��ازمان بورس در زمینه امکان
ورود س��رمایهگذاران خارج��ی در بورس
بیان داش��ت :اینک��ه از س��رمایهگذاران
خارجی بخواهی��م در این طرحها تأمین
مال��ی کنن��د ،در تفاهمنام��ه پیشبینی
نش��ده ،ولی خارجیها میتوانند گواهی
شراکت سرمایهگذاری جمعی را در ایران
خری��داری کنن��د که فعالی��ت آن طبق
م��اده  49آییننامه پیشبینی ش��ده در
این زمینه باش��د .محمدی تصریح کرد:
کس��انی ک��ه در حال حاض��ر در زمینه
تأمین مالی جمعی فعالیت دارند ش��ش
م��اه مهلت دارند تا خ��ود را با آییننامه
جدید وف��ق دهند .فراب��ورس میتواند
آیین مطابقت را انجام دهد تا در صورت
فعالیته��ای غیرقانون��ی ،جلوگی��ری
الزم ب��ه عمل آید .تا جای��ی که قوانین
اج��ازه بدهد ت�لاش میکنیم ش��رایط
آسانس��ازی ش��ود .در تفاهمنامه مواد
متعددی وج��ود دارد و ام��کان توصیه
پروژهها به سرمایهگذاران و مردم وجود
ندارد و این اقدام نباید صورت گیرد.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار
در پای��ان تصریح کرد :امکان تأمین مالی
جمع��ی در ب��ازار س��رمایه در این قالب
پیشبینی ش��ده و اطالع��ات مربوط به
کس��بوکار در پروژهه��ا دیده میش��ود.
حساب بانکی رسمی نیز تعریف میشود
که منابع در آن حساب وارد میشود تا از
منابع مردم صیانت شود.
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تعلیق تحریمها فعاالن بورس
تهران را امیدوار کرد

بورس تهران اولین روز معامالتی این هفته را با رش��د
قیم��ت در گروههای فل��زی و خودرو آغاز ک��رد .تعلیق
تحریمهای هستهای شاید یکی از دالیل بازگشت شاخص
کل به روند صعودی باشد.
به گزارش ایس��نا ،در روزهای گذش��ته بورس تهران با
ریس��کهای سیاس��ی از جمله موضوعاتی بر سر برنامه
جامع اقدام مش��ترک بین ایران و کشورهای  ۵+۱روبهرو
ب��ود .تردیدها از بابت به خطر افتادن برجام و بازگش��ت
تحریمها باعث شده بود تا معاملهگران بازار سهام مقداری
منفعالنهتر عمل کردند.
درحالیکه در بازار س��هام ،نگرانیها درباره عدم تعلیق
تحریمهای آمریکا علیه ایران توسط ترامپ وجود داشت،
روز جمع��ه رئیسجمه��ور آمری��کا تعلی��ق تحریمهای
هس��تهای را تمدید ک��رد و در عین ح��ال گفت که این
آخرین بار اس��ت که تعلیق این تحریمها تمدید میشود.
با تعلیق تحریمهای هس��تهای آمریکا علیه ایران و ادامه
توافقات برجام ،روز ش��نبه با باز ش��دن معامالت بورس
تهران ،ش��اخص کل توانس��ت روند صعودی را در پیش
گیرد و ۵۵۳واحد رشد کند.
همچنین ش��اخص آزاد ش��ناور با رشد ۶۸۸واحدی
مواجه ش��د و به رقم ۱۰۴هزار و  ۱۶۱رسید .در حالی
فعاالن بازار س��رمایه ایران به ادام��ه توافق برجام روی
خوش نش��ان میدهند که تع��دادی از نمادها در گروه
فلزات اساس��ی بیش��ترین تأثیر مثبت را روی شاخص
کل دارند.
همچنین تعداد زیادی از نمادها در گروه فلزات اساسی
با روند رش��د در قیمت نهایی روبهرو ش��دهاند و عالوه بر
ای��ن ،س��همهای خودرویی نیز عمدتا ب��ا افزایش قیمت
روب��هرو بودن��د .دو نماد مل��ی صنایع مس ای��ران ،فوالد
مبارک��ه اصفهان از گروه فلزیها و یک نماد ایران خودرو
از بین خودروییها بیشترین تأثیر افزاینده را روی نماگر
بازار سرمایه داشتند و در طرف مقابل صنایع پتروشیمی
خلیجفارس ،گس��ترش نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی
مبین ،س��عی کردند شاخص را به س��مت پایین هدایت
کنند .اکثریت نمادها در گروه استخراج کانههای فلزی نیز
با رشد قیمت مواجه شدند.
در نخستین روز هفته در گروه فلزات اساسی ۶۹میلیون
س��هم و در گروه کانههای فلزی ۳۶میلیون س��هم مورد
دادوس��تد قرار گرفت .همچنین خودروییها شاهد داد و
ستد ۱۳۵میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۷میلیارد تومان
بودند .ارزش معامالت بورس تهران نیز به رقم ۱۵۸میلیارد
تومان رسیدو حجم معامالت عدد ۷۱میلیون سهم و اوراق
مالی را تجربه کرد.
نماد معامالت حق تقدم لیزینگ رایان سایپا با معامله
۱۰۷میلیون س��هم بیش��ترین حجم معامله و نماد ملی
صنایع مس ای��ران با ارزش معامالتی بیش از ۱۰میلیارد
تومان بیش��ترین ارزش معامالت بورس تهران را به خود
اختصاص دادند.
آیفک��س نیز ب��ا  ۱۰.۴واحد رش��د همراه ش��د و رقم
۱۰۸۷واح��دی را تجربه ک��رد .ارزش معامالت فرابورس
ایران به رقم ۱۰۵میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان رس��ید و
حجم معام�لات رقم ۳۲۹میلیون س��هم و اوراق مالی را
تجرب��ه کرد .از جمله نمادهای تأثیرگ��ذار روی آیفکس،
پتروش��یمی مارون ،پتروشیمی زاگرس و فوالد هرمزگان
جنوب بود.
بانک مرکزی اعالم کرد

بانکها از پذیرش تضمین نهادهای
مالی فعال در بازار سرمایه
خودداری کنند

بان��ک مرکزی در بخش��نامهای اعالم ک��رد :بانکها و
مؤسس��ات اعتباری غیربانکی ضمن ل��زوم اخذ وثایق و
تضامی��ن معتبر ،بالمعارض و با درجه نقدش��وندگی باال
در اعطای تسهیالت یا ایجاد تعهدات ،از هرگونه پذیرش
تضامین نهاده��ای مالی فعال در بازار س��رمایه از جمله
شرکتهای کارگزاری ،خودداری کنند.
به گزارش «فرصت امروز» از بانک مرکزی و به استناد
به مفاد ماده ( )۶آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی
بدون ربا (بهره) موضوع تصویبنامه شماره  ۸۸۶۲۰مورخ
۱۲۱۰. ۱۳۶۲.هیأت وزیران ،اعالم کرد ،اعطای تسهیالت
عنداللزوم به تش��خیص بانک ،منوط به اخذ تأمین کافی
برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط
است.
بر این اس��اس ،بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
بای��د در فرآیند تخصیص منابع ،پس از احراز صالحیت و
اهلیت متقاضی ،اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی
در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط ،نسبت به اخذ وثایق
و تضامین معتبر ،بالمعارض و با درجه نقدش��وندگی باال
برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی ،صیانت
از حقوق سپردهگذاران و سایر ذینفعان و همچنین حفظ
ثبات و سالمت شبکه بانکی ،اقدام کنند.
در این میان ،براس��اس گزارشه��ای دریافتی ،برخی
ی در تخصیص منابع،
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانک 
در حالی اقدام به پذیرش تضامین برخی اشخاص حقوقی
علیالخصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و
ق بهادار میکنند که بر اساس مفاد اساسنامه و موضوع
اورا 
فعالیت ،نهادهای مورد اشاره مجاز به تضمین بدهیها و
تعهدات سایر اشخاص نیستند و بعضا حتی از سوی نهاد
ناظ��ر ذیربط انجام چنین عملی برای آ ن نهادها ممنوع
اعالم شده است.
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اخبار
احتمال ارائه اوراق اسناد خزانه
به صادرکنندگان

مع��اون وزیر صنع��ت از احتمال ارائه اوراق اس��ناد
خزان��ه به صادرکنن��دگان بابت مطالب��ات و معوقات
جوای��ز صادراتی خبر داد و گفت ک��ه صادرکنندگان
میتوانن��د مطمئن باش��ند ک��ه دولت ب��ه پرداخت
طلبشان متعهد است.
مجتب��ی خس��روتاج در گفتوگو با مه��ر ،از برنامه
دولت برای ارائه اوراق خزانه اسالمی به صادرکنندگان
ب��ه ازای مطالباتش��ان خبر داد و گفت :ارائه اس��ناد
خزانه به صادرکنندگان ،جزو بخش��ی از پیشنهاداتی
اس��ت که نمایندگان مجلس اعالم کردهاند ،بنابراین
بای��د دید که آیا در بودجه س��ال  ۹۷جایگاه پذیرش
دارد.
مع��اون وزی��ر صنعت اف��زود :معتقدیم اگ��ر به هر
دلیل��ی ،امروز منابع دولت محدودیت داش��ته و قادر
ب��ه پرداخت طل��ب صادرکنندگان نیس��ت ،با صدور
ای��ن اس��ناد ،میتوان��د حمایتی را ک��ه میخواهد از
صادرکنندگان انجام دهد.
وی تصری��ح ک��رد :ب��ا دریاف��ت اوراق خزان��ه،
صادرکنندگان میتوانند یا صبر کنند که در سررسید
آن را وص��ول کنند ی��ا اینکه آن را در بازار س��رمایه
معامل��ه کنن��د ،بنابراین این یک نوع تعهد از س��وی
دولت به صادرکنندگان اس��ت که آنها مطمئن باشند
که باالخره دولت متعهد به پرداخت طلب آنها خواهد
بود.
خسروتاج اظهار داشت :طلب صادرکنندگان متعلق
به دوره سالهای  ۸۰و  ۹۰است که در آن ایام ،اعالم
ش��ده که جوایزی باب��ت صادرات ب��ه صادرکنندگان
پرداخ��ت میش��ود و دولت هم متعهد ب��وده که این
مبالغ را بپردازد ،اما این وعده محقق نشده است.
رئی��س کل س��ازمان توس��عه تج��ارت اف��زود :در
س��الهای بع��د از آن ،در مصوب��ات ذکر ش��د که به
ش��رط تحقق درآمد ،این معوقات پرداخت ش��ود ،اما
اگر درآمدی نباش��د ،دولت ق��ادر به پرداخت نخواهد
بود .این نکته هم به صادرکنندگان اعالم ش��ده است،
بنابراین آنچه عمدت��ا مطالبات قانونی صادرکنندگان
است ،به دوره سالهای  ۸۹و  ۹۰برمیگردد که حتی
اسناد تعدادی از آنها بررسی و تایید شده است.
وی تصریح کرد :در س��الهای بعد ،از س��ال  ۹۱به
بعد به دلیل اینکه ش��رط تحقق درآمد برای پرداخت
جوایز صادراتی در نظر گرفته شده است ،تعهد قانونی
برای دولت درباره پرداخ��ت جوایز به صادرکنندگان
وجود ندارد.

بندر لنگه صادرات به قطر را
تسهیل خواهد کرد

مدی��ر اداره بن��ادر و دریانوردی لنگه در نشس��ت
تس��هیل صادرات به بندرالروی��س قطر از تالش برای
فراهمک��ردن زیرس��اختهای بن��در لنگ��ه بهمنظور
تس��هیل صادرات به قطر از طری��ق بندرالرویس خبر
داد.
ب��ه گزارش تیننیوز به نق��ل از روابط عمومی اداره
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ،قاسم عسکرینسب
گفت :در گام نخس��ت اجرای دو طرح ویژه س��اخت
رمپ ویژه (مس��یر دسترس��ی به اس��کله یا ش��ناور)
در نزدیکتری��ن فاصل��ه به محل دپ��وی کانتینرها و
محوطهسازی و احیای اراضی پشتیبانی در بندر لنگه
را کلید زده است.
وی اف��زود :تخصی��ص محوط��ه وی��ژه نگه��داری
کانتینره��ای خالی ورودی از قط��ر و کانتینرهای در
انتظار نوبت ارس��ال و همچنین ایجاد ش��رایط ورود
و خ��روج کانتینر و پهلودهی ش��ناورها نی��ز از دیگر
طرحه��ای این بندر اس��ت ک��ه زمینهس��از افزایش
تبادالت تجاری با کشور قطر خواهد شد.
مدی��ر اداره بن��ادر و دریانوردی لنگه در نشس��ت
مذک��ور که با حضور نماینده س��ازمان صنعت ،معدن
و تجارت هرمزگان ،مع��اون عمرانی فرمانداری لنگه،
تجار و بازرگانان و شرکتهای کشتیرانی فعال در این
بندر برگزار شد ،از آمادگی کامل برای خدماترسانی
و ارائه هرگونه همکاری با صادرکنندگان ،شرکتهای
کش��تیرانی و دس��تگاههای اجرایی بهمنظور تسهیل
صادرات به بندرالرویس قطر سخن گفت.
عسکرینس��ب در همی��ن رابط��ه اظهار داش��ت:
پس از گذش��ت هفت ماه از آغاز تعام�لات بازرگانی
و همکاریه��ای اقتص��ادی بندر لنگه با کش��ور قطر
در زمین��ه تجارت دریایی ،یک ه��زار و TEU 900
کانتینر یخچالی ش��امل محموله مواد غذایی و میوه و
ترهب��ار از این بندر به مقصد بندرالرویس صادر ش��ده
است.
اوای��ل دیماه جاری «محمد راس��تاد» ،مدیرعامل
س��ازمان بنادر و دریانوردی با همراه��ی معاون امور
بندری این س��ازمان و تعدادی از مدیران شرکتهای
مختلف دولتی ،خصوصی ،کشتیرانی و صنایع تولیدی
کشور ،با سفر به پایتخت کشور قطر با وزیر حملونقل
و ارتباطات و مدیران ارشد دولتی و خصوصی بنادر و
دریانوردی این کشور دیدار و گفتوگو کردند.
در س��فر مدیرعامل س��ازمان بنادر ای��ران به قطر،
عالوه بر بحث و مذاکره در خصوص توسعه مناسبات
و همکاریه��ای تخصصی بن��دری و دریایی میان دو
کش��ور ،رفع موانع و مش��کالت احتمال��ی موجود در
جهت توس��عه صادرات و ترانزیت کاال از بنادر جنوبی
ایران به بنادر قطر مورد تاکید قرار گرفت.

صنعت،معدن،تجارت
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تلفن مستقیم86073290 :

آمار واردات برنج آب رفت!

درحالیک��ه ب��ا دس��تور وزی��ر جهاد
کش��اورزی ممنوعی��ت واردات برن��ج تا
اطالع ثانوی ادامه دارد ،آمار رسمی که از
سوی این وزارتخانه منتشر شده ،گویای
نکته جالبی اس��ت و آن اینک��ه «میزان
واردات  ۹ماهه ای��ن محصول از آنچه به
عنوان واردات هش��ت ماه آن اعالم شده
بود ،کمتر شده است!»
به گزارش ایسنا ،امسال سیاستگذاری
ب��رای واردات برن��ج و ممنوعی��ت آن
ق��دری تغیی��ر کرد ،ب��ه گون��های که از
ابت��دای مردادماه که هر س��اله چهار ماه

فصل ممنوعی��ت واردات ای��ن محصول
اس��تراتژیک ش��روع میش��د به سه ماه
کاهش یافت و مقرر شد از ابتدای آذرماه
واردات برنج از س��ر گرفته شود که البته
اعت��راض برخ��ی کارشناس��ان را در پی
داشت.
ای��ن در حالی بود که به گفته علیاکبر
مهرف��رد  -مع��اون توس��عه بازرگان��ی
و صنای��ع وزارت جه��اد کش��اورزی -
ممنوعیت واردات برنج از همان روزهای
ابتدایی آذرماه با دس��تور حجتی تمدید
ش��د و بر این اساس تا اطالع ثانوی ادامه

پیدا خواه��د کرد ،چراکه آمارها نش��ان
میدهد برنج بیش از حد نیاز کشور وارد
ش��ده است؛ به گونهای که در شش ماهه
نخس��ت امس��ال یک میلیون و  ۵۴هزار
ت��ن برنج به ارزش بالغ ب��ر  ۹۹۶میلیون
دالر وارد ش��ده ب��ود که ای��ن میزان در
هفت ماهه امس��ال به یک میلیون و ۶۴
هزار و ۲۴۰تن رسید.
نکت��ه جال��ب اینک��ه در آمار رس��می
منتشرش��ده از س��وی وزارت جه��اد
کش��اورزی از صادرات و واردات کاالهای
کشاورزی در  ۹ماهه امسال ،یک میلیون

و  ۴۴ه��زار تن برنج وارداتی به ارزش��ی
بی��ش از  ۹۸۳میلی��ون دالر ثبت ش��ده
اس��ت ،حال آنکه نهتنها این آمار از آمار
ی��ک میلی��ون و  ۶۶ه��زار و  ۵۴۰تن��ی
هشت ماهه امسال کمتر است بلکه حتی
نس��بت به میزان واردات برن��ج در نیمه
نخست امس��ال هم کاهش یافته است و
مشخص نیست علت این پایینآمدن آمار،
اشتباه محاسباتی وزارت جهاد کشاورزی
یا برگشت خوردن محمولههای واردشده
بوده اس��ت که پس از سه ماه در جداول
آماریشان به ثبت رسیده است.

آغاز تولید انبوه و صادرات ترانسفورماتور توربین بادی ساخت ایران
ترانسفورماتور توربین بادی ساخت داخل که پیش
از این محققان جوان کش��ورمان موفق به طراحی آن
ش��ده بودند ،به تولید انبوه رس��ید و صادرات آن به
کشورهای مختلف نیز آغاز شد.
به گزارش تسنیم ،تا پیش از این ترانسفورماتورهای
ویژه نیروگاههای بادی از خارج وارد میش��د و برای
واردات این ترانسها ساالنه بیش از  50میلیون دالر
هزینه میشد و حاال با تولید انبوه ،جمهوری اسالمی
ایران جزو کش��ورهای صادرکننده این ترانسها قرار
گرفت.
ترانس��فورماتورهای توربین ب��ادی تولیدی داخل
دارای کیفی��ت گروه  Aجهانی اس��ت و با نمونههای
خارج��ی آن قابلیت رقاب��ت کام��ل دارد و حتی در
بعضی از پارامترهای طراحی و کیفی نسبت به نمونه
مشابه ساخته ش��ده توسط شرکتهای اروپای غربی
دارای مزیتهایی از جمله پایینبودن جهش حرارتی
حداکثر روغن و متوس��ط س��یمپیچ به میزان حدود
10درجه سانتیگراد است.
س��وریه ،عراق ،ارمنس��تان ،بالروس و قرقیزستان

کشورهایی هس��تند که به زودی ترانسفورماتورهای
وی��ژه نیروگاههای ب��ادی تولید ایران ب��ه آنها صادر
خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو با بیان اینکه
ام��روزه بحث تولید برق در نیروگاههای با انرژی پاک
و تجدیدپذی��ر مانند نیروگاههای بادی از اولویتهای
صنعت برق کش��ور اس��ت ،گف��ت :عالوه ب��ر قدرت
باالیی ک��ه این ترانسه��ا دارند ،قابلی��ت نصب آنها
در ناس��ل توربینهای بادی نیز یکی از کمنظیرترین
ویژگیهای این ترانسهای کامال ایرانی است.
وی اضافه کرد :ترانسفورماتورهای ویژه نیروگاههای
بادی ،برق تولیدی حاصل از نیروی باد در نیروگاههای
بادی را وارد ش��بکه توزیع برق میکنند که میتواند
زمینه تولید برق در نیروهای بادی کش��ور را توسعه
چشمگیری دهد.
مدیرعام��ل ش��رکت ای��ران ترانس��فو همچنین از
طراحی و ساخت ترانسهای فوق کمتلفات به دست
متخصص��ان داخل��ی خبر داد و گف��ت :در چارچوب
سیاس��تهای وزارت نیرو جهت کاهش تلفات شبکه

توزیع برق کش��ور ،جوانان متخص��ص گروه صنعتی
ایران ترانس��فو همچنین موفق به طراحی و س��اخت
ترانسه��ای فوق کمتلف��ات (' )CCب��رای مناطق
جنوبی کشور شدند.
وی اضافه ک��رد :این ترانسها ک��ه قادرند به طرز
چش��مگیری به کاهش تلفات ش��بکه و جلوگیری از
هدررف��ت انرژی کمک کنند ،به زودی به تولید انبوه
خواهند رسید.
فتحیپ��ور همچنین از طراحی اتو ترانس��فورماتور
( 600MVAو  )400KVکیلوولت در داخل کشور
خبر داد و گفت :با راهاندازی خط تولید این ترانس و
تولید آن ،به ازای هر دس��تگاه ترانسفورماتور مذکور،
از خ��روج حدود  5میلیون دالر ارز جلوگیری خواهد
شد.
وی اف��زود :طراح��ی ترانس��فورماتورهای توزی��ع
آلومینیوم��ی با ه��دف کاهش بهای تمامش��ده یکی
دیگر از افتخارات جوانان کشورمان در گروه صنعتی
ایران ترانس��فو اس��ت که با هدف کاهش هزینههای
سرمایهای مورد نیاز در شبکه برق تولید خواهد شد.

درآمد  ۱.۵میلیون دالری کشور از صادرات خشکبار
رئیس ات��اق بازرگانی ایران
و چی��ن گفت ک��ه میزان ارز
دریافت��ی از مح��ل صادرات
خش��کبار ،حدود 1.5میلیارد
دالر ب��وده ک��ه پس��ته یک
میلی��ارد از این می��زان را به
خود اختصاص داده است.
اس��داهلل عس��گراوالدی،
رئی��س اتاق بازرگان��ی ایران
و چی��ن در خصوص وضعیت
بازار خش��کبار کش��ور اظهار
ک��رد :خش��کبار از اقالم مهم
و اس��تراتژیک ب��وده اس��ت،
بهط��وری ک��ه در این بخش
از  117میلی��ون ت��ن تولید
محصوالت کش��اورزی حدود
 30میلی��ون ت��ن آن اق�لام
باغات بوده که از این میزان،
 2میلیون تن به کش��ورهای
دیگ��ر ص��ادر میش��ود .وی
بی��ان ک��رد :در ای��ن می��ان
خرما نیز از اقالمی اس��ت که
تولی��د بس��یاری را ب��ه خود
اختص��اص داده ،بهطوری که
می��زان تولید ای��ن محصول
در کش��ور ح��دود 2میلیون
تن ب��وده ک��ه  200هزار تن

از آن ص��ادر و مابق��ی صرف
رفع نیاز داخلی میشود .این
مقام مسئول بخشخصوصی
با اش��اره به اینکه پسته یکی
از محصوالت��ی اس��ت که از
تقاض��ای باالیی در کش��ور و
بازاره��ای جهان��ی برخوردار
اس��ت ،افزود :می��زان تولید
پس��ته در کش��ور  250هزار
تن ب��وده که  50هزار تن آن
مصرف نیاز داخلی 10 ،هزار
ت��ن ضایعات و ح��دود 150
هزار تن ،میزان صادرات این

محص��ول به دیگر کش��ورها
بوده است .البته در هشت ماه
نخست امسال 175 ،هزار تن
پسته صادر شده است.
ب��ه گفت��ه عس��گراوالدی،
می��زان ارز دریافتی از محل
صادرات خشکبار حدود 1.5
میلیارد دالر بوده که پس��ته
یک میلی��ارد از این میزان را
به خود اختصاص داده است.
ای��ن بخش پ��س از صادرات
محص��والت پتروش��یمی،
بزرگتری��ن منب��ع درآم��د

غیرنفتی کشور است.
رئی��س اتاق ای��ران و چین
ادامه داد :ح��دود 12میلیون
نفر در بخش خشکبار کشور
اش��تغال دارن��د ک��ه از این
تعداد  3میلیون در باغات3 ،
میلیون در کارگاه بستهبندی
و مابقی در قسمتهای دیگر
به فعالیت میپردازند.
عس��گراوالدی در خصوص
بازاره��ای ه��دف خش��کبار
تولیدی کش��ور گفت :چین،
اولی��ن و بزرگتری��ن و بعد

از آن کش��ورهای ح��وزه
خلیجف��ارس ،روس��یه و
کش��ورهای اروپایی ،خریدار
محص��والت ایران هس��تند.
البت��ه الزم به ذکر اس��ت که
در بخ��ش تولید خش��کبار،
تولی��دات کش��ورهای آمریکا
بعد از م��ا و ترکیه در جایگاه
سوم قرار دارند .به گفته وی،
مجموع میزان تولید خشکبار
در دنی��ا ح��دود  600ه��زار
ت��ن بوده ک��ه از ای��ن میزان
 250هزار تن س��هم کش��ور
ایران است .عضو اتاق بازرگانی
صنایع ،معادن و کش��اورزی
ایران در خاتمه یادآور ش��د:
برنامههای��ی در خص��وص
ماش��ینآالت،
نوس��ازی
تعوی��ض و ب��هروز ک��ردن
دس��تگاههای کارگاهه��ای
تولی��دی را در دس��تور کار
قرار دادهای��م .در حال حاضر
برخ��ی از کارگاههای کرمان
ب��ه دس��تگاههای جدی��دی
تجهیز ش��دهاند ک��ه موجب
افزایش میزان تولید و عرضه
کاالهایشان شده است.

اخبار
تاثیر قیمت ارز بر تولید و تجارت
ایران

کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در تازهترین
گ��زارش خ��ود تاثیر ن��رخ ارز بر تولید ،ص��ادرات و
واردات را بررسی کرده است.
نرخ ارز یک��ی از مهمترین متغیرهای اقتصادی در
هر کشوری است.
در اقتص��اد ای��ران یک��ی از دالی��ل اهمی��ت این
متغی��ر ،تاثیری اس��ت که آن بر قیمتهای نس��بی
(رقابتپذیری) ،ص��ادرات ،واردات ،تخصیص منابع،
س��رمایهگذاریهای داخلی و خارجی ،رشد و توسعه
اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصادی دارد.
به گزارش تجارتنیوز ،ازآنجاییکه در اقتصاد ایران
سهم کاالهای قابلمبادله (صادرات بهعالوه واردات)
در تولید ناخالص داخلی باال ارزیابی میشود هرگونه
تنظیم نادرست این نرخ میتواند از طریق اثرگذاری
بر قیمتهای نس��بی منجر ب��ه اختالل در تخصیص
منابع و عملکرد اقتصادی شود.
در بخشی از این پژوهش آمده است :با وجود روند
صعودی نرخ اس��می نه واقعی ارز ،میتوان استدالل
ک��رد که این نرخ در تراز ب��ا بنیانهای اقتصاد ایران
تنظیمنشده است.
ن��رخ ارز واقع��ی ،ن��رخ ارز اس��می را ب��ا توجه به
تغییرات سطح عمومی قیمتهای داخلی و خارجی
تعدی��ل مینماید ،بنابراین تاکید بر نرخ ارز اس��می
در ش��رایط تورمی که قیمتهای داخلی با س��رعت
بیش��تری نس��بت به قیمته��ای خارج��ی افزایش
مییاب��د ،میتواند موجب انح��راف در مدیریت نرخ
ارز و ایج��اد عدم تع��ادل در بخش داخلی و خارجی
اقتصاد شود.
همچنین آمده است :به نظر میرسد در ادبیات
مرسوم اقتصاد کش��ورهای در حالتوسعه ،اغلب
افزای��ش ن��رخ ارز (کاه��ش ارزش پ��ول داخلی)
سیاست مناسبی برای بهبود رقابتپذیری اقتصاد
معرفی میش��ود ،زیرا اجرای این سیاست باعث
کاهش قیمت تولیدات داخلی برحس��ب دالر در
بازارهای خارجی میش��ود و امکان توسعه فروش
و رقابت در بازارهای صادراتی را به وجود میآورد.
این سیاست باعث افزایش قیمت کاالهای وارداتی
برحس��ب ریال میش��ود و از این طریق توان رقابتی
تولیدات داخلی در مقابل واردات را باال میبرد.
بااینحال ،به رغم این اس��تدالل صریح ،در عمل،
سیاست مذکور اغلب از کارایی قابلانتظار برخوردار
نیس��ت و در ش��رایط معینی نیز در بلندمدت باعث
کاهش ظرفیت رقابتپذیری میشود.

صنعتگران چشمانتظار مصوبه
دولت

پیش��نهاد س��ازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران به منظور تس��هیل ایجاد ش��هرکهای
صنعت��ی غیردولتی در انتظ��ار تصویب و ابالغ هیأت
دولت است که نهایتا تا پایان سال رخ میدهد.
فرش��اد مقیمی ،معاون برنامهریزی سازمان صنایع
کوچک و ش��هرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به اینکه طبق قانون و سیاستهای کلی
اصل  ۴۴قانون اساس��ی دو مس��یر برای شهرکهای
صنعتی غیردولتی تعریف شده است ،اظهار کرد :یک
مس��ئله مربوط به شرکتهایی است که دستگاههای
دولتی در آن مش��ارکت دارند و مس��ئله دوم قانون
واگ��ذاری مالکیت و اداره امور ش��هرکهای صنعتی
است که براساس آن مشخص شده نگهداری و اداره
امور ش��هرکهای صنعتی تحت شرایط تعریفشده
نبای��د توس��ط دولت مدنظ��ر قرار گی��رد .وی ادامه
داد :در بح��ث مربوط به ایجاد ش��هرکهای صنعتی
در جایی ک��ه متقاضی بخشخصوص��ی وجود دارد
دولت نباید ورود کند ،اما مش��کلی که در این رابطه
ب��ا آن مواجه بوده و هس��تیم مربوط به بحث اراضی
اس��ت .تغییر کاربری اراضی ب��رای دولت به صورت
رایگان انجام میش��ود ام��ا بخشخصوصی باید رقم
قاب��ل توجهی را جهت تغییر کاربری اراضی پرداخت
کند ،بنابراین قیمت تمامش��ده شهرکهای صنعتی
خصوصی بیش��تر از شهرکهای صنعتی دولتی تمام
میشود و این مس��ئله شرایط را برای فعالیت بخش
غیردولتی دشوار میکند.
مع��اون برنامهری��زی س��ازمان صنای��ع کوچ��ک
و ش��هرکهای صنعت��ی ای��ران از ارائ��ه پیش��نهاد
ای��ن س��ازمان به هی��أت دول��ت خب��ر داد و اعالم
کرد :پیش��نهادی ب��ه هیأت دولت جه��ت کمک به
بخشخصوص��ی در راس��تای ایج��اد ش��هرکهای
صنعتی غیردولتی ارائه ش��د که در کمیس��یونهای
مربوطه مورد بررس��ی قرار گرفت؛ پیشنهادی که به
صورت مشترک با همکاری سازمان امور اراضی ارائه
و مراح��ل پایانی خود را س��پری ک��رده و در انتظار
تصویب نهایی توسط هیأت وزیران است.
مقیمی افزود :براس��اس این مصوبه که احتماال تا
پایان س��ال جاری ابالغ خواهد شد ،بخشخصوصی
اراضی مورد نظر خود را جهت ایجاد شهرک صنعتی
بدون پرداخت هزینه تغییر کاربری در اختیار خواهد
داش��ت که بخش قابل توجهی از هزینهها را کاهش
میده��د .ب��ه گفت��ه وی ،در حال حاض��ر  ۸۹جواز
برای ش��هرکهای صنعتی غیردولتی صادر شده که
۴۵مورد آن به بهرهبرداری رس��یده و  ۱۲۰هزار نفر
مشغول به فعالیت شدهاند.

خــــودرو

تلفن مستقیم86073290 :

اخبار
ارز مبادلهای بیشتر قطعهسازان
خودرو قطع شد

عض��و هیأتمدی��ره انجمن قطعهس��ازان از ح��ذف ارز
مبادل��های بخ��ش اعظم��ی از صنعت قطعهس��ازی طی
روزهای اخیر خبر داد و گفت :طبق اطالعات کس��ب شده
از بانک مرکزی ،ارز مبادلهای کل صنعت قطعهسازی طی
 10تا  15روز آینده قطع خواهد شد.
محمد ش��هپری در گفتوگو ب��ا فارس با بی��ان اینکه
طی روزهای اخیر بخش عم��دهای از ارز مبادلهای صنعت
قطعهسازی حذف شده است ،اظهار داشت :طبق اطالعات
به دس��ت آمده از بانک مرک��زی ،ارز مبادلهای کل صنعت
قطعهس��ازی طی  10تا  15روز آینده حذف خواهد شد و
همه تولیدکنندگان موظف به اس��تفاده از ارز آزاد خواهند
بود که این مسئله قیمت تمامشده تولید قطعات را افزایش
میدهد.
وی تصریح کرد :به این ترتیب در راستای تکنرخی شدن
ارز ،تعرفههایی که مشمول دریافت ارز مبادلهای میشدند
به ارز آزاد تبدیل شدهاند و تولیدکنندگان برای تأمین مواد
اولیه مورد نیاز خود باید از ارز آزاد  4400تومان اس��تفاده
کنند .به گفته وی ،برخ��ی تولیدکنندگان قطعات حدود
80درص��د ارز م��ورد نیاز خود را برای خرید م��واد اولیه از
طری��ق ارز مبادلهای تأمین میکردند که حاال باید ارز آزاد
را جایگزین آن کنند .ش��هپری در ادامه با اشاره به افزایش
قیمت مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت قطعهسازی طی
ماههای اخیر ،گفت :تولید این مواد عمدتاً توسط واحدهای
دولتی صورت میگیرد که در این مورد میتوان به افزایش
 50ت��ا 60درص��دی قیم��ت محصوالت ف��والد مبارکه و
همچنین محاسبه قیمت مس و آلومینیوم بر اساس قیمت
جهانی و محاس��به با نرخ ارز آزاد اشاره کرد .در عین حال،
قیمت مواد پتروش��یمی نیز افزایش قابل توجهی داش��ته
است .وی با بیان اینکه در حال تهیه گزارشی درباره قیمت
تمامشده مواد اولیه صنعت قطعهسازی و تأثیرگذاری نرخ
ارز و افزایش قیمت مواد اولیه داخلی بر تولیدات این صنعت
هستیم ،گفت :این گزارش را به شورای رقابت ارائه خواهیم
کرد.

خرید و فروش سنتی خودرو
در ایران رنگ میبازد؟

اواخر مردادماه سال گذش��ته ،شرکت «کارما» که خود
را به عنوان اولین فروش��گاه زنجیرهای خودرو معرفی کرد،
توانست مبحث فروش اینترنتی خودرو بهصورت محدود را
وارد کشور کند و خود را به عنوان اولین فروشگاه اینترنتی
خودرو در ایران معرفی کرد.
به گزارش پدالنیوز ،حدود  ۹ماه بعد و اواخر زمس��تان،
«دیجیکاال» هم بهعنوان بزرگترین فروش��گاه اینترنتی
کش��ور بخش فروش خودرو را ایج��اد کرد ،اما هیچکدام از
این دو نتوانستند آنطوری که انتظار میرفت در این حوزه
موفق باش��ند .به نظر میرس��د نهتنها این شرکتها قصد
دارند تا با س��ازوکار بهتر و بهصورت جدیتری وارد عرصه
فروش اینترنتی خودرو شوند ،بلکه بهزودی استارتآپها و
فروشگاههای اینترنتی دیگری هم با ابزاری حتی قدرتمندتر
از این دو ،س��وار بر موج خرید و فروش و خودرو و خدمات
خودرو شوند و طبق شواهد در حال آمادهسازی هستند.
اما موضوعی که در این میان اهمیت دارد نحوه برخورد
بازار سنتی با موج اینترنتی ش��دن دنیای خودرو در ایران
است؛ تجرب ه گذشته در بازارهایی مثل گوشیهای موبایل
و ل��وازم خانگی نش��ان میده��د آینده خری��د و فروش و
خدمات خودرو ،ب ه صورت اجتنابناپذیر به اینترنت وابسته
خواهد بود و به نظر نمیرس��د که مخالفت بازار س��نتی با
این روند بتواند به نتیج ه مناسبی منجر شوند ،اما بهزودی
استارتآپهای حوزه فروش خودرو بهقدری زیاد میشود
که رقیب فروش��ندگان س��نتی ،تنها کارم��ا و دیجیکاال
نخواهند بود و به نظر میرس��د بهتری��ن نوع برخورد برای
فروشندگان سنتی ،سوار شدن بر این موج و همراهی دوره
اینترنتی خریدوفروش خودرو مانند دیگر بازارهای سنتی
است که مجبور به پذیرش شیوههای نوین فروش شدهاند.

النترا و توسان در ایران تولید
میشود

مع��اون ف��روش و بازاریابی کرمانموتور در نشس��ت
خب��ری خود اعالم کرد که کارهای الزم برای س��اخت
داخل کردن النترا در حال انجام بوده و نیمه اول س��ال
 ۱۳۹۷این خودرو به تولید انبوه میرسد.
به گزارش ایس��نا ،وی با اظهار اینکه النترا س��اخت
داخ��ل با نرخ کمتر از ۱۵۰میلی��ون تومان ارائه خواهد
ش��د ،افزود :این نرخ حدود ۲۵درصد پایینتر از نمونه
واردات��ی این خودرو اس��ت زیرا س��اخت داخل کردن
موجب کاهش هزینههای تمام شده خودرو میشود.
حسن اکبری ادامه داد :عالوه بر تولید النترا در حال
مذاکره با هیوندای برای س��اخت داخل کردن توس��ان
هس��تیم که به احتمال زیاد این خودرو در اوایل س��ال
 ۱۳۹۸به تولید برسد.
وی اضافه کرد :در حال حاضر دو خودروی آی  ۲۰و
اکسنت از فرآوردههای هیوندای ساخت داخل شدهاند
و درص��د داخلیس��ازی آنان حدود  ۳۰درصد اس��ت،
ضمن آنکه با این ش��رکت کرهای در ح��ال مذاکرهایم
ت��ا درصد داخلیس��ازی ای��ن فرآوردهه��ا را به حدود
 ۵۰درص��د افزایش دهی��م .اکبری اظه��ار کرد :طبق
تعرفهه��ای جدید واردات خودرو که از  ۴۰و  ۵۵به ۷۵
و  ۹۵درصد افزایش یافته اس��ت و عالوه بر این افزایش
نرخ ارز در چند ماه پیش ،نرخ فروش خودروی سانتافه
حدود ۶۱میلیون تومان و توس��ان ح��دود  ۵۵میلیون
تومان افزایش خواهد یافت.
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راهبرد جدید چینیها برای حفظ بازار خودروی ایران

ب��ازار خ��ودروی ای��ران
چن��د س��الی اس��ت ک��ه بین
تولیدکنن��دگان ایرانی و چینی
تقسیم شده است.
به گ��زارش پدالنیوز به نقل
از گسترش صنعت ،این مسئله
که بعد از افزای��ش تحریمهای
غرب علیه ایران ش��دت گرفته
ب��ود پ��س از برج��ام و افزایش
همکاری ایران با خودروس��ازان
اروپای��ی نی��ز نتوانس��ت تغییر
چندانی در آن ایجاد کند ،زیرا
چینیها که س��هم عمدهای از
بازار ایران کسب کردهاند حاضر
ب��ه ترک این بازار نبودهاند و در
این س��الها س��عی کردهاند با
سیاس��تهای خودروی��ی ایران
همسو شوند .در آخرین اتفاقی
ک��ه رخ داده ش��اهد مذاک��ره
چینیه��ا ب��رای هم��کاری در
بخش استانداردهای خودرویی
ای��ران هس��تیم .ای��ن موضوع
پ��س از آن رخ داد ک��ه نی��ره
پیروزبخ��ت ،رئی��س س��ازمان
ملی اس��تاندارد تاکید کرد که
برنامه این سازمان برای اجرای
قانون ارتقای اس��تاندارد جدی
اس��ت و تنه��ا تولیدکنندگانی
میتوانن��د محص��والت مطرح
در فهرس��ت خودروه��ای

غیر اس��تاندارد را دوباره تولید
کنن��د ک��ه اس��تانداردهای
هش��تادوپنجگانه را در نظ��ر
داش��ته و تولید محص��ول را با
ش��رایط جدید از س��ر بگیرند.
اول دی همزم��ان با اجرای فاز
نخست اس��تانداردهای 85گانه
فهرس��ت مدل خودروهایی که
از ای��ن پس به دلیل نداش��تن
ای��ن اس��تانداردها از چرخ��ه
تولی��د حذف میش��وند ،اعالم
ش��د .در این فهرس��ت تولید و
واردات خودروهای��ی همچ��ون
امویام  315س��دان ،امویام
 ،550تیگ��و  ،5س��ایپا  131و
س��ایپا  132دوگانهسوز ،سایپا
 141بنزینی و دوگانهسوز ،آریو
 1500سیس��ی ،پ��ژو پارس با
موتور  ،XUMوانت تککابین
و دو کابی��ن م��زدا و کارا
(1700بنزینی و دوگانهس��وز)،
آسا  ،B 50Fلیفان  ،620لیفان
ایک��س  ،50لیف��ان ایکس ،60
جک جی  ،5هیوندای آی 10از
دس��تور کار خودروسازان خارج
شد .این فهرست در حالی اعالم
شده که بخشی از  25خودرویی
ک��ه تولید و واردات آنها متوقف
ش��ده متعلق به شرکای چینی
اس��ت و از آنج��ا که بر اس��اس

اعالم س��ازمان ملی اس��تاندارد
ای��ران تمام خودروه��ای تولید
داخ��ل و واردات��ی موظ��ف به
رعایت این استانداردها هستند،
تولی��د برخ��ی از محص��والت
ک��ه ش��ریک چینی دارن��د نیز
با وقف��ه همراه ش��د ،از این رو
هفته گذشته جلسهای مشترک
میان س��ازمان ملی اس��تاندارد
و یک هی��ات چین��ی با هدف
گفتوگو درباره اس��تانداردهای
هش��تادوپنجگانه خودروی��ی
سازمان ملی استاندارد ایران در
محل این س��ازمان برگزار شد.
از آنج��ا که چی��ن بزرگترین
ش��ریک تجاری ایران به شمار
م��یرود و س��االنه بی��ش از
100ه��زار خودرو در بازار ایران
به فروش میرساند به طور قطع
حاضر نیست چنین بازاری را از
دس��ت بدهد و ب��ا توجه به این
ش��رایط ایدهآل در تالش برای
تولیدی بر اساس استانداردهای
جدی��د خواهد بود ک��ه در این
نشست مشترک نیز بر آن تاکید
کرده اس��ت .در این نشست که
س��ازمان ملی استاندارد میزبان
هیات��ی از مقام��ات نهاده��ای
تایی��د صالحی��ت و ش��رکت
بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد

ای��ران ،همچنی��ن نماین��دگان
ش��رکتهای خصوص��ی در
زمین��ه خدم��ات خودرویی بود
هی��ات چین��ی ب��رای اج��رای
اس��تانداردهای موردنظر ایران
اب��راز تمای��ل کرده و ب��ا توجه
ب��ه اس��تانداردهای اجب��اری
گفتهش��ده و اهمیت بازار ایران
ب��رای چینیها به منظور اعمال
الزامات اجباری هشتادوپنجگانه
خودرویی اع�لام آمادگی کرده
اس��ت .در این نشس��ت هیات
ایرانی متشکل از معاون ارزیابی
کیفی��ت ،رئی��س مرک��ز تایید
صالحیت ای��ران ،مدیرکل دفتر
نظ��ارت بر اج��رای اس��تاندارد
صنایع فل��زی و مدیرکل روابط
عمومی و ارتباط��ات بینالملل
س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران
پس از ش��نیدن پیش��نهادهای
هیات چینی برای اجرایی شدن
الزامات خودرویی پیشنهادهایی
را مطرح کردن��د .هیات چینی
نیز بر گس��ترش هم��کاری در
زمینههای آزمایش��گاهی ،تایید
صالحی��ت و ص��دور گواهی در
ح��وزه خودرو تاکی��د کرده که
بر این اس��اس دوطرف مذاکره
با تاکید بر گس��ترش همکاری
می��ان نهاده��ای متناظر در دو

کش��ور درب��اره همکاریه��ای
دوجانبه در ح��وزه خودروهای
تولید چین مذاک��ره کردند .از
س��وی دیگر بنا به درخواس��ت
طرف چینی مقرر شد کنفرانس
وی��ژهای درباره معرفی و اجرای
استانداردهای هشتادوپنجگانه
خودروی��ی از س��وی س��ازمان
ملی اس��تاندارد ای��ران با هدف
آش��نایی خودروس��ازان چینی
در آن کش��ور برگزار ش��ود که
مورد موافقت طرف ایرانی قرار
گرفت.
گواهی چینی از دستور کار
خارج شد
جهانبخش سنجابیشیرازی،
معاون ارزیابی کیفیت سازمان
ملی اس��تاندارد نیز با اش��اره
به جلس��ه با هی��ات چینی در
زمین��ه اس��تاندارد خ��ودرو و
س��ایر محصوالت ع��ام درباره
دستاورد این جلس��ه به ایسنا
گفت��ه اس��ت« :ای��ن هی��ات
چین��ی در  3بخ��ش آزمون و
صدور گواهی اس��تاندارد برای
خودروهای چینی ،مرکز تایید
صالحیت و گواهی اس��تاندارد
و نی��ز مرک��ز ارزیاب��ی کنترل
کیفیت محص��والت عام برای
محصوالت فعال بود.

آیا برخی واردکنندگان خودرو واسطهگری میکنند؟
با وجود اینکه در حال حاضر
س��ایت بس��یاری از شرکتها
بسته است و هنوز طرح جدید
ف��روش بس��یاری از خودروها
اع�لام نش��ده ،خودروه��ای
نمایندگان ش��رکتها در بازار
به فروش میرسند.
به گزارش پدالنیوز ،س��وال
اینجاست که وقتی خودروهایی
که مشتریان سفارش میدهند
به آنها تحویل داده نمیش��ود،
نیاز جاری ب��ازار از کجا تامین
میشود ،در واقع در این میان
چه کس��ی تامینکنن��ده نیاز
بازار است؟
در ح��ال حاضر مش��کل
اصل��ی بازار خ��ودرو کمبود
موجودی انواع مدلهاست و
این اتفاقی نیس��ت که برای
اولینبار ش��اهد آن باش��یم.
این مش��کل تا دو ،سه هفته
آین��ده ب��ا ورود مدله��ای
جدی��دی ک��ه از برنده��ای
مختلف وارد بازار میش��وند،
میتواند حل شود.
اما ب��اال رفت��ن قیمت دالر
در ش��رایط فعلی شرکتهای
واردکنن��ده را بالتکلیف کرده
اس��ت ک��ه آی��ا خودروه��ای

مش��تریان را تحوی��ل بدهند
ی��ا خیر؟ به طوری که س��وال
میش��ود حت��ی در ش��رایط
فعلی آیا پرداخت س��ود خواب
پول مش��تریان باز هم به نفع
شرکتهاست یا خیر؟
ب��رای اینک��ه این مس��اله
در ذهن ش��ما ملموس ش��ود
خ��ودروی راوف��ور را مث��ال
میزنیم که چند روزی اس��ت
با قیم��ت  ۳۱۵میلیونتومان
و ب��ا گارانتی پنجس��اله ایرتویا

در ب��ازار بهف��روش میرس��د.
ای��ن در حالی اس��ت که طرح
ف��روش این خودرو ب��ا قیمت
 ۲۹۹میلیون و  ۵۰۰هزارتومان
تا  ۳۰۵میلیونتومان از دیروز
در وبسایت ایرتویا قرار گرفته
است.
سوال اینجاست که با وجود
اینکه بهصورت شخصی امکان
واردات خ��ودرو وج��ود ندارد،
این خودروه��ا چگونه پیش از
آغاز طرح پیشفروش تویوتا به

بازار تزریق شدهاند؟
در واقع این ش��ائبه بهوجود
میآی��د که برخی ش��رکتها
در چنی��ن ش��رایطی ممک��ن
اس��ت عالوه بر واس��طهگری،
از مح��ل ج��ذب نقدینگ��ی
مش��تریان در پیشفروشه��ا
نیز س��ود کنن��د ،در غیر این
ص��ورت چرا ش��رکتهایی که
پ��س از مش��کالت پیشآمده
برای واردات خودرو نتوانستند
س��فارشهای مش��تری را

بهموقع به آنه��ا تحویل دهند،
در ازای ای��ن بدقولی امتیازی
ب��رای مصرفکنندگان در نظر
نمیگیرند؟!
س��ود خودروه��ای داخ��ل
بازار «که به قیمت بیش��تر به
دست مصرفکننده میرسد»
مس��تقیما به جیب چه کسانی
میرود؟ در نظر داش��ته باشید
که ت��ا تیرماه چنین مش��کلی
در بازار نداش��تیم و خودروها
ب��ا کمترین س��ود به دس��ت
مشتریان میرسید.
مث��ال
بهعن��وان
توس��ان ب��ا قیم��ت خال��ص
 ۱۸۰میلیونتومانی را با سود
قابل قبول ۱۳میلیونتومانی و
به قیمت  ۱۹۳میلیونی تحویل
مشتریان میدادند.
طی دو تا س��ه هفته آینده
اگر تن��وع مدله��ای موجود
در ب��ازار افزایش پی��دا کند و
شرکتهای واردکننده بهدنبال
ایج��اد تنش و حاشیهس��ازی
در ب��ازار خودروه��ای وارداتی
نباش��ند ،قیمته��ا متعادلتر
میش��ود و احتم��اال ش��اهد
کاهش قیمت برخ��ی مدلها
خواهیم بود.

یکشنبه
 24دی 1396

7
اخبار

سهمیه ویژه با تعرفه مناسب در طرح
جدید ترافیک برای خبرنگاران
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران
از اختصاص سهمیه ویژه و تعرفه مناسب در طرح جدید
ترافیک برای خبرنگاران خبر داد و گفت شهرداری تهران
در الیحه خود به این موضوع توجه داشته باشد.
به گزارش تس��نیم ،احمد مس��جدجامعی با اش��اره به
پیشنهاد شهردار تهران در خصوص اجرای طرح ترافیک
جدید ،اظهار کرد :در این خصوص هنوز شهرداری تهران
(معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) الیحهای
را ب��ه ش��ورا نداده اس��ت و این موضوع فق��ط در یکی از
جلسات اعضای شورای شهر تهران با معاون شهردار بحث
و تبادل نظر شد.
وی تصریح ک��رد :در حال حاضر نمیتوان در خصوص
طرح مد نظر شهرداری تهران نظر داد چراکه باید منتظر
ارس��ال الیحه شهرداری باشیم و در نهایت با بررسی همه
جوانب بتوانیم نظر بدهیم.
مس��جدجامعی بی��ان کرد :ب��ا توجه ب��ه صحبتهای
ارائه ش��ده از سوی معاون حمل ونقلوترافیک شهرداری
تهران اینگونه به نظر میرسد که طرح اشاره شده دارای
جنبههای مثبتی اس��ت که البته این موارد همراه با نقاط
ضعف احتمالی توسط شورای شهر تهران بررسی خواهد
شد .عضو شورای ش��هر تهران بیان کرد :رویکرد شورا در
این دوره افزایش راحتی ش��هروندان است و چنانچه طرح
اشاره شده در این راستا باشد قطعاً مورد موافقت اعضای
ش��ورا خواهد بود .وی با تأکید بر اختصاص سهم ویژه به
گروهه��ای خاص افزود :خبرنگاران از این دس��ت گروهها
هس��تند و در سالهای گذشته تسهیالتی برای این گروه
از جامعه در طرح ترافیک پیشبینی شده و قطعاً در طرح
جدید هم تسهیالت الزم پیشبینی میشود.
مس��جدجامعی گف��ت :اختص��اص س��همیه وی��ژه به
خبرنگاران با تعرفه مناس��ب از برنامههای ش��ورای شهر
ته��ران برای خبرن��گاران خواهد بود که قطع��اً در الیحه
شهرداری نیز این موضوع باید دیده شود.

شورای رقابت به بازار وارداتیها
ورود نمیکند

زمانیکه س��ایت ثبتارش بسته بود و همین محدودیت
واردات ش��ائبه انحصار در بازار را ایجاد میکرد ،رضا شیوا،
رئیس شورای رقابت از ورود این شورا به بازار خودروهای
وارداتی س��خن گف��ت .حاال با ابالغ دس��تورالعمل جدید
واردات خودرو ،او میگوید این شورا دیگر به نظارت بر این
بازار ورود نخواهد کرد.
به گ��زارش پدالنی��وز ،در حال حاض��ر قیمتگذاری
خودروهای پرتیراژ و زیر  ۴۵میلیون تومان بر عهده شورای
رقابت اس��ت و تعیین قیمت محصوالت باالی ۴۵میلیون
در اختیار خودروس��ازان ق��رار دارد .تولیدکنندگان بنا بر
تقاض��ای محصوالت یاد ش��ده در بازار میتوانند نس��بت
به قیمتگ��ذاری خودروهای عنوان ش��ده اق��دام کنند.
خودروسازان در شرایطی که افزایش حبابگونه قیمتها
را در بازار خودرو مشاهده هستیم با تولید انبوه محصوالت
خود و افزایش کیفیت آنها میتوانند به متعادلسازی این
بازار بپردازند ،اما بهدلیل نبود بازار رقابتی و انحصار شکل
گرفت��ه در بازار ،ظاهرا ً انگی��زهای در این زمینه برای آنها
وجود ندارد.
گرچه س��گمنت قیمتی زیر 45میلیون توان بیشترین
درصد مش��تریان بازار ایران را ب��ه خود اختصاص داده اما
اکنون با باال رفت��ن تعرفه واردات خودرو ،خودروس��ازان
داخلی در سایر سگمنتهای قیمتی نیز بیرقیب خواهند
ب��ود .با این ح��ال که چنین اتفاق��ی میتواند زمینههای
انحصاری بودن سایر بخشهای بازار به نفع خودروسازان
داخلی را رقم بزند ،شورای رقابت میگوید که به این بحث
ورود نخواهد کرد.
رئیس ش��ورای رقابت معتقد اس��ت از آنجایی که بازار
خودروهای داخلی انحصاری است ،افزایش تعرفه واردات
تأثیری در بازار رقابت خودروهای داخلی زیر  45میلیون
توم��ان ندارد و این رقابت تنها در بین خودروهای وارداتی
است .شیوا میگوید :خودروهای داخلی زیر 45میلیون
تومان ب��ازار انحصاری دارد .با تعرفهای که در گذش��ته
وجود داش��ت این خودروه��ا دیگراصال وارد نمیش��ود
و ب��رای واردکنن��دگان هم مق��رون به صرف��ه نبود که
ای��ن گون��ه خودروها را وارد کنند .اعتق��اد ما بر این بود
که برای رقابتی شدن بازار خودروهای داخلی کشور که
قیمتش��ان زیر  45میلیون تومان است ،باید تعرفه این
نوع خودروها پایین بیاید تا بتوانند با محصوالت خارجی
رقاب��ت کنند و این بازار از انحص��اری بودن بیرون بیاید
ولی اکنون که این اتفاق نیفتاده و همه خودروها وارداتی
شده ،قیمتها هم افزایش پیدا کرده است .بنابراین این
رقابت تنها بین خودروهای وارداتی است و هیچ تأثیری
در وضعی��ت کنونی انحصار در ب��ازار خودروهای داخلی
نمیگذارد .او در ادامه با اش��اره به مشکل شکاف قیمتی
بین وارداتیها و داخلیها اظهار میکند :خودروس��ازان ما
محصوالتی تولید میکنند که قیمت آنها زیر 45میلیون
تومان اس��ت .لذا هیچ زمانی اینها ب��ا خودروهای وارداتی
رقابت نمیکنند ،زیرا خودروهای وارداتی در این س��طح
قیمتی اص ً
ال وجود ندارد.
رئیس ش��ورای رقابت با اش��اره به ب��ازار رقابتی انواع
مدلهای مونتاژی نیز میگوید :قیمت این محصوالت هم
همانند وارداتیها است .آنها هم باید تعرفه باالتری بدهند
و با یکدیگر رقابت دارند .پس در تولید خودروهای داخلی
زی��ر 45میلیون تومان این تعرف��ه در بازار رقابتی تأثیری
ندارد.
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آغاز فعالیت سامانه «دادور» با هدف
بهبود فضای کسبوکار
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعالم اینکه هدف از اجرای س��امانه دادور بهبود فضای
کس��بوکار است ،گفت :این مهم برای مس��اعدت به حل موانع و مشکالت سرمایهگذاران
بخشخصوصی است .به گزارش قدس آنالین ،حسین میرشجائیان حسینی در افتتاح سامانه
دادور در استان البرز که صبح دیروز برگزار شد ،اظهار کرد :مجموعه دولت دوازدهم به موضوع
بهبود محیط کس��بوکار توجه ویژه داشته ،چراکه تورم باالی ۳۰درصد از عواملی بوده که
باعث شد اقدامات دولت با مشکل مواجه شود.
وی افزود :ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای صدور یک مجوز ،پایش عملکرد
و پاسخگویی دستگاههای اجرایی ،شفافسازی اطالعات مرتبط با مجوزها و قوانین و مقررات
مرتبط با آن ،ارتباط مستقیم با متقاضیان مجوزها از طریق مرکز تماس فوریتهای کسبوکار
و دریافت و پاسخ به شکایت از اهداف تشکیل اینسامانه است.

یادداشت

مزایا و معایب مشارکت در کسب و کار
مترجم :مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

مش��ارکت معموالً زمانی شکل میگیرد که دو یا چند نفر میخواهند برای
ایجاد کسبوکار با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند .شاید آنها یک ایده
کسبوکار مشترک داشته باشند که میخواهند بررسی کنند ،آیا مهارتها و
استعدادهایشان مکمل یکدیگر است؟ آیا بهگونهای که فکر میکنند میتوانند
تیم کس��ب و کار موفقی را تشکیل دهند؟ بهنظر میرس��د در مواردی ایجاد
مشارکت منطقیترین راه باشد .مشارکت در کسبوکاری کوچک با درآمدی
معقول ،انتخاب خوبی است .روشهای راهاندازی و اجرای مشارکت و همچنین
نحوه اداره و تأمین مالیات آن؛ اغلب آن را بهجذابترین شکل کسبوکار تبدیل
میکند .با این حال ،شرایطی هم وجود دارد که چندان آسان نیست.
در مشارکت صاحبان کسبوکار ،سود بهدستآمده ،بدهیها و تصمیمگیری
را به اش��تراک میگذارند .این یکی از مزایای مش��ارکت است ،بهخصوص اگر
شرکا مهارتهای مختلفی داشته
باش��ند و بتوانند ب��ا یکدیگر کار
کنند .البته در طول س��الها در
موارد بسیاری مش��ارکتها دوام
چندانی نداشته و پایانیافته است.
این یکی از معایب اصلی مشارکت
در کسبوکار است .مهم است که
بتوانی��م بین این مزای��ا و معایب
تعادل ایجاد کنیم.
«ش��رکای بیش��تر ب��ه معنی
مغزهای بیشتر است که میتواند
ب��رای ایدهه��ا و حل مش��کالت
کسبوکار ،تصمیمگیری کنند».
مزایایمشارکتدرکسبوکار
س�رمایه کس�ب و کار :شرکا
با ش��روع کارش��ان و با توجه به
ماهیت کسبوکار ،سرمایهگذاری
را آغ��از میکنند .هرچ��ه تعداد
شرکا بیشتر باشد میتوانند پول
بیش��تری بهعن��وان س��رمایه به
کس��بوکار تزریق کنند .سرمایه
بیشتر ،انعطافپذیری بیشتر و امکان بالقوه برای رشد بیشتر را فراهم میکند.
همچنین پتانسیل بیشتری برای سودآوری وجود خواهد داشت که نهایتاً بهطور
مساوی بین همکاران به اشتراک گذاشته میشود.
انعطافپذیری در کس�ب و کار :مش��ارکت بهطورکلی سادهتر ساختن،
مدیریت و اجرایی کردن اس��ت .ازآنجاییکه ش��رکا بدون دخالت سهامداران
تصمیم میگیرند ،درنتیجه انعطافپذیری بیشتری در مشارکت دیده میشود.
تس�هیم مسئولیت :همکاران میتوانند مسئولیت اجرای کسبوکار را به
اش��تراک بگذارند .این امر به آنها امکان میدهد تا از تواناییهایش��ان بیشتر
بهرهمند شوند .بهجای تقسیم کردن مدیریت و داشتن سهم مساوی از هر یک
از کارهای تجاری ،آنها ممکن است کار را با توجه به مهارتهای خود تقسیم
کنند .بنابراین اگر یکی از ش��رکا توانایی خوب��ی در کار کردن با اعداد و ارقام
داشته باشد ،میتواند مسئولیت بخش حسابداری را بر عهده بگیرد ،همینطور
اگر شریکی در مقوله فروش استعداد و تبحر داشته باشد ،میتواند مسئولیت

فروش را بهعهده گیرد.
تصمیمگیری در کسب و کار :شرکا بهصورت مشترک و با همفکری
یکدیگر تصمیمگیری میکنند .آنها در زمان نیاز میتوانند به یکدیگر کمک
کنند .ش��رکای بیش��تر به معنی مغزهای بیشتر اس��ت که میتواند برای
ایدههای کسب و کار و حل مشکالتی که کسبوکار با آن مواجه میشود؛
تصمیمگیریکنند.
معایب مشارکت در کسبوکار
اختالفنظر ش�رکا در محیط کس�ب و کار :یک��ی از واضحترین معایب
مش��ارکت ،خطر اختالفنظر بین شرکا است .بدیهی است که شرکا ایدههای
متفاوتی در مورد نحوه اداره کسبوکار داشته باشند .این امر منجر به اختالفاتی
میش��ود که ممکن است نهتنها به کسبوکار آسیب برساند ،بلکه ارتباط بین
کسانی که درگیر آن هستند را نیز تحت تأثیر قرار دهد .به همین دلیل است
توصیه میشود که در طول دوره
تشکیل شراکت ،برای اطمینان از
اینکه چه اختالفنظراتی میتواند
وج��ود داش��ته باش��د و اگر حل
نش��ود چه اتفاقاتی خواهد افتاد،
تمهیداتی اندیشیده شود.
توافق در امور کسب و کار:
ازآنجاکه در مشارکت ،اغلب امور
بهطور مش��ترک اجرا میش��ود،
ض��روری اس��ت هم��ه ش��رکا با
اقداماتی که در حال انجام اس��ت
موافق��ت کنند .ای��ن بدان معنی
اس��ت که در بعضی شرایط برای
تصمیمگی��ری و اقدام مس��تقل،
آزادیهای کمتری وجود دارد.
مسئولیتشرکا:همکاریهای
عادی مشمول مسئولیت نامحدود
میش��وند ،بدین معنا که هر یک
از ش��رکا در مسئولیت و خطرات
مالی کس��بوکار سهیم هستند.
این مقول��ه میتواند با تش��کیل
مش��ارکت با مسئولیت محدود (مشارکت تضامنی با مسئولیت محدود) ایجاد
شود ،درعینحال از انعطافپذیری مشارکت نیز بهرهمند میشود.
قوانین مالیاتی :یکی از معایب قابل توجه مشارکت ،قوانین مالیاتی است.
بهاین معنی که شرکا باید مالیات را همانند معاملهگران مستقل پرداخت کنند.
طبق قوانین کنونی اگر ش��رکا بیش از س��طوح معینی از مبالغ مالی را کسب
کنند ،به آنها مقادیر بیش��تر از مالیات شخصی اعمال میشود .در اینصورت
ایجاد ش��رکتی مح��دود میتواند مفیدتر باش��د ،زیرا از نظ��ر قوانین مالیاتی
مطلوبتر است.
تقس�یم سود کس�ب و کار :شرکا س��هام را بهطور مس��اوی به اشتراک
میگذارند .این میتواند منجر به ناسازگاری شود که در آن یک یا چند شریک
سهم منصفانهای از تالش برای اجرا یا مدیریت کسبوکار را نداشته باشند ،اما
درعینحال از مزایای مشابهی استفاده میکنند.
منبعmodirinfo :

امکان سرمایهگذاری مردم در کسب و کارها

ورود جدی استارتآپها به بورس
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات ،وزیر اقتصاد و دارای��ی و نماینده وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دیروز تفاهمنامهای امضا کردند که بر پایه آن مدل
قانونی برای تامین منابع مالی کس��ب وکارهای نوپا با استفاده از سرمایههای
خرد موجود در کشور شکل میگیرد .همچنین
اعالم شد که ورود استارتآپها به بخش بورس
بی��ش از پیش به طور جدی دنبال خواهد ش��د
و ش��رایط جدید آن بهزودی اعالم خواهد ش��د.
به گزارش دیجیاتو« ،محمدجواد آذریجهرمی»،
وزیر ارتباطات در این جلسه از باور خود به حوزه
اقتصاد دیجیتال و ظرفیت مهم آن برای توسعه
کشور گفت .به اعتقاد جهرمی کشورهای مختلف
در سرتاسر دنیا برای توسعه این امر برنامهریزی
کردهاند و ایران نیز همگام با دنیا در این راه قدم
گذاش��ته اس��ت .وی گفت« :مثال در کشور هند
برنامهریزی ش��ده که تا س��ال  ۲۰۲۵به میزان
۲۰درصد از درآمد سرانه خود را بر مبنای اقتصاد
دیجیتال داشته باشند .در کشور ما نیز بیکاری فارغالتحصیالن حوزه فناوری
اطالعات بیداد میکند که میتوان با تدابیر مختلف و کسبوکارهای بالغ شده
امروزی در این حوزه این مشکالت را حل و فصل کرد».

جهرمی در ادامه با اش��اره به طرح تکاپو و مش��ارکت وزارت ارتباطات و
وزارت کار در این طرح ،به معضل سرمایهگذاری در کسبوکارهای کوچک
اش��اره کرد وگفت« :کس��ب وکارهای نوپا در کشور با مشکالت متعددی از
جمله موانع سیاس��ی ،فرهنگ��ی واقتصادی
روبهرو هستند و یکی از مهمترین این موانع
بحث تامین مالی برای سرمایهگذاری است که
برای شکلگیری نظامهای آن همکاریهایی
با وزارت کار با نام طرح تکاپو آغاز شده است
که هماکنون در هش��ت اس��تان کش��ور این
طرح ش��کل گرفته و برنامه داری��م در تمام
استانهای کش��ور آن را شکل دهیم ».طرح
تکاپو که جهرم��ی از آن صحبت میکند ،از
س��ال  1394به صورت آزمایشی آغاز شده و
تا به امروز ادامه دارد .در این طرح در راستای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور ،رویکرد
ایجاد اشتغال مبتنی بر مزیتهای منطقهای
دنب��ال میش��ود ،یعنی اینکه برای ایجاد ش��غل ظرفیته��ا و اولویتهای
منطقهای هر استان در نظر گرفته میشود و سپس برای ایجاد شغل در آن
منطقه اقداماتی صورت میگیرد.
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رئیس دانشگاه مطرح کرد

حرکت دانشگاه پیام نور به سوی
کارآفرینی فناورانه
سرپرست دانش��گاه پیام نور با بیان اینکه علم ،فناوری و پژوهش نیازمند یک
تعریف اکوسیستم است ،گفت این دانشگاه به سوی پژوهشمحوری و کارآفرینی
فناوران��ه حرکت می کند.به گزارش خبرگزاری مهر ب��ه نقل از معاونت علمی و
فناوری ریاس��تجمهوری ،محمدرضا زمانی در آیین اختتامیه نخس��تین رویداد
کارآفرینی دانشگاه پیام نور گفت :اگرچه دانشگاه پیام نور تاکنون آموزش را محور
و اس��اس کار خود قرار داده اس��ت ،اما با تکیه به ظرفیت عظیم نیروی انس��انی
جوان و خالق ،وجود زیرس��اختهای آزمایشگاهی مناسب و تجهیزات برخی از
مراکز ،در حال برنامهریزی برای پژوهشهای کاربردی و فناوری هس��تیم که در
کنار استارتآپها و مراکز رشد و علم و فناوری بتواند به کسب و کار منجر شود.

تنها انسان ،با درآمد  13رقمی به دالر در جهان

جف بزوس
سال جدید میالدی را
با سود  ۶میلیارد دالری
آغاز کرد

دریچه

سالح مخفی کارآفرینان برای رسیدن به موفقیت
ه��ر کارآفری��ن موفقی با داش��تن یک خصیصه یا س��ود بردن از یک
ویژگی به موفقیت رس��یده اس��ت .این رازها به نوعی سالحهای مخفی
آنها محسوب میشوند.
راز موفقیت شما چیست؟
این س��ؤال ،یکی از س��ؤاالت رایج در دنیای کس��بوکار است .فرقی
نمیکند از چه کسی بپرسید؛ چون همیشه جوابهای متفاوتی دریافت
میکنید .برخی کارآفرینان میگویند که روی دانش صنعتی یا مجموعه
تواناییهای فنی خود تکیه میکنند و برخی شهود داشتن یا شوخطبعی
خود را عامل موفقیتشان میدانند.
ش��ورای کارآفرینان جوان ( ،)YECس��ازمانی تش��کیل ش��ده از ۴۰
کارآفرین بس��یار موفق و جوان است .این شورا از  ۱۱تن از اعضای خود
در مورد س�لاح مخفی آنها بهعنوان یک کارآفرین پرسیده است .ممکن
است این سالح ،یک ویژگی شخصیتی ،یک طرز تفکر ویژه یا یک رفتار
بهخصوص باش��د ،اما فرقی نمیکند چرا که یکی از همین دالیل ،علت
موفقیت این رهبران کسب و کار در تمامی اوقات و شیوه مورد استفاده
آنهاست.
 -1داشتن مهارتهای مردمی و شهود
راد احمد از  :LawTradesبهترین اس��تارتآپها با توس��عه یک
نظریه و س��پس اجرای آن با بهرهگیری از ش��هود و تکنولوژی موجود،
قدرت حل مش��کالت بزرگ را دارند .اگر ش��ما به این عقیده باور داشته
باش��ید ،بزرگترین کاری که بهعنوان یک موسس غیر فنی از دستتان
برمیآید این اس��ت که بهطور مداوم درک عمیق به نیازها و عادتهای
انسانی (مخاطبین شما) را توسعه دهید .با مردم سخن بگویید .تصورات
آنها را حدس بزنید ،سعی کنید بفهمید که چطور فکر میکنند و به چه
چی��زی باور دارند .ای��ن کار را به اندازه کافی انجام دهید .به این صورت
قادر خواهید ش��د بینش��ی عالی در پیدا کردن مسیر محصول خود به
سمت موفقیت پیدا کنید.
 -۲حس کنجکاوی و برگشتپذیری
آلیش�ا ناوارو از  :Hounds Design 2پیش از ش��روع هر کاری
از خودم این س��ه سؤال را میپرس��م :چرا ،چطور و چه چیزی؟ مفهوم
ضمنی موضوع را در نظر بگیرید :یک مش��تری یا کارمند ممکن اس��ت
جمله س��ادهای استفاده کند اما چه مفهومی پشت آن جمله است؟ من
شانس خودم را امتحان میکنم و میپرسم :چه اتفاقی میافتد اگر ...در
صورتیکه فایدهای حاصل نش��د ،بهآرامی به عقب برگردید .س��ؤالهای
بیش��تری بپرس��ید و دوباره تالش خودتان را بکنید .سعی کردن دوباره
رمز موفقیت ش��ما است .من احتماال بیش از آنکه موفق شوم ،شکست
میخورم اما از این طریق یاد میگیرم که چه چیزی اشتباه است و دیگر
ن را تکرار نمیکنم.
آ
 -۳سازگاری برای تغییر کردن
ب�ث دواین از  :Main & Roseمن بس��یار زود متوجه ش��دم که
ش��رط موفقیت یک کارآفرین ،هوش سرش��ار او نیست .دلیل آن حتی
پول ،شهرت یا در اختیار داشتن بهترین تیمها هم نیست .این دسته از
کارآفرینان ،آنهایی هستند که توانایی سازگار شدن با غیرمنتظرهترین،
س��ختترین و غیرممکنترین تغییرات هر روزه در کار را دارند .دانستن
راه و روش ادامه دادن در دنیایی بس��یار غیرقابل پیشبینی و کار کردن
با اش��خاص دیگری که هر بار در پیش��امدهای مختل��ف رنگی به خود
میگیرند بهترین مهارت مورد نیاز اس��ت .اگر بدانید در یک آن چطور

جف بزوس ،مدیرعامل آمازون ،یکی از بزرگترین سايتهای خرید و فروش
آنالین ،اکنون با در اختیار داشتن دارایی خالص  ۱۰۵میلیارد دالر ،بیل گیتس را
در هر دوره کنار زده و عنوان ثروتمندترین فرد دنیا در هر دوره زمانی را به خود
اختصاص داده است.
به گزارش دیجیاتو ،این مهم بعد از جهش ناگهانی  ۶میلیارد دالری دارایی وی در
هفته اول سال  ۲۰۱۸رخ داد .در این بازه آمازون توانست ۸۹درصد خرید سال نو
را میان پنج سایت معتبر از آن خود کند .همین اتفاق موجب شد سهام آمازون در
سال میالدی جدید  ۶.۶درصد افزایش پیدا کند .البته باید توجه داشت که ثروت
بزوس تنها مربوط به جایگاهش در آمازون نیست چراکه واشنگتنپست در اختیار
وی بوده و استارتآپ فضایی محرمانه  Blue Originرا هم رهبری میکند.
بلومبرگ با مقایسه و بررسی دارایی بزوس متوجه شده که جهشهای سه ماهه
اخیر وی موجب شده او تنها فردی باشد که اکنون سرمایهای ۱۳رقمی دارد.
البته این سایت تخمین زده اگر بیل گیتس قسمت زیادی از دارایی و سهامش
در مایکروسافت را نمیبخشید اکنون با  ۱۵۰میلیارد دالر سرمایه هنوز عنوان
ثروتمندترین فرد دنیا را در اختیار خود داشت .پدر  ۶۲ساله ویندوز در سال ،۱۹۹۶
۷۰۰میلیون سهام خود به همراه ۲.۹میلیارد دالر پول نقد و قسمتی از داراییهایش
را واگذار کرد .این بخششها که بیشتر به بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس داده
شده بود باعث شد که تقریبا  ۶۴میلیارد دالر از دارایی خود را از دست بدهد.
ثروت بیل گیتس در سال  ۱۹99به باالترین حد خود رسید اما گشوده شدن
پروندهای ضد انحصاری علیه مایکروسافت ،باعث شد سهام این شرکت افت
ناگهانی را تجربه کند .اکنون آمازون در موقعیتی مشابه به سر میبرد چراکه
همکاریهای عظیمش با کمپانیهای مختلف نگرانیهایی را در زمینه انحصاری
ساختن بازار ایجاد کرده و به گفت ه کارشناسان ممکن است به ایجاد پروندههایی
مشابه برای بزرگترین سایت خرید و فروش دنیا بینجامد.
جالب است بدانید امپراتوری آمازون توسط جف بزوس که در سال ۱۹۹۴
راهاندازی شد تنها به فروش کتاب اختصاص داشت و تا چهار سال بعد نیز به همین
شکل باقی ماند اما زمانی که آمازون گسترش سرویسهایش را آغاز کرد ،ارزش و
اعتبارش نیز باال رفت و اکنون به معتبرترین سایت خرید و فروش اینترنتی تبدیل
شده و حتی پروژههای عظیمی در زمین ه تولید موسیقی ،فیلم و سریال نیز در
دست کار دارد.

ستاری تاکید کرد

رونق اقتصاد دانشبنیان با پیوند دانشگاه و استارتآپها
معاون علمی رئیسجمهوری گفت دانش��گاهها به عنوان منشأ رشد جامعه
میتوانند با کمک به ش��کلگیری و توسعه استارتآپهای دانشگاهی ،رونق
اقتصاد دانش بنیان را رقم بزنند.
ب��ه گزارش مهر ب��ه نق��ل از معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،سورنا ستاری با اشاره
به نقش دانشگاهها در عرصههای گوناگون جامعه
از جمله اقتصاد گفت :دانش��گاهها به عنوان جزء
جداییناپذی��ر جامعه ،با بهرهمن��دی از ظرفیت
منحصربهف��رد جوان��ان خ�لاق و تحصیلکرده
میتوانن��د زمینه س��از ش��کل گی��ری اقتصاد
دانش بنیان در کشور باشند.
ستاری با اشاره به رشد چشمگیر دانشجویان
ایرانی و افزایش دامنه حضور این دانشجویان در
کش��ور ،اظهار کرد :اگرچه در س��الهای ابتدای
انقالب ،بخش قابل توجهی از دانشجویان ایرانی
در دیگر کشورها اقامت داشتند ،اما اکنون بخش
قابل توجه این س��رمایه ارزش��مند انسانی در اختیار کش��ورمان قرار دارد ،اما
چالش اساس��ی بر سر نقشآفرینی این ظرفیت عظیم در تولید ناخالص ملی
کشور است.

ظرفیت عظیم نیروی انسانی بهرغم باورهای نادرست
وی با اش��اره ب��ه آمارهای نادرس��ت و بدون اس��اس درب��اره روند مهاجرت
دانشجویان ایرانی به دیگر کشورها گفت :اگرچه اوایل انقالب ۱۷۰هزار دانشجو
در کشور و  ۱۰۰هزار دانشجوی ایرانی در خارج
از کشور وجود داشت که از این تعداد ،حدود ۵۷
هزار نفر فقط در آمریکا تحصیل می کردند ،اما
امروز با بیش از  ۴میلیون دانش��جو در کش��ور
و  ۴۸هزار دانش��جو در خارج از کشور که صرفا
 ۱۲هزار نف��ر از آنان مقیم آمریکا هس��تند ،از
ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی و تحصیلکرده
برخورداریم؛ ظرفیت��ی که صرفاً با نقشآفرینی
دانشگاهها در زیستبوم کارآفرینی و شکلگیری
بستر مناسب کارآفرینی این جوانان میتواند در
عرصه اقتصاد ،اثرگذار ش��ود .س��تاری ،با بیان
اینکه دانش��گاهها و پارکه��ای علم و فناوری
میتوانند اس��تانها را به سوی تبدیل شدن به
بستر مناسب کارآفرینی و رشد استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان سوق
دهند ،اظهار کرد :ش��هرها با همدلی دانش��گاهها و پارکهای علم و فناوری،
میتوانند بستر مناسب رشد استارتآپها را به نوآوری بدل کنند.

کرباسیان مطرح کرد

رونق استارتآپها با کاهش نرخ سود بانکی
طبق تفاهمنامهای که صبح دیروز میان سه وزارتخانه و یک معاونت علمی
امضا ش��د از این پس استارتآپهای مورد قبول شانس آن را خواهند داشت
ت��ا س��قف  ۵میلیارد تومان از طری��ق بازار بورس و به ص��ورت جمعی تامین
مالی ش��وند .در این زمین��ه وزیر اقتصاد معتقد
اس��ت کاهش س��ود بانکی در ایجاد رونق برای
استارتآپها موثر بوده است.
به گزارش ایس��نا ،صب��ح  ۲۳دیماه در محل
وزارت اقتص��اد تفاهمنام ه تامی��ن مالی جمعی
پروژههای دانشبنیان بین وزارتخانههای اقتصاد،
ارتباط��ات ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و معاونت
علمی ریاستجمهوری امضا شد.
در این نشس��ت ،وزیر امور اقتصادی و دارایی
با بیان اینکه تاکنون به بازار س��رمایه اولیه توجه
چندانی در کش��ور نشده بود ،گفت :عمده منابع
مالی الزم برای اجرای طرح ها و پروژهها تاکنون
از طریق سیس��تم بانکی تامین میشد و عمده
فعالیت بورس نیز نقل و انتقال سهام در فعالیتها بوده است .تفاهمنامه امروز
به منظور شکلگیری سرمایهگذاری و شراکت شکل گرفته که در آن قابلیت
اجرای ایدهه��ای افراد با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بررس��ی

میشود.
کرباسیان ادامه داد :پس از تصویب ایده در شورای عالی بورس ،وزارت تعاون،
کار و رف��اه اجتماعی نیز میتواند به تجمیع مناب��ع خرد در قالب تعاونیها و
امثالهم بپردازد و در نهایت زمینه اشتغالزایی
فراهم خواهد ش��د .حال که س��ود سپردههای
بانکی کاهش یافته ،ش��رایط برای مش��ارکت
م��ردم در فناوریهای نوین ،اس��تارتآپها و
کس��ب و کاره��ای نوپ��ا فراه��م ش��ده و در
سالهای اخیر ش��اهد ارائه نوآوریهای فراوان
در عرصههای حمل و نقل ،اس��تارتآپها و...
بودهایم.
وی ادام��ه داد :تاکنون ایدهه��ای فراوانی در
س��طح جامعه به دلیل کمبود سرمایه محقق
نشده بود ،ولی اینک فرصتی فراهم شده تا در
قالب شراکتی ،فامیلی ،جمعیت اهدایی و ...به
تامین مالی اقدام کنند.
کرباسیان ادامه داد :اکنون سود بانکی پایین آمده و میتواند کسبوکارهای
نوپا و استارتآپی برای مردم جذاب کند و سرمایهها به این سمت هدایت شود.
با جهشی که در این کار صورت گرفته اثرات مثبت آن را مشاهده خواهیم کرد.

باید تغییر رویه دهید و چطور سرویسهای خود را وفق دهید ،تفکرتان
و تیم خود را با تکنولوژی ،بازار و بقیه موارد مورد نیاز همگام کنید ،بدون
شک موفقیت پیش روی شما است.
 -۴شناخت از خود
داراه بروستین از  :Network Under 40معموالً هنگام ایجاد
یک کسب و کار خودتان را فراموش میکنید .موضوع این است که وقتی
در بهترین حالت خود نباش��ید ،کار و برآیند ش��ما نیز تحت تأثیر قرار
میگیرند .خود من هر چه زمان بیشتری را برای یادگیری و رشد ،یافتن
سکوت در مدیتیشن یا تفریح ،صرف دور شدن از کار کردم ،مسیرهای
بیش��تری در برابرم واضح و مشخص ش��دند .این کارها همچنین باعث
شدند من تصویر روشنتری از خودم پیدا کنم و از این طریق ،به ارتباط
بهتر من با تیمم ،مش��تریان و شریکان کاریام کمک کرد و باعث قوت
تصمیمهایی شد که در راستای موضوعی میگرفتیم.
 -۵داشتن دیدگاههای متنوع
سینتیا جانسون از  :Bell + Ivyمن بهعنوان یک کارآفرین خانم،
صفتهای زیادی را با خودم به سر کار آوردم .این موضوع از طریق شهود
و ارتباط احساس��ی باعث درک بهتر من در مواجهه با ش��رایط مختلف
کاری ش��د .م��ن دارای مجموعه دانشهای متنوعی هس��تم که با انواع
نقشها در زندگی سرشار شدهاند .کارآفرینان مرد تجربهای در این موارد
نداش��تهاند و من از همین موضوع برای موفقیت در کار خود سود بردم.
دلیل س��ود بردن من این است که مسئلهها و شرایط را به نوع متفاوتی
میبینم و گاهی به راهحلها و دیدگاههای خاصی در مورد آنها میرسم.
 -۶ریسکپذیری حساب شده
باروچ البونسکی از  :Rank secureمن شاهد تلف شدن زمانهای
زیادی هستم که صرف پرداختن به تمامی نتایج منفی احتمالی میشود.
وقوع این اتفاقات تقریباً غیرممکن است اما با وجود سودمند و مهم بودن
فکر در این باره در زمان مواجه شدن با موقعیتهای مرگ و زندگی ،در
بیشتر موارد صدمهای به ما نمیرسد.
در پای��ان روز همه چیز در حال پیش رفتن اس��ت ،ما اش��تباههایی
میکنیم و بهسرعت آنها را حل میکنیم .ترس و دست به عملی نزدن،
مانع پیشرفت سریع شما است و همینطور مانع از تکرار کردن که شما
را به اهدافتان نزدیک میکند.
اگر در این موضع هراسآور و پراضطراب هس��تید ،بدانید که همیشه
ق��ادر به پیدا کردن دلیلی برای انجام ندادن کاری هس��تید که بیش از
همه به انجام آن نیاز دارید.
 -۷داشتن سابقه غیر کارآفرینانه
پگی شل از  :Creative Alignmentsمسیر من بسیار تصادفی
به کارآفرینی خورد .من همیش��ه بیش از اینکه آدم کسب و کار باشم،
ی��ک آدم اجتماعی بودم .همین خصوصیت تبدیل به س�لاح مخفی من
شد.
از آنجا که برداشتن نقاب کارآفرینی بسیار ساده است ،دریافتم که من
اشتباهات دیگر صاحبان کسب و کار ،مثل مهندسی کردن بیش از حد یا
تثبیت افراطی در آخر کار را نمیکنم .تواناییهای من بهعنوان یک فرد
غیرکارآفرین با اعضای تیمم همس��و شده و باعث میشود که من تصور
نکنم جواب هر س��ؤالی را میدانم و همچنین باعث میش��ود به راهها یا
نتایج بهخصوصی وابسته نباشم.
منبعFORBES/zoomit :

کسبوکارهایکوچکوشرکتهاینوپاتوسطدانشگاهآزادراهاندازیمیشوند
رئی��س باش��گاه پژوهش��گران ج��وان و نخب��گان از راهان��دازی
کس��بوکارهای کوچک و شرکتهای نوپا به عنوان مأموریت ویژه این
باشگاه نام برد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،دکت��ر حبی��باهلل
آراس��تهراد ب��ا بی��ان اینکه این باش��گاه
راهان��دازی کس��ب و کاره��ای کوچ��ک و
ش��رکتهای نوپ��ا را در دس��تور کار خود
قرار داده اس��ت ،گفت :این امر قرار است با
شناسایی صنعت ،توانمندیها و نخبگان هر
استان در دانشگاه آزاد اسالمی اجرایی شود.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه همافزایی دولت،
صنعت و دانش��گاه منجر به رشد و پیشرفت
کش��ور میش��ود ،اظهار کرد :دانشگاه آزاد
اس�لامی که به لحاظ امکانات ،تجهیزات و
نیروی انسانی بس��یار غنی و توانمند است،
میتوان��د در زمینهه��ای مختلف با صنعت
ارتباط برقرار و نیازهای آنها را برطرف کند.
دکتر آراستهراد ،حذف بوروکراسیهای غیرضروری و برداشتن موانع
موجود از س��ر راه پژوهشگران و محققان را وظیفه باشگاه پژوهشگران

جوان و نخبگان دانس��ت و افزود :باشگاه سعی دارد مسیر فعالیتهای
پژوهشی را برای پژوهشگران هموار کند.
رئیس باش��گاه پژوهش��گران و نخبگان با اش��اره ب��ه حمایت جدی
دانش��گاه آزاد اس�لامی از نخب��گان،
خاطرنش��ان کرد :ای��ن دانش��گاه وظیفه
خ��ود میداند ب��ه منظور رفع مش��کالت
م��ردم و کش��ور از نخب��گان صاحب ایده
حمایت و پش��تیبانی کن��د .وی راهاندازی
کس��بوکارهای کوچک و شرکتهای نوپا
توسط دانشگاه آزاد اسالمی را مورد تأکید
قرار داد و افزود :س��عی داریم با شناسایی
صاحبان محص��ول اولیه و جذب ایدههای
کارآفرین��ی و خالقان��ه اس��تارتآپهای
کوچک و ش��رکتهای نوپ��ا را راهاندازی
کنی��م .بر اس��اس اع�لام رواب��ط عمومی
دانشگاه آزاد ،دکتر آراس��تهراد ادامه داد:
کسب و کارهای کوچک بخشی از فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی در
راس��تای توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی و همچنین افزایش
درآمدهای غیرشهریهای است.
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کمپین
آشتیدادن دنیای تجارت
آنالین و سنتی
مترجم :نازنین کینژاد
ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ اروپا است و ضریب نفوذ
۶۰درصدی اینترنت ،این کش��ور را به یکی از بازارهای
روبهرش��د تجارت الکترونی��ک در اروپای غربی تبدیل
کرده است .ارزش تجارت الکترونیک در ایتالیای سال
 ۹.۶ ،۲۰۱۲میلی��ارد ی��ورو بوده و این عدد در س��ال
 ۲۰۱۶در مقایس��ه با س��ال قبلش۱۹ ،درصد افزایش
داشته است.
در س��ال  ،۲۰۱۵آم��ار نش��ان م��یداد ۵۷درص��د
مصرفکنن��دگان ایتالیایی پی��ش از خرید آنالین ،در
مورد محصول مورد نظرش��ان جس��توجو میکردند و
این ارقام در مورد خریدهای آفالین ۶۷درصد بود.
دغدغه بزرگ بسیاری از برندها در دنیای دیجیتال،
نب��رد آنالی��ن در مقابل آفالی��ن یا ارائ��ه تجربهای
یکپارچه اس��ت .با رش��د فزاینده تج��ارت الکترونیک،
کس��بوکارها چط��ور میتوانن��د کاه��ش مراجعه به
فروشگاهها را جبران کنند؟
حقیقت این است که مشتریان این روزها خریدهای
کم دردسر را ترجیح میدهند .برند MediaWorld
این تغییر را در مش��تری حس کرده بود و میدانس��ت
باید در رفتار خرید رسانهایاش تجدیدنظر و تجربهای
 Omnichannelرا خل��ق کند (ب��ه کار بردن روش
بازاریابی چن��د کانالی که در آن مش��تری میتواند از
تم��ام کانالهای موجود خرید کند ،ب��ا این تفاوت که
ای��ن بار تم��ام این کانالها یکپارچهان��د و اطالعات به
دس��تآمده از رفتار خرید مش��تری ب��رای بهبود تمام
ورودیها مورد اس��تفاده قرار میگی��رد) .کمپینهای
پیش��ین برند با پیشفرض خرید در فروشگاه فیزیکی
ش��کل گرفت��ه بود که به افزایش س��هم ب��ازار تجارت
الکترونیک بیتف��اوت بود .پس  MediaWorldباید
در ای��ن مرحله فعالیتهای آنالینش را برای قدرتمند
کردن ف��روش آفالین به کار میب��رد ،زیرا ۹۰درصد
مش��تریان ،هنوز هم قابلیت تبدیل به مصرفکنندگان
فروشگاه را دارند .بهطور خالصه تمام فعالیتهای برند
باید جمعیت را به خرید از فروشگاه تشویق میکرد.
استراتژی
اول مردم -پیش از ه��ر کار  MediaWorldباید
ب��ا بهب��ود فعالیتهای��ش در خرید رس��انه دیجیتال،
درخواس��تهای تغییریافته مردم را پاس��خ میداد و با
ای��ن کار درآمد فروش آفالینش را زیاد میکرد؛ البته
در عین حال به افزایش فروش الکترونیکیاش هم فکر
میکرد.
برای این کار ،آژانس  iProspectمیدانست اولین
گام برای خلق و انتقال پیام مناس��ب ،شناخت درست
مخاطب است .چه درخواس��ت خرید آنالین بود ،چه
بررس��ی موجودی انب��ار یا تحویل ،باید پیام مناس��ب
در زمان درس��ت به مخاطب میرس��ید .انواع مخاطب
مش��خص ش��دند :مخاطب صرف��ا آنالی��ن ،مخاطب
آفالین /آنالین ،مخاطب آفالین /آنالین و مخاطب
صرفا آفالین.
تقس��یمبندیهای ریزتری نیز به میان آمد :مشتری
در مقاب��ل افرادی که پتانس��یل تبدیل به مش��تری را
داش��تند ،نوع ابزار هوشمند مورد استفاده ،رفتار خرید
و قص��د خرید . . .و ب��ه این ترتی��ب امتیازهایی برای
ه��ر گروه مخاط��ب در نظر گرفته ش��د .تمرکز بر این
گروه مخاطبان به معن��ای این بود که برند ابتدا مردم
را در نظر گرفته اس��ت و پیامهای هدفمند را براساس
هدف خرید ،نوع وسیله هوشمند مورد استفاده و مکان
جغرافیایی تولید میکند .پس از این مرحله ،استراتژی
کمپین بر اساس این اهداف تدوین شد:
 یکپارچه ک��ردن دادهها برای افزای��ش تأثیر پیامهدفمند
 تسلط بر مکانهایی که مردم در آن به جستوجومیپرداختند
 بهبود تجربه استفاده از چند وسیله هوشمند استفاده یکپارچه از شبکههای اجتماعی.اجرا
هدای��ت ترافیک آنالی��ن به فروش��گاهها و افزایش
آگاهی به تغییرات بزرگی در رویکرد برند نیاز داشت.
آژانس به جای تراکت کاغ��ذی ،آنها را با نمونههای
الکترونیک��ی جایگزی��ن ک��رد و تراکته��ا در معرض
دید بی��ش از ۸میلیون ایتالیایی قرار گرفتند ،س��پس
اس��تراتژی مبتنی بر جس��توجو (س��رچ) ،شبکههای
اجتماعی و بنر براس��اس منطقه جغرافیایی ،دس��تگاه
مورد استفاده و فاصله تا فروشگاه آغاز شد.
مح��ل فروش��گاههای برن��د از طری��ق صفح��ات
کس��بوکار  Googleمشخص ش��د و مردمی که در
ش��عاع مش��خصی از این فروش��گاهها قرار داشتند ،از
طریق کمپین آفالین به خرید از فروش��گاهها ترغیب
میشدند .موجودی اجناس داخل فروشگاهها در فضای
آنالین هر لحظه بهروز و به مردم اطالعرسانی میشد،
به این ترتیب آنها اطمینان داش��تند که رفتنش��ان به
فروشگاه بینتیجه نیست و میتوانند کاالی دلخواهشان
را بخرند .افراد بیرون این ش��عاع نیز به کمپین آنالین
دعوت میشدند.
نتیجه این شد که برند با استفاده از استراتژی «اول
مردم» و به کار بردن دادهها در جای مناسب ،توانست
فروش آفالین و آنالینش را افزایش دهد.
منبعcreamglobal mbanews :
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تبلیغاتوبرندینگ

تلفن مستقیم86073279 :

 ۱۵سؤالی که هر استارتآپی برای استراتژی برندینگ خود باید پاسخ دهد
مهسا احمدپور
فرآین��د خلق یک برند جدید
ی��ا تعیین اس��تراتژی برندینگ
جدی��د ب��ه عن��وان بخش��ی از
اس��تراتژی بازاریاب��ی ،یک��ی
از مهمتری��ن مراح��ل در ه��ر
اس��تارتآپی محسوب میشود.
برن��د ش��ما ،ش��رکتتان را به
م��ردم دنی��ا معرف��ی خواه��د
کرد ،بنابرای��ن باید در طراحی
استراتژی برندسازی خود بسیار
دقت کنید.
در اینج��ا  ۱۵س��ؤال مطرح
میش��ود ک��ه قب��ل از ش��روع
طراحی استراتژی برندینگ باید
به آنها پاسخ دهید.
 هدف برند ش�ما در بازارامروزی چیست؟
برای استارتآپ جدید خود،
هدف برن��دی واضح و ش��فاف
تعری��ف کنی��د .به ج��ز فروش
کاال ی��ا خدم��ات ،هدف ش��ما
از راهان��دازی ای��ن کس��بوکار
چیست؟ آیا این هدف از سوی
مشتریانتان مورد استقبال قرار
خواهد گرفت؟ استارتآپ شما
به دنبال چه چیزی است؟ این
استارتآپ وضعیت کدام بخش
جامعه را بهبود میبخشد؟
هدف برند بای��د به این گونه
س��ؤاالت پاسخ دهد .هدف باید
معنادار و احساسی باشد و افراد
را با هم متحد کند.
 قـــابلـــیته�ا وتوانمندیهای شما چیست؟
نقاط قوت کس��بوکار ش��ما
چیس��ت؟ تجربه فن��ی؟ نیروی
کار شایسته؟ ارائه خدمات عالی
ب��ه مش��تریان؟ ی��ک محصول
کامال جدید و نوآورانه؟ یا دانش
تخصصی در مورد صنعت؟
اینها فقط چند نمونه هستند،
ام��ا به ش��ما کم��ک میکنند
بفهمی��د چه چی��زی ذینفعان
آین��ده ش��ما را مج��ذوب خود
میکن��د .همه آنها را فهرس��ت
کنید و مطمئن شوید وعدههای
برند آینده ش��ما ب��ا این نقاط
قوت پشتیبانی خواهد شد.
 بهطور خ�اص چه افرادیرا به عنوان مش�تریان هدف
محصوالتتان در نظر دارید؟
به مش��تریان آینده خود فکر
کنید ،آنها چه کسانی هستند؟
ب��ه چه چی��زی عالق��ه دارند؟
چگونه رفت��ار میکنن��د؟ چرا
محص��ول ش��ما را نی��از دارند؟
در نقط��ه مقابل ،چه کس��انی
هس��تند که نمیخواهید با آنها
کار کنید؟
هم��واره س��عی کنی��د نی��چ
مارک��ت خ��ود را انتخاب کنید
و بهطور خاص ب��ر آن متمرکز
ش��وید .برند ش��ما نیاز دارد به
شیوهای احساسی و کارکردی،
این مش��تریان بالق��وه را جذب
کند و با مش��خص ک��ردن این

تبلیغات خالق

بخش در اس��تراتژی برندینگ،
امکان ط��رح برنام��ه بازاریابی
درست برای کسب و کار وجود
خواهد داشت.
 کسب و کار شما جزو کدامصنعتمحسوبمیشود؟
ت��ا آن ان��دازه ک��ه میتوانید
صنع��ت را گس��ترش دهید .به
عنوان مثال ش��ما میتوانید هم
بیس��کویت بفروش��ید و هم در
صنایع اسنک و صبحانه فعالیت
داشته باش��ید .یک برند لباس
ع�لاوه ب��ر اینک��ه میتواند در
صنعت پوش��اک حضور داشته
باش��د میتواند بخشی از جهان
راک و رول نیز باش��د .بنابراین
صنعت خود را گسترده کنید تا
امکان مانور بین استراتژیهای
مختلف برندس��ازی را داش��ته
باشید.
 آیا پیش�نهادی روشن وویژه دارید؟
آی��ا ب��رای مخاطبانت��ان
پیشنهادی روشن و ویژه دارید؟
و آیا میتوانی��د بفهمید چگونه
پیشنهاد میتواند در طول زمان
تغییر کن��د و گس��ترش یابد؟
اطمینان حاص��ل کنید چیزی
را که میفروش��ید میشناسید
و نح��وه تکام��ل آن در ط��ول
زمان را میدانید .س��عی کنید
روندهای آتی توس��عه و تکامل
احتمال��ی در محص��والت را
پیشبین��ی کنید .ای��ن کار در
تعیی��ن اس��تراتژی برندین��گ
آینده استارتآپ امری ضروری
است.
 رقبای ش�ما چه کسانیهستند؟
چه افرادی در بهدست آوردن
مش��تریان هدف با شما رقابت
میکنن��د؟ آنها چه محصولی را
عرضه میکنن��د؟ نقاط قوت و
ضعفشان چیست؟
هم��ه رقب��ای احتمال��ی را
فهرس��ت و رفت��ار ه��ر یک از

آنه��ا در ب��ازار را تحلیل کنید.
آنچ��ه در این مورد مهم اس��ت
داش��تن دیدگاهی وس��یعتر از
طبقه محصول است .برای مثال
برنده��ای س��ریال ()Cereal
ع�لاوه ب��ر رقابت ب��ا برندهای
س��ریال ب��ا س��ایر برنده��ای
محصوالت صبحانه مانند میوه،
ماست ،پنکیک و… نیز رقابت
میکنند.
 چ�ه چی�زی ش�ما را ازدیگران متمایز میکند؟
میخواهید چه ارزش ویژهای
را ب��ه مش��تریان آت��ی خ��ود
ارائ��ه دهید؟ در چ��ه حوزهای
میتوانی��د وارد ش��وید که هم
از رقبایت��ان متمایز باش��ید و
هم نیازه��ای مش��تریانتان را
ب��رآورده کنید؟ به عبارت دیگر
باید برای خود مش��خص کنید
ک��ه میخواهید کدام مش��کل
مشتریان بالقوه را حل کنید.
 ش�خصیت برن�د ش�ماچیست؟
به ش��خصیت برند خ��ود به
چش��م یک انس��ان نگاه کنید،
در این ص��ورت برندتان چگونه
ش��خصیتی خواهد داشت؟ آیا
برندت��ان ی��ک برند دوس��تانه
خواه��د ب��ود ی��ا فریبن��ده؟
پیچیده؟ کالس��یک یا مدرن یا
مرسوم؟ ورزشی؟ اخالقی و...
 آیا برند ش�ما ارزشهایمنحصر به فردی دارد؟
فهرس��تی از ارزشهای خود
تهیه کنید .چگونه این ارزشها
برند شما را رقابتی و از دیگران
متمایز میکنند؟ اگر برند شما
حاوی ارزشهای ویژهای باش��د
میتوانی��د ای��ن م��وارد را در
استراتژی برند خود بگنجانید تا
به شاخصی برای شناسایی شما
در بازار تبدیل شود.
 ترجی�ح میدهی�دبرندتان چگونه نباشد؟
یکی از نکات مهم این اس��ت

ک��ه دریابی��د دوس��ت داری��د
برندتان چه خصوصیاتی نداشته
باشد .دانس��تن این موضوع به
شما کمک میکند که متفاوت
باش��ید و به اهداف و ارزشهای
برن��د خ��ود ص��ادق بمانی��د.
ب��ه عن��وان مث��ال ه��ر برندی
میخواه��د حرف��های ،کارآمد
و با کیفیت ش��ناخته شود ،اما
هر برندی نمیخواهد به عنوان
یک برند مدرن ،زیبا ،ورزش��ی
و جس��ورانه ،س��رگرمکننده یا
کودکانه معروف ش��ود .س��عی
کنی��د متف��اوت از رقبایت��ان
باشید .اگر ش��ما کفش فوتبال
تولی��د میکنی��د و مهمتری��ن
رقبای ش��ما به عن��وان برندی
جسور شناخته میشوند ،سعی
کنید وارد این حوزه نشوید.
 میخواهید برند شما چهشکلی باشد؟
ب��ه چهره بص��ری برند آینده
خ��ود توجه کنید .س��عی کنید
چه��ره بص��ری برندت��ان ب��ا
ش��خصیت برندی ک��ه تعریف
کردهای��د هماهنگ باش��د .در
م��ورد اینکه میخواهی��د برند
ش��ما چه چهرهای داشته باشد
و چه احساس��ی را به مخاطبان
القا کند ،بیندیش��ید .البته نیاز
نیس��ت همه چی��ز را در همین
مرحله تعیین کنید ،فقط سعی
کنی��د ب��ه طراح��ی جلوههای
بصری برند خود بیش��تر توجه
داشته باشید.
 قول یا وعده برند ش�ماچیست و چگونه میخواهید
آن را محقق کنید؟
وعدههای برند خود را مطابق
ب��ا قابلیتهایتان تعیین کنید.
اگر ادعا میکنید محصوالتتان
دستس��از و س��ازگار ب��ا
محیطزیس��ت اس��ت ،مطمئن
ش��وید ای��ن وضعیت همیش��ه
وجود خواهد داش��ت .شکستن
ق��ول برن��د یک��ی از بدتری��ن

اتفاقهایی اس��ت ک��ه میتواند
برای ی��ک برند رخ ده��د ،زیرا
میتوان��د کل اعتب��ار آن را از
بین ببرد.
 داستان برند شما چیست؟داس��تان برن��د بس��یار حائز
اهمیت اس��ت .اگر داستان برند
شما معتبر نباشد ،محصوالت و
خدمات شما هم معتبر نخواهند
بود .پاسخ س��ؤاالت قبلی را به
خاطر بیاورید و داس��تان پشت
برند جدید خود را تعریف کنید.
این امر در ساخت یک محتوای
ارزش��مند و منحصربهفرد برای
تعامالت آینده به ش��ما بس��یار
کمک خواهد کرد.
 چگون�ه توجه بازار را بهدست خواهید آورد؟
چطور میخواهی��د جذابیت
خود را حفظ و توجه مخاطبان
را به خود جلب کنید؟ برند شما
میخواه��د در چه مکانهایی و
در کدام رسانهها حضور داشته
باش��د؟ چگونه میخواهید برند
و محصوالت خ��ود را از طریق
این کانالها تبلیغ کنید؟ تعیین
این موارد ت��ا حد زیادی کلیت
اس��تراتژی برندین��گ ش��ما را
مشخص میکند.
 چگونه موفقیت برند خودرا اندازهگیری میکنید؟
اه��داف خ��ود را تعری��ف و
راههای��ی را ب��رای اندازهگیری
موفقیت این اه��داف در آینده
تعیین کنید .ش��اید هدف شما
این باش��د که یک برند اخالقی
ایج��اد کنی��د ک��ه محصوالت
طبیعی میفروشد.
در این صورت ش��ما موفقیت
برندت��ان را ب��ر مبن��ای تحقق
وعدهه��ای برندتان اندازهگیری
خواهی��د ک��رد .اندازهگی��ری
کارایی اس��تراتژی برندسازی و
بازاریاب��ی همیش��ه کار راحتی
نیس��ت ،ام��ا به خاطر داش��تن
اه��داف و راهه��ای اندازهگیری
نتایج ،به ش��ما کم��ک میکند
تا به استراتژی برندینگ روزانه
خود پایبند باشید.
در ای��ن مقال��ه  ۱۵س��ؤال
اساس��ی ک��ه ش��ما را در خلق
اس��تراتژی
مناس��بترین
برندس��ازی یاری میکند مورد
بررس��ی قرار گرف��ت .اگر پیش
از این کس��بوکاری داش��ته و
در حال اداره کردن آن هستید
ن��گاه دوباره به اس��تراتژیهای
برندسازی خود بیندازید و سعی
کنی��د این  ۱۵مورد را در مورد
برندتان مشخص کنید و اگر به
تازگی وارد اس��تارتآپی شده و
مش��غول راهاندازی کس��بوکار
خود هس��تید به ش��ما توصیه
میکنیم فرآیند برندس��ازی را
جدی بگیرید و از اطالعات این
مقال��ه برای تدوین اس��تراتژی
برندینگ مناسب استفاده کنید.
منبعbelovedmarketing:

ایستگاه تبلیغات
تأثیر تبلیغات در شبکههای
اجتماعی
آزاده اردشیری چم

بس��یاری از کس��بوکارها ق��درت بازاریاب��ی از
طری��ق ش��بکههای اجتماع��ی (social media
 )marketingو تبلیغ��ات در آن را به خوبی درک
میکنند ،اما گاهی برداش��تهای اشتباهی در مورد
میزان اثربخش��ی فعالیتهای بازاریابی در شبکههای
اجتماعی نیز وجود دارد.
ب��رای مث��ال ،بس��یاری ازصاحبان کس��بوکارها
میدانند که پست گذاشتنهای روزانه در صفحههای
کسبوکارشان در شبکههای اجتماعی و تبلیغات در
این ش��بکهها ،فروش را افزایش میدهد ،اما یک باور
اشتباه وجود دارد و آن هم این است که عدهای فکر
میکنند میتوان افزایش فروش از طریق شبکههای
اجتماع��ی را ضمانت کرد .برای مث��ال ضمانت نرخ
بازگشت س��رمایهای ( )ROIبرابر با ۳۸درصد برای
بازاریابی از طریق رسانههای اجتماعی تعیین کنند!
هی��چ ضمانت��ی در بازاریاب��ی و تبلیغات از طریق
رسانههای اجتماعی وجود ندارد.
حقیقت این اس��ت که هیچک��س نمیتواند میزان
مش��خصی  ROIرا ب��رای بازاریاب��ی و تبلیغات در
رس��انههای مختلف اجتماعی همانند Facebook،
 ،Yellow pagesتبلیغ��ات تلویزیون��ی ،تبلیغ��ات
رادیویی و … ضمانت کند.

تنه��ا چیزی که به اثبات رس��یده ،این اس��ت که
تبلیغ��ات و بازاریابی اینترنتی از طریق ش��بکههای
اجتماع��ی برای ش��رکتها مفیدن��د .بازاریابان تنها
میتوانند قول بدهند که با صفحات طرفدارانش��ان
در تعامل باش��ند و مخاطبان جدی��دی را نیز جذب
کنن��د ،تبلیغات هدفمن��دی را به نمای��ش بگذارند
ک��ه بیش��ترین مخاطب را برای ش��رکت جذب کند
و تمام��ی این کاره��ا را با هزینهای بس��یار کمتر از
تبلیغات به روش سنتی انجام دهند.
تحقیقات نش��ان میده��د بازاریاب��ی اینترنتی از
طری��ق رس��انههای اجتماع��ی مخاطب��ان را  ۳برابر
بیش��ترجذب میکند و هزینهه��ای تبلیغات در آن
۶۲درصد کمتر از هزینههای تبلیغات به روش سنتی
است (.)Source HubSpot
مشتریان واقعی ،نتایج واقعی
میزان موفقی��ت برنامههای بازاریاب��ی اینترنتی از
طریق ش��بکههای اجتماعی هنوز بهطور دقیق قابل
اندازهگی��ری نیس��ت ،ولی آن چیزی که ش��اهدش
هس��تیم اینکه آثار بس��یار خوبی بر جذب مخاطب
داشته اس��ت .حتی فعالیتهای بازاریابی اینترنتی از
طریق ش��بکههای اجتماعی ب��ا بودجه کم نیز موفق
بودهاند.
برای مثال یک ش��رکت خدماتی ارائه سرویس به
کودکان معلول ،یک برنامه تبلیغاتی در Facebook
را با بودجه  ۶۰ه��زار تومان در روز اجرا کرد .بعد از
ی��ک ماه ،تبلیغ بیش از ۲۰۰هزار بار دیده و بیش از
 ۵۰۰بار لینک وب س��ایت شرکت کلیک شده است.
آنه��ا همچنین روزان��ه حدود ۷۰۰۰ب��ار از صفحات
وبسایتش��ان بازدید داش��تهاند .م��ردم تبلیغات و
پس��تهای این ش��رکت را در ش��بکههای اجتماعی
به اش��تراک گذاشتند و این سبب شد افراد جدیدی
از وبسایت ش��رکت دیدن کنند .این تأثیر به اندازه
تأثیر سئو ( )SEOبرای وبسایت مفید بود.
بعد از گذش��ت هفته اول این ش��رکت تماس��ی از
س��وی مردم برای ارائه خدمت دریافت نکرد ،چرا که
فرآین��د ثبتنام در س��ایت طوالنی ب��ود ،ولی بعد از
گذشت س��ه هفته ،شرکت مشتریان زیادی را جذب
کرد و ( )ROIنرخ بازگش��ت سرمایه تبلیغات انجام
شده شرکت افزایش یافت.
نکته قاب��ل توجه اینک��ه تبلیغ��ات در فیسبوک
و دیگ��ر ش��بکههای اجتماع��ی از طری��ق هدای��ت
مخاطبان به وب سایت شرکت و دیگر صفحات فرود
( )landing pageسبب جذب مخاطب و در نهایت
افزایش فروش میشود.
فیسب��وک و دیگر ش��بکههای اجتماعی ابزارهای
جدی��دی در بازاریابی هس��تند ،از ای��ن رو صاحبان
کس��بوکار بای��د در ایدهه��ای بازاریاب��ی س��نتی
خ��ود تجدید نظ��ر کنند و با چگونگ��ی فعالیتهای
بازاریابی اینترنتی آش��نا ش��وند .آنان باید بدانند که
ای��ن پلتفرمها واقعا چگونه عم��ل میکنند و چگونه
میتوان از آنها استفاده کرد و مهمتر از همه اینکه از
شبکههای اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی اینترنتی
باید انتظار چه چیزی را داشت.
منبعbelovedmarketing :

تلفن مستقیم86073279 :

ایستگاه بازاریابی
لیست  136نوع بازاریابی

انواع بازاریابی که باید بشناسید()1

در ای��ن مقال��ه ان��واع بازاریابیه��ا را برای ش��ما
جم��عآوری کردهایم تا ی��ک دید کل��ی از بازاریابی
داش��ته باشید ،قبال نیز خود بازاریابی را تعریف کرده
بودیم.
ب��ه مرور ان��واع بازاریابیها را به ص��ورت تک تک
بررس��ی میکنیم تا بهتری��ن راه را ب��رای کار خود
انتخاب کنید.
بازاریاب��ی بهترین و مؤثرتری��ن راه برای فروش و
معرفی تجارت است.
فهرستی که در ادامه میبینید خیلی کامل نیست
و برای تکمیل ش��دن نیاز به تالش و بسط و توسعه
بسیار زیادی دارد.
برای اینکه تا حدودی این فهرس��ت قابل مدیریت
شود س��عی کردیم تنها به عباراتی اشارهکنیم که به
کلمه «بازاریابی» ختم میشدند.
 -۱بازاریابی رابطهای)Relationship marketing( :
پرداخت به یک رابط یا آش��نا برای هدایت ترافیک/
مشتری به وبسایت/کسبوکار شما
 -۲بازاریاب��ی چ��االک (:)agile marketing
اس��تفاده از مجموع��های از روشه��ای توس��عه در
دپارتمان بازاریابی
 -۳بازاریابی الگوریتمی)algorithmic marketing( :
اس��تفاده از الگوریتمه��ای نرمافزاری ب��رای اجرای
بازاریابی نیمهخودکار
 -۴بازاریابی غافلگیرانه (:)ambush marketing
اس��تفاده از فرص��ت یک رویداد ب��زرگ بدون صرف
هزینه برای حمایت از آن رویداد
 -۵بازاریابی تحلیلی (:)analytical marketing
مدلها و روشهای کمی بازاریابی
 -۶بازاریابی پیشبین)anticipation marketing( :
ش��کلی از بازاریابی که پی��ش از عرضه و معرفی یک
محصول شکل میگیرد.
 -۷بازاریابی مقال��های (:)article marketing
نگارش مق��االت (بهصورت آفالین ی��ا آنالین) برای
ترویج یک کسبوکار
 -۸بازاریاب��ی صنعت��ی)B2B marketing( :
بازاریابی با هدف دیگر کسبوکارها
 -۹بازاریاب��ی مصرف��ی)B2C marketing( :
بازاریابی با هدف مصرفکنندگان
 -۱۰بازاریابی فرد )B2P marketing( :بازاریابی
باهدف یک فرد خاص از جمعیت مصرفکنندگان
 -۱۱بازاریابی رفتاری)behavioral marketing( :
هدف گرفتن پیش��نهادها و تبلیغات بر اساس رفتار
کاربر
 -۱۲بازاریابی کالهسیاه:)blackhat marketing( :
عموما مورداس��تفاده در س��ئو و رتبهبن��دی نتایج
موتورهای جس��توجو ،تحت تأثیر قرار دادن نتایج
موتورهای جستوجو از طریق روشهای غیراخالقی
 -۱۳بازاریاب��ی برن��د (:)brand marketing
توس��عه برند که اغلب در برابر بازاریابی مستقیم قرار
میگیرد.
 -۱۴بازاریابی مرکز تماس)call center marketing( :
بازاریاب��ی تلفن��ی و از راه دور و رس��یدگی به تماس
دریافتی از طرف مشتریان فعلی و بالقوه
 -۱۵بازاریابی دانشگاه (:)campus marketing
بازاریابی باهدف دانشجویان یا از طریق آنها
 -۱۶بازاریابی کاتالوگ)catalogue marketing( :
بازاریابی از طریق کاتالوگهایی که از طریق پس��ت
توزیع میشوند.
 -۱۷بازاریاب��ی س��ببی (:)cause marketing
کس��بوکارها با همکاری با مجموع��ه غیرانتفاعی
برای کس��ب منافع دو ط��رف اقدام ب��ه بازاریابی
میکنند.
 -۱۸بازاریابی با افراد مشهور)celebrity marketing( :
استفاده از س��تارگان مشهور و شناختهشده بهعنوان
سخنران جهت تأیید یا اعالم رضایت
 -۱۹بازاریاب��ی کانال (:)channel marketing
بازاریاب��ی تروی��ج و ترفیع از طریق عمدهفروش��ان،
توزیعکنندگان ،فروشندگان مجدد
بس��ته:
حلق��ه
بـــــازاریاب��ی
-۲۰
( )Closed-Loop Marketingاندازهگیری نرخ
بازگشت سرمایه از دوره عمر بازاریابی به فروشها
 -۲۱بازاریاب��ی اب��ری (:)cloud marketing
اس��تفاده از اپلیکیش��نهای نرماف��زار بهعنوان یک
سرویس برای بازاریابی
 -۲۲بازاریابی تعاونی)cooperative marketing( :
ش��رکتها ی��ک محصول یا خدمت ی��ا برند را که
بهص��ورت مش��ترک توس��عه دادهان��د بازاریاب��ی
میکنند.
-۲۳بازاریابیاجتماعی)communalmarketing(:
درگی��ر کردن عم��وم مردم در توس��عه یک کمپین
بازاریابی
 -۲۴بازاریابی جامعه)community marketing( :
بازاریابی از طریق ایجاد یک اجتماع آنالین
 -۲۵بـــــازاریـــــاب��ی محــــاس��بـــــاتی:
( )computational marketingمع��ادل
بازاریابی مهندسی مالی
-۲۶بازاریابیمتمرکز)Concentratedmarketing(:
زمانیکه پیام ش��ما با هدف رسیدن به تنها یک بازار
کوچک منتشر میشود.
ادامه دارد. . .
منبعbigwallet :

بازاریابیوفروش
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کارگاه فروش
روشهای افزایش فروش خدمات
بیمه

بازاریابی و فروش بیم��ه و خدمات آن از جمله
مواردی هس��تند که باید از روشه��ای بازاریابی
مناس��ب و ترغی��ب کنن��دهای اس��تفاده کنید تا
بتوانید مش��تریان و مخاطبان را به خرید خدمات
بیمه تشویق کنید.
ممکن اس��ت بس��یاری از افراد مجبور به خرید
برخ��ی از بیمهه��ا مانن��د بیمه اتومبیل باش��ند،
زی��را در غیر اینص��ورت نمیتوانن��د از اتومبیل
خود اس��تفاده کنن��د .اما از نظر مش��اور تبلیغات
و بازاریابی در بس��یاری از موارد مانند بیمه عمر،
بیمه حوادث و غیره بسیاری از افراد به لزوم وجود
بیمه و خدمات آن پی نبردهاند و آن را امری غیر
ضروری که فقط صرف هزینه است میدانند .پس
این وظیف��ه بازاریابهای بیمه اس��ت که بتوانند
نظر مخاطبان را تغییر دهند و لزوم داش��تن بیمه
را برای آنها روش��ن کنند .ب��رای اینکه بتوانید در
ابت��دای فعالیت خ��ود برای بازاریاب��ی بیمه اقدام
کنی��د به راهکارهایی ک��ه در ادامه میآیند توجه
کنید.

امیر قمصری
بازاریابی محتوا و روابط عمومی ،طبیعتی
کامال ش��بیه یکدیگر دارند .در واقع میتوان
گفت آنها دو روی یک سکه هستند ،اما بیشتر
افراد تصور میکنند که مهاجرت به شبکههای
اجتماعی ،روابط عمومی را غیرضروری خواهد
کرد .این تصور واقعا نادرست است .برعکس،
روابط عمومی به شکلی متفاوتتر از الگوهای
قدیمی در زمینه تعامل و تبلیغات ظاهر شده
اس��ت .در این مقاله به شما خواهم گفت که
چرا باید بازاریابی محتوا و روابط عمومی اتحاد
کاری با هم داش��ته باشند .همچنین خواهم
گف��ت که چگونه این کار را با موفقیت انجام
دهید.
چرا باید بازاریابی محتوا و روابط عمومی را
با هم ادغام کنیم؟
در اینج��ا با ارائه برخی نکات خواهم گفت
ک��ه چ��را باید رواب��ط عمومی با اس��تراتژی
بازاریابی محتوا ترکیب شود.
 اشتراکگذاری ایدهی��ک بازاریاب محتوا ی��ا متخصص روابط
عموم��ی باید همیش��ه آخرین تح��والت و
موضوعات داغ را در صنایع مختلف پیگیری
کند.
زمانیک��ه رواب��ط عمومی را با اس��تراتژی
بازاریاب��ی محتوا ادغام میکنی��د ،میتوانید
ایدههای��ی را که به ذهن هر کدام از تیمهای
روابط عموم��ی یا بازاریابی محتوا میرس��د
ب��ا یکدیگر رد و بدل کنی��د .به عنوان مثال،
دیدگاههایی ک��ه از طرف تیم روابط عمومی
مطرح میش��ود ،میتواند به تولید محتوا بر
اس��اس آخرین موضوع��ات بازاریابی کمک
کند .از س��وی دیگر ،نظراتی که از طرف تیم
بازاریابی محتوا مطرح میشود ،به تیم روابط
عمومی کمک خواهد کرد تا متوجه شود چه
نوعی از محتوا توس��ط مخاطبان هدف مورد
توجه قرار میگیرد و مطالعه میشود.
 تسهیل در توسعه محتواروزان��ه ح��دود  2.5اگزابای��ت داده تولید
میشود ،به همین دلیل ایستادگی در عرصه
دیجیتال هر روز س��ختتر میشود ،بنابراین
حتی اگر نهایت دقت را در تولید محتوا داشته
باش��ید ،تا زمانیکه مخاطب را به درس��تی

بازاریابی خالق

شناس��ایی نکنید و محتوا را در رس��انههای
اینترنتی معتبر منتشر نکنید برای کسبوکار
شما به اندازه کافی خوب نخواهد بود .در این
مرحله اس��ت که روابط عموم��ی میتواند به
شما کمک کند .زمانیکه شما روابط عمومی
را با اس��تراتژی بازاریابی محتوا ادغام کنید،
خیلی راحتتر میتوانید محتوای خود را روی
سایتهای معتبر یا بالگها منتشر کنید.
این کار همچنین به توس��عه ش��ما کمک
خواه��د ک��رد و باع��ث میش��ود مخاطبان
جدیدی را بهدست بیاورید .به عالوه ،به شما
کمک میکند که یک پیام تجاری یکپارچه
را در سراس��ر رس��انههای اینترنتی از جمله
شبکههای اجتماعی منتشر کنید.
 ایجاد روابط و اعتماده��ر متخص��ص روابط عموم��ی این نکته
را میدان��د که بزرگتری��ن چالش در حرفه
او ایج��اد رواب��ط با افراد تأثیرگ��ذار از جمله
روزنامهنگاران و سردبیران روزنامهها و مجالت
مختل��ف اس��ت .با ادغ��ام رواب��ط عمومی و
بازاریابی محتوا ،میتوانید مطالب تأثیرگذارتر
و با کیفیتتری را برای این افراد آماده کنید.
وقتی ش��ما محتوایی را که به خوبی نوش��ته
شده و کیفیت باالیی دارد در اختیار این افراد
قرار میدهید ،آنها بیشتر تمایل پیدا میکنند
که با ش��ما ارتباط برقرار کنند .در نهایت این
کار باع��ث به وجود آمدن یک ارتباط محکم
با درجه اعتماد باال بین ش��ما و افراد مؤثر در
جامعه خواهد شد.
 بهبود سئو سایتاطالعیهه��ای خب��ری که اغل��ب بهطور
گس��ترده در اینترنت به اش��تراک گذاش��ته
میش��وند ،میتوانند یک ابزار قدرتمند برای
بهینهس��ازی موتور جس��توجو باش��ند .هر
چند به دلیل عدم داشتن دانش سئو در نزد
متخصصان روابط عمومی ،آنها در بهرهبرداری
از این اطالعات خبری ب��رای بهبود تأثیرات
سئو با شکست مواجه خواهند شد.
ام��ا با ادغ��ام روابط عمومی با اس��تراتژی
بازاریاب��ی محت��وا ،ش��ما میتوانی��د ای��ن
اطالعیههای خبری را با اس��تفاده از کلمات
کلی��دی مرتب��ط بهین��ه کنید .ب��ه عالوه،
میتوانید این اطالعیهه��ای خبری را با قرار
دادن لینکه��ای داخلی در آن ارزش��مندتر

کنید و در نتیجه باعث افزایش ترافیک سایت
شود.
چگون�ه بازاریاب�ی محتوا را ب�ا روابط
عمومی ادغام کنیم؟
تا این لحظه به این نکته پی بردید که اگر
رواب��ط عمومی و بازاریابی محت��وا با هم کار
کنند ،نتایج بسیار خوبی را بهدست خواهید
آورد .نح��وه ادغام این دو با هم به س��اختار
کسبوکار شما و منابع موجود بستگی دارد.
در این قس��مت چند نکته را بیان میکنم تا
برای ادغام بازاریابی محتوا و روابط عمومی از
آنها استفاده کنید.
 شناسایی نقاط قوت تیمهاهرچن��د روابط عموم��ی و بازاریابی محتوا
یک هدف مش��ابه را دنب��ال میکنند ،اما هر
یک نگرش متفاوتی ب��ه آن دارند .به همین
دلیل اس��ت ک��ه باید نقاط قوت ه��ر یک از
تیمها را شناس��ایی کنید .تیم روابط عمومی
هیچ آگاهی نس��بت به سئو ندارد ،همچنین
تی��م بازاریابی محتوا هیچ چیزی در رابطه با
روابط عمومی نمیداند .بنابراین ،اولین کاری
که باید انجام دهید تش��خیص و شناس��ایی
تخصص هر یک از اعضای تیم و نقشی است
که بر عهده دارند .به عنوان مثال ،متخصصان
بازاریابی محتوا معموال بر روی مسائلی مانند
شناسایی مخاطبان هدف ،شناسایی مشکالت
آنه��ا و نحوه برقراری ارتب��اط بین مخاطبان
مرتبط با یک محصول یا سرویس با محتوای
مرتبط با همان محصول یا س��رویس تمرکز
میکنند .هر چند ای��ن کار جزئی از وظایف
بخش روابط عمومی نیست ،اما آنها بهخوبی
میدانند ک��ه چگونه به مخاطب��ان هدف و
مرتبط دسترسی پیدا کنند .اگر این دو تیم با
یکدیگر ارتباط نداشته باشند و از نقاط قوت
یکدیگر آگاهی نداش��ته باش��ند ،نمیتوانند
مخاطبان هدف را به درستی شناسایی کنند.
 طراحی کمپین بازاریابی با کمک هردو تیم
طراحی کمپینهای بازاریابی به هر دو تیم
روابط عمومی و بازاریابی محتوا کمک میکند
تا بتوانند ایدهها و نقطه نظرات خود را با هم
به اش��تراک بگذارند .این کار باعث میش��ود
تا همواره بهترین ایدهه��ا و نقطه نظرات در
طراحی کمپینها لحاظ شود .عالوه بر آن ،هر

دو تیم مطمئن میشوند که هدف مشترکی
را دنبال خواهند کرد و اهداف آنها از یکدیگر
جدا نیست .در نهایت این کار کمک میکند
ت��ا هر یک از دو تی��م و اعضای آن از وظایف
خود در این کمپینها به خوبی آگاه ش��وند و
کامال هماهنگ شده و مطابق با اولویتهای
کس��بوکار ش��رکت و الزامات موجود پیش
بروند.
 تولید محتوا به صورت مشترکمتخصص��ان رواب��ط عموم��ی بهرغم عدم
آشنایی با دانش سئو در بحث نگارشی بسیار
قوی هس��تند و ب��ه خوب��ی میتوانند مانند
بازاریاب��ان محتوا ،محت��وای باکیفیت تولید
کنند ،بنابراین اگر ش��ما از آنها درخواس��ت
کنید ک��ه در تولید محتوا مش��ارکت کنند،
میتوانی��د محتوای بهتر و ب��ا کیفیتتری را
بهدس��ت بیاورید .ای��ن کار کمک میکند تا
هم به مخاطبان هدف خود کمک بیش��تری
بکنید و هم اینکه مخاطب بیشتری را بهدست
بیاوری��د .عالوه ب��ر آن در بحث برندس��ازی
موفقتر عمل خواهید کرد.
تمام نکات باال به این موضوع اشاره داشت
که چگونه دو تیم با یکدیگر ارتباط داش��ته
باشند ،اما به دلیل همکاری تیمهای مختلف
در کمپینه��ای بازاریابی مختلف ،از دس��ت
رفتن ارتباط بین تیمها بسیار ساده است.
ب��رای جلوگی��ری از اتالف زم��ان و منابع
مالی ،ش��ما باید کامال مطمئن شوید که هر
یک از اعضای تیمها اطالعات به روزی دارند
و از آخرین تحوالت باخبر هستند .به همین
دلیل برگزاری جلساتی به صورت هفتگی یا
دو هفته یک بار ب��ا هر یک از اعضای تیمها
بسیار ضروری اس��ت تا بتوانید به آنها در به
روزرسانی اطالعات کمک کنید و هشدار الزم
را نسبت به آخرین تغییر و تحوالت بدهید.
در پای��ان الزم اس��ت ای��ن نکت��ه را ب��ه
ش��ما عزیزان ی��ادآوری کن��م ک��ه ادغام و
یکپارچهس��ازی تیم بازاریابی محتوا با روابط
عمومی یکی از بهترین راهها برای ایستادگی
و مقاوم��ت در فضای کس��بوکار دیجیتال
اس��ت .همکاری بین این دو تیم میتواند به
شما پتانس��یلی بینهایت در عرصه بازاریابی
اینترنتی ارائه دهد.
منبعnewseo :

از هر فرصتی برای تبلیغ خدمات بیمه خود
استفاده کنید
شما میتوانید در هر فرصتی که دست میدهد
و در هر مکانی اقدام به تبلیغ بیمه خود و خدمات
آن کنی��د و افراد را به اس��تفاده از خدمات بیمه
ترغیب کنید .مکانه��ا و محلهایی که میتوانید
ب��ه بازاریاب��ی بپردازید بس��یار متنوع هس��تند و
تقریبا ش��امل هر مکانی میتواند باش��د .از جمله
این مکانه��ا میتوان به رس��توان ،مراکز اداری،
سازمانها ،ش��رکتها ،مهمانیها ،مراکز ورزشی،
محلهای تفریحی ،تاکس��ی و سامانه حمل و نقل
عمومی و غیره اش��اره ک��رد .اگر بخواهید فقط به
نمایندگیه��ای خود یا بنره��ا و تبلیغاتی که در
س��طح شهر یا رسانهها انجام میدهید تکیه کنید
نمیتوانید چندان موفق باشید .پس بهتر است در
ه��ر مکانی که فکر میکنی��د میتوانید مخاطبان
خود را پیدا کنید به آنجا سر بزنید.
بازاریابی باید یک کار شبانه روزی باشد
هدف از این سخن این است که شما باید کامال
هوش��یارانه عمل کنید و هیچ فرصتی را از دست
ندهید .شما حتی میتوانید خارج از ساعات اداری
نیز به تبلیغ خدمات بیمه خود بپردازید و در این
زمینه هی��چ محدودیت زمانی و مکانی برای خود
در نظر نگیرید .یک بازاریاب همواره باید به دنبال
هدفهای خود باش��د و در ه��ر جایی که فرصت
به دس��ت میآورد باید هدفه��ای بازاریابی خود
را عملی کند.
استفاده از اینترنت
از قدرت بینظیر اینترنت و اس��تفادههایی را که
میتوانید از این ش��بکه داش��ته باشید دست کم
نگیرید .ش��اید ش��ما فرصت و هزینه کافی برای
مراجعه حضوری به بس��یاری از مکانها و مالقات
مخاطبان خود نداش��ته باش��ید ،ول��ی اینترنت و
فرصته��ا و امکاناتی که این فضا در اختیار ش��ما
قرار میدهد بسیار نامحدود است .پس بهتر است
به ش��بکهها و کانالهای مختلفی که میتوانید با
اس��تفاده از اینترنت به مخاطبان خود دسترس��ی
داش��ته باشید اشراف کافی داش��ته و از آنها برای
پیشبرد اهداف بازاریابی خود استفاده کنید.
ارسال دعوت نامه
یک��ی از راههای کم هزینه ب��رای ارتباط برقرار
کردن با مخاطبانتان میتواند ارس��ال نامه باشد.
میتوانید با ارس��ال نامه و معرف��ی خدمات خود
ب��ه مخاطبهایتان از جمله ،ادارات ،ش��رکتها،
افراد ،منزل اشخاص و سایر مراکز و محلها برای
بازاریابی بیمه خود تالش کنید.
راهکارهای��ی که در اینجا مطرح ش��ده از جمله
راهکارهای عمده و در دسترس��ی اس��ت که شما
میتوانید حت��ی در آغاز فعالیت خ��ود نیز انجام
دهید و کم کم با توس��عه حوزه عملکرد و فعالیت
خود میتوانید روشهای دیگر را نیز امتحان کرده
و از آنها سود ببرید.
منبعqmpmarketing :
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کارآفرینی
 37راه قدرتمند برای خالقتر
شدن کارآفرینان ()1
مترجم :نیما جوادی
«من به تدریج متوجه ش��دم که این مثالی دیگر
از افت خالقیت است ،هنری که حتی ممکن است
در نهایت و در انتهای مسیر ،منقرض و بهطور کلی
نابود شود – » .استیون کینگ
«چیزی ب��ه نام مان��ع نویس��ندگی نداریم .این
زایی��ده ذهن افرادی در کالیفرنیاس��ت که توانایی
پراچت
نوشتن نداشتند– ».تری ِ
چیزی که م��ن خیلی زود در زندگیام به عنوان
ی��ک کارآفرین یاد گرفتم ،این بود که گاهی اوقات
ذهن کامال خالی میشود.
هیچ فکر خالقانهای به ذهنم نمیرسید.
حت��ی افراد حرفهای نیز گاه��ی خالقیت خود را
از دس��ت میدهند .در واقع ،ش��واهد خیلی زیادی
وج��ود دارد ک��ه نش��ان میدهد با افزایش س��ن،
خالقی��ت کاهش پی��دا میکند ،مگر اینکه ش��ما
بهط��ور فعال از آن مراقبت و ه��ر روز تالش کنید
که خالقتر از روز قبل باشید.
من بر اس��اس آنچه امتحان ک��ردم و آنچه برایم
مؤثر بوده اس��ت 37 ،راه قدرتمن��د برای خالقتر
ش��دن کارآفرین��ان پیدا ک��ردم .همه ای��ن راهها
برای ش��ما مؤثر نیس��تند ،ولی اگر تعدادی از این
تاکتیکه��ا را امتحان کنید ،در مدتی کوتاه دوباره
میتوانید خالقیت خود را بهدست آورید.
 -1ایدهها و منابع جدید جمعآوری کنید
همیش��ه در زمینه کاری خ��ود بهدنبال ایدهها و
انگیزههای جدید باش��ید .مطالعه گس��ترده داشته
باش��ید .از اینترنت بهعن��وان یک اب��زار یادگیری
اس��تفاده کنی��د .صنعت و حیط��ه کاری خود را با
عالقه دنبال کنید .در رایانه و موبایل خود پوشهای
درس��ت کنید و در آن ه��ر چیزی را که به نظرتان
جالب اس��ت و ممکن است در آینده از آن استفاده
کنید ذخیره کنید .این حس��اب پسانداز شماست،
ممکن اس��ت زودت��ر از آنچه فک��رش را میکنید
احتیاج به کمی خالقیت داشته باشید.
-2بهحسابپساندازخالقیتخودسریبزنید
هر وقت احس��اس کردید هیچ ای��ده خالقانهای
ندارید ،ب��ه ایدهها و نکاتی که جم��عآوری کردید
نگاه��ی بیندازید .آنها را دوباره م��رور کنید .نکات
خالقان��های را ک��ه در ط��ول چن��د روز گذش��ته
یادداش��ت کردید مرور کنید .آی��ا میتوانید اکنون
از آنها استفاده کنید؟ این روش بارها به من کمک
کرده است.
 .3به کار دیگری بپردازید
معموال بهترین ایدهها زمانی به فکر ما میرسند
که بهطور ناخودآگاه به مش��کلی فکر میکنیم .اگر
به کار دیگری بپردازید ،ذهن شما بهطور ناخودآگاه
به مشکلی که با آن درگیر بودید فکر میکند.
چن��د بار برای ش��ما اتف��اق افتاده اس��ت که با
ناامیدی کاری را رها کرده باش��ید و ناگهان راهحل
مشکل خود را هنگام انجام کاری دیگر و زمانیکه
اصال انتظارش را نداش��تید ،پیدا کرده باشید؟ این
اتف��اق همیش��ه برای من رخ میده��د و به همین
دلیل این فرآیند فکری ناخودآگاه به بخش مهمی
از کار من تبدیل شده است.
 -4توفان فکری
توف��ان فکری یک راه بس��یار مؤثر ب��رای یافتن
ایدههای خالقانه جدید اس��ت .شما میتوانید این
روش را با یک نقشه ذهنی ترکیب و مشکل اصلی
خود را در وس��ط صفحه یادداش��ت کنید .سپس،
روی زمینههای بس��یار کلی تمرکز و روی کاغذ با
فلشهایی آنها را به ایده مرکزی وصل کنید .سپس
میتوانی��د به این زمینهه��ا بپردازی��د و ایدههای
ترکیبی بیشتری بس��ازید و بعد دوباره این ایدهها
را نیز به ایدههای کوچکتر و قابل پردازش تقسیم
کنید تا در نهایت به چیزی که دنبال آن هس��تید،
دست پیدا کنید.
 -5توفان فکری معکوس
اگر مش��کلی برای حل کردن دارید ،میتوانید با
اس��تفاده از تکنیک جانبی توفان فکری که توفان
فک��ری معک��وس ن��ام دارد ،به ج��ای تمرکز روی
راهحلهای احتمالی ،دلیل بهوجود آمدن مش��کل
را شناس��ایی کنید .وقتی دلیل مشکل را شناسایی
کردید ،میتوانید با کم��ک آن راهحلهای مؤثری
برای حل مشکل بهصورت ریشهای پیدا کنید.
 -6افکار منفی را به افکار مثبت تبدیل کنید
شاید به نظر شما تغییر ذهنیت کاری بسیار ساده
باشد ،ولی همین کار به نظر ساده میتواند به خالقتر
شدن شما بسیار کمک کند .به خود بگویید که «من
میتوانم راهحل این مش��کل را پی��دا کنم»« ،من به
ایدههای س��ایر افراد اهمیت میدهم»« ،میدانم که
راه��ی برای حل این مش��کل وج��ود دارد» ،یا «چه
راهحل بهتری میتوانم پیدا کنم؟» اگر شما این افکار
مثب��ت را تکرار و از افکار منفی دوری کنید و خود را
قربانی مشکالت بهوجود آمده فرض نکنید ،به احتمال
بس��یار زیاد فکری خالقانه به ذهنتان خطور خواهد
کرد و موفق به حل مشکل میشوید و احتمال نادیده
گرفتن راهحلهای احتمالی نیز بس��یار کمتر خواهد
شد.
ادامه دارد...
منبعtheballance :
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چرا باید در محل کار بیشتر مخالفت کنیم؟

ترجمه:علیآلعلی
بح��ث پیرام��ون چگونگ��ی
رفت��ار در محی��ط کار دامن��ه
وس��یعی از پژوهشها را در بر
میگیرد .در ای��ن مقاله «امی
گال��و» به عن��وان نویس��نده،
پژوهش��گر و یک��ی از اف��راد
باسابقه در زمینه کسبوکار به
بررسی موضوعی چالشبرانگیز
پرداخته است .بهطور معمول
افراد از اب��راز عقیده مخالف با
دیگ��ران در محیط کار پرهیز
میکنند .اگر فرد مقابل رئیس
ی��ا مدیر بخ��ش باش��د ،این
نگرانی بیشتر نیز خواهد شد.
با این حال گالو معتقد اس��ت
که پیگیری چنی��ن راهبردی
ثمربخش نیست.
هنگام��ی ک��ه چند س��ال
پیش به عن��وان مدیر یکی از
سازمانهای خصوصی مشغول
به کار بودم ،مش��تری بس��یار
خشک و از نظر تعامل پیچیده
و دشواری داشتم .اجازه دهید
وی را مارگاری��ت بنامی��م.
همکاری م��ن و مارگاریت بر
سر یک پروژه مشترک بود .در
این میان باتوجه به اینکه من
و وی خیل��ی کم با هم رودررو
صحب��ت میکردیم ،پیش��برد
امور سخت میشد .من مخالف
سرس��خت نح��وه فعالیت وی
پیرامون پروژهم��ان بودم .چه
از نظر افرادی ک��ه مارگاریت
برای همکاری انتخاب میکرد
و چ��ه از لحاظ نح��وه نگرش
وی ب��ه کار مش��ترکمان .ب��ا
این حال مخالف��ت من هرگز
نمود بیرونی نیافت .به عبارت
بهتر ،مارگاریت یک مش��تری
دس��ت به نقد و م��ن مدیری
تازهکار بودم ،بنابراین به جای
مخالفت مستقیم با مارگریت،
ایمیله��ای وی را به همکارم
نش��ان داده و در م��ورد نحوه
فعالی��ت ناامیدکنن��ده وی با
همکارم صحبت میکردم.
یک روز هنگام��ی که طبق
ع��ادت همیش��گیام قص��د
ارس��ال ایمی��ل م��ارگارت به
همکارم را داش��تم و در حال
افزودن ش��کایاتی به آن بودم،
به اشتباه گزینه پاسخ به پیام
را انتخ��اب کردم .بدتر از همه
اینکه همچنان گمان میکردم
متن ش��کایتم را برای دوست
فرس��تادهام .چن��د دقیقه بعد
از ارس��ال پی��ام ت��ازه متوجه
اش��تباهم ش��د .در این زمان
تنها یک چیز به ذهنم رسید:
من بدون ش��ک اخراج شدهام.
برهمی��ن اس��اس به س��رعت

مخالفت ب��ا مقامه��ای باالتر
ندارن��د .ب��ه ع�لاوه برخی از
اف��راد نیز روشهای مناس��ب
برای ابراز مخالف را نمیدانند.
بهطور معمول م��ا هنگام ابراز
مخالف��ت ،صدایم��ان را باال
میبری��م و جملههای��ی مانند
«م��ن مخالف��م» و «نظر من
چیز دیگری است» را با حالت
عصبانی ،غیرمودبانه و خش��ن
بیان میکنیم ،بنابراین تعجبی
ندارد که واکنش طرف مقابل
نی��ز به همین اندازه خش��ن و
بیروح باشد.
اگ��ر بخواهی��م منصفانه به

به س��وی دفتر رئیس حرکت
ک��ردم ت��ا وی را در جری��ان
کاری ک��ه با مش��تری کردم،
ق��رار ده��م .برخ�لاف انتظار
رئیس بخ��ش فقط یک جمله
کوتاه به من گف��ت« :برو و از
وی عذرخواهی کن».
دفت��ر مارگاری��ت در مرکز
منهت��ن ب��ود و تنه��ا چن��د
دقیق��ه از دفت��ر رئیس فاصله
داش��ت .برای لحظهای اخراج
را به مواجه��ه چهره به چهره
ب��ا مارگاری��ت ترجی��ح دادم.
با این حال توصی��ه رئیس به
س��رعت من را قانع به مالقات
ب��ا مارگاری��ت ک��رد.
هنگام��ی که ب��ه دفتر
مارگاریت رسیدم ،وی
یادگیری و پیشرفت تنها از طریق
با مشاهده چهره نگران
مطالعه حاصل نمیشوند .یکی
م��ن ب��ه خن��ده افتاد.
از راههای مهم یادگیری بحث
در واق��ع مارگاری��ت
با دیگران در فضای کسبوکار
توضی��ح داد ک��ه این
است .به این ترتیب شما با
اتف��اق بس��یار رای��ج
ایدههای دیگران آشنا میشوید
اس��ت و همه از همکار
و فرصتی به ایدهتان میدهید تا
ی��ا مدیرانش��ان ن��زد
مورد داوری عمومی قرار گیرد
دوس��تان خود شکایت
میکنن��د .همچنی��ن
وی اب��راز عالق��ه ک��رد که از قضی��ه ن��گاه کنی��م ،موافقت
ای��ن ب��ه بع��د اختالفنظرها با دیگ��ران همیش��ه راحتتر
را بهط��ور مس��تقیم با وی در از مخالف��ت اس��ت .حداق��ل
می��ان بگ��ذارم .در این هنگام در کوتاهم��دت اینگون��ه ب��ه
ناگه��ان همه باوره��ای قبلی نظ��ر میرس��د .همچنین در
م��ن فروریخ��ت ،ب��ه همین ط��رف مقابل هنگام��ی که ما
دلیل ش��روع به صحبت با وی همراهی دیگران با عقیدهمان
در م��ورد نحوه مدیریت پروژه در جملهه��ای مودبان��ه را
ک��ردم .در واق��ع از آن به بعد میش��نویم ،احس��اس خوبی
همیش��ه همین کار را در همه پی��دا خواهی��م کرد .ب��ه این
پروژهها تکرار میکنم.
ترتی��ب به جای بی��ان عقیده
من ترجیح میدهم ش��یوه برچس��ب غیرمنطقی بودن را
برخورد اولیه ب��ا مارگاریت را به طرف مقاب��ل میزنیم .این
مربوط ب��ه فقدان تجربه کافی درست همان کاری بود که من
بدانم .ب��ا این ح��ال در طول با مارگاریت ک��ردم .نگاهی به
س��الهای فعالی��ت آکادمیک آنچه در بیشتر مدت همکاری
به ای��ن نتیج��ه رس��یدم که ب��ا مارگاریت انج��ام دادم ،مرا
بیش��تر اف��راد عالق��های ب��ه متوج��ه فرصت بس��یار عالی

کرد که برای پیشبرد پروژه از
دست دادم.
مخالف��ت بخ��ش طبیع��ی،
نرمال و مفید رابطه با دیگران
اس��ت .نیازی به ترس��یم یک
یوتوپی��ا از محلی ک��ه در آن
مش��غول فعالی��ت هس��تیم،
نیست .تنها باید این نکته را به
خاطر داشت که مخفیسازی
مخالفتها نه به س��ود کارنامه
حرفهمان اس��ت و ن��ه به نفع
ش��رکتی که ب��ا آن همکاری
میکنیم .در حقیقت ،مخالفت
و اب��راز نظ��ری متف��اوت ب��ا
دیگ��ران نتیج��ه مطلوبی در
بهبود ش��رایط کسبوکار
دارد .برخ��ی از فواید این
عمل در محیط کسبوکار
به شرح زیر است.
خروجی کاری بهتر
هنگام��ی ک��ه ب��ا
همکارانت��ان در ح��ال
پیشبرد فعالیتی هستید،
از خ��ود در م��ورد امکان
وجود راهکاری بهتر سؤال
کنید .چنی��ن تفکرهایی
ک��ه درس��ت در وس��ط
مدیریت پروژهای رخ میدهد
بی��ش از ه��ر امری ب��ه تفکر
خ�لاق و یافت��ن راهحلهای
نوی��ن منتهی میش��وند .لیان
دیوی ،یکی از بنیانگذاران برند
 3COzeمعتقد است افراد با
خل��ق بحرانهای��ی در درون
تیمش��ان ام��کان گفتوگوی
بهت��ر و خل��ق راهکاره��ای
خالقان��ه را خواهند داش��ت:
«منازعه در درون تیم به اعضا
امکان یافتن دستورالعملهایی
در ش��رایط بحرانی را میدهد.
باید به این نکته توجه داش��ت
که اغلب کسبوکارهای خالق
تحت فش��ار باال خلق شدهاند.
ای��ن نکت��ه در م��ورد یافت��ن
ش��یوه انج��ام ام��ور مختلف

()1

نیز صادق اس��ت» .نویس��نده
کتاب «تیمتان را به توس��عه،
پیش��رفت و انجام امور تشویق
کنید» اینگون��ه صحبت خود
را ادام��ه میده��د« :منازع��ه
و بح��ث ب��ا دیگران همیش��ه
خستهکننده و استرسزاست.
با این ح��ال فرآیند گفتوگو
ریس��کهای راهکار و وضعیت
فعلی را بهط��ور کامل نمایش
میدهد».
ف��رض کنید در م��ورد یک
فعالی��ت بازاریابی با همکارتان
دچ��ار بح��ث و مخالف��ت
شدهاید .شما عقیده به حضور
همزمان در چند بازار دارید و
همکارت��ان پایبند به فتح یک
به ی��ک بازارهاس��ت .در این
صورت هر دو ش��ما نقصهای
راهکارهایتان را برای یکدیگر
بیان خواهید کرد و در نهایت
به نتیج��های مطلوب خواهید
رس��ید .در واق��ع حاص��ل کار
طرح��ی پژوهی��ده و ترکیبی
از عقای��د هردو ش��ما خواهد
بود .ای��ن طرح ن��کات مثبت
ه��ر دو طرف را ب��دون حمل
ریس��کهای ایدههایت��ان به
دوش خواهد کشید.
فرصت مناسب برای
یادگیری و پیشرفت
به همان اندازه که مش��اهده
مخالفت فردی با ایدههایمان
ناراحتکننده اس��ت ،فرصتی
برای یادگیری نیز محس��وب
میشود .با شنیدن مخالفتها
و راهکارهای جایگزین امکان
تجربهان��دوزی ،امتح��ان امور
جدی��د و درک نحوه مدیریت
ی��ک برنامه به وج��ود خواهد
آمد .ش��اید در وهله نخس��ت
همکارت��ان از اینک��ه از وی
حمایت نمیکنی��د ،ناراحت و
حت��ی عصبانی ش��ود ،اما این
تنه��ا ب��رای نوب��ت اول اتفاق
میافت��د .ب��ه تدری��ج هر دو
ش��ما با ضرورت بحث بیش��تر
و بیش��تر پیرامون موضوعات
و تصمیمهای هرچند کوچک
آشنا خواهید شد.
یادگی��ری و پیش��رفت تنها
از طری��ق مطالع��ه حاص��ل
نمیشوند .یکی از راههای مهم
یادگیری بحث ب��ا دیگران در
فضای کسبوکار است .به این
ترتیب شما با ایدههای دیگران
آش��نا میش��وید و فرصتی به
ایدهت��ان میدهی��د ت��ا مورد
داوری عموم��ی ق��رار گی��رد.
حاصل این فرآیند پیش��رفت
ش��خصی در دنیای کسبوکار
خواهد بود.
منبعHBR :

دیدگاه
درسهای کارآفرینی از کارآفرینان
برتر دنیا ()1
مترجم :مژگان گوران
ش��ما میتوانید درسهای کسبوکار را به روشهای
مختلف یاد بگیرید.
میتوانی��د چهار س��ال به دانش��گاه بروی��د و مدرک
کسبوکار بگیرید .من این کار را کردم.
میتوانید با صاحب با استعداد یک کسبوکار کوچک
کار کنید که بسیار برایش احترام قائلید .این کار را هم
کردهام( .نویسنده متن اصلی)
باید یک کس��بوکار را ش��روع ک��رده و از تجربیات
خود یاد بگیرید .ریس��ک آن باالس��ت ،اما هزینه آن از
گذراندن چهار س��ال دانش��گاه در ایاالت متحده کمتر
است .این کار را هم بارها انجام دادهام.
صادقانه بگویم ،معنادارترین نکات کس��بوکاری که
امروزه به کارآفرینان دیگر میدهم ،نکاتی هس��تند که
از شکستهایی که خوردهام یاد گرفتهام.
این اولین نصیحتی اس��ت که میخواهم بکنم :نباید
اشتباهاتی را که من مرتکب شدم مرتکب شوید.
اما این نصیحت را از جانب من نگیرید .من با بسیاری
از موفقترین کارآفرینان دنیا از ریچارد برانسون گرفته
ت��ا آریان��ا هافینگت��ون ،م��ارک کوبان ،تی��م فریس و
خیلیه��ای دیگر در ارتباط بودم .بیایی��د این نکات را
از چن��د کارآفرین که به نظر میرس��د در هر کاری که
شروع کردند ،موفق بودند یاد بگیریم.
 ۱۰درس کلی��دی کس��بوکار در اینجا آمده که در
شروع یک کسبوکار و توسعه آن به شیوهای درست به
شما کمک میکند.
 .۱موفقی�ت در جای�ی اتف�اق میافت�د ک�ه
مهارتهای شما با عالیقتان متناسب باشد
درس کس��بوکار :ب��ه دنبال موقعیتهای پولس��از
غیرمنطق��ی نروید .اگ��ر واقعا درگی��ر کاری که انجام
میدهید نباشید ،مسیرتان به شکست میانجامد .این،
درس تلخی در کس��بوکار بود که در کارآفرینی خودم
و با شکست در اولین کسبوکارم یاد گرفتم.
باید کس��بوکار را حول چیزهایی که دوست دارید،
چیزهایی که درآنها خوب هستید یا میخواهید در آنها
استاد شوید بسازید.
آقای ریچارد برانس��ون ،کارآفرین س��ریالی میلیاردر
و موسس گروه ش��رکتهای ویرجین ،معتقد است که
باید موقعیتهایی را که بر اساس ناکامیهایتان ایجاد
شدهاند دنبال کنید.
او میگوید «:بهترین کس��بوکارها از تجربههای بد
اف��راد میآیند .اگر فقط چش��مانتان را باز نگه دارید،
چیزی را پیدا میکنید که ناامیدتان میکند و س��پس
فکر میکنید .خوب ش��اید من میتوانس��تم آن را بهتر
انج��ام دهم که در این صورت یک کس��بوکار خواهید
داشت».
نماد رس��انه و کارآفرین ،آریانا هافینگتون میگوید:
«اگر قصد ش��روع یک کس��بوکار را داری��د ،باید واقعا
آن را دوس��ت داشته باشید ،زیرا هر کسی آن را دوست
نخواهد داش��ت .زمانیکه در س��ال  ،۲۰۰۵وبس��ایت
خبری آغاز به کار کرد ،منتقدان زیادی وجود داشتند.
منتق��دی را به یاد میآورم که نوش��ته بود هافینگتون
پست ،شکستی است که س��ر پا نمیماند ،اما زمانیکه
واقعا به محصول خود ،باور داشته باشید ،توانایی مقابله
با تمام افراد منفیباف را داشته و ثابت قدم میمانید».
از س��رمایهگذار میلیاردر ،م��ارک کوبان در ABC's
 Shark Tankخواسته شد تا به کارآفرینان جوانی که
قصد ش��روع یک کسبوکار را دارند نصیحتی کند و او
چنین پاس��خ داد« :چیزی که همیشه از افراد میپرسم
این اس��ت ،آیا کاری هست که دوس��ت دارید انجامش
دهید و آیا کاری هست که در آن خوب باشید؟
بدون عالق��ه و تمایل برای یادگیری مهارتهایی که
به ش��ما کمک میکند تا در زمینه کاری خود بهترین
شوید ،دوران سختی برای موفق شدن خواهید داشت».
 .۲نگرش و طرز فکر از دانش کسبوکار مهمتر است
درس کس��بوکار :موفقیت در کس��بوکار بیشتر به
روانشناس��ی و اراده شما بس��تگی دارد تا دانش کاری
درباره صنعت.
همیشه میتوانید دانش صنعت خود را کسب کنید،
اما ایجاد نگرش و روانشناس��ی که برای موفقیت الزم
است ،کار بسیار دشواری است.
س��وفیا آموروس��و ،پرفروشترین نویسنده و موسس
خط تولید پوش��اک مولتی میلیون دالری نس��تی گال
میگوید «:تس��لیم نشوید ،همه چیز را شخصا بر عهده
نگیرید و جواب نه ندهید؛ هرگز نمیدانید قرار است در
این مس��یر ،چه چیزی را یاد بگیرید .افرادی که به من
نه گفتند ،کس��انی بودند که در آخر به من بله گفتند،
بنابرای��ن فراموش نکنید .با وجود تمام موانع ،پوس��ت
کلفت ش��دن و خود را وقف دستیابی به اهداف کردن،
یک فعالیت روزانه است.
تاج��ر ،س��خنران و نیک��وکار ،تون��ی رابین��ز
میگوید«:دردناکترین مشکلی که در کارآفرینان تازه
کار میبینم ،این است که فکر میکنند فقط یک طرح
کس��بوکار یا یک ایده بزرگ ،ب��رای تضمین موفقیت
کافی است.
کاف��ی نیس��ت۸۰ .درص��د موفقی��ت کس��بوکار،
روانشناس��ی و ۲۰درصد آن ،فوت و فن اس��ت و رک
بگویم ،روانشناس��ی اکثر افراد برای ایجاد کس��بوکار
ساخته نشده است».
ادامه دارد. . .
منبعtheballance :

تلفن مستقیم86073290 :

بوکـــار
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باارزشترین استارتآپهای آمریکا کدامند؟

در چند س��ال گذشته ش��رکتهای خصوصی که ارزش آنها بیش از
یک میلیارد دالر ش��ده اس��ت ،افزایش پیدا کردهاند ،این ش��رکتها به
تک ش��اخ  .unicornsمعروف شدهاند .با گذش��ت زمان و زیاد شدن
اس��تارتآپهای تک ش��اخ ،یک کالس جدید از اس��تارتآپها ظهور
کردهاند .اس��م این کالس جدید  decacornsبوده و به ش��رکتهایی
گفته میشود که بیش از ۱۰میلیارد دالر ارزش داشته باشند.
باارزشترین استارتآپهای آمریکا کدامند؟
Dropbox -۷
ارزش شرکت ۱۰ :میلیارد دالر
مدیرعامل :درو هوستون
ش��رکت  Dropboxس��ال  ۲۰۱۴بعد از اینک��ه ۶۱۷میلیون دالر
س��رمایهگذاری جذب کرد ارزش خودش را به ۱۰میلیارد دالر رس��اند.
این ش��رکت س��ال گذش��ته س��رویس  Dropbox Enterpriseرا
راهاندازی کرد.
 Dropboxاز س��ال  ۲۰۱۶ب��ا قطع مزایای ش��غلی کارمندان خود،
چی��زی حدود  ۲۵۰۰۰دالر برای هر کارمند در هر س��ال صرفه جویی
کرد .با وجود اینکه ش��رکت حس��ابهای مالی خ��ود را فاش نمیکند،
گزارش ش��ده که سال گذش��ته بیش از ۵۰۰میلیون دالر درآمد داشته
اس��ت .درو هوس��تون مدیرعامل ش��رکت گفته که در ماه ژوئن جریان
نقدی آزاد ش��رکت مثبت بوده که این موضوع نقطه عطفی برای رش��د
سریع شرکتهای تکنولوژی محور است.
اخی��را ه��م گزارشه��ای متفاوت��ی از عرض��ه اولیه عمومی س��هام
 Dropboxدر سال  ۲۰۱۷شنیده میشود.
Pinterest -۶
ارزش شرکت۱۱ :میلیارد دالر
مدیرعامل :بن سیلبرمن
در م��اه م��ه  ۲۰۱۵این ش��رکت ۵۳۳میلیون دالر س��رمایه از طریق
سرمایهگذارانی مثل اندرس��ن هورویتز ،فرست مارک و گلدمن ساکس
جذب کرد که با این سرمایهها ارزش شرکت بالغ بر ۱۱میلیارد دالر شد.
س��رویسهای اکتش��اف مجازی و پین عکس ش��رکت Pinterest
ماهان��ه بیش از  ۱۷۵میلیون کاربر فع��ال دارد که بیش از نیمی از این
تعداد بینالمللی هستند.
این کمپانی در ماههای اخیر تمرکز خود را روی بازارهای خارجی مثل
انگلستان ،فرانسه ،آلمان ،ژاپن و برزیل گسترش داده و تبلیغات پلتفرم
خود را دو برابر کرده اس��ت .آگوس��ت گذشته شرکت  Instapaperرا
بهدست آورد.
س��ال  ۲۰۱۶ش��ایعههایی مبنی بر اینکه ش��رکت در آستانه عمومی
ش��دن اس��ت ،وجود داش��ت و در ماه اکتبر نش��انههایی از عرضه اولیه
عمومی سهام شرکت دیده شد.
SpaceX -۵
ارزش شرکت۱۲ :میلیارد دالر
مدیرعامل :ایالن ماسک
ش��رکت  SpaceXدر ژانویه سال  ۲۰۱۵یک میلیارد دالر سرمایه از
شرکتهای گوگل و  Fidelityجذب کرد و ارزش خود را به ۱۲میلیارد
دالر رساند.
کمتر از یک س��ال بعد ای��ن کمپانی با پرتاب راک��ت  9 Falconبه
فضا تاریخس��از شد .این راکت یک ماهواره را در مدار خودش قرار داد و
سپس با امنیت کامل به زمین برگشت و فرود آمد .موفقیت شرکت در
پرتاب و ف��رود آوردن دوباره راکت  ،9 Falconاثبات کرد که میتوان
بهج��ای غرق کردن این راکتهای گرانقیمت در اقیانوس ،بعد از انجام
ماموریت ،راکتها را به س�لامت به زمین برگرداند و چندین بار از آنها
استفاده کرد.
اما س��ال  ۲۰۱۶س��ال پرچالشی برای ش��رکت بود .در ماه سپتامبر،
راکت ش��رکت در طول تس��تهای پرتاب منفجر ش��د و اولین ماهواره
فیسبوک که قرار بود با این راکت به فضا پرتاب ش��ود ،نابود ش��د .بعد
از این شکس��ت ،ش��رکت پروژههای خود را به تأخیر انداخت .قرار است
ش��رکت از سال  ۲۰۱۸با راکت قویتری به نام  Falcon Heavyو با
استفاده از فضانوردان ناسا پروژههای خود را از سر بگیرد.
WeWork -۴
ارزش شرکت۱۸ :میلیارد دالر
بنیانگذاران شرکت :میگوئل مک کلوی و آدام نویمان
ای��ن کمپانی در ماه مارس گذش��ته با جذب س��رمایه  ۳۰۰میلیون
دالری از شرکت ،SoftBankداراییهای خودش رو به ۱۸میلیارد دالر
رساند و خود را در رده چهارم استارتآپهای باارزش آمریکا نگهداشت.

شرکت  WeWorkاظهار کرده که در سال  ۲۰۱۷عمومی خواهد شد.
Palantir -۳
ارزش شرکت ۲۰ :میلیارد دالر
مدیرعامل :الکس کاپ
این ش��رکت سال گذش��ته با جذب س��رمایه ۲میلیارد دالری ارزش
خ��ودش را به ۲۰میلیارد دالر رس��اند .با وجود اینکه در س��ال ۲۰۱۵
چیزی حدود ۱٫۷میلیارد دالر درآمد داش��ت ،ولی هنوز به س��وددهی
نرسیده است.
استارتآپهای دادهکاور بهش��دت محرمانه هستند .گزارشها نشان
میدهد که در ماه ژوئن ،این شرکت  ۲۲۵میلیون دالر از سهامش را از
کارمندان خود در عوض سکوت آنها بازخرید کرده است.
ش��رکت  palantirتوسط سرمایهگذاریهای سازمان ( CIAآژانس
اطالع��ات مرکزی آمریکا) حمایت میش��ود و بارها گفت��ه که با دولت
آمریکا همکاری میکند .ادوارد اس��نودن در اظهارات خود به جاسوسی
از این ش��رکت اش��ارههایی داش��ته است .این ش��رکت ادعا میکند که
در رابط��ه با دس��تگیری بنالدن به دولت کمک میک��رده و همچنین

به پلیس در ماجرای تروریس��تی بمبگذاری در مس��ابقه ماراتن ش��هر
بوس��تون ،با آنالیز حج��م زیادی از ویدئوها و اس��تفاده از الگوریتمهای
تشخیص چهره کمک بسیار زیادی کرده است.
اخی��را ً  palantirب��ا وزارت کار ب��ه مش��کل برخوده اس��ت .وزارت
کار مدعی اس��ت که ش��یوه استخدام ش��رکت برای مهندسان آسیایی
تبعیضآمیز اس��ت .این کمپانی مبلغ  ۱۶۵۹۴۳۴دالر از سهام و حقوق
این کارمندان را برای تحت فشار قرار دادن آنها نگهداشته است.
Airbnb -۲
ارزش شرکت۳۱ :میلیارد دالر
مدیرعامل :بران چاس�کی ،مدیر تولید :جو گابیا و مدیر ارشد
فناوری :ناتان بیک هاردشک
 Airbnbس��ال  ۲۰۱۶با چالشهای زیادی روبهرو بود ،ولی هنوز در
رتبه دوم باارزشترین شرکتهای ایاالت متحده است.
این ش��رکت س��ال پیش در سانفرانسیس��کو و نیویورک با مشکالت
قانونی برخورد کرده بود ،با این وجود  ۸۵۰میلیون دالر س��رمایه جذب
کرد و ماه نوامبر سرویس جدید خودش یعنی  Tripرا با هدف این که

یک شرکت خدمات مسافرتی کامل باشد ،راهاندازی کرد.
در ماه م��ارس  ۲۰۱۷یک میلیارد دالر س��رمایهگذاری جذب کرد و
ارزش ش��رکت را به ۳۱میلیارد دالر رس��اند .اخیرا شایعههای مبنی بر
اینکه قرار است شرکت عمومی شود به گوش میرسد.
Uber -۱
ارزش شرکت۶۸ :میلیارد دالر
مدیرعامل :تراویس کاالنیک
ش��رکت  Uberباارزشترین اس��تارتآپ در آمریکا و سرتاس��ر دنیا
اس��ت .در سالهای اخیر این شرکت با جذب سرمایههای چند میلیارد
دالری مثل ۳٫۵میلیارد دالر از س��رمایهگذاران عربس��تان س��عودی و
۲میلیارد دالر تحت عنوان وام ،ارزش خود را به ۶۸میلیارد دالر رسانده
است Uber .در ماه مه اعالم کرد که ۷۰۸میلیون دالر در سه ماهه اول
 ۲۰۱۷از دست داده است که کمتر از  ۹۹۱میلیون دالری است که در
سه ماهه قبلتر از دست داده بود .در ماههای اخیر نشانههایی از اینکه
قرار است شرکت عمومی شود ،دیده شده است.
منبعimarketor :
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اخبار

همایش ساالنه افسران کنترل و بازرسی اداره کل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر برگزارشد

بوشهر -خبرنگار فرصت امروز :با حضور مسئوالن و کارشناسان کنترل و بازرسی
بنادر کشور ،همایش ساالنه افسران کنترل و بازرسی در سالن جلسات برج بندر برگزار
شد .به گزارش روابط عمومی ،در ابتدای این همایش محمد مهدی بنچاری مدیرکل بنادر
و دریانوردی استان بوشهر ضمن خیر مقدم به همه شرکت کنندگان در همایش ساالنه
افسران کنترل و بازرسی در این باره گفت :مقوله کنترل و بازرسی از جمله مواردیاست
که میبایست به طور دقیق و با جدیت به آن پرداخته شود و توسعه ها متناسب در آن
صورت پذیرد .وی افزود :امیدواریم با برگزاری چنین همایش ها و جلساتی شاهد پیشرفت هرچه بیش از پیش در این حوزه باشیم.
در ادامه مسئوالن و کارشناسان کنترل و بازرسی هر بندر به بیان دیدگاه ها ،موارد و پیشنهادات خود پرداختند.

تقدیر مشاور وزیر نیرو در امور ایثار گران از مدیرعامل شرکت آبفار گلستان

گرگان -خبرنگار فرصت امروز -سید یعقوب محمد مرادی مشاور وزیر نیرو در امور ایثار گران با ارسال لوح سپاسی از زحمات
مهندس شکیبافر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان در جهت برگزاری مطلوب و موثر
همایش ایثارگران شرکت های زیرمجموعه صنعت آب و برق در سطح استان گلستان قدردانی و تشکر نمود.در بخشی از این لوح
آمده اس��ت :امنیت  ،پیش��رفت و اقتدار امروز ایران اسالمی مدیون از خودگذشتگی و فداکاری ایثارگران گرانقدر و خانواده محترم
ایشان می باشد بدینوسیله از تالش های جنابعالی و همکاران محترمتان در برگزاری مطلوب و موثر همایش ایثارگران شرکت های
زیر مجموعه صنعت آب و برق در سطح استان گلستان قدردانی و تشکر می گردد.یقینا این مهم با همدلی و تاکیدات حضرتعالی
محقق گردیده است ضمن توفیق روزافزون برای جنابعالی و تمامی همکاران آن مجموعه سالمتی و طول عمر بابرکت را از خداوند
بزرگ برایتان خواستارم.

تفاهمنامه سه جانبه تبادل اطالعات در مدیریت بحران گلستان امضا شد

گرگان -خبرنگار فرصت امروز -تفاهم نامه سه جانبه تبادل اطالعات در مدیریت بحران فی ما بین ادارات کل راهداری و حمل
و نقل جاده ای ،هواشناسی و مدیریت بحران استانداری گلستان به امضا رسید.به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل
و نقل جاده ای استان گلستان" ،مهدی میقانی" مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان در آیین امضای این تفاهم نامه در
مصاحبه با خبرنگاران گفت:تفاهم نامه سه جانبه تبادل اطالعات در مدیریت بحران با هدف انتقال سریع اطالعات و دیتاهای مورد نیاز
راه ها و هواشناسی به امضا رسیده تا در هنگام بروز بحران های طبیعی نظیر سیل ،آتش سوزی ،زلزله و غیره ،دستگاههای اجرایی
دخیل؛ واکنش سریع و اقدامات الزم را برای پیشگیری و مقابله با این بحران ها به عمل آورند.وی با بیان اینکه اداره کل مدیریت
بحران اس��تان ،مدیریت و پیگیری تبادل این اطالعات را در مرکز فرماندهی خود برعهده دارد ،افزود :تبادل و مدیریت اطالعات از
سوی اداره کل مدیریت بحران ،موجب راهبری و مدیریت هدفمند تمامی واحدهای عملیاتی و دستگاههای امدادی در مواقع بحران
خواهد شد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان نیز در این آیین ،امضای این تفاهم نامه و عمل به آن را ،حرکتی نو در مدیریت
بموقع و سریع بحران های طبیعی دانست و اظهارکرد :از مزایای امضای این تفاهم نامه ،دسترسی به اطالعات مورد نیاز به هنگام وقوع
بحران های طبیعی در کمترین زمان می باشد.

تجلیل از خدمات  28ماهه «صابری» در بنادر غرب هرمزگان

بندرعباس  -خبرنگار فرصت امروز -طی آیینی با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و جمعی از مسئوالن
محلی و دریانوردان منطقه غرب هرمزگان ،مدیران پیشین و جدید اداره بنادر و دریانوردی لنگه تکریم و معارفه شدند .به گزارش واحد
اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ،آیت اهلل "سید محمد جواد رکنی" امام جمعه شهرستان
بندر لنگه در این مراسم که در سالن الغدیر شهر تاریخی "کنگ" برگزار شد .ضمن تقدیر و تشکر از خدمات بیش از دوساله مدیر
پیشین اداره بنادر لنگه ،اظهار داشت :آقای صابری که از رزمندگان قدیمی و نامدار دفاع مقدس به شمار می رود ،با حضور در بندر
لنگه سروسامانی به این مجموعه بندری داد .مدیری که اداره بندر را به جمع مردم برگرداند .وی افزود :هم مردم و هم مسئولین اذعان
دارند که تا قبل از ایشان ،خدمات اداره بندر محصور در دریا بود که خوشبختانه با تالش های صورت گرفته این مجموعه به میان مردم
بازگشت .امام جمعه شهرستان بندر لنگه خطاب به مسئوالن این شهرستان خواستار تالش برای گره گشایی در معیشت و کسب
و کار مردم شد و تصریح کرد :مبارزه با قاچاق به معنای بگیر و ببند و استفاده از تفنگ نیست ،بلکه مسئوالن باید راه های قانونی
را برای مردم هموار نموده و شخصیت و کرامت انسانی دریانوردان را حفظ کنند" .اله مراد عفیفی پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی
هرمزگان نیز طی سخنانی به تشریح سیاست ها و برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه عمل به مسئولیت های اجتماعی،
رونق معیشت ساحل نشینان خلیج فارس و توسعه بنادر کوچک تر منطقه همچون بندر لنگه به موازات توجه به بندر شهید رجایی به
عنوان یک بندر کانونی پرداخت  .عفیفی پور اضافه کرد :علیرغم اینکه تمامی مدیران بندر لنگه طی دوران خدمت خود منشأ خدمات
زیادی برای توسعه این بندر و شکوفایی اقتصادی دریایی منطقه بودند ،اما ما مسئوالن به عنوان متولیان امر همچون مردم همچنان
انتظار داریم که این بندر به جایگاه تاریخی و دوران اوج خود بازگردد .مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد :کاپیتان
عسکری نسب کارش را به عنوان یک متخصص دریایی از بنادر استان هرمزگان شروع کرد و پله های ترقی را از سطح کارشناسی تا
مدیریت طی نموده است" .محمود صابری" ضمن تشکر از حمایت های امام جمعه و فرماندار شهرستان بندر لنگه و همچنین مدیرکل
بنادر و دریانوردی استان در انجام مأموریت های محوله ،گزارشی از عملکرد  28ماهه مدیریت خود در این سمت و دستاوردهای حاصل
شده را ارایه کرد .پیگیری برای تکمیل فاز دوم طرح الیروبی بندر لنگه ،کانتینری کردن این بندر ،شروع عملیات راهنمایی کشتی برای
نخستین بار ،کسب رتبه نخست ترانزیت خودرو در سطح بنادر کشور ،برگزاری بزرگترین و متنوع ترین جشنواره دریایی منطقه غرب
استان ،راه اندازی خطوط دریایی به مقصد عمان و قطر ،استقرار یک فروند یدک کش آتش خوار ،تجهیزات مقابله با آلودگی و  ....از
جمله ده ها موردی بود که به عنوان خدمات و دستاوردهای مدیر پیشین اداره بنادر و دریانوردی لنگه مطرح شد.
مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي قزوين:

نيازمندي واحدهای صنعتی و تولیدی به تکنیسین ماهر ،متخصص و کارآمد

قزوین -خبرنگار فرصت امروز -مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين گفت :ابر چالش امروز در کشور بیکاری
اس��ت ،واحدهای صنعتی و تولیدی به تکنیسین ماهر ،متخصص و کارآمد نیازمندند .به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي
صنعتي استان قزوين " ،حميدرضا خانپور " در جلسه شوراي اداري شهرستان بوئين زهرا اظهار داشت:در راستاي بهره وري در توليد
و باالرفتن راندمان كار در محيط داخلي شركتها آمادگی الزم برای آموزش و مهارت آموزی فارغ التحصیالن دانشگاهی برای اشتغال
در واحدهای صنعتی وجود دارد و اين شركت بر اساس تفاهم نامه هاي انجام شده هماهنگي الزم براي آموزش نيروي انساني مورد
نياز واحدهاي صنعتي فراهم نموده است .وي با اشاره به فرهنگ غلط مدرک گرایی در اكثر جوانان تحصيلكرده حوزه هاي تخصصي
گفت :باید فرهنگ غلط مدرک گرایی و پشت میز نشینی به فرهنگ کار وتالش تبدیل شود تا فارغ التحصيالن جهت آشنا شدن با
دنياي واقعي كار و حضور مستمر در خط توليد با فرهنگ كار عملي در رشته تخصصي به فعاليت مشغول شوند .رئيس هيئت مديره
شركت شهركهاي صنعتی قزوین در پايان از عملیات اجرايي احداث تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتي آراسنج با سرمايه گذاري
بالغ بر  40ميليارد ريال در دهه مبارک فجر سالجاری خبر داد.

توسعه شبکه آب و فاضالب فومن با اعتبار  180میلیون ریال

رش�ت -زینب قلیپور -مدیر امور آبفای فومن از توس��عه شبکه آب و فاضالب این شهرستان با اعتباری بالغ بر  180میلیون
ریال خبر داد.هوشنگ پورقاسم مدیر امور آبفای فومن با اعالم این خبر افزود :با توسعه شبکه آبرسانی فومن به طول  140متر ،برای
 10واحد انشعاب آب واگذار شد و همچنین با توسعه شبکه فاضالب بهداشتی به طول  48متر به  21واحد نیز امتیاز فاضالب واگذار
شد.وی در ادامه گفت :این پروژه بالغ بر  180میلیون ریال از محل اعتباری جاری و بصورت امانی طی یک ماه اجرا شد .گفتنی است
لوله های آبرسانی از جنس پلی اتیلن به سایز 90 ،75و  110میلیمتری و برای شبکه فاضالب از لوله کاروگیت  200میلیمتر استفاده
شد و همچنین فاضالب سنتی به طول  400متر الیروبی شد.

انتصاب مدیر امور آب و فاضالب شهرستان زرندیه

اراک -خبرنگار فرصت امروز -طی حکمی از سوی مهندس خلیلی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی مهندس
سید بابک غفاری به سمت مدیر امور آب و فاضالب شهرستان زرندیه منصوب شد .گفتنی است شهرستان زرندیه شامل شهرهای
مامونیه  ،زاویه  ،پرندک  ،خشکرود و رازقان  ،به مرکزیت شهر مامونیه در شمال شرق استان مرکزی واقع شده است.
اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی اعالم کرد

طرح سنجش ساختار قامتی و اصالح ناهنجاریهای اسکلتی با ورزش زنان
روستایی و مناطق محروم در استان اجرا خواهد شد

ارومیه -خبرنگار فرصت امروز -پیش��گیری از ش��یوع ناهنجاری های اکتسابی عصبی ،عضالنی و اسکلتی /آموزش عادات و
الگوهای حرکتی صحیح به دانش آموزان ،بانوان و کارمندان  /ارجاع و معرفی افراد دارای ناهنجاری های اس��کلتی به کانون های
تندرستی و حرکات اصالحی و رفع ناهنجاری توسط متخصصین عضو کارگروه طرح و اشتغال زایی و کارآفرینی برای متخصصین
این حوزه که جویای کار می باشند از مهمترین محورهای این طرح می باشد .اجرای این طرح به همت گروه ورزش بانوان اداره کل
ورزش و جوانان و هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان از دهه فجر سالجاری آغاز خواهد شد.
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شهردار اهواز:

حرمت اهواز را نگه داریم

اهواز-خبرن�گار فرصت امروز  -نشس��ت منصور کتانباف
ش��هردار اهواز با اعضای خانه مطبوعات خوزستان برگزار شد .در
ابتدای این نشس��ت شهردار اهواز با تاکید بر نقش موثر مطبوعات
و رس��انه ها گفت :معموال مس��ئولین به اندازه رسانه ها به مسائل
اش��راف ندارند ،پ��س رصد کردن موضوعات ش��هری در رس��انه
ها و روزنامه ها برای ش��هرداری فرصت اس��ت ،در تهران با وجود
پیش��رفتهای الزم در حوزه ارتباط ش��هرداری با شهروندان باز هم
نقاط پنهان متعددی وجود داش��ت و دارد.در همین جا از رس��انه
ها میخواهم که آینه ش��هرداری باشند ،آینه نقاط مثبت و منفی
را با هم نشان می دهد .منصور کتانباف در تحلیل مقابله با معضل
فساد و تخلفات در شهرداری تشریح کرد :شهرداری ارگانی است که
هم می تواند لغزش��گاه و عبادتگاه باشد ،اگر کسی خدمت کند به
فرموده امام خمینی(ره) عبادت کرده است .برای مقابله با فساد نیاز
به کارهای ایجابی داریم ،یعنی امور فسادزا را برون سپاری کنیم و
برای نیل به این هدف باید زیرساخت این موضوعات آماده شود و
این پروسه زمان بر را باید از امروز شروع کنیم ،با این شفاف سازی
و مکانیزه کردن امور ،درصد تخلف کاهش می یابد .وی ادامه داد:
باید روش های منس��وخ را کنار گذاش��ت .استقرار نرم افزار جامع،
بایگانی الکترونیکی ،دفاتر شهر الکترونیک باید در اهواز انجام شود.

کار نرم افزاری مقدمه کار سخت افزاری است .همه پالکهای شهر
باید ممیزی شوند .آخرین بار ممیزی در سال  84انجام شد .قرارداد
 GISدر همین دوره کوتاه بسته شد .این یک کار زیرساختی است
که به تدریج اثرات مطلوب آن مشخص می شود .شهردار اهوازضمن
تمجید از اعضای شورای اسالمی شهر ،اظهار داشت :اعضای شورای
اسالمی شهر انسانهای شریفی هستند که به نیت خدمت به مردم
آمده اند و امیدوارم با همفکری بتوانیم امور را بهتر پیش ببریم .وی با
بیان اینکه یکی از ریشه های مشکالت درآمدی ،امور فرهنگی است
خاطرنشان کرد :یکی از دالیل عدم توفیق در درآمدهای شهرداری،

ارزش پایی��ن امالک در اهواز اس��ت و یک��ی از دالیل این معضل،
تبلیغات و نمایش کاستی های اهواز در رسانه های مختلف نوشتاری
و مجازی است .پرسش من این است که آیا شهرها وکالنشهرهای
دیگر مشکالت آلودگی ،امنیتی ،اقتصادی ،حاشیه نشینی ،اجتماعی
و غیره ندارند؟! بیایید از سیاه نمایی های ناخواسته در مورد اهواز و
خوزستان پرهیز کنیم .بیایید به جای دامن زدن و برجسته کردن
مشکالت ،در جهت حل آنها کوشا باشیم و حرمت اهواز را نگه داریم
و فرهنگ کار و تالش در بین شهروندان را نهادینه کنیم .کتانباف
سال  97را سال تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرداری عنوان کرد
و گفت :معارضین تاسیساتی و ملکی پروژه تعریض پل دغاغله و
تقاطع زردشت در حال برطرف شدن است .در تقاطع چند سطحی
شهید بندر انواع معارضین به شکل های مختلف باعث کند شدن
روند پروژه ش��دند .با تزریق پول،پیمانکار پروژه تقاطع شهید بندر
در چند جبهه مشغول فعالیت است و امیدواریم تا پایان سال یک
محور اصلی آن زی��ر بار ترافیک برود .وی تصریح کرد :پروژه های
پل شهیدان خادم سید الشهدا که پل اتصال کوی والیت به کوی
رمضان است و تکمیل مسیر پل ششم از سمت باشگاه سازمان آب
و برق که در دوره قبلی مسئولیتم کلنگ زنی شد ،آخرین روزهای
کاری خود را پشت سر می گذارد و تا پایان سال انجام می شود.

عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران:

عامل نجات کشور حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی

ارومی�ه -خبرنگار فرصت امروز -غفار اس��ماعیلی در جمع
پرسنل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با بیان اینکه با
همدلی و وحدت می توان قدمهای بزرگی در جهت رشد و توسعه
کشور برداشت ،اظهار داشت :باید از تمام ظرفیتها و پتانسیل های
موجود در کش��ور برای رشد صنعت و تولید با هدف ایجاد اشتغال
پایدار در سالی که به سال اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال مزین
ش��ده است  ،بهره گیریم .وی با اش��اره به لزوم ایجاد ارتباط علم با
صنعت در واحدهای تولیدی  ،اذعان داشت :باید در جهت استفاده
از تکنولوژی های روز دنیا و نیز اس��تفاده از ظرفیتهای شرکتهای
دانش بنیان و فناور در جهت رفع مش��کالت صنعتی کش��ور بهره
کامل برد .اس��ماعیلی با بیان اینکه در دول��ت برنامه و عزم جدی
برای حمایت از صنعت و تولید ایجاد ش��ده است و اقدامات عملی

مناسبی نیز انجام یافته است،خاطر نشان کرد :تا حد توان اقدامات
الزم در جهت یاری رساند ن به واحدهای تولیدی انجام گرفته است
ولی در صورتی که واحد صنعتی از دانش و مدیریت وبازار مناسبی

برخوردار نباش��د حتی با کمکهای فراتر از انتظار نیز نمی تواند به
حیات اقتصادی و تولیدی خود ادامه دهد بنابراین باید س��رمایه ها
به سمت محصوالت و واحدهای تولیدی دانش بنیان و توجیه پذیر
س��وق یابد .عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران با اشاره به ارائه طرح راه اندازی  20هزار واحد تولیدی
در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور و با هدف به ظرفیت کامل
رس��اندن تولیدات کارخانجات اذعان داشت :برای اینکه واحدهای
راکد به چرخه تولید بازگردند س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید در
کش��ور تشکیل شده و همه مس��ئوالن تالش مضاعف دارند تا این
واحدهای تولیدی فعال ش��وند .در ادامه این جلسه از  4واحد فناور
مستقر در مرکز خدمات کسب و کار شهرک فناوری الکترونیک و
صنایع غذایی ارومیه بازدید بعمل آمد.

سهلآبادی در دیدار با هیات تجاری آنکارا تاکید کرد

همکاری اصفهان و آنکارا در  3محور هتل سازی ،صنایع غذایی و انرژی خورشیدی پیگیری می شود
اصفهان  -قاس�م اس�د -رییس اتاق بازرگان��ی اصفهان گفت:
اصفهان و آنکارا می توانند در بخش س��اخت هتل ،صنایع غذایی و
انرژی خورشیدی همکاری مشترکی را تعریف کنند .سید عبدالوهاب
س��هل آبادی در دیدار هیات تجاری و فرهنگی آنکارا ترکیه از تهیه
و تنظیم  140طرح سرمایه گذاری استان اصفهان خبر داد و گفت:
مطالعه  ،امکان س��نجی و جا نمایی طرح های قابل سرمایه گذاری
بر اس��اس مزیت های استان انجام شده است .وی افزود:اصفهان به
عنوان مرکز گردشگری ایران می تواند فرصت مناسبی برای سرمایه
گذاران بخش گردش��گری ترکیه ایجاد کند از این رو بهترین مکان
های ش��هر اصفهان برای س��اخت هتل در نظر گرفته شده و آماده
جذب سرمایه گذاری مشترک با طرف ترکیه ایی هستیم .رییس اتاق
بازرگانی اصفهان اضافه کرد:برند شهری اصفهان به زودی رونمایی می
شود و این برند می تواند نقش مهمی در جذب گردشگران خارجی به
اصفهان و بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی کم نظیر آن داشته باشد
 .وی به س��رمایه گذاران ترک خاطر نشان کرد:کلیه سرمایه گذاری

خارجی در اصفهان از سوی دولت گارانتی می شود و بخش خصوصی
اصفهان آماده هر گونه همکاری و خدمات مشترک با طرف خارجی
اس��ت  .سهل آبادی اصفهان را یکی از قطب های تولید مواد غذایی
کشور عنوان کرد و گفت:تولید محصوالت متنوع کشاورزی در کنار
صنایع تبدیلی غذایی ،فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی
در این بخش اس��ت  .وی امنیت را مهمترین مولفه جذب س��رمایه
گذاری خارجی دانس��ت و گفت :ایران به عن��وان امن ترین منطقه

خاورمیانه شناخته می ش��ود و بهترین قانون جذب سرمایه گذاری
خارجی را به خود اختصاص داده اس��ت  .علی فاروق ایلدریم رییس
هی��ات تجاری ،اقتصادی و فرهنگی ترکیه در این دیدار گفت:هیات
تجاری و سرمایه گذاری آنکارا ترکیه خواستار سرمایه گذاری در استان
اصفهان در بخش های گردشگری،ساختمان سازی و مواد غذایی است
 .وی تصریح کرد:آنکارا و اصفهان دارای وجه مش��ترک بسیاری در
بخش های اقتصادی و فرهنگی است و از این اشتراکات می توان برای
همکاری های بلند مدت اقتصادی و سرمایه گذاری بین این دو شهر
استفاده کرد  .وی با اشاره به حضور سرمایه گذاران بخش گردشگری
ترکیه در این هیات گفت:این سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری
در ساخت هتل در اصفهان هستند و در این زمینه می توان با تشکیل
کارگروه مشترک فرصت های هتل سازی را به آنان اطالع رسانی کرد.
ایلدریم با اش��اره به تحریم های اقتصادی علیه ایران گفت:تشکیل
یک ش��رکت مشترک بین سرمایه گذاران آنکارا و اصفهان می تواند
پیامدهای تحریم ها را کاهش دهد.

با حضور عبدالهی مدیر عامل آبفار استان انجام شد

بازدید استاندار مازندران از پروژه فاز  2خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب روستایی كالردشت

ساری  -دهقان  -استاندار مازندران به همراه معاون عمرانی ،
مدیر عامل آبفار استان ،فرماندار کالردشت و جمعی از مسئوالن و
مردم منطقه از پروژه فاز  2خط انتقال و تصفیه خانه آب آشامیدنی
روستایی کالردشت بازدید کرد .به گزارش خبرنگار مازندران و به
نقل از اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
روس��تایی مازندران؛ در حاشیه بازدید از این پروژه به عنوان اولین
پروژه تصفیه آب روستایی در سطح استان  ،مهندس مجید عبدالهی
مدیر عامل آبفار مازندران ضمن قدردانی از حضور استاندار در این
بازدید اظهار داش��ت :حجم کل عملیات اجرایی برای بهره برداری
از این پروژه  27کیلومتر خط انتقال  5 ،کیلومتر ش��بکه توزیع ،
یکهزار متر مکعب مخزن زمینی  ،ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه موجود
ت��ا  200لیت��ر بر ثانیه و احداث یک واح��د تصفیه خانه جدید به

ظرفیت  100لیتر بر ثانیه است که تاکنون  25کیلومتر خط انتقال
 2.5کیلومتر ش��بکه توزیع  ،ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه موجود تا
 200لیتر بر ثانیه انجام شده است .مهندس عبدالهی مجموع اعتبار

در نظر گرفته شده برای این پروژه را  152میلیارد ریال اعالم کرد
که تاکنون  55میلیارد ریال هزینه ش��ده و  97میلیارد ریال دیگر
برای اتمام این پروژه مورد نیاز است که مبلغ  57میلیارد ریال اعتبار
در سالجاری برای این پروژه از محل تکمیل مجتمع های آبرسانی
روستایی اولویت دار-صندوق توسعه ملی -مصوب شده است .وی
افزود :هم اکنون با اقدامات انجام شده بخشی از این پروژه در حال
بهره برداری است که پس از اتمام 22 ،روستا با جمعیتی بالغ بر 28
هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد .در ادامه استاندار مازندران
ضم��ن قدردانی از تالش��های مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب
روس��تایی مازندران تصریح کرد :خوشبختانه اقدامات خوبی برای
آبرس��انی در سطح روستاهای استان انجام شده و مردم از عملکرد
شرکت آبفار استان رضایت دارند.

ارتقای هویت و تعلق خاطر ،رهاورد محلهمحوری در شهرهای جدید

شهریار -خبرنگار فرصت امروز -سیاست توسعه شهری منفصل
یا ایجاد شهرهای جدید بدلیل نداشتن سابقه سکونت ،شهرنشینی و
مدنیت در زمینه هویت بخشی و ایجاد تعلق خاطر ،دچار چالش هستند.
بهرهگیری از مزیتهای نسبی جغرافیایی ،کالبدی و شهرسازی و ایجاد
بناهای فاخر ،باش��کوه و ماندگار و ایجاد نشانههای شهری و برگزاری
رویدادهای فرهنگی میتواند در ایجاد و ارتقای هویت و احساس رضایت،
خشنودی و افتخار به این هویت مؤثر باشد .اما آن چیزی که میتواند
تعلق خاطر نیز برای آنان ایجاد کند و باعث انس و همدلی بین شهروندان
شهرهای جدید گردد همان ارتباطات مستمر و چهره به چهره و حیای
چشمی است که در فضای همسایگی شهری شکل میگیرد .بهترین
عنصر کالبدی شهری که میتواند این فضای همسایگی شهری را شکل
دهد محله است .هر چند زندگی مدرن شهری و ورود بیش از حد ماشین
به این زندگی مانع ایجاد این ارتباطات مستمر میشود ،با این وجود وقتی
اجزای یک محله شهری به خوبی شکل گیرد ،کمکم این ارتباطات شکل
ی گیرد .در هر صورت مردم همدیگر را در فروش��گاه و مرکز تجاری
م
ی بینند ،در زمین ورزش��ی محله ،با هم فوتبال بازی میکنند
محله م 
با هم شطرنج بازی میکنند ورزش صبحگاهی را در پارک محله با هم
انجام میدهند در مسجد محله با هم نماز میخوانند با هم به عزاداری
ی پردازند ،هیأت محله را شکل میدهند با هم به سخنرانی و مداحی
م

ی رسانند و… و ک م کم
ی دهند ،با هم فرزندانشان را به مدرسه م 
گوش م 
ی کنند و
ت های همدیگر افتخار م 
یدانند و به موفقی 
خود را ه م محلی م 
ی شوند و در انتهای همه اینها،
ی های همدیگر شریک م 
در غمها و شاد 
ی گویند ما ه م محلی هس��تیم .ما اهل محله … ..هس��تیم .محله
م
ت ها و ناآشناییها که جزء موارد طبیعی
ی تواند سردی غرب 
محوری م 
شهرهای جدید به دلیل اینکه هر کس از جای دیگری آمده و ساکن شهر
شده کاهش دهد و ک م کم گرمی آشنایی و حس برادری و همسایگی
را جایگزین آن نماید و از اینکه در کنار یکدیگر هستیم خشنود خواهند
شد .شهر جدید اندیشه ،نیز از این واقعیت مستثنی نیست .محالت با
محوریت مساجدی چون مسجد امام حسن علیهالسالم ،مسجد امام
س��جاد علیهالسالم و مس��جد حضرت ابوالفضل علیهالسالم اما بدون

نامگذاری و در قالب شماره مثل محله  ۷فاز  ۴شکل گرفتهاند .نمونه بارز
این محله محوری را میتوان محله آزادگان که در کنار بوستان آزادگان،
مسجد امام سجاد علیهالسالم که بهمن ماه  ۱۳۹۲به بهرهبرداری رسید،
مرکز تجاری و مدارس متعدد ساخته شده و در حال ساخت ،در فاز ۴
اندیشه شکل گرفته است نام برد .در این محله پروژه های  ۴۸واحدی،
 ۳۲۰واحدی نقش جهان و  ۱۶۰واحدی فرنگار واقع هس��تند .محله
دیگری که در حال حاضر در حال ش��ک ل گیری است محله امیرکبیر
در فاز  ۵اس��ت .در این محله مجتمع بزرگ مسکن مهر  ۸۶۸واحدی
امیرکبیر و  ۲۸۸واحدی الهیه قرار دارند .ویژگی بارز در شکلگیری این
محله ،مشارکت عملی و جدی شهرداری اندیشه و شرکت عمران شهر
جدید اندیشه در احداث و تأمین عناصر روبنایی مورد نیاز محله است.
ش نشانی ،سالن ورزشی و فرهنگسرای محله توسط
کالنتری ،پایگاه آت 
شهرداری و مدارس و مسجد محله توسط شرکت عمران در حال ساخت
هستند .بلوار امیرکبیر و مجتمع مسکونی امیرکبیر ،خودبخود نام محله
ی توان این
را امیرکبیر تداعی نموده است .از تجربه شهر جدید اندیشه ،م 
نکته را به سایر شهرهای جدید توصیه نمود که بتوانند عملکرد موفق
تری در ایجاد محالت و تحقق رویکرد محله محوری داشته باشند :مشاور
طرح تفصیلی شهر جدید از همان ابتدا محدوده محالت را با نامگذاری
مناسبتعییننماید.
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نوشدارو
آینده تبلیغات آنالین
تا سال  ۲۰۲۱به کدام سمت
میرود؟

یک��ی از مهمتری��ن چالشهای پی��شروی فعاالن
ح��وزه تبلیغ��ات آنالی��ن و بازاریاب��ان دیجیت��ال،
ماندن در بازار همیشه در حال تغییر فضای دیجیتال
است.
هرچند در س��الهای اخیر میتوان بهتر پیشبینی
ک��رد کهترن��د تبلیغ��ات آنالین چه خواه��د بود ،اما
حقیق��ت این اس��ت که با توج��ه به ظه��ور ابزارها و
رسانههای جدید ،امکان تشخیص زودهنگام تغییرات
کار س��ختی اس��ت .تغییرات در فض��ای دیجیتال در
س��الهای اخیر توانسته است کل کسبوکار تبلیغات
آنالین را به چالش بکشد.
اما بر اس��اس دادههای گذش��ته ام��کان پیشبینی
برخ��ی از ترندهای بازار دیجیت��ال وجود دارد .چیزی
ک��ه اکثر فع��االن این حوزه ب��ه آن اطمین��ان دارند
این اس��ت که تبلیغات آنالین به این زودیها اش��باع
نمیش��ود و همچنان به شدت در حال رشد و توسعه
است.
براس��اس آمار و ارقام مؤسس��ه استاتیسا ،Statisa
کل درآمد تبلیغات دیجیتال در س��ال  ۲۰۱۷میالدی
بیشاز ۲۲۷میلیارد دالر خواهد بود .این رقم در سال
 ۲۰۱۵حدود ۱۶۸میلیون دالر آمریکا بوده است.
طبق پیشبینیهای انجام ش��ده ،میزان کل درآمد
حاصل از تبلیغات آنالین تا سال  ۲۰۲۱چیزی حدود
۳۳۲میلی��ارد دالر خواهد ب��ود و این یعنی نزدیک به
۴۶درصد رشد در چهار سال آتی.
اما حوزه تبلیغات رسانههای اجتماعی در سالهای
آینده احتماال رش��د غیرمستقیم سریعتری نسبت به
دیگر حوزهها خواهد داش��ت و ای��ن خبر خوبی برای
اینفلوئنسرها خواهد بود.
بخش بزرگی از کیک تبلیغات آنالین در س��الهای
آتی بدون ش��ک متعلق خواهد بود به تبلیغات صحیح
در موتورهای جس��توجو Search Advertising
همچون گوگل که احتماال سهمی در حدود ۴۰درصد
از کل درآمد تبلیغات را در برخواهد داشت.
هرچند به نسبت رش��د تبلیغات ویدئویی Video
 Advertisingو بن��ری Banner Advertising
در س��الهای آینده رش��د محافظهکاران��های خواهند
داشت تبلیغات به شکل آگهیهای ثابت Classified
Advertisingعمال رشدی نخواهند داشت و باید با
آن خداحافظی کرد.
منبعimarketor :

معرفی استارتآپ
ردیابی و آنالیز ترافیک لینک

نام استارتآپ :لیش
وب سایتlish. ir :
سال تأسیس۱۳۹۵ :
موضوع :دیجیتال مارکتینگ
توضیح بیشتر:
 Lishپلتفرم جامع مدیریت لینک است که ابزارهای
فوقالع��اده برای کوت��اه کردن ،ردیاب��ی و آنالیز ترافیک
لینک در اختیار عموم قرار میدهد.

برای مطالعه  881پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار میتوانید به سایت  clinic.forsatnet.irمراجعه کنید.

کلینیک کسبوکار

پرسش :بهتازگی کسب و کاری راه اندازی کردهام و قصد دارم کارمندانی را از طریق چاپ آگهی استخدام در روزنامهها
گزینش کنم .این روش انتخاب نیرو چه مزایا و معایبی میتواند داشته باشد؟

کارمندیابی از طریق آگهی روزنامه
پاسخ کارشناس :روشهای مختلفی برای استخدام نیرو
وج��ود دارد که هر کدام معایب و مزایای خودش��ان را دارند.
بس��تگی دارد شما برای چه بخشی قصد استخدام دارید و به
چه نیروهایی نیاز دارید .در مواقعی که قصد استخدام نیروهای
با مهارت باال یا مدیر دارید ،ش��اید روش چاپ آگهی مناسب
نباشد .مراجعه به س��ایتهای معتبر در این زمینه و مطالعه
رزومه افراد معموال بهتر جواب میدهد .اگر به دنبال نیروهای

امین برای کارهای حساس هستید ،بهتر است از طریق سپردن
به دوستان و آشنایان اقدام کنید .اگر به دنبال نیروهای جوان
و خالق هس��تید که زیر دس��ت شما آموزش ببینند و تجربه
کسب کنند بهتر است اقدام به درج آگهی در تابلوهای اعالنات
دانشگاهها بکنید .استفاده از شبکههای اجتماعی هم میتواند
مؤثر باش��د .درج آگهی در روزنامهها برای استخدام نیروهای
معمولی و کممهارت بهتر جواب میدهد .مزیت این روش آن
است که شما به سرعت میتوانید از میان تعداد زیادی از افراد،
گزینهه��ای اولیه را انتخاب کنی��د و با مصاحبه بهترین افراد

ممکن را استخدام کنید .بنابراین تنوع سرعت و امکان بررسی
تعداد زیادی از نیروها از مزایای روش استخدام از طریق درج
آگهی در روزنامههاست .اشکال این روش آن است که شما در
ابتدا فرد استخدامی را دقیق نمیشناسید و در حین کار است
ک��ه به تعهد ،ویژگیهای اخالقی و تواناییهای واقعی وی پی
میبرید .همچنین اش��کال دیگر این روش آن است که افراد
باتجربه و با مهارت کمتر به روزنامهها برای تغییر ش��غل نگاه
میکنند .بنابراین امکان شکار آنها از این طریق برای مواقعی
که نیاز به استخدام مدیر یا نیروی با مهارت است وجود ندارد.

مدرسه مدیریت
برند چیست؟

مارک ،برند ،نمانام ،نشان تجاری

طب��ق تعریف انجمن بازاریاب��ی آمریکا :مارک ،برند
یا نمان��ام ( )Brandیک نام ،عب��ارت ،طرح ،نماد یا
هر ویژگی دیگری اس��ت که مش��خصکننده خدمات
یا فروش��نده محصولی خاص باش��د که به وسیله آن
از دیگر محصوالت و خدمات مشابه متمایز میشود.
برند مجموعه گرههای ذهنی یا تداعیات کارکردی،
احساس��ی ،عقلی و مزیتهایی اس��ت ک��ه ذهن بازار
هدف را اش��غال کردهاست .تداعی معانی پیوند دادن
تصاویر و نشانهها با برند یا مزایا و فواید یک برند است.
این مزایا یا فواید برند اس��ت که مبنای تصمیمگیری
ب��رای خرید آن واقع خواهد ش��د .برند ،همان چیزی
اس��ت که مخاطب با دیدن ،ش��نیدن ،حس کردن یا
هرگونه ارتباطی ب��ا آن بهصورت مفهومی ،دیداری یا
لفظ��ی صف��ات و ویژگیهای خ��ود را در ذهن و قلب
مخاطب تداعی میکند .برند ش��امل همه احساسات،
ویژگیها و مفاهیمی اس��ت که به یک نام گره خورده
است؛ برند ،برداشت افراد از یک نام است.
در فارس��ی واژه مارک یا برند معموال برای اشاره به

محصول یا خدمتی بهکار م��یرود که ارزش اعتباری
و اجتماعی باالیی داش��ته باشد .به بیان دیگر «برند»
دارای ماهی��ت اجتماعی اس��ت و برنده��ای قدرتمند
آنهایی هس��تند که افراد نسبت به آنها حس مالکیت
دارند و برای مثال میگویند« :این مارک ،اس��م مارک
دلخواه من است» .نمانامهای برتر میتوانند هیجان و
عواطف مصرفکنندگان خود را برانگیزند و مش��تریان
نی��ز به این نامها اعتماد داش��ته و از آنها انتظار خلق
ایدههای برتر و نوآوری در محصوالتشان را دارند.
در این راس��تا موضوع وفاداری به برند از مهمترین
موضوعات موردتوجه ش��رکتها اس��ت و ش��رکتها
همواره به دنبال راههایی برای کسب و جلب وفاداری
مشتریان هستند .یکی از مهمترین معیارهای وفاداری
ب��ه برند ،عامل یادآوری و بازآوری برند با گروه کاالیی
خاص اس��ت ک��ه زمینه را ب��رای خریده��ای مجدد
مشتریان فراهم میآورد.
صفات یک برند قدرتمند
یک برند قدرتمند باید از این صفات برخوردار باشد:

 .۱تناسب
 .۲جایگاه مناسب
 .۳تحمل پذیری
 .۴اعتبار
 .۵الهام بخش
 .۶بیهمتایی
 .۷جذابیت
برند از نظر مصرفکننده
 .۱منشأ یا مبدأ محصول
 .۲واگذاری مسئولیت به تولیدکننده
 .۳خطرپذیری کمتر
 .۴هزینه پرسوجوی کمتر
 .۵نشانه کیفیت
 .۶معامله یا عهد و پیمان با تولیدکننده محصول
 .۷وسیله نمادین برای اظهار شخصیت
برند ،ابزاری اس��ت برای ایجاد وجه تمایز بین شما
رقبایتان!
منبعbigwallet :

تمرینهای ذهن آگاهی به شما کمک میکند در مقابل
فشار و استرسهای روزمره ،مقاومت بیشتری داشته باشید
و با آرامش بیشتری به مسیرتان ادامه دهید.
ادراک و توجه ،مفاهیمی هس��تند که ریش��ه در آگاهی
ن دارند؛ آگاهی از آنچ��ه در اطرافمان رخ میدهد و
انس��ا 
آنچ��ه انجام میدهیم .یعنی زمانیکه چیزی میخوریم ،به
بافت ،رنگ و طعمهای مختلف غذا توجه کنیم .ممکن است
کمی عجیب به نظر برسد ،ولی از آخرین باری که واقعا لذت
بردید یا خودتان را در لحظه رها کردید چقدر گذشته است؟
چگونه میتوان به ذهنآگاهی رسید؟
ذهن آگاهی یک شیوه هستی و تجربه زندگی است.
ذهنآگاه��ی به معنی حضور در لحظه حال اس��ت .این
اقدام ،سختتر از آن است که با تکیه به روزمرگیها حاصل
شود ،ولی درعینحال یکی از ضروریات زندگی هرروزه شما
است.
مراحل ساده تمرین ذهنآگاهی
 هر روز صبح ،وقت ناهار ظهر یا بعدازظهر ،به مدت چنددقیقه نفس عمیق بکشید.
 در طول روز به کارهایی که انجام میدهید توجه کنید،مثال یک خودکار یا تلفن در دس��ت دارید ،خارج ازمحیط
کار نشس��تهاید یا در صف انتظار ایس��تادهاید .اتفاقاتی که
در اطرافتان رخ میدهد یادداش��ت کنید .به دکور دیوارها
خوب نگاه کنید ،به زمینی که زیر پای ش��ما اس��ت دقت
کنید.
 حاال روی خودتان تمرکز کنید .سعی کنید تنفستان رابا یک مانترا هماهنگ کنید.
 باید بدانید که ذهنآگاهی ،ضرورتا یک فرم از مدیتیشناست.
 به ح��واس خود توجه کنید :بوها ،طعمها ،آنچه لمسمیکنید و آنچه میشنوید.
بزرگترین مانعی که بر سر راه شما وجود دارد ،این است
که از زمان حال غافل ش��وید .چه در جلسات کاری ،زمان
پیادهروی یا هر فعالیت دیگری ،س��عی کنید از همه ذرات
زندگی ،حتی جوانب خستهکننده آن ،لذت ببرید.
ذهنآگاهی و استرس
س��ؤالی که پیش میآید این اس��ت که چ��را اصوال باید
ذهنآگاه��ی را تمرین کنید؟ ذهنآگاهی ب��ا تقویت اراده
شما ،استرس و اضطرابی را که سد راه موفقیت و دستیابی
به اهداف میش��وند ،از بین میبرد .مؤسسه  Mindfulدر
وبالگ خود توضیح میدهد که چرا این تمرینها ،به کاهش
اضطراب شما کمک میکند:
 آگاهی بیش��تری نس��بت به افکارتان پیدا میکنید ومتوجه میشوید چه زمانی باید از عقایدتان دست بکشید.
 زمانیکه در ش��رایط ناخوش��ایندی ق��رار میگیرید،بالفاصله واکنش��ی نش��ان نمیدهید .در عوض کمی صبر
میکنید تا بهترین راهحل را بیابید.
 متمرکز بودن در لحظه حال ،به ش��ما آرامش بیشتریمیبخشد ،درحالیکه تعجیل در واکنش ،استرس را افزایش
میدهد.
 بیشازپی��ش به نیازهای بدنتان واقف خواهید بود و بااقدامات بهموقع ،مانع از پیشرفت درد در جسمتان میشوید.
 احساس��ات دیگ��ران را بهت��ر درک میکنید و هوشهیجانیتان افزایش مییابد .این امر باعث میشود کمتر با
دیگران درگیر شوید.
 هم نسبت به خودتان و هم نسبت به دیگران ،دلسوزترو مراقبتر خواهید بود .ش��فقت نیز به آرامش شما کمک
میکند و سطح استرس را پایین میآورد.
 تمرینهای ذه��ن آگاهی فعالیت بخش آمیگدال مغزرا کاهش میدهد .آمیگدال ،مسئول پاسخگویی به عوامل
اس��ترسزا اس��ت .درنتیجه ،پسزمینه ذهنی شما آرامتر
میشود و استرس کمتری حس میکنید.
 تمرک��ز ذهنیتان افزایش پیدا میکن��د و ب ه تبع آن،کاراییتان باال م��یرود .افزایش به��رهوری و کارایی باعث
میش��ود احساس خوبی داشته باش��ید و در مقابل عوامل
استرسزا ،آسیبپذیری کمتری نشان دهید.
 ش��ما میتوانید نگرشتان را نس��بت به استرس تغییردهید .بهجای اینکه فقط به عواقب منفی کار فکر کنید و در
احساساتی نظیر ترس و اضطراب غرق شوید ،ذهنآگاهی به
شما کمک میکند افق دیدتان را تغییر دهید و مسائل را از
دریچههای متفاوتی ببینید.
دهه  ۷۰میالدی ،یک دوره آزمایش��ی مش��هور و موفق
به نام «کاهش اس��ترس مبتنی بر ذهنآگاهی» برگزار شد
ک��ه ثابت میکرد این تمرینها ،به مقابله با افکار منفی که
انس��انها هر روز با آنها دس��تبهگریبانند ،کمک میکند.
درعینح��ال میت��وان از تمرینهای مدیتیش��ن در کنار
شناخت درمانی کمک گرفت.
و در نهایت ،ذهن آگاهی با وضوح بخش��یدن به دیدگاه
مردم ،شیوه زندگی آنها را تغییر میدهد.
منبعMINDFUL INSPIYR/zoomit :

