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مختصات اقتصاد ایران در سال آینده به روایت مؤسسه »بامداد«

اعداد کلیدی 
اقتصاد 97

مؤسس��ه »بامداد« در ادامه سلس��له گزارش های خود درب��اره بخش های مختلف اقتصاد ایران در س��ال آینده، 
پیش بینی  کرده که بازار مسکن پس از رکود سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، در سال ۱۳۹۷ به صورت کاماًل آهسته و  
محدود از رکود خارج ش��ده و رش��د قیمت مسکن در اکثر ماه های این سال بیشتر از نرخ تورم، اما حداکثر تا ۲۵ 
الی ۳۰ درصد خواهد بود.  این مؤسسه که در فروردین ماه سال ۹۳ آغاز به کار کرده و دکتر مرتضی ایمانی راد و...

 تازه ترین گزارش سخنگوی دولت
از اشتغال 957هزار نفری در سال جاری

 روش فعلی یارانه
سال آینده هم ادامه دارد
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2

4

وعده مبهم رئیس کل بانک مرکزی برای جبران زیان چند هزار میلیاردی بانک ها

آقای رئیس کل به وعده اش عمل می کند؟ 

20 برند برتر جهان در سال 2017 به انتخاب فوربس
8نکته ساده برای تبدیل شدن به یک کارآفرین

بهترین طرح های وفاداری، وفاداری به وجود نمی آورند
آگهی هایی برای نوازش چشم ها در مترو لندن

برندسازی دیجیتالی در دنیای فرا دیجیتال 
از برندینگ یک کشور تا برندینگ یک شهر

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ریچارد یو:  تنها 3 یا 4 شرکت 
 در بازار گوشی  هوشمند

باقی خواهند ماند

7
رئیس اتحادیه نمایشـگاه داران اتومبیل با اشـاره به کاهش 

قیمت در برخی مدل های خودروهای وارداتی گفت 
کاهش تقاضا منجر به کاهش نسبی قیمت خودرو...

 ب ام و X4 رکورددار کاهش قیمت

افت قیمت در بازار 
خودروهای وارداتی 

سرمقاله

روزملی حمایت از مصرف 
کنندگان و حقوقی که باید 
نسبت به آن توجه شود 

 روزملی حمایت از مصرف کنندگان و حقوقی
که باید نسبت به آن توجه شود 

ش��رایطی  در  امس��ال 
روز  از  س��ال  هفدهمی��ن 
حق��وق  از  حمای��ت  مل��ی 
برگ��زار  مصرف کنن��دگان 
می ش��ود ک��ه نه��ال نوپ��ای 
احت��رام و توج��ه ب��ه حقوق 
کش��ور  در  مصرف کنن��دگان 
در ح��ال رش��د و ش��کوفایی 
اس��ت. بنگاه ه��ای اقتص��ادی 
کش��ور به فراس��ت دریافته اند 
که ش��رط بق��ا و دوام آنها در 
عرصه رقابت اقتصادی در گرو 
احترام و توجه به خواس��ت و 
نی��از مصرف کنندگان اس��ت. 
تج��ارب بنگاه ه��ای اقتصادی 
موفق در س��طح جهان نشان 
داده ک��ه ای��ن بنگاه ه��ا رمز 
موفقی��ت خ��ود را در می��زان 
پایبندی و وفاداری مش��تریان 
اصلی  س��رمایه  به عنوان  خود 
می دانند. ل��ذا هدفگذاری های 
خود را بی��ش از هرچیزی به 
موض��وع توجه به خواس��ت و 
نی��از مصرف کنندگان معطوف 
می کنند ک��ه البته در این راه 
نیز دس��تاوردهای ارزشمندی 

را نیز کسب کرده اند. 
ادامه در همین صفحه

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

جناب آقای جواد سلطانی
 مصیبت وارده را تسلیت  عرض نموده

برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان 
شکیبایی مسئلت می نمائیم.

امیر سوری و پرسنل چاپ هم میهن

 فرصـت امروز: بانک مرکزی در آس��تانه س��ال نو و 
افزای��ش تراکنش های بانکی در روزهای پایانی س��ال از 

مردم خواست تا یازده نکته امنیتی را رعایت کنند. 
بانک مرک��زی در این اطالعیه اعالم ک��رد: با نزدیک 
ش��دن به روز های پایانی س��ال و فرارس��یدن تعطیالت 
نوروز و متعاقب آن افزایش استفاده از کارت های بانکی، 
پیش بینی می ش��ود که جرائم و کالهبرداری  های مرتبط 
با »خدمات پرداخ��ت الکترونیکی« نیز افزایش یابند. بر 
این مبنا ضروری اس��ت تا دارندگان کارت های پرداخت، 
ضم��ن حفظ هوش��یاری در اس��تفاده از ای��ن خدمات، 

توصیه های امنیتی الزم را مدنظر قرار دهند. 
در ادام��ه ای��ن اطالعی��ه آم��ده اس��ت: هموطنان در 
پرداخت ه��ای الکترونیک��ی الزم اس��ت ب��ه موضوعاتی 
اینترنت��ی«،  پرداخ��ت  »درگاه  ب��ه  توج��ه  همچ��ون، 
»برنامه های معتب��ر پرداخت«، »عدم انتش��ار اطالعات 
بانک��ی در فضای مج��ازی«، »حفاظ��ت از رمز کارت«، 
»خری��د اینترنت��ی از فروش��گاه های مطمئ��ن« و موارد 
امنیتی دیگر که مفصاًل در زیر اش��اره شده است، توجه 

کنند. 
۱ - هنگام انجام خری��د اینترنتی، پیش از وارد کردن 
اطالعات کارت، از اینک��ه به »درگاه پرداخت اینترنتی« 
معتبر هدایت ش��ده اید، اطمینان حاص��ل کنید. هنگام 
خرید از فروش��گاه های اینترنت��ی از معتبر بودن آدرس 
نمایش داده ش��ده در مرورگر ب��ا درج عبارت https در 
ابتدای آن و وجود عالمت تأیید سرویس دهنده )معموالً 
به صورت قفل س��بز رنگ( اطمینان یابید. آدرس معتبر 
درگاه ه��ای پرداخت اینترنتی باید زیردامن های از دامنه 
Shaparak. ir باش��ند. هرگون��ه ترکی��ب دیگ��ری از 
کلمه Shaparak و هر پس��وند دامن��ه دیگری به غیر 
از ir. غیرمجاز اس��ت. به عنوان مثال ترکیب هایی نظیر 
Shapaarak  یا Shaparack  نامعتبر هس��تند. برای 
اط��الع از آدرس اینترنتی درگاه ه��ای پرداخت اینترنتی 
  www. kashef. ir معتبر، به پورتال کاش��ف به آدرس
مراجع��ه فرمایید. اکیداً توصیه می ش��ود از صفحه کلید 
مجازی برای ورود اطالعات کارت خود استفاده نکنید. 

۲ - برنامک های هم��راه فراهم کننده خدمات پرداخت 
را تنها از مراجع معتبر بارگیری، نصب و استفاده کنید. 

مراجع معتبر به معنای پورتال رس��می بانک/ مؤسسه 
اعتباری مجاز ی��ا فراهم  کننده مج��از خدمات پرداخت 
)PSP( اس��ت. برای مش��اهده آدرس پورتال بانک ها و 
موسس��ات اعتباری و همچنین ش��رکت های ارائه دهنده 
برنامک ه��ای  فراهم کنن��ده  ک��ه  پرداخ��ت  خدم��ات 
 هم��راه معتب��ر هس��تند، به پورتال کاش��ف ب��ه آدرس

www. kashef. ir مراجعه کنید. 
۳ - از درج اطالعات کارت خود در کانال ها و گروه  های 
تلگرامی یا صفحات اینس��تاگرامی یا هر شبکه اجتماعی 
که توسط بانک یا شاپرک تأیید نشده باشند، خودداری 

فرمایید. 
۴ - کارت و رمز کارت خود را تا آنجا که می ش��ود، در 
اختیار دیگران قرار ندهید. در فروشگاه  ها شخصاً اقدام به 
ورود رمز کنید و از ارائه آن به فروش��نده یا علنی کردن 
آن به هر شیوه دیگری خودداری کنید. به منظور انتقال 
وجه، ف��رد دریافت کننده وجه، باید تنها ش��ماره کارت 
خود را ارائه کند و نباید دیگر اطالعات کارت ارائه شود. 
۵ - خرید ه��ای اینترنت��ی خ��ود را از فروش��گاه های 
مطمئن انج��ام دهید. در خرید ه��ای اینترنتی به وجود 
»نم��اد اعتم��اد الکترونیک« دقت کنی��د و از اعتبار آن 
اطمینان حاص��ل کنید. )با کلیک روی نماد به س��ایت 
enamad. ir  هدایت خواهید ش��د، مس��یر و اطالعات 
ارائه  ش��ده باید با مش��خصات فروشگاه اینترنتی منطبق 
باش��د(. از انجام خرید در سایت  های اینترنتی،کانال های 
تلگرام��ی یا صفحات اینس��تاگرامی که خ��الف موازین 
جمهوری اس��المی ایران فعالی��ت می کنند یا تخفیف ها 
و ش��رایط فروش غیرمتعارف و جذاب پیشنهاد می دهند 

خودداری کنید. 
۶ - از امنی��ت رمز های خود اطمین��ان یابید. توصیه 
می ش��ود رم��ز اول و دوم کارت را به ص��ورت دور ه ای 
تغییر دهی��د. از روال های تغییر رمز و مسدودس��ازی 
کارت که توس��ط بانک ش��ما ارائه ش��ده اس��ت مطلع 
باش��ید، تا بتوانی��د در مواقع ضروری رم��ز خود را به 
سرعت تغییر یا کارت خود را مسدود کنید. در انتخاب 
رم��ز کارت از ب��ه کارگیری اعداد مرتب��ط با داده  های 
ش��خصی )مانند سال تولد، ش��ماره شناسنامه و...( که 
قابل حدس هس��تند، اجتناب کنید. از یادداشت کردن 

اطالع��ات کارت از جمله رمز اول یا دوم در مکان های 
ناامن خودداری کنید. 

۷ - ت��ا آنجا که می توانی��د از ارائه اطالعات کارت خود 
در بس��تر های ارتباطی پرخطر نظیر؛ تلفن ثابت، پیامک 
و کد های دس��توری #. . .*  )USSD( خودداری کنید. 
در صورت ضرورت، صرفاً از کارت هایی در این کانال های 
پرخطر استفاده کنید که موجودی قابل توجهی ندارند. 
۸ - از ابزار های ش��خصی امن برای انجام تراکنش  های 
بانکی استفاده کنید. مطمئن شوید که ابزار های شخصی 
)تلفن همراه، تبلت، رایانه شخصی و...( مورد استفاده در 
تراکنش  های بانکی از امنیت کافی برخوردار باش��ند. در 
ای��ن خصوص ۱ - از نصب آنتی وی��روس به روز روی ابزار 
خود مطمئن ش��وید، ۲ - از نصب برنامه  های غیرضروری 
روی ابزار خودداری کنید، ۳ - در اس��تفاده از شبکه های 
اجتماع��ی و وب س��ایت ها از دریافت فایل یا کلیک روی 
لینک های نامطمئن که عموماً ش��امل پیشنهاداتی نظیر 
شارژ رایگان، جوایز و س��ایر پیشنهادات جذاب هستند، 
اکی��داً خودداری کنید و ۴ - ع��الوه بر برنامک  های مورد 
اس��تفاده برای انجام خدمات پرداخت، دیگر برنامه  های 
نصب ش��ده روی ابزار های مورد اشاره نیز باید سازندگان 

معتبری داشته باشند. 
۹ - درصورتی ک��ه از اینترن��ت WiFi اماک��ن عمومی 
مانند رستوران ها، فروش��گاه ها، مراکز خرید و... استفاده 
می کنی��د، تا آنجا که می توانید تراکن��ش مالی یا خرید 
اینترنت��ی انجام ندهید و با اس��تفاده از آن به برنامه های 

همراه بانک و اینترنت بانک خود وصل نشوید. 
۱۰ - هنگام اس��تفاده از دس��تگاه خودپ��رداز یا پایانه 
ف��روش، از ع��دم وجود تغیی��رات / دس��تکاری یا نصب 
تجهی��زات اضاف��ی غیرمجاز در بخش  ه��ای مختلف آن 
اطمینان حاصل کنید. چنانچه در استفاده از خودپرداز ها 
ب��ا مش��کلی روبه رو ش��دید ب��رای رفع مش��کل از افراد 
ناش��ناس کمک نگیرید، در این ص��ورت به نزدیک ترین 
ش��عبه مراجعه کرده یا با مرکز امداد مش��تریان تماس 

حاصل کنید. 
۱۱ - ت��ا آنجا که می توانید از مراجعه به دس��تگاه  های 
خودپ��ردازی که در مکان  های تاریک، نقاط خارج از دید 

و کم رفت وآمد نصب شده اند، خودداری کنید. 

بانک مرکزی هشدار داد

11 شرط استفاده ایمن از خدمات اینترنتی پرداخت
ادامه از همین صفحه

در کش��ور عزیزمان ایران اس��المی نیز چند سالی است که 
موضوع احترام و توجه به خواس��ت و نی��از مصرف کنندگان و 
رعایت حقوق آنها مورد توجه قرار گرفته و بنگاه های اقتصادی 
موفق و معتب��ر تالش کرده اند در بی��ن مصرف کنندگان برای 
خود اعتبار و جایگاهی کس��ب کنند و البته نیز موفقیت هایی 
حاصل کرده ان��د، ولی از حجم کارهای انجام ش��ده با توقعات 
موجود هنوز فاصله مشاهده می شود. به نظر می رسد که حقوق 
مصرف کنندگان زمانی می تواند به رش��د و توس��عه در جامعه 
بینجامد که ارکان ذی مدخل موضوع یعنی مردم، تولیدکنندگان 
و دولت نسبت به توسعه و ترویج این حقوق حساسیت بیشتری 
نش��ان دهند و تالش کنند زمینه های اجرای صحیح قانون در 
کشور را فراهم کنند. اجرای صحیح و مناسب قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان می تواند جریان مولد کشور را از رکود و 
بن بس��ت خارج و زمینه های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور 
را فراه��م کند.  تولید کننده داخلی مانن��د هم قطاران خود در 
کشورهای توسعه یافته باید به این یقین برسد که تنها راه توسعه 
بنگاه اقتصادی از مس��یر توجه و احترام به خواست مشتریان و 
مصرف کنندگان می گذرد و مصرف کننده داخلی نیز باید به این 
باور برس��د که زمانی یک بنگاه اقتص��ادی می تواند حقوق او را 
رعای��ت کند که یک مصرف کننده آگاه و مطالبه گر را در مقابل 
دیدگان خود ببیند. البته دولت نیز به واس��طه اینکه الزم است 
از مداخلی همه جانبه در امور دست بردارد تالش دارد مردم را 
به ایفای نقش مؤثر در جریان تولید تا مصرف تشویق و ترغیب 
کند، لذا مجدانه موضوع حمایت از فعالیت تشکل های مردمی و 

مردم نهاد را به عنوان یک اصل مهم دنبال می کند. 
ب��ه هرح��ال روز ملی حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان 
فرصتی اس��ت تا توجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان مورد 
بازنگری، بررسی و ارزیابی قرار گرفته و میزان موفقیت بنگاه های 
اقتصادی، دولت و مردم در حرکت در این میسر مورد سنجش 
قرار گیرد.  با عنایت به مطالب پیش گفته می توان نتیجه گرفت 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان یک مثلث س��ه ضلعی است 
ک��ه یک ضلع آن مصرف کننده ضلع دیگر دولت و ضلع س��وم 
تولیدکنندگان هستند که هریک از این ارکان در صورت حرکت 
متوازن و مناسب می توانند نظام اقتصادی کشور را به سرمنزل 

توسعه و پیشرفت هدایت کنند. 
در حوزه دولتی شاید بتوان مهم ترین وظیفه را در تالش دولت 

برای تهیه، تصویب و اجرای صحیح قوانین و 
مق��ررات مربوط به حق��وق مصرف کنندگان 
دانس��ت. با تصویب قان��ون حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان بای��د ع��الوه ب��ر دولت از 
تشکل های مردم نهاد برآمده از قانون حمایت 
از حق��وق مصرف کنندگان ب��ه عنوان مدافع 
حقوق مصرف کنندگان یاد کرد. از سوی دیگر 
دولت باید برنامه ها و تالش های خود به نحوی 
س��ازماندهی کند تا این تشکل ها بتوانند در 
عرصه اقتصادی کشور به ایفای نقش بپردازند. 

در ح��وزه تولی��د باید ب��ر این نکت��ه تأکید ک��رد که کلیه 
تولیدکنندگان کاال و خدمات باید توجه داش��ته باشند که رمز 
ماندگاری یک بنگاه اقتصادی در گرو احترام و توجه به خواست 
و توقعات مصرف کنندگان اس��ت، چراکه در ی��ک بازار رقابتی 
همواره مصرف کننده به دنبال کاال و خدمت مناس��ب از جهت 
کیفیت و قیمت اس��ت و اگر کاالیی نتواند س��لیقه و خواست 
مصرف کننده را برآورده س��ازد مصرف کننده ممکن است نیاز 
خود را از کاالی مش��ابه جانش��ین تأمین کند. در حوزه توجه 
به خواست و نیاز مصرف کننده و احترام به سالیق آنها، جریان 
تولید به رغم تالش های صورت گرفته، به اس��تاندارد مناس��ب 
و مطلوبی در این حوزه نرس��یده است. نگرانی مصرف کننده از 
خری��د کاال معیوب، بدون ضمانت معتب��ر یا از طریق تبلیغات 
خالف واقع به فروش رس��یده باشد و امکان عودت آن به شکل 
مسالمت آمیزی وجود نداشته باشد، هنوز تا حدودی در جامعه 
مشاهده می ش��ود. هنوز مصرف کننده نسبت به کشف قیمت 
عادالن��ه کااله��ا در بازار تردی��د دارد و هنوز این احس��اس در 
مصرف کننده وجود دارد که تعهد برخی از عرضه کنندگان کاال 
و خدمات تا مرحله فروش یا ارائه خدمت مصرف کننده اس��ت 
و پس از آن دیگر تعهدی نس��بت به پاسخگویی خود احساس 
نمی کند.  در بخش مردم��ی هنوز مردم نقش خود را به عنوان 
ی��ک مطالبه گر جدی باور نکرده اند، بنابراین نس��بت به حضور 
در تش��کل های مردم نهاد و مطالبه حقوق خود از جریان تولید 
و عرضه کاال واکنش های نشان نمی دهند؛ عدم توجه به موضوع 
حمایت از حقوق مصرف کننده می تواند ناشی از عوامل دیگری 
مانند عدم اطالع رس��انی مناس��ب موضوع از سوی متولیان امر 
همچنین ضعف های موجود در قانون برای همگرایی اجتماعی 
در خصوص موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز باشد. 
به هر ح��ال در ح��وزه مردمی حقوق مصرف کنن��ده باید تالش 
ش��ود تا مصرف کننده نسبت به شناخت و مطالبه حقوق خود 
در جامعه از طریق مس��یرهای قانون و مناسب حساسیت هایی 
در جامع��ه اق��دام کند تا این بخ��ش مهم از ح��وزه انفعال به 
شکل فعال تبدیل ش��ود.  به هر حال روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان نباید به تقدیر از بنگاه ه��ای اقتصادی فعال 
در این حوزه محدود ش��ود، بلکه باید به عن��وان یک روز مهم 
موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرف کنندگان مورد بحث 
بررس��ی قرار گرفته و میزان موفقیت های حاصل در طول یک 

سال در این حوزه مورد بررسی و ارزیابی واقع شود. 
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مؤسس��ه »بام��داد« در ادامه 
سلس��له گزارش های خود درباره 
بخش های مختلف اقتصاد ایران 
در سال آینده، پیش بینی  کرده 
که بازار مس��کن پ��س از رکود 
س��ال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، در 
س��ال ۱۳۹۷ به ص��ورت کاماًل 
آهسته و  محدود از رکود خارج 
شده و رش��د قیمت مسکن در 
اکثر ماه های این سال بیشتر از 
نرخ تورم، اما حداکثر تا ۲۵ الی 

۳۰ درصد خواهد بود. 
در  ک��ه  مؤسس��ه  ای��ن 
فروردین م��اه س��ال ۹۳ آغ��از 
ب��ه کار کرده و دکت��ر مرتضی 
و دکت��ر س��یامک  ایمان��ی راد 
قاسمی به عنوان دو اقتصاددان 
را مدیری��ت  شناخته ش��ده آن 
می کنند، چند س��الی است که 
فضای کس��ب وکار  تحلی��ل  به 
در ای��ران و جه��ان پرداخته و 
تالش ک��رده با تحلی��ل فضای 
تحوالت  پیش بینی  و  اقتصادی 
پی��ش رو، ش��رکت ها و بنگاه ها 
راحت ت��ر بتوانند سیاس��ت ها و 
استراتژی های خود را تدوین و 
اجرا کنند. بر همین اساس، این 
مؤسسه در آخرین گزارش خود 
به بررسی بازار مسکن در سال 
آینده پرداخت��ه و برآورد کرده 
است که احتمال افزایش قیمت 
مسکن در س��ال ۹۷ بیشتر در 
ساختمان های مصرفی، با متراژ 
کوچ��ک و قیم��ت ارزان اتفاق 

می افتد. 
اما از دیگ��ر رخدادهای مهم 
بازار مس��کن در سال آینده که 
در گ��زارش مؤسس��ه »بامداد« 
آمده اس��ت، می ت��وان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
* احتم��ال افزای��ش قیم��ت 
مسکن در سال ۱۳۹۷ بیشتر در 
ساختمان های مصرفی، کوچک 

متراژ و ارزان قیمت
* افزایش نس��بی نرخ رش��د 
در  س��اختمان  بخش  اقتصادی 
تولی��د ناخال��ص داخلی س��ال 

۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶
نس��بت  افزایش ش��اخص   *
قیمت مس��کن به اجاره مسکن 
ب��ه عن��وان ش��اخص تکنیکال 
خ��روج ب��ازار مس��کن از رکود 

سال های قبل در سال ۱۳۹۷
* فش��ار مازاد عرض��ه، مانع 
پرش های قیمتی بازار مس��کن 

در سال آینده

* کمبود نقدینگی مؤثر، مانع 
پرش های قیمتی بازار مس��کن 

در سال آینده
* عدم تک��رار دوره های رونق 
در س��یکل های کالس��یک بازار 
مسکن همانند سال های ۱۳۸۶ 

یا ۱۳۹۱ در سال آینده
* تقاض��ای واقع��ی همچنان 
س��هم عم��ده تقاض��ای ب��ازار 
مسکن در سال ۱۳۹۷ نسبت به 

تقاضای سوداگری
ت��ورم  افزای��ش ش��اخص   *
تولیدکننده مصالح س��اختمانی 
در ش��ش م��اه اخی��ر، محرک 
افزایش نسبی قیمت مسکن در 

سال آینده

تع��داد  مح��دود  افزای��ش   *
پروانه های س��اختمانی صادر شده 
در شهر تهران، بیانگر بهبود نسبی 
وضعیت ساخت و ساز در سال آینده

مؤسس��ه بامداد در پایان این 
گزارش، پیش بینی کرده اس��ت 
که بازار مس��کن پ��س از رکود 
س��ال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، در 
س��ال ۱۳۹۷ به ص��ورت کام��اًل 
آهسته و  محدود از رکود خارج 
شده و رش��د قیمت مسکن در 
اکثر ماه های س��ال آینده بیشتر 
 از ن��رخ ت��ورم ام��ا حداکث��ر تا
۲۵ الی ۳۰ درصد خواهد بود. 

»شش��مین  در  همچنی��ن 
چش��م انداز  س��االنه  س��مینار 

اقتص��اد ای��ران« ک��ه چن��دی 
پی��ش در مؤسس��ه »بام��داد« 
با حض��ور بی��ش از ۴۰۰ نفر از 
فع��االن اقتصادی برگزار ش��د، 
ای��ن مؤسس��ه ب��ه پیش بین��ی 
متغیره��ای کالن اقتصاد ایران 
در س��ال آینده پرداخت و نرخ 
رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ 
را به نسبت امسال کاهنده و در 

حدود ۳.۹ درصد برآورد کرد. 
اما از دیگ��ر متغیرهای کالن 
اقتصاد ایران در س��ال آینده که 
در گزارش مؤسسه »بامداد« به 

آنها اشاره شده است: 
* نرخ ت��ورم ایران در س��ال 
۱۳۹۷ به نسبت امسال افزاینده 

و ح��دود ۱۵درص��د پیش بینی 
می ش��ود. همچنین نرخ رش��د 
اقتص��ادی ای��ران در س��ال ۹۷ 
ب��ه نس��بت امس��ال کاهنده و 
در ح��دود ۳.۹ درص��د برآورد 

می شود. 
* نرخ س��ود بانکی در س��ال 
ب��ه  درص��د،  حداق��ل ۱۵   ۹۷
احتم��ال زیاد با افزایش محدود 

پیش بینی می شود. 
* ن��رخ رش��د نقدینگ��ی در 
اقتص��اد ایران در س��ال ۱۳۹۷ 
به نس��بت امس��ال افزایش��ی و 
در ح��دود ۲۵درصد پیش بینی 

می شود. 
* متوس��ط قیم��ت دالر در 
ب��ازار آزاد در س��ال ۱۳۹۷ در 
ح��دود ۵۶۵۰ تومان پیش بینی 
می ش��ود. بدیهی است این نرخ 
در ص��ورت ب��روز هرگونه تنش 
سیاس��ی، بازگش��ت برخ��ی از 
تحریم ها یا آزاد ش��دن بخشی 
از تورم س��رکوب شده سال های 
قبل، به سمت قیمت های باالتر 

حرکت خواهد کرد. 
* متوس��ط قیمت سکه طال 
در ب��ازار آزاد در س��ال ۱۳۹۷ 
در ح��دود ۱.۸۶۰.۰۰۰ توم��ان 

پیش بینی می شود. 
رک��ود  س��ال ها  از  پ��س   *
ب��ازار مس��کن، نرخ رش��د بازار 
مس��کن در سال ۱۳۹۷ در اکثر 
ماه های س��ال باالتر از نرخ تورم 
)۱۵ درصد( و کمتر از ۳۰ درصد 

پیش بینی می شود. 
* ش��اخص ب��ورس ایران در 
س��ال ۱۳۹۷ با نوس��انات زیاد 
و به صورت آهس��ته به س��مت 
کان��ال ۱۲۰ هزار واحد حرکت 

می کند. 
* قیم��ت جهان��ی اونس در 
سال ۱۳۹۷ بین کانال ۱۳۰۰ تا 
۱۵۰۰ دالر با احتمال ماندگاری 
بیش��تر در مح��دوده ۱۳۰۰ تا 
۱۴۰۰ دالر پیش بینی می شود. 
همچنین  بامداد  مؤسس��ه   *
کاهش نسبی ارزش دالر آمریکا 
در بازارهای جهانی را در س��ال 

۱۳۹۷ پیش بینی می کند. 
* در عی��ن ح��ال، افزای��ش 
و  وون  ی��وان،  ی��ورو،  نس��بی 
دالرهای غیرآمریکایی در س��ال 

۱۳۹۷ پیش بینی می شود. 
همچنین  بامداد  مؤسس��ه   *
افزای��ش احتمال��ی و مح��دود 
قیم��ت جهان��ی نف��ت و قیمت 
م��واد اولیه را در س��ال ۱۳۹۷ 

پیش بینی می کند. 

مختصات اقتصاد ایران در سال آینده به روایت مؤسسه »بامداد«
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فرصت امروز: بیشترین تورم 
در بهمن م��اه امس��ال متعلق به 
دهک اول که شامل کم درآمدها 
می شود با ۹.۲ درصد بوده است 
و کمترین تورم نیز با ۷.۷درصد 
متعلق به ده��ک دهم بوده که 

مربوط به پردرآمدهاست.
ب��ر اس��اس آنچه مرک��ز آمار 
ای��ران اعالم کرده اس��ت، نتایج 
ش��اخص قیم��ت مصرف کننده 
»کل خانواره��ای کش��ور« ب��ر 
اس��اس دهک های هزینه ای در 
بهمن ماه ۱۳۹۶ بیانگر آن است 
که بیش��ترین عدد شاخص کل 
براب��ر ۱۱۱.۶ مرب��وط به دهک 
دوم و کمتری��ن عدد ش��اخص 
ده��ک  در   ۱۱۰.۹ براب��ر  کل 
تغییر  کمتری��ن  اس��ت.  ده��م 
ماهان��ه ش��اخص کل برابر ۰.۱ 
درصد در دهک اول و بیشترین 
تغییر ماهانه ش��اخص کل برابر 
۰.۵ درص��د در دهک دهم بوده 
تغییرات  بیشترین درصد  است. 
ش��اخص در دوازده م��اه منتهی 
 به بهمن ۱۳۹۶ )تورم س��االنه( 

و  اول  ده��ک  در  درص��د   ۹.۲
کمترین نرخ ت��ورم ۷.۷ درصد 

در دهک دهم است.
قیم��ت  ش��اخص  نتای��ج 
عمده  گ��روه  در  مصرف کننده 
آش��امیدنی ها  »خوراکی ه��ا، 
اس��اس  ب��ر  دخانی��ات«  و 
دهک ه��ای هزین��ه ای در این 
ماه نش��ان دهنده آن است که 
این  بیش��ترین عدد ش��اخص 
گ��روه در بهم��ن م��اه ۱۳۹۶ 
براب��ر ۱۱۵.۹ در دهک دهم و 
کمتری��ن آن براب��ر ۱۱۴.۳ در 
دهک اول اتفاق افتاده اس��ت. 
در حالی ک��ه بیش��ترین تغیی��ر 
ماهانه ش��اخص ای��ن گروه ۰.۵ 
درصد در دهک سوم و کمترین 
تغیی��ر آن براب��ر ۰.۲ درصد در 
ده��ک دهم اس��ت. بیش��ترین 
درص��د تغییرات ش��اخص این 
گروه در دوازده م��اه منتهی به 
بهمن ماه ۱۳۹۶ )تورم س��االنه( 
۱۳.۴ درص��د در ده��ک دهم و 
کمترین نرخ تورم ۱۱.۹ درصد 

در دهک اول است.

قیم��ت  ش��اخص  نتای��ج 
مصرف کنن��ده در گ��روه عم��ده 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 
بر اساس دهک های هزینه ای در 
ای��ن م��اه بیانگ��ر آن اس��ت که 
بیش��ترین عدد ش��اخص در این 
گ��روه براب��ر ۱۰۹.۸ در ده��ک 
دهم و کمترین عدد ش��اخص در 
این گروه براب��ر ۱۰۹.۴ در دهک 
دوم اس��ت. در حالی که بیشترین 
تغییر ماهانه ش��اخص این گروه 
براب��ر ۰.۵درصد در دهک دهم و 
کمترین تغییر آن برابر ۰.۲ درصد 

کاهش در دهک اول است.  
بیش��ترین درص��د تغیی��رات 
ش��اخص این گ��روه در دوازده 
م��اه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ 
)ت��ورم س��االنه( ۷.۲ درصد در 
ده��ک اول و کمترین نرخ تورم 

۶.۶درصد در دهک دهم است.
افت 46 درصدی 

سرمایه گذاری خارجی
ام��ا آم��ار دیگری ک��ه اخیرا 
درباره شاخص های کالن اقتصاد 
ایران در س��ال جاری منتش��ر 

شده، مربوط به افت ۴۶ درصدی 
سرمایه گذاری خارجی در بخش 
صنعت، معدن و تجارت تا پایان 
پاییز امس��ال ب��وده اس��ت. بر 
اس��اس این گزارش، حجم کل 
سرمایه گذاری خارجی در بخش 
صنعت، معدن و تجارت تا پایان 
پاییز امسال معادل ۲.۷ میلیارد 
دالر ب��وده ک��ه در قیاس با رقم 
پنج میلیارد دالری مدت مشابه 
س��ال قبل با اف��ت ۴۶ درصدی 

روبه رو شده است.
ایس��نا، وضعیت  به گ��زارش 
معدن��ی  صنعت��ی،  طرح ه��ای 
و تج��اری مص��وب در هی��ات 
ب��ه  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
گون��ه ای اس��ت که تع��داد این 
طرح ها ت��ا پایان آذرماه  س��ال 
ج��اری ۵۸ م��ورد ب��وده که در 
قی��اس با ۵۲ ط��رح  مصوب در 
مدت مشابه سال گذشته با رشد 
۱۱.۵درصدی همراه شده است.

کل  حج��م  همچنی��ن 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
طرح ه��ای صنعت��ی، معدنی و 

تجاری طی ۹ ماهه سال جاری 
مع��ادل ۲.۷ میلی��ارد دالر بوده 
که نس��بت به پنج میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری خارجی صورت 
گرفت��ه در مدت مش��ابه س��ال 
قب��ل، ب��ا کاه��ش ۴۶درصدی 

روبه رو شده است.
بر اساس این گزارش، احداث 
فتوولتائیک  پن��ل  چرخه کامل 
با حج��م س��رمایه گذاری ۷۲۰ 
هزار و ۸۶۵ دالری، اس��تخراج 
مع��دن  از  بهره ب��رداری  و 
ش��اه س��لیمان عل��ی ب��ا حجم 
سرمایه گذاری ۴۶۶ هزار و ۱۵۵ 
دالری، تولید خودروی س��واری 
با حج��م س��رمایه گذاری ۲۳۲ 
هزار و ۵۵۱ دالری و عرضه انواع 
کاال و خدمات در فروشگاه های 
مجازی با حجم س��رمایه گذاری 
۱۰۲ هزار و ۵۶ دالری از جمله 
مهم تری��ن طرح ه��ای صنعتی، 
معدن��ی و تج��اری مص��وب در 
هی��ات س��رمایه گذاری خارجی 
طی ۹ ماهه س��ال ج��اری بوده 

است. 

سهم دهک های مختلف از تورم در بهمن ماه امسال

کم درآمدها 1.5 درصد بیشتر از پردرآمدها هزینه کردند

گزارش2

اقتصادجهان

گزارش صندوق بین المللی پول از افراط 
چینی ها در پس انداز

معضلی برای اقتصاد چین و جهان
نس��بت پس انداز به تولید ناخالص داخلی چین اکنون 
به ۴۶درصد رس��یده است که حدود نیمی از این پس انداز 
توسط خانوارها و نیم دیگر توسط شرکت های خصوصی و 

دولت این کشور صورت می گیرد.
چین از لحاظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی 
در رتبه س��وم جهان قرار دارد و در بین اقتصادهای بزرگ 
نیز با فاصله زیادی نس��بت به سایرین، جایگاه نخست را 
به خود اختصاص داده اس��ت. اما گاهی این سؤال مطرح 
می شود که آیا باال بودن نرخ پس انداز همواره برای اقتصاد 
یک کشور و نیز برای اقتصاد جهانی مفید است؟ به طورکلی 
می توان گفت باال رفتن نرخ پس انداز معموالً برای اقتصاد 
مفید اس��ت، به ش��رطی که از یک آستانه مشخص عبور 
نکن��د. پس انداز افراط��ی می تواند به زیان جامعه باش��د 
زی��را از یک س��و مصرف را بیش ازح��د کاهش می دهد و 
رف��اه خانوارها را پایین می آورد و از س��وی دیگر می تواند 
عاملی برای سرمایه گذاری مازاد بر نیاز باشد و به انباشت 
بدهی منجر ش��ود؛ اتفاقی که در سال های اخیر در چین 
مشاهده شده است. در مقیاس جهانی نیز پس انداز افراطی 
چینی ها مشکالتی را ایجاد کرده است. مردم چین بخش 
قابل توجهی از درآمدش��ان را پس ان��داز می کنند و میزان 
مصرف آنه��ا از کاالهای وارداتی بس��یار کمت��ر از ارزش 
صادرات کشورش��ان است. ش��اید در نگاه اول این مسئله 
برای چینی ها رضایت بخش باش��د اما اثرات منفی بر هم 
خوردن توازن اقتصاد جهانی ب��ر اثر چنین رویکردی، در 
بلندمدت به اقتصاد چین بازخواهد گش��ت و آن را دچار 
رکود یا حتی بح��ران خواهد کرد. البته مقامات اقتصادی 
چین به این خطر بالقوه پی برده اند و گام هایی را نیز برای 

مواجهه با آن برداشته اند.
چرا م��ردم چین تا این حد به پس انداز تمایل دارند؟ با 
نگاه��ی به عوامل اثرگذار بر روند افزایش نرخ پس انداز در 
چی��ن - که از اواخر دهه ۷۰ میالدی آغاز ش��د- می توان 
تشخیص داد که تغییرات جمعیتی مهم ترین عامل تمایل 

چینی ها به پس انداز افراطی بوده است.
بررسی های صندوق بین المللی پول نشان می دهد نیمی 
از رش��د نرخ پس انداز در چین طی قری��ب به چهار دهه 
اخیر ناشی از تغییرات جمعیتی بوده است. اجرای سیاست 
»تک فرزندی« در چین از سال ۱۹۷۹، نحوه بودجه بندی 
خانوارهای این کشور را دچار تغییرات اساسی کرد؛ کاهش 
تعداد فرزندان از یک طرف هزینه های خانوارها را به میزان 
قاب��ل  توجهی کاهش داد و از طرف دیگر باعث ش��د آنها 
احساس کنند بیش از گذشته به پس انداز کردن نیاز دارند 
زیرا تا قبل از اجرای سیاست تک فرزندی، مردم به فرزندان 
پرتعداد خود به عنوان پش��توانه ای برای سنین پیری خود 
نگاه می کردند و با محروم شدن از این پشتوانه، آنها چاره ای 

به جز پس انداز بیشتر پیش روی خود نمی دیدند.
از طرف��ی حرک��ت پرش��تاب چی��ن از ی��ک اقتص��اد 
کمونیس��تی به یک اقتصاد مبتنی بر بازار موجب تشدید 
نابرابری اقتصادی در این کش��ور ش��د و اثرات این مسئله 
در قالب افزایش بیش ازح��د نرخ پس انداز نمود پیدا کرد. 
وقتی شکاف درآمدی زیاد باشد، ثروتمندان معموالً نسبت 
کمت��ری از درآمد خود را به مص��رف اختصاص می دهند 
)در مدل کینزی اصطالحاً گفته می شود میل متوسط به 
مص��رف در آنها کاهش می یابد( و بخش زی��ادی از آن را 

پس انداز می کنند.
ع��الوه بر این، اصالحات اقتص��ادی در چین، مصرف و 
پس انداز را از کانال ه��ای دیگری نیز تحت تأثیر قرار داد. 
قبل از دهه ۸۰ میالدی، بخش مس��کن چین در انحصار 
دول��ت بود و م��ردم در خانه هایی زندگ��ی می کردند که 
ش��رکت های دولت��ی در اختیارش��ان گذاش��ته بودند؛ به 
عبارتی هیچ کس در چین مالک خانه ای که در آن سکونت 
داشت، نبود. با انجام اصالحات اقتصادی اما وضعیت فرق 
کرد و امروز بسیاری از مردم چین در واحدهای مسکونی 
ملکی یا اس��تیجاری زندگی می کنند. اکنون در چین نیز 
مانند بس��یاری از کش��ورهای دیگر روال خرید مسکن به 
این صورت اس��ت که افراد باید بخش��ی از مبلغ خرید را 
از پس ان��داز خود بپردازند و بخش دیگ��ر را از بانک ها وام 
بگیرند. تالش م��ردم چین برای فراهم نمودن مبلغ اولیه 
خرید مس��کن، یکی از عوامل باال رفت��ن نرخ پس انداز در 
این کش��ور پرجمعیت اس��ت. همچنی��ن کاهش مخارج 
دولت چی��ن در حوزه خدمات اجتماعی و س��المت –در 
پی اصالحات انجام ش��ده در دهه های ۸۰ و ۹۰ میالدی- 
نیز باعث ش��ده اس��ت که مردم این کش��ور برای دوران 
بازنشس��تگی و نیز برای پرداخت هزینه های سالمت خود 

نیاز بیشتری به پس انداز شخصی داشته باشند.
ام��ا چ��ه راهکارهایی ب��رای کاهش پس ان��داز افراطی 
و کمک ب��ه افزایش مصرف پی��ش روی دولت چین قرار 
دارد؟ کارشناسان صندوق بین المللی پول این سه راهکار 
کلی را به دولت چین توصیه کرده اند: افزایش نرخ مالیات 
دهک های درآمدی باال و اعمال تخفیف های مالیاتی برای 
خانوارهای دارای فرزند؛ افزایش مخارج دولت در حوزه های 
س��المت، آموزش و تأمین اجتماعی )مشخصاً حمایت از 
بازنشس��تگان( و تقویت برنامه های حمایت مالی از اقشار 

فقیر در راستای کاهش نابرابری درآمدی در جامعه.
البت��ه دولت چین برای اجرایی کردن این راهکارها نیاز 
به درآمد بیش��تری دارد که برای تأمین آن می تواند روی 
افزایش سود س��هام پرداختی از طرف شرکت های دولتی 
حس��اب کند ی��ا اینکه حتی س��هام این ش��رکت ها را به 
صندوق های تأمین اجتماعی منتقل کند. دولت چین این 
توانایی را دارد که با اتخاذ سیاست های درست، مصرف را 
در این کشور باال ببرد و درعین حال مراقب باشد که کاهش 

نرخ پس انداز بیش از حد مورد نظر رخ ندهد. 

ارتباطات

وزیر ارتباطات خبر داد
گوشی های سامسونگ بعد از عید 

رجیستر می شوند
فرصت امروز: وزی��ر ارتباطات یکی از دالیل تاخیر 
در رجیس��تری گوشی های سامسونگ را همزمانی این 
کار با آخرین روزهای س��ال عنوان کرد و از رجیستری 
گوش��ی های این برند از ۱۵ فروردین ماه سال ۹۷ خبر 

داد.
محمدجواد آذری جهرمی روز سه ش��نبه در حاشیه 
همایش »نقش فناوری اطالعات در توان افزایی بانوان« 
در جمع رس��انه ها گفت: تالش می ش��ود پس از پایان 
مرحله اجرای طرح رجیس��تری روی همه گوشی های 

وارداتی، به مرحله نگهداری و تقویت طرح ورود کنیم.
او درباره اعالم دو مدل گوشی تولیدی سامسونگ که 
دوشنبه شب مشمول طرح رجیستری شدند نیز گفت: 
اعالم این دو مدل برای پاس��خگویی به برخی ابهاماتی 

بود که عده ای ایجاد کردند.
احتم��ال  به دلی��ل  ارتباط��ات،  وزی��ر  گفت��ه  ب��ه 
سودجویی هایی به وجود آمده، پیش بینی می شد قیمت 
گوش��ی  سامس��ونگ باالتر برود و باعث شود تا درمورد 
موفقیت طرح رجیستری، فضاسازیی هایی صورت گیرد 
و به همین دلیل تصمیم گرفته شد طرح ثبت نام این 

برند به بعد از عید موکول شود.
به گزارش ایسنا،   آذری جهرمی با بیان اینکه کمیته 
ثب��ت تلفن همراه در چند روز گذش��ته تش��کیل و به 
موضوعات آن رس��یدگی شد، گفت:  با توجه به این که 
ق��رار بود  به گونه ای وارد این طرح ش��ویم که موفقیت 
آن تضمین ش��ود، طرح از نشان های تجاری که سهم 
کمتری در بازار داشتند آغاز شد و به سمت نشان های 
تج��اری بزرگ تر حرک��ت کردیم ت��ا مدیریت بهتری 
داشته باش��یم. وی با اشاره به اینکه در جلسه تشکیل 
ش��ده کمیته طرح ثب��ت تلفن هم��راه نمایندگانی از 
وزارتخانه های صنعت، ارتباطات، گمرک و ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال حضور داشتند، گفت:  در حال حاضر نشان 
تجاری سامس��ونگ س��همی نزدیک به ۵۰ درصد بازار 
را در اختی��ار دارد و ط��رح ثبت این تلفن با تاخیر آغاز 
خواهد ش��د. آذری جهرمی ادامه داد:  طرح ثبت تلفن 
هم��راه به دلیل تاخیر یک یا دو هفته ای که در یکی از 
مراحل خود با آن روبه رو شد، باعث شد ثبت این نشان 

تجاری نیز به بعد از عید موکول شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به دالیل به تاخیر افتادن ثبت 
گوشی های برند سامس��ونگ توضیح داد: نگرانی هایی 
درباره مدیریت این طرح و مش��کل نظارت به وس��یله 
شبکه نظارتی در ایام عید وجود داشت که باعث می شد 
احتمال ایجاد فضای سودجویی با آغاز این طرح پیش 

از سال نو به وجود آید.
 آذری جهرمی با اش��اره به شائبه های به وجود آمده 
در م��ورد دالیل تاخیر ثبت نش��ان سامس��ونگ افزود:  
در این شائبه ها مطرح می ش��د که وزارت ارتباطات به 
دلیل آنکه این نش��ان تج��اری از برندهای بزرگ بوده، 
در مقاب��ل آن کوتاه آمده اس��ت یا عبارتی مانند باج به 
کار می رفت. همچنین گفته می شد از آنجایی که تلفن 
همراه سامس��ونگ قصد دارد مدل جدی��دی را به بازار 
معرفی کند و عده ای نیز می خواهند که این مدل را به 
کشور وارد کنند، نسبت به ثبت این برند تاخیر ایجاده 
شده است این در حالی است که ما تحت تاثیر این فضا 
قرار نداریم و با قاطعیت و درایت و هوشمندی کار را به 

پیش خواهیم برد.
وی با بیان اینک��ه این طرح با قاطعیت ادامه خواهد 
یافت، گفت:  به دلیل جلوگیری از آس��یب دیدن مردم 
از احتمال به وجود آمدن فضای سودجویی، ثبت برند 
سامسونگ را به بعد از تعطیالت نوروز موکول کردیم و 
همزمان با ثبت این برند تلفن همراه، نشان های تجاری 
دیگری که س��هم کمتری از بازار را دارند ثبت خواهند 

شد.
او با اش��اره به نقش طرح ثبت تلفن همراه در میزان 
عایدات گم��رک و کاهش قاچاق ادامه داد:  بر اس��اس 
آخرین گزارش��ات بعد از انجام طرح رجیس��تری تلفن 
همراه آیفون تا ۶۰۰ درصد رش��د واردات در کشور رخ 
داده اس��ت، همچنین در زمینه میزان عایدات گمرک 
نیز در ۹ ماهه امس��ال تا ۱۵۰ درصد رشد اتفاق افتاده 
است که این میزان دو نیم برابر سال گذشته است و در 
صورتی که برندهای دیگر نیز به نشانه های تجاری اضافه 

شوند، این رشد بیشتر خواهد بود.
وی همچنین با بیان اینکه مسئولیت ایجاد و توسعه 
شهر هوشمند بر عهده شهرداری هاست، افزود: همزمان 
با مش��خص شدن ش��اخص های توسعه ش��هرها، باید 
مولفه های طرح هوش��مند را آغ��از کنیم چراکه اگر ما 
به سمت آن حرکت نکنیم، در رتبه بندی جهانی دچار 

مشکل خواهیم شد.
جهرمی با بی��ان اینکه ایجاد زیرس��اخت ها مباحث 
فن��اوری اطالعات و دول��ت الکترونیک��ی را با جدیت 
پیگی��ری می کنیم، ادامه داد: جلس��اتی با ش��هرداری 
تهران، شورای شهر مشهد، شهرداری و شورای شهر یزد 
برگزار ش��ده و کمیته ای شکل گرفته است و بر اساس 
شاخص های مشخص شده در آن به سمت ایجاد شهر 

هوشمند حرکت کنیم.
وزیر ارتباطات در پایان گفت: ایجاد ش��هر هوشمند 
فضای مناس��بی برای ش��کل گیری کس��ب  و کارهای 
ن��و اس��ت و به آنها کم��ک می کند که بازار مناس��بی 
داش��ته باش��ند. تالش خواهیم کرد تا در اسرع وقت با 
شهرداری ها به جمع بندی برسیم و مدل آزمایشی این 
طرح را ابتدا در مناطق آزاد اجرا کنیم تا راحت تر امکان 

پیاده سازی آن وجود داشته باشد. 
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فرصـت امروز: »امس��ال۹۷۱ هزار و 
۶۸۰ نفر وارد بازار کار ش��دند که از این 
می��ان، ۹۵۷ هزار و ۷۵۱ نفر ش��غل پیدا 
کردند و وارد بازار کار شدند، اما ۱۳ هزار 
و ۹۲۸ نفر نتوانستند شغل پیدا کنند که 
این تعداد در س��ال ۹۶ به جمعیت بیکار 

اضافه شده است.«
ای��ن تازه ترین گزارش رئیس س��ازمان 
برنام��ه و بودجه در نشس��ت خبری روز 
گذش��ته از میزان اش��تغال امس��ال بوده 
است، اما ش��اید مهم ترین بخش سخنان 
محمدباق��ر نوبخ��ت در آخرین نشس��ت 
هفتگی اش با رس��انه ها، نه درباره گزارش 
او از می��زان اش��تغال در س��ال ج��اری، 
بلکه درب��اره راهبرد دولت برای پرداخت 
یارانه ها در سال آینده بوده است؛ چنانچه 
نوبخت از ادام��ه روش پرداخت یارانه به 
منوال س��ال های قبل در س��ال ۹۷ خبر 
داد و گفت: »مردم دغدغه ای نس��بت به 
دریافت یارانه نداش��ته باشند. همه افراد 
در س��ال آین��ده یارانه می گیرن��د، مگر 
م��واردی ک��ه ثروتمندبودن آنه��ا محرز 

شود.«
س��خنگوی دولت ادام��ه داد: »مجلس 
ب��ا اص��الح روش پرداخت یاران��ه  نقدی 
و غیرنق��دی آن ط��ور ک��ه مدنظر دولت 
ب��ود، موافق��ت نک��رد، اما دس��ت دولت 
را ب��از گذاش��ت که اگر دولت خواس��ت 
اصالح��ی در آن انجام ده��د یا با همین 
روش موج��ود پرداخ��ت یارانه ها را ادامه 
ده��د. البته تصمیم دولت هم این اس��ت 
که عم��وم مردم یارانه دریافت کنند مگر 
احراز شود که کسی پردرآمد یا ثروتمند 

اس��ت که مجل��س هم در ای��ن زمینه با 
دولت هم��کاری کرد و ما ای��ن روش را 
برای س��ال آینده ادامه می دهیم و افراد 
دغدغه ای برای قطع یارانه خود نداش��ته 

باشند.«
اما تازه تری��ن گزارش نوبخ��ت درباره 
میزان اش��تغال در س��ال جاری نش��ان 
می ده��د ک��ه ابرچال��ش اقتص��اد ایران 
همچنان پابرجاس��ت و آمار جدید نشان 
می دهد که همگام با تقویت تالش دولت 
در ایجاد فرصت های ش��غلی نرخ بیکاری 
و جمعیت ورودی به بازار کار هم افزایش 
یافته اس��ت. به گفت��ه نوبخت، هم اکنون 
۳میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار در کشور 
وج��ود دارد و در س��ال جاری ۹۷۱ هزار 

نف��ر وارد بازار کار ش��ده و ۹۵۷ هزار نفر 
از آنها به اش��تغال دست یافتند. این آمار 
ب��ا توجه ب��ه ایجاد ۷۰۰ هزار ش��غل در 
سال ۹۵ توسط دولت، قابل تأمل به نظر 
می رسد به خصوص که در بازه زمانی ۸۴ 
تا ۸۶ ساالنه تنها ۶۰۰ هزار شغل توسط 

دولت وقت ایجاد شده بود. 
به گزارش اتاق تهران، براس��اس آنچه 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست 
خبری اعالم کرد، ن��رخ بیکاری در پاییز 
امس��ال، ۱۱.۹درصد ب��ود درحالی که در 
پاییز س��ال ۹۵، برابر ب��ا ۱۲.۳درصد بود 
و ۴ده��م درصد نرخ بیکاری تقلیل یافته 
است، ولی هنوز به جمعیت بیکاران اضافه 
می شود. به همین دلیل دولت قصد دارد 

برای سال آینده بیش از یک میلیون شغل 
ایجاد کند. به گفته نوبخت، نرخ بیکاری 
افراد دارای مدارک آموزش عالی در پاییز 
۹۵، ۱۹.۵درص��د و در پایی��ز س��ال ۹۶، 
۱۸.۶درصد است؛ نرخی که از نظر آقای 

سخنگو باال ارزیابی می شود. 
نوبخت همچنین گف��ت: ادعای دولت 
حل مشکل بیکاری نیس��ت بلکه ادعای 
دولت این است که روند کاهنده ای که در 
س��ال های قبل وجود داشته است اصالح 
ش��ده اس��ت. نرخ بیکاری جوانان ۱۹ تا 
۲۴سال در پاییز سال ۹۵، ۳۰.۴درصد و 
در پاییز سال ۹۶، ۲۸.۴درصد بوده است. 
به گفته نوبخت در ۹ ماه امس��ال خالص 
افرادی که وارد بازار کار شده اند، ۸۳۶ هزار 
نف��ر بوده اند که از این تعداد ۸۱۸ هزار نفر 
توانستند وارد بازار کار شوند و نرخ بیکاری 
هم حدود ۱۲.۱درصد است. این ارقام نشان 
می دهد سیاست هایی که دولت برای ایجاد 
اشتغال دنبال کرده است توانسته اثر خود 

را در بازار نشان دهد. 
ب��ا این همه، دولت یازده��م در آخرین 
ماه ه��ای کارش تک رقم��ی ک��ردن نرخ 
بی��کاری را طرح ک��رد، اما هن��وز به آن 
دس��ت نیافته اس��ت. ب��ا روی کارآمدن 
دول��ت دوازده��م، ایج��اد ی��ک میلیون 
شغل در سال در دس��تور کار دولت قرار 
گرف��ت؛ دولتی ک��ه به نظر می رس��د با 
توجه به تنگناه��ای مالی، پایداری موانع 
ج��ذب س��رمایه خارج��ی و چالش های 
ریز و درش��ت بخش خصوصی در فضای 
کس��ب وکار داخل��ی، در مب��ارزه با غول 

بیکاری تنهاست. 

دو ش��اخص مهم رش��د اقتصادی و نرخ 
بیکاری مهم ترین هدف گ��ذاری دولت در 
بودجه سال آینده است؛ اگر این دو شاخص 
رون��د رو به بهبودی را س��ال آینده تجربه 
کند، اقتصاد ایران بخش بزرگی از مشکالت 

خود را پشت سر گذاشته است. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، بودجه ه��ای 
سنواتی یکی از بخش های مهم برنامه ریزی 
اقتصاد یک کش��ور محسوب می شوند. اگر 
هدف گذاری ها در بودجه ها درست و مبتنی 
ب��ر واقعیت ه��ای موجود باش��د، می تواند 
اقتص��اد را در مس��یر توس��عه یافتگی قرار 
ده��د، اما اگر تنها اه��داف زودگذر مدنظر 
قرار بگیرد، نه تنها مش��کالت الینحل باقی 
خواهد ماند، بلکه روزمرگی در اقتصاد حاکم 

خواهد شد. 
بودجه س��ال آینده از ای��ن جهت برای 
اقتصاد ایران ویژه اس��ت. مش��کالتی مثل 
نرخ بی��کاری باال، پروژه ه��ای نیمه تمام و 
بدهی های دولت فشار را بر اقتصاد ایران باال 
برده است. اگرچه دولت هدف گذاری هایی 
مثل سپردن بخشی از پروژه های نیمه تمام 
به بخش خصوصی را در بودجه پیش بینی 
کرده و از س��ویی برای کاهش نرخ بیکاری 
طرح های اشتغال زایی در نظر گرفته شده 
اس��ت، اما آنچه موج��ب ابهام اس��ت، دو 
شاخص رش��د اقتصادی و تورم برای سال 

آینده است. 

برخی کارشناس��ان معتقدند نرخ رش��د 
اقتصادی س��ال آینده در خوشبینانه ترین 
حالت بین ۲ تا ۴درصد است، اما محمدباقر 
نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در 
این باره پیش بینی می کند که با بودجه ۹۷ 
دولت انتظار رش��د ۶درصدی را برای سال 
آین��ده دارد. بن��ا به گفت��ه نوبخت بودجه 
س��ال آینده قرار است، رشد سرمایه گذاری 
را ب��ه ۱۱.۲درصد و ن��رخ تورم را همچنان 
یک رقمی و بیکاری را حداقل به یک واحد 
درصد برساند.  نوبخت این اعداد را به اتکای 
کارنام��ه بودجه س��ال های ۹۵ و ۹۶ اعالم 
کرده اس��ت. آنطور که گزارش های دولتی 
نش��ان می دهد در س��ال ۱۳۹۵ به میزان 
۲۸۳ هزار میلیارد تومان عملکرد با رش��د 
اقتص��ادی با نفت ۱۰.۸درصد و بدون نفت 

۶.۲درصد به دست آمد. 
رشد اقتصادی مثبت تداوم خواهد 

داشت؟ 
گزارش ها نش��ان می دهد که روند نزولی 
تشکیل س��رمایه ثابت ناخالص در اقتصاد 
ایران طی یک دهه گذشته، موجب کاهش 
مستمر رشد موجودی سرمایه خالص شده 
اس��ت، به طوری که رشد موجودی سرمایه 
خالص، به عنوان عامل اصلی تعیین کننده 
رش��د اقتص��ادی در ای��ران، از میانگی��ن 
بلندم��دت ۵/۴درصد، در ح��ال حاضر به 

حدود یک درصد کاهش یافته است. 

اقتصاددانان می گویند با ادامه روند نزولی 
تشکیل س��رمایه ثابت در سال های اخیر و 
تأثیرگذاری آن بر روند تغییرات موجودی 
س��رمایه خالص کش��ور و با توجه به ثابت 
بودن تغیی��رات نه��اده کار در کوتاه مدت 
و همچنین با توجه به س��هم ناچیز عامل 
بهره وری در رشد اقتصادی ایران، دستیابی 
به نرخ رشدهای باال و پایدار در میان مدت 
بسیار نامحتمل اس��ت.  با این حال برخی 
اقتصاددانان مثل مهدی تقوی نظر دیگری 
دارند. این اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه 
طباطبایی می گوید: »در دولت تدبیر و امید 
بخش خصوصی حرکت رو به جلو داشت و 
تورم به زیر ۱۰درصد رس��ید. قدرت خرید 
مصرف کننده ها افزایش یافت و از س��ویی 

رش��د اقتصادی مثبت ش��د. مجموعه این 
تحوالت باعث شد که عده ای نیروی کار که 
بیکار ش��دند، دوباره به کار گرفته شوند و 
این به معنای افزایش برای تقاضای اقتصاد 
اس��ت.« او در رابطه ب��ا تأثیر بودجه ۹۷ بر 
رونق بخش خصوصی ه��م می گوید: »باید 
بخش های مختلف بودجه بررسی شود؛ به 
عنوان مث��ال هزینه های عمرانی دولت چه 
مقدار است و چه میزان قرار است نسبت به 
سال قبل منابع تکمیل پروژه های عمرانی 
افزایش یاب��د. اگر مناب��ع عمرانی افزایش 
پیدا کند، نش��ان دهنده ب��ه جریان افتادن 
پول بیش��تر و جذب نیروی کار اس��ت که 
موجب اش��تغال زایی و نرخ رشد اقتصادی 

خواهد شد.«

شاخص اقتصادی که سال آینده رکورد می زند

رشد اقتصادی یا ابرتورم؟ 

تازه ترین گزارش سخنگوی دولت از اشتغال 957هزار نفری در سال جاری

روش فعلی یارانه سال آینده هم ادامه دارد
دریچه

ماجرای پسر 11ساله ای که درباره 
بیت کوین کتاب نوشت

فرصـت امروز: اندرو کوری مانند همه کودکان 
کالس شش��م، در زم��ان فراغت از مدرس��ه بازی 
می کن��د و با آیفون��ش کار می کند، ام��ا برخالف 
بس��یاری دیگر از همساالن خود، او یک متخصص 

بیت کوین نیز است. 
به گزارش س��ی ان بی  س��ی، کوری نویس��نده 
کتاب »راهنمای نهایی بیت کوین« است که نسخه 
الکترونیکی آن با قیمت ۲.۹۹ دالر و نسخه کاغذی 

نیز با قیمت ۹.۹۹ دالر عرضه می شود. 
سال گذشته او دنبال فرصت های سرمایه گذاری 
به عنوان بخش��ی از برنام��ه جاه طلبانه خود برای 
کس��ب ۲۰ میلیون دالر تا ۱۴ سالگی بود تا طبق 
توافق��ش با خانواده مدرس��ه را رها کند! وی کمی 
بعد با بیت کوین آش��نا ش��د و ش��روع به خواندن 
مطال��ب مربوط و نگاه کردن ب��ه ویدئوهای موجود 
در یوتیوب از کسانی که از طریق بیت کوین درآمد 

زیادی کسب کرده بودند، کرد. 
 زمان��ی  که قیمت بیت کوین در س��ال گذش��ته 
۱۷ براب��ر افزایش یافت، جف کوری- پدر اندرو- از 
او خواست کتابی را نوشته و به فروش برساند و در 
آن نتایج تحقیقات خود را به ش��کل مفید توضیح 
دهد و مفاهیم پیچیده بیت کوین و بالک چین را تا 

حد امکان به زبانی ساده بیان کند. 
این کتاب ۵۷ صفحه دارد و فصل های آن شامل 
تاریخچ��ه بیت کوین، کی��ف پ��ول بیت کوین، ارز 
دیجیتال��ی اترتیوم و پیش��نهاد اولیه ارز دیجیتالی 
اس��ت. کوری گفت که نوشتن این کتاب سه ماه از 
وقت او را گرفته است و او برای ویرایش کتابش از 

کمک والدین خود کمک گرفته است. 
ان��درو ک��ه ۱۶ اس��ت در ب��ازار س��هام  پ��در 
س��رمایه گذاری می کند، گفت: در زمان تعطیالت 
او در اتاق خود را قفل می کرد و مش��غول نوش��تن 
می ش��د. ان��درو دارای ۰.۰۰۲۲ بیت کوین )معادل 
۲۲.۵۰ دالر( اس��ت که آن را پیش از کریس��مس 
خری��داری کرد ام��ا می گوید دیگ��ر در بیت کوین 
معامل��ه نخواهد کرد و توجه خ��ود را روی معامله 

سهام شرکت آمازون می گذارد. 
اما اندرو درباره تجربه خود می گوید: »هر کس��ی 
اگر فقط ۷۰ تا ۸۰ س��اعت وق��ت بگذارد تا درباره 
این تکنول��وژی اطالعات به دس��ت آورد، می تواند 

رمزگذاری را یاد بگیرد.«
این پسر ۱۱ س��اله که در ماساچوست آمریکا با 
پدر، م��ادر و خواهر کوچکت��رش زندگی می کند، 
ادام��ه می ده��د: کل این کت��اب به زبان س��اده و 
آس��ان ترین ش��یوه آموزشی نوشته ش��ده است و 
درک آن بس��یار آسان اس��ت. پول دیجیتالی مثل 
صندوق پستی است که فقط دارنده آن شماره اش 

را می داند. 
کوری ه��ر فصل این کت��اب را با ی��ک واقعیت 
س��رگرم کننده به پای��ان می رس��اند. در پایان هر 
فصل او می نویسد که قدرت جاری در جهان حول 
محور رمزگذاری می چرخد و پیش بینی می کند که 

۱۵۹کشور به این تکنولوژی بپیوندند. 
اندرو می گوید برای رس��یدن به ۲۰ میلیون دالر 
تا س��ه سال آینده برنامه ریزی کرده و قصد دارد از 

طریق تلفن همراه این درآمد را کسب کند. 

حملونقلهوایی
نگاهی دوباره به ویژگی های هواپیمای تازه  

سقوط  کرده
آیا ATR مناسب آسمان ایران 

نیست؟ 
حادثه تلخ س��قوط هواپیمای ATR شرکت آسمان 
ک��ه در روزهای پایانی بهمن ماه امس��ال اتفاق افتاد در 
کنار ابهام هایی که درباره علت س��قوط این هواپیما به 
وجود آورده یک سوال بس��یار مهم را نیز مطرح کرده 
است که  آیا هواپیمای ATR که به یکی از ایمن ترین 
هواپیماهای جهان مشهور است نیز امکان سقوط دارد؟ 
به گزارش ایس��نا، طبق گزارش های ابتدایی حاصل 
از کمیته بررسی سانحه، خلبان پرواز سقوط کرده تنها 
دقایقی قبل از وقوع حادثه با برج مراقبت در تماس بوده 
و هیچ گزارش��ی مبنی بر شرایط غیرعادی در هواپیما 
ارائه نکرده است، اما تنها پس از چند دقیقه این هواپیما 
با کوه برخورد کرده تا به درگذش��ت تمام سرنش��ینان 

آن منجر شود. 
اما برای این س��قوط می توان چند سناریو را در نظر 
گرفت. یکی از اصلی ترین این طرح ها مربوط به شرایط 
آب و هوای��ی می ش��ود. با توجه به اینک��ه گزارش های 
هواشناس��ی حاکی از آن اس��ت که امکان قرار گرفتن 
هواپیما در برخی ابرهای بارور وجود داش��ته، احتمال 
اینکه هواپیما در لحظه حادثه با تکانه های شدید هوایی 

مواجه شده باشد بسیار زیاد است. 
از س��وی دیگر با توجه به اینک��ه برخورد هواپیما به 
کوه از طریق قس��مت پایینی )شکم( هواپیما بوده و نه 
دماغه، نشان می دهد که خلبان در لحظات پایانی تالش 
می کرده با باالبردن ارتفاع هواپیما ش��رایط عبور از کوه 
مقابل را به وجود بیاورد، اما احتماال با توجه به کاهش 
ارتفاع حاصل از شرایط آب و هوایی امکان آن به وجود 

نیامده است. 
به گفت��ه یک کارش��ناس صنعت هوای��ی، کاپیتان 
حجت اهلل فوالد یکی از خلبانان شرکت آسمان بود و با 
همین هواپیما بیش از ۴۰۰ بار مسیر تهران – یاسوج 
را طی کرده بود. از این رو خلبان به طور دقیق به شرایط 
مس��یر واقف بوده و حتی می توان گفت که بس��یاری 
از بخش ه��ای این محور را حفظ بوده اس��ت. از این رو 
نمی توان صرفا با ادعای اش��تباه عامل انس��انی مسئله 
س��قوط را علت گذاری کرد؛ در شرایطی که می توان با 
بررسی دقیق شرایط آب و هوایی مشخص کرد که آیا 
بح��ث کاهش ناگهانی ارتفاع هواپیما در س��قوط اخیر 

اتفاق افتاده یا خیر. 
یکی دیگر از مس��ائلی که احتم��ال نقش آفرینی در 
س��قوط اخیر را داش��ته بحث اختالف فشار هوای باند 
فرودگاه یاسوج با فشار هوایی است که به خلبان اعالم 
شده است. این متغیر که سطح دقیق ارتفاع هواپیما از 
سطح زمین در فرودگاه مقصد را نشان می دهد باید به 
شکلی بسیار دقیق به خلبان اعالم شود، زیرا در صورتی 
ک��ه کوچک ترین اختالفی میان ش��رایط واقعی با آمار 
ارائه ش��ده به خلبان وجود داشته باشد، امکان به وجود 
آمدن اش��کال جدی در محاسبات تقرب و فرود وجود 
خواهد داشت. هرچند این موضوع تنها یک فرضیه است 
و تا زمان بررس��ی دقیق اطالعات جعبه سیاه نمی توان 

از آن سخن گفت. 
اما در کنار امکانات ناوبری ضعیف فرودگاه یاس��وج، 
موضوع مه��م به ورود هواپیماهای ATR به آس��مان 
ای��ران برمی گردد. این هواپیماها که از حدود ۲۲س��ال 
پی��ش یعنی در زمان مدیریت عاب��دزاده، رئیس فعلی 
سازمان هواپیمایی و مدیر وقت شرکت آسمان به ایران 
وارد شد برای سال هایی نسبتا طوالنی در آسمان ایران 
فعالیت کرد تا با س��قوط یکی از آنها فعال فعالیت دیگر 

هواپیماهای از این خانواده نیز متوقف شود. 
چنانچ��ه هواپیمایATR برای بس��یاری از مناطق 
آس��مان ایران هواپیمای مناس��بی نیست. هرچند این 
هواپیما جزو ایمن ترین هواپیماهای جهان به حس��اب 
می آی��د و بس��یاری از ایرالین ه��ای ب��زرگ و مطرح 
بین المللی برای مس��یرهای کوتاه خود از آن اس��تفاده 
می کنن��د، اما ب��ا توجه به مختصات فن��ی خاصی که 
ای��ن هواپیم��ا دارد امکان بهره  ب��ردن از آن در مناطق 
کوهس��تانی و با ارتفاع باال از سطح دریا با ریسک هایی 

همراه است. 
هواپیم��ای ATR در قیاس با مدل مش��ابه خود از 
خان��واده هواپیماهای Q400 ش��رکت بمباردیه یک 
اختالف فاحش دارد که این موضوع برای آسمان ایران 
اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. این دو هواپیما در 
صورت��ی که یکی از موتورهای خود را از دس��ت دهند 
شرایط پروازی متفاوتی دارد و در شرایطی که هواپیمای 
بمباردیه ب��ا یک موتور می تواند در ارتف��اع ۱۷ هزار و 
 ۵۰۰ پ��ا پ��رواز کند، ATR  با یک موت��ور می تواند تا
۱۱ ه��زار پا پرواز کند و این در حالی اس��ت که طبق 
اصول در نظر گرفته ش��ده در مسیر منتهی به فرودگاه 
یاسوج حداقل مجاز در مسیر فرودگاه یاسوج ۱۷ هزار پا 
و حداقل ارتفاع مجاز برای شروع تقرب، ۱۵۵۰۰ پا است 
که نشان دهنده ریسک باالی پرواز ATR در مسیرهای 
اینچنینی است که مسئولیت منع و یا محدودیت های 
عملیاتی آن، به صورت مس��تقیم با سازمان هواپیمایی 
کشوری به عنوان نهاد ناظر است، نه شرکت هواپیمایی 
بهره بردار آن.  براساس این گزارش، هیچ صحبتی مبنی 
ب��ر نقص فنی در موتور هواپیمای س��قوط کرده مطرح 
نش��ده و احتماال با توجه به اینکه خلبان هیچ گزارشی 
در این زمینه ارائه نکرده، دیگر عوامل نقش محوری در 
این حادثه داش��ته اند؛ اما با این وجود با قدرت می توان 
گفت که در صورت به وجود آمدن نقص فنی در یکی از 
موتورها ATR برای آسمان ایران هواپیمای پرریسکی 

خواهد بود. 

برخی اقتصاددانان می گویند، س��ه سال 
س��رکوب نرخ ارز و به دنب��ال آن تحوالت 
اخی��ر ب��ازار ارز، هزینه های زی��ادی برای 
کش��ور به دنبال داشته است. به گفته آنها، 
تجربه های مش��ابه چند دهه گذش��ته، در 
ماه های اخیر باز هم درباره ارز تکرار ش��ده 
است. برخی بدبینانه تر پیش بینی می کنند 
که حتی با فروکش کردن التهاب بازار، آثار 
رکودی این تغییرات نرخ ارز تا چند فصل 
آینده همچنان در بخش واقعی اقتصاد باقی 
خواهد ماند.  سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن 
جهش نرخ ارز، تجربه ای است که بارها در 
اقتصاد ایران رخ داده اس��ت. منش��أ اصلی 
این س��یکل مخرب، تورم مزم��ن اقتصاد 
ایران اس��ت. از آنجا ک��ه بیش از ۸۰درصد 
رش��د اقتصادی ایران ناش��ی از درآمد های 
نفتی است، بنابراین نوسان قیمت نفت در 
آینده تعیین کننده میزان رش��د اقتصادی 
خواهد ب��ود.  امیلیا قربان��ی، اقتصاددان و 
دارای دکترای کارآفرینی معتقد است بیش 

از ۸۰درصد رش��د اقتصادی ایران ناشی از 
درآمد های نفتی اس��ت، بنابراین نوس��ان 
قیمت نفت در آینده نقش تعیین کننده ای 

در میزان رشد اقتصادی خواهد داشت. 
او می گوید: »اگر قیمت نفت افزایش پیدا 
کند، طبق پیش بینی بانک جهانی اقتصاد 
ایران با رشد حدود ۴درصد روبه رو خواهد 
شد.« این کارشناس اقتصادی در عین حال 
می گوید: »اگر سیاست های دولت در جهت 
مهار تورم ادامه پیدا کند، همانگونه که تورم 
یک رقمی شده اس��ت، با ابر تورمی مواجه 

نخواهد بود.«
قربانی درباره تغییر قیمت ارز بر اقتصاد 
ه��م می گوید: »البته نوس��ان قیمت ارز بر 
بخش های مختل��ف اقتصادی به خصوص 
بخش های تولیدی که تولید آنها بستگی به 
واردات مواد اولیه دارد، تأثیر دارد، اما ادامه 
آن موجب بی ثباتی بخش تولید می ش��ود، 
لذا دولت باید برای این موضوع تدبیر الزم 

را بیندیشد.« 

ارز؛ پاشنه آشیل اقتصاد

چهار شنبه
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فرصت امـروز: بانک مرکزی درحالی 
از ۲۸ بهمن ماه با ارائه بس��ته سیاس��تی 
برای کنترل بازار ارز از طرح اوراق گواهی 
۲۰درصد در ش��بکه بانکی رونمایی کرد 
که انتش��ار این اوراق به دلیل هزینه های 
تحمیلی آن، موجب نگرانی بانک ها شد، 
اما رئیس کل بان��ک مرکزی در ادامه به 
بانک ه��ا اطمینان داد ک��ه بانک مرکزی 
هزینه های ناش��ی از اج��رای این طرح را 

تقبل می کند. 
اما انتش��ار اوراق گواهی سپرده چگونه 
باعث زیان برای بانک ها ش��د؟ در پاسخ 
بای��د گف��ت از آنجا ک��ه ای��ن اوراق در 
عمل تفاوتی با حس��اب سپرده ۱۵درصد 
نداش��ته و حت��ی س��ود آن ۵ درصد نیز 
باالت��ر اس��ت، بانک مرک��زی آن را برای 
ایج��اد جذابیت و کش��اندن نقدینگی به 
سمت بازار پول تعیین کرد تا بتواند بازار 
ارز را کنت��رل کند. اما ب��ا توجه به اینکه 
سود ۲۰درصد برای سپرده ۲درصد باالتر 
از نرخ س��ود تسهیالت ۱۸درصدی است 
که اکنون بانک ها دریافت می کنند خود 
به طور طبیعی موج��ب ایجاد زیان برای 
آنها می ش��ود. ب��ه عبارت دیگ��ر، فروش 
۱۰۰هزار میلیاردی اوراق گواهی سپرده 
با س��ود ۲۰درص��د تاکنون ب��ا توجه به 
اختالف ۵درصدی که با سود حساب های 
س��پرده م��دت دار دارد، ۵۰۰۰ میلیارد 
توم��ان ضرر ب��رای بانک ها ایج��اد کرده 
است. در حالی این رقم می تواند تا پایان 
دوره انتش��ار گواهی سپرده تشدید شود 
که هنوز مش��خص نیست قرار است این 

زیان چگونه تأمین و جبران شود. 
به گزارش ایس��نا، اختالف حدود ۳ تا 
۵درصدی بین سود سپرده و تسهیالت و 
باالتر بودن سود وام های بانکی موضوعی 
مش��خص و معمول است که سال هاست 
در شبکه بانکی وجود دارد، چراکه منبع 
اصلی تأمین مال��ی و هزینه های بانک ها، 
سود ناشی از تس��هیالت است که عمده 
آن ص��رف پرداخ��ت س��ود س��پرده به 
مشتریان و همچنین تأمین بخشی دیگر 

از هزینه های بانک ها می شود. 
در حال حاضر س��ود سپرده ۱۵درصد 
و تس��هیالت ۱۸درصد است، ولی با این 
حال همواره مدیران نظ��ام بانکی تأکید 
دارند با توجه به هزینه های دیگر بانک ها 
و اینک��ه منب��ع درآمدی دیگ��ر از جمله 
کارمزده��ا نق��ش اثرگ��ذاری در افزایش 
درآمد آنها ندارد، درنتیجه سود تسهیالت 
فعلی نمی تواند پاس��خگوی همین س��ود 
۱۵درص��دی س��پرده باش��د. از ای��ن رو 
مدت هاس��ت با وجود پافش��اری هایی که 
برای کاهش نرخ س��ود بانکی وجود دارد 
تاکنون ش��بکه بانکی به دلیل هزینه های 

موجود زیربار این جریان نرفته است. 
 اما در همین ش��رایط بان��ک مرکزی 
برای حل مش��کلی که در بازار ارز ایجاد 

ش��د و نوسانی که ظاهرا دیگر کنترلی بر 
آن وجود نداش��ت، دس��ت به اقدامی زد 
که بتواند فضای ش��بکه بانک��ی را برای 
س��رمایه گذاری جذاب ک��رده و مردم به 
جای اینکه پ��ول خود را به بازار ارز برده 
یا از س��پرده ها کم کرده و به این سمت 
حرکت کند، در خود بانک ها باقی بماند. 
بر این اساس انتشار اوراق گواهی سپرده 
با س��ود ۲۰درصد را در دس��تور کار قرار 
داد و از ۲۸ بهمن م��اه آغاز ش��ده و تا دو 

هفته ادامه خواهد داشت. 
در مدت گذش��ته شواهد نشان داد که 
اس��تقبال خوبی از انتشار گواهی سپرده 
ش��ده چراکه به هر حال سودی ۵درصد 
باالتر از حس��اب س��پرده بانکی دارد و از 
سوی دیگر ریس��ک بازار ارز را به همراه 
نخواهد داشت، ولی مسئله اینجاست که 
عمده خرید اوراق به جابه جایی حساب ها 
برمی گردد، یعنی س��پرده های ۱۵درصد 
بس��ته ش��د و اوراق ۲۰درصد خریداری 
ش��ده و منبع جدید به طور قابل توجهی 
وارد نظام بانکی نش��ده اس��ت که بتواند 
با جذب منابع جدی��د فرصتی تازه برای 

سرمایه گذاری بانک ها فراهم کند. 
در ای��ن حال��ت آماری ک��ه رئیس کل 
بانک مرکزی از انتش��ار اوراق اعالم کرد 
قابل تأمل اس��ت به ط��وری که وی خبر 
داده در هفته ابتدایی انتشار اوراق حدود 

۱۰۱ه��زار میلی��ارد تومان ف��روش رفته 
است. 

ام��ا نکت��ه مهم ت��ر در جریان انتش��ار 
اوراق ب��ه زیانی که متوجه بانک هاس��ت 
برمی گردد. در حال حاض��ر بانک ها باید 
ب��رای ۱۰۱ه��زار میلیارد توم��ان اوراق 
منتشر شده با س��ود ۲۰ درصد در پایان 
س��ال در مجموع ۲۰هزار میلیارد تومان 
سود بپردازد که این رقم برای سپرده های 
۱۵درصدی فعلی به حدود ۱۵هزار تومان 

می رسد و اختالف ۵۰۰۰میلیاردی ایجاد 
می کند که این اختالف تا پایان انتش��ار 
اوراق به ط��ور حتم تا دو براب��ر می تواند 
افزای��ش پیدا کند، چراک��ه در هفته دوم 
استقبال از اوراق بیشتر شده و اگر فرض 
را ب��ر این بگذاری��م که به ان��دازه هفته 
اول و ح��دود ۱۰۰هزارمیلی��ارد توم��ان 
دیگر ف��روش برود، آن��گاه در مجموع به 
۲۰۰هزار میلیارد تومان دیگر می رسد که 
سود ساالنه آن نزدیک به ۴۰هزار میلیارد 
تومان است، درحالی که برای سپرده های 
۱۵درصد این رقم ۳۰هزار میلیارد تومان 
خواه��د ب��ود و در این ش��رایط اختالف 
زیان بین س��ود ۱۵ و ۲۰درصدی حدود 

۱۰هزار میلیارد تومان است. 
ای��ن ارقام در حالی ثبت می ش��ود که 
بانک ه��ا در ابتدای انتش��ار اوراق گواهی 
۲۰درصدی نسبت به زیان ها و هزینه های 
ناش��ی از آن ابزار نگرانی ک��رده و گفته 
بودند سود تس��هیالت ۱۸درصد هیچ گاه 
پاسخگوی سودهای جدید سپرده نیست. 
با این حال رئیس کل بانک مرکزی اعالم 
کرده که جای نگرانی نبوده و اگر بانک ها 
دچار هزینه یا زیانی شوند بانک مرکزی 

آن را جبران خواهد کرد. 
اکنون این س��ؤال مطرح است با زیانی 
که پیش بینی می ش��ود ح��دود ۱۰هزار 
میلیارد تومان باشد، برنامه بانک مرکزی 
و ش��خص رئیس کل که وعده جبران آن 
را داده چیست و قرار است، از کدام محل 

این رقم تأمین شود؟ 
این در حالی اس��ت که قابل پیش بینی 
خواهد بود اگر بانک ها نتوانند هزینه های 
خود را برای پرداخت س��ود ۲۰درصدی 
جب��ران کنند، ممکن اس��ت به س��مت 
افزایش نرخ سود تس��هیالت پیش رفته 
ی��ا برای دریافت س��ود باالتر به بازارهای 
س��رمایه گذاری وارد ش��وند، با این حال 
اکنون هیچ پاس��خ مشخصی برای تأمین 

زیان موجود بانک ها وجود ندارد. 

وعده مبهم رئیس کل بانک مرکزی برای جبران زیان چند هزار میلیاردی بانک ها

آقای رئیس کل به وعده اش عمل می کند؟  مدیر اداره انطباق بانک مرکزی اعالم کرد
آخرین مهلت اجرای کنترل 

ریسک در بانک ها
اب��الغ  از  مرک��زی  بان��ک  انطب��اق  اداره  مدی��ر 
دس��تورالعمل تطبیق و ریس��ک ERM به بانک ها 
خبر داد و گفت: بانک ها تا اواخر فروردین ماه س��ال 

آینده مهلت پیاده سازی آن را دارند. 
به گزارش »فرصت امروز« به نقل از پژوهش��کده 
پولی و بانکی، فردوس زارع در همایش اس��تراتژی 
ریس��ک، در بیان مفهوم ERM در حوزه ریس��ک 
و تطبیق، مفه��وم عام تطبیق را مورد اش��اره قرار 
داد و با اش��اره به تفاوت اولویت ها در محتوا، گفت: 
بر اس��اس رویکرد سنتی، مدیران ریسک و تطبیق 
ادبی��ات مش��ترکی ندارن��د. در واقع ب��ا مراجعه به 
مس��تندات موجود، در ارتباط با تطبیق، حسابرس 
عملکرد خاصی را مشاهده نمی کند، اما حقوقدانان 
با توج��ه به محتوای حقوقی ب��ه قوانین و مقررات 

تأکید می کنند. 
زارع، س��ند ۲۰۰۵ کمیت��ه ب��ال را مورد اش��اره 
قرار داد که ریس��ک تطبی��ق را تعریف می کند و از 
زیان های مالی و غیر مالی صحبت به میان می آورد. 
مدیر اداره انطباق بانک مرکزی با اشاره به مطرح 
ب��ودن ریس��ک های غیرمالی با پیامده��ای مالی در 
تطبیق، یادآور ش��د: کمیته بال در اصالحیه س��ند 
۲۰۱۵، اص��ل نه��م را ب��ه بحث تطبی��ق اختصاص 
می دهد، در ح��وزه بانکی و نظ��ارت بانکی، تطبیق 
در کنترل ه��ای داخلی ق��رار داد و الیه های دفاعی 

کالسیک بر این محور است. 
وی به طرح س��ند حوزه ERM در س��ال ۲۰۱۷ 
اش��اره کرد که با رویکردهای بال کمی تفاوت دارد، 
بسیار فراتر از اس��تانداردهای بال حرکت می کند و 
اعتقاد دارد که از صدر تا ذیل س��طوح مدیریتی باید 

کل ساختار ERM را مدنظر قرار دهد. 
به گفته وی، این مس��ئله در قال��ب بحث تطبیق 
و ریس��ک در حال انجام اس��ت، اما به صورت خاص 
دربحث تطبیق بانک مرکزی دو نقش را ایفا می کند. 
زارع، به ابالغ دستورالعمل مزبور به بانک ها اشاره 
کرد ک��ه به موجب آن بانک ها تا اواخر فروردین ماه 

سال آینده مهلت پیاده سازی آن را دارند. 
ب��ه گفته مدیر اداره انطباق بانک مرکزی، با توجه 
به اولویت های موجود ریس��ک، سامانه های خارجی 
در حال پیاده س��ازی هستند تا قادر به پوشش بحث 

تحریم باشیم. 
اهمیت استراتژی ریسک

همچنین در ادامه ای��ن همایش، محمدرضا فرخ، 
در بی��ان اهمیت اس��تراتژی ریس��ک عن��وان کرد: 
تعیی��ن، اندازه گیری، مش��اهده و کنترل ریس��ک ها 
فرآین��د مدیری��ت ریس��ک را تش��کیل می دهند و 
هدف اصلی مدیریت ریس��ک در هر س��ازمان، ارائه 
بهترین عملکرد و بهینه س��ازی اس��تفاده از سرمایه 
و به حداکثر رس��اندن ارزش دارایی های سهامداران 
است که با استفاده از تدابیر مناسب و راهکارهای به 
موقع، ریسک های اساسی از جمله ریسک اعتباری، 
ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش می دهند. 

وی ادام��ه داد: بهره گیری از تجارب بین المللی در 
مدیریت ریسک بانک ها، امری ضروری بنظر می رسد 
و ش��رکت ثامن ارتباط عصر با توجه به انتخاب این 
راهبرد، با استفاده از س��ابقه طوالنی موفق خود در 
بومی س��ازی س��امانه های ش��رکت های بین المللی، 
اقدام به ارائه س��امانه های مدیریت ریسک، انطباق و 
خزانه داری از شرکت Finastra بوده است. فرصتی 
که توس��ط ش��رکت ثامن ارتباط عصر فراهم شده، 
می تواند منجر به اعتالی دانش مدیریت ریس��ک در 

سطح نظام مالی و بانکی کشور شود. 
سند اشتهای ریسک در بانک ها

در ادامه این همایش نیز مدیر ریس��ک بانک ملت 
به تش��ریح سند اشتهای ریسک در بانک ها پرداخت 
و ظرفی��ت ریس��ک بانک ها را حداکث��ر توان تحمل 

بانک ها از ریسک عنوان کرد. 
رضا یاری فرد عنوان کرد: س��ند اش��تهای ریسک 
ش��امل س��ه بعد اقتصادی، بازده و سرمایه و ریسک 
اس��ت که نرخ بهره، ن��رخ ارز، نرخ ت��ورم، وضعیت 
نقدینگ��ی و تولی��د ناخالص داخل��ی از اجزای بعد 
اقتصادی، ارزش در معرض ریس��ک، ریسک تمرکز، 
هزینه ریس��ک، رتبه بندی داخلی زیان مورد انتظار، 
کیفیت ذخایر و محدودیت های ریسک از اجزای بعد 
ریسک و دارایی های موزون ش��ده به ریسک، بازده 
حقوق صاحبان س��هام، کیفیت س��ود، سود قبل از 
کسر مالیات، س��رمایه اقتصادی و شاخص های رشد 

سازمان از اجزای بعد بازده و سرمایه هستند. 
ب��ه گفت��ه وی، س��ند اش��تهای ریس��ک درواقع 
ترجمه ای از بودجه است که بایستی تحویل مدیریت 
مالی بانک ش��ود، این سند پنج ساله تهیه می شود و 
به موجب آن اطالعاتی از وجود ریسک در بودجه را 

به هیأت مدیره بانک ارائه می دهد. 
همچنین در ادامه ای��ن همایش، مدیر کل بخش 
ریس��ک بان��ک خاورمیانه ب��ه برنامه ای��ن بانک در 
اس��تفاده از پروژه ه��ای مدیریت ریس��ک به صورت 
نرم افزاری اش��اره کرد که درمسیر اجرای آن، بانک 

با چالش های بسیاری مواجه است. 
مرتض��ی بین��ا یک��ی از چالش ها را جم��ع آوری 
اطالع��ات به وی��ژه در واحد اعتبارات ن��ام برد و به 
عن��وان یک مدیر ریس��ک عنوان کرد که محاس��به 

اطالعات به راحتی صورت نمی پذیرد. 
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بانکنامه

پس از دالر
 خرید و فروش سکه هم

متوقف شد! 
برای سومین روز متوالی در بازار آزاد، خرید انواع ارز 
ب��ه ویژه دالر با دش��واری همراه ش��ده و در اکثر موارد 
خریداران این بازار ناکام می مانند. نکته جالب تر اینکه از 
روز سه شنبه خبر از کم شدن عرضه انواع سکه و متوقف 

شدن خرید و فروش آن داده می شود. 
صحبت با برخی صرافی ها گویای آن است که روز 
سه ش��نبه هم مانند روز دوشنبه، در بازار آزاد فروش 
دالر متوقف است، چراکه از سوی بانک مرکزی ارزی 
برای عرضه به این واحدها تخصیص داده نشده است. 
همچنی��ن امکان خرید ی��ورو نیز در بازار بس��یار 
محدود است. البته با این وجود سایت اتحادیه طال و 
جواهر که روز دوش��نبه از اعالم نرخ دالر سر باز زده 
بود، دی��روز برای آن قیم��ت ۴۴۷۶ تومانی را اعالم 

کرده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۴۷۶دالر آمریکا

۵.۴۵۶یورو اروپا

۶.۸۷۷پوند انگلیس

۱.۳۳۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۴۸.۰۰۰مثقال طال

۱۴۹.۶۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۵۰۳.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵۴۲.۰۰۰سکه طرح جدید

۷۵۷.۰۰۰نیم سکه

۴۸۰.۰۰۰ربع سکه

۳۱۲.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: 
تقاضاهای واقعی ارز توس��ط صرافی های 
منتخب بانکی و مجاز متناسب با شرایط 
بازار پوشش داده می شود، لذا متقاضیان 
ارز از مراجع��ه ب��ه دالالن و س��وداگران 
پرهی��ز کنند.  به گ��زارش روابط عمومی 
بانک مرک��زی، مدیر اداره ص��ادرات این 
بانک با تش��ریح وضعیت کنونی بازار ارز 
گفت: پیرو تمهیدات اتخاذ شده، شاخص 
ارزی از تاری��خ ۲۴ بهمن تاکنون از میانه 
کان��ال ۴۹.۰۰۰ ری��ال به انته��ای کانال 

۴۴.۰۰۰ ریال کاهش یافته است. 
صمد کریمی تأکید کرد: بررس��ی های 
میدان��ی بانک مرکزی نی��ز حاکی از آن 
اس��ت که با توجه به تأمین ارز اسکناس 
دالر آمری��کا، ی��ورو و حواله ه��ای ارزی، 
صرافی ه��ای منتخب بانکی و صرافی های 
مجاز نسبت به پوش��ش تقاضاهای ارزی 
اق��دام کرده ان��د. در این خص��وص الزم 
ب��ه توضیح اس��ت که صرافی ه��ای مجاز 
خری��دار ارز می توانن��د روزانه تا س��قف 
۱۰۰هزار دالر آمریکا و ۱۰۰هزار یورو به 
صورت اس��کناس از صرافی های منتخب 
بانک��ی خریداری و نس��بت به فروش آن 
به متقاضی��ان اقدام کنن��د. ضمن اینکه 
آنه��ا می توانن��د در ص��ورت ف��روش به 
موقع، نس��بت به خرید بخش های بعدی 

۱۰۰هزار تایی اس��عار مزبور و تزریق در 
بازار ارز کشور اقدام کنند. 

صرافی ه��ای  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
منتخب بانکی نسبت به فروش اسکناس 
خ��رد دالر آمری��کا و ی��ورو به اش��خاص 
حقیقی و حقوقی ط��ی روزهای کاری از 
س��اعت ۱۱ تا ۱۶ اقدام می کنند، از این 
رو خانواره��ا و صاحبان کس��ب وکار نیز 
می توانند جه��ت تأمین نیازه��ای ارزی 
واقعی و مس��افرتی خود ب��ه صرافی های 

منتخب بانکی مراجعه کنند. 
مدی��ر اداره ص��ادرات بان��ک مرک��زی 
تصری��ح ک��رد: در ح��ال حاض��ر تم��ام 
تقاضاهای واقعی ارز توس��ط صرافی های 
منتخب بانکی و مجاز متناسب با شرایط 
بازار پوش��ش داده می شوند، از این رو به 
منظور پایداری ثبات در بازار ارز کش��ور، 
ضرورت دارد اش��خاص حقیقی و حقوقی 
برای تأمین ارز خ��ود مطابق با »مقررات 
ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها« فقط به 
صرافی های مج��از فوق الذکر مراجعه و از 
تأمین ارز به واس��طه دالالن و سوداگران 
ارزی پرهی��ز کنند، چرا ک��ه خرید ارز از 
دالالن ارزی و اشخاص حقیقی و حقوقی 
غیرمج��از به منزله قاچاق ارز محس��وب 
شده، دارای ریسک باالیی است و برابر با 

مقررات با آنان برخورد خواهد شد. 

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اعالم کرد

متقاضیان ارز به دالالن مراجعه نکنند

چهار شنبه
9 اسفند 1396

شماره 1014
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فرصت امروز: ای��ن روزها حال و روز 
بورس تهران خوب نیس��ت و سایه اوراق 
گواهی س��پرده بر بازار س��رمایه کماکان 
باقی اس��ت؛ در واقع، بان��ک مرکزی در 
هفته گذشته و از ۲۸ بهمن ماه همزمان با 
نوسان نرخ ارز و نزدیک شدن قیمت دالر 
به کانال ۵۰۰۰تومانی از بسته ای رونمایی 
کرد و براساس آن، بانک ها گواهی سپرده 
ریالی به پش��توانه ارز با سود سپرده های 
بانکی تا ۲۰درصد منتش��ر کردند. همین 
اقدام به گفته بس��یاری از اقتصاددانان و 
کارشناسان، باعث خروج نقدینگی از بازار 
سرمایه به سمت بازار پول و رکود نسبی 

در معامالت بورس و فرابورس شد. 
ب��ر همی��ن من��وال، روز گذش��ته نیز 
معامله گ��ران بورس تهران ش��اهد روزی 
کم رمق همچون روزهای گذش��ته بودند 
و ش��اخص کل پس از ف��راز و فرودهایی 
 ۲.۳۵واح��د رش��د ک��رد و در ایس��تگاه

۹۸ هزار و ۱۰۰واحدی ایستاد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، در معام��الت روز 
گذش��ته بورس ۹۴۷میلیون س��هم، حق 
تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش یک هزار 
و ۹۲۱ میلی��ارد ری��ال در ۶۵ ه��زار و 

۴۸۹نوبت خرید و فروش شد. 
ب��ازار  اصل��ی  ش��اخص های  بررس��ی 

سرمایه نش��ان می دهد ش��اخص قیمت 
)وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش سهام 
شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص 
می گ��ذارد کمتر از یک واحد و ش��اخص 
کل )ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن 
هم��ه ش��رکت های ب��زرگ و کوچک در 
محاسبه ش��اخص کل، یکس��ان در نظر 

گرفته می شود، ۱۴ واحد باال رفت. 
ش��اخص قیمت )هم وزن( ک��ه بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس است، ۱۰ واحد 
و شاخص آزاد شناور که بیانگر آن بخش 
از سهام شرکت هاست که قابل معامله در 

بورس باشد، ۱۱۰ واحد رشد کرد. 
ش��اخص بازار اول که به ش��رکت هایی 

اختص��اص دارد ک��ه از نظ��ر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد س��هام آزاد ش��ناور 
ش��رایط بهتری دارن��د ۴۵ واحد افزایش 
 یاف��ت، ام��ا ش��اخص ب��ازار دوم بورس

۲۲۲ واحد پایین کشید. 
گروه خودرو در معامالت روز گذش��ته 
 صدرنش��ین بورس ش��د. در ای��ن گروه

 ۲۶۹ ارزش  ب��ه  س��هم  میلی��ون   ۲۱۸
میلی��ارد ری��ال داد و س��تد ش��د.  گروه 
فلزات اساس��ی ب��ه ارزش ۱۹۳ میلیارد 
ری��ال و فرآورده ه��ای نفت��ی ب��ه ارزش 
۱۴۹ میلیارد ری��ال جایگاه های بعدی را 
ب��ه خود اختص��اص داد.  در رده چهارم، 
گ��روه ش��یمیایی با معامالت��ی به ارزش 
۱۱۹ میلی��ارد ریال ج��ای گرفت.  گروه 

کانی های فل��زی با معامالت��ی به ارزش 
۱۰۲میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود 
ک��رد.  در معام��الت روز گذش��ته، فوالد 
)فوالد مبارکه(، فخوز )فوالد خوزس��تان( 
و همراه )ارتباطات سیار( بیشترین تأثیر 
مثبت را داش��تند، اما شپنا )پاالیش نفت 
اصفهان(، ف��ارس )هلدینگ خلیج فارس( 
و ش��تران )پاالیش نفت ته��ران( دارای 

بیشترین تأثیر منفی بودند. 
آیفکس در مسیر کاهش

ش��اخص فرابورس )آیفک��س( نیز در 
معام��الت روز سه ش��نبه دو واح��د افت 
ک��رد و در جایگاه یک هزار و ۹۱ واحدی 

ایستاد. 
در ای��ن معامالت، ۲۳۸ میلیون س��هم 
 و اوراق به��ادار ب��ه ارزش ی��ک ه��زار و
۴۳۷ میلی��ارد ری��ال در ۳۱ ه��زار نوبت 

معامله شد. 
نمادهای مارون )پتروش��یمی مارون(، 
زاگ��رس )پتروش��یمی زاگ��رس( و کوثر 
)بیمه کوث��ر( در معامالت روز گذش��ته 
از بیش��ترین تأثی��ر منف��ی بر ش��اخص 
برخ��وردار بودند. در مقابل دماوند )تولید 
برق دماوند(، بساما )بیمه سامان( و بپاس 
)بیمه پاسارگاد( بیشترین تأثیر مثبت را 
داشته و مانع افت بیشتر شاخص شدند. 

روز های کم رمق بورس با انتشار اوراق گواهی سپرده

شاخص بورس در ایستگاه استراحت
دریچه

کارشناس بازار سرمایه پاسخ داد
چرا شرکت ها تمایلی برای 

بورسی نشدن ندارند؟ 
ش��رکت بورس در ابتدای سال ۱۳۹۶ اعالم کرده 
بود که امسال ۱۵ تا ۲۰ شرکت را بورسی می کند، اما 
تاکنون که کمتر از یک ماه به پایان سال ۱۳۹۶ مانده 
نصف این آمار نیز محقق نشده است یک کارشناس 
بازار س��رمایه معتقد اس��ت این موضوع بیش��تر به 
دلیل عدم تمایل بورسی ش��دن خود شرکت هاست.  
فردین آقابزرگی در گفت وگو با ایس��نا، درباره تعداد 
شرکت هایی که در سال ۱۳۹۶ بورسی شدند، گفت: 
روند بورسی ش��دن ش��رکت ها روندی پذیرفته شده 
است، اما درباره تعداد عرضه های اولیه باید بگویم با 
اینکه هدف گذاری ها برای عرضه های اولیه در بورس 
تهران تحقق نیافت، یکی از دالیل دس��ت نیافتن به 
این هدف، عدم جدی بودن س��هامداران شرکت های 
متقاض��ی اس��ت.  وی تأکید ک��رد: از دی��دگاه من 
خواست خود سهامداران شرکت ها بیشتر تأثیرگذار 
ب��وده تا عرضه های اولیه صورت نگیرد. ش��رکت ها و 
سهامداران آنها باید برای ورود به بازار سرمایه جدی 
باش��ند من در هیأت پذیرش از نزدیک می بینم که 
این جدیت برای شرکت ها وجود ندارد. نمی خواهیم 
مقص��ر تعیین کنیم، اما اگر قصوری بوده از س��مت 

شرکت ها صورت پذیرفته است. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه درباره کاهش زمان 
تس��ویه معامالت در بورس و فراب��ورس گفت: نظام 
معامالتی سیس��تم بانکی ما در ۱۵ تا ۲۰ سال پیش 
تس��ویه وجوه اش ۴۸ تا ۷۲ س��اعته انجام می ش��د 
چراکه به صورت نقدی پول ها را جابه جا می کردند. 
آقابزرگ��ی ادام��ه داد: ام��ا در ح��ال حاضر چون 
جابه ج��ا کردن پول آنالین ش��ده، انتظار می رود که 
مدت تس��ویه وجوه کاهش پیدا کند. در حال حاضر 
در اکثر کشورها تسویه پایاپای در کمتر جایی حتی 
۲۴س��اعته اس��ت. ش��رایط برای ما ایجاب کرد که 
مدت زمان تس��ویه وجوه را کوتاه کنیم، اما این اقدام 
ب��ه یکباره ص��ورت نگیرد.  وی درباره بودجه س��ال 
۱۳۹۷ نیز گفت: ابهامات ناشی از بودجه سال ۱۳۹۷ 
و احتمال تحقق نیافتن دولت امکان دارد مش��کالتی 
را در نظام اقتصادی کش��ور و بازار سرمایه به وجود 
آورد. در حال حاضر دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
به س��ازمان ها و نهادها بدهی دارد و این مقدار باید 
پرداخت ش��ود.  این کارش��ناس بازار سرمایه گفت: 
بدون در اختیار داش��تن امکانات تبادل ارزی و ورود 
سرمایه گذار خارجی، مادامی که دولت بخواهد تورم 
را در همین س��طح حفظ کند، ش��رایط بد عمیق تر 

خواهد شد. 
وی درباره تصمیم افزایش سود سپرده های بانکی 
در کوتاه مدت گفت: تصمی��م دولت و بانک مرکزی 
در خصوص افزایش سود سپرده بانکی ولو در مقطع 
کوت��اه، بالذات��ه بی ثبات��ی در تصمیم��ات اقتصادی 
اس��ت و انتظار می رفت در جه��ت کاهش نرخ تورم 
و در ادام��ه سیاس��ت های انقباضی دول��ت کماکان 
نرخ های ۱۵درصد برای س��پرده های بلندمدت ادامه 
داش��ته باش��د.  آقابزرگی ادامه داد: س��پرده گذاران 
۱۵درصدی که پیش��تر اقدام به افتتاح حساب کرده 
بودند با ش��رایط جدید مغبون واقع خواهند ش��د و 
در مقابل منابع زیادی از س��پرده های کوتاه مدت به 
سوی گواهی های س��پرده ۲۰درصد گسیل خواهند 
ش��د و احتماال پول در جریان سفته بازی در بازار ارز 
با حداقل ممکن صرف خرید این گواهی ها می شود. 
درحالی ک��ه نرخ ت��ورم در بودج��ه تک رقمی قید 
شده است، وقتی دو برابر آن به سپرده گذار پرداخت 
ش��ود به این معنی اس��ت که یا نرخ تورم اعالم شده 
»صوری اس��ت« و یا با آزمون و خطا قصد دارند نرخ 
موثر بهره را کشف کنند. این نرخ جدید )۲۰درصد( 
زمانی اعالم شده است که کمیسیون برنامه و بودجه 
مجل��س قیمت دالر را در بودجه ۱۳۹۷ از ۳۵۰۰ به 

۴۱۰۰ تومان افزایش داده است. 

عمان، روز پنجشنبه میزبان فیاس 
خواهد بود

کش��ور عم��ان میزبان هفت��اد و هفتمین جلس��ه 
فدراس��یون بورس های اروپایی-آس��یایی )فیاس( در 

نخستین روز از ماه مارس خواهد بود. 
ب��ه گزارش س��نا، در نخس��تین روز از م��اه مارس 
)۱۰اس��فندماه س��ال ج��اری( مرکز نمایش��گاه ها و 
همایش ه��ای العرف��ان در مس��قط، میزب��ان مدیران 

بورس های آسیایی و اروپایی خواهد بود. 
ش��رکت کنندگان در این دوره فی��اس، درخصوص 
فعالیت ه��ای اخی��ر بورس ه��ای اروپایی-آس��یایی و 
اهداف اجراش��ده در بازه زمانی یک ساله به تبادل  نظر 
می پردازن��د.  ارتقای جایگاه انجم��ن از طریق احقاق 
اهداف برنامه ریزی شده و افزایش همکاری میان اعضا 
و تبادل تجربیات درخصوص موضوعات مرتبط با منافع 
متقابل، مهم ترین موضوع ای��ن دوره از اجالس فیاس 
است.  بررسی نتایج کارگروه های مختلف و پیشنهادات 
و تصمیمات مرتبط با توسعه تجاری از دیگر موضوعات 
ای��ن دوره خواهد بود.  احم��د صالح آل مرحون، مدیر 
بورس مسقط، در حال حاضر نایب رئیس فیاس است. 
بر این اس��اس، بورس تهران، شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و فرابورس ایران نیز به عنوان اعضای فیاس روز 

پنجشنبه در این اجالس شرکت خواهند کرد. 

کارگزار بازار سرمایه عنوان کرد
 تداوم روند مثبت بازار سرمایه

در سال 97
اگر عوامل اقتصادی و سیاس��ی تغییر جدی نداشته 
باشند شاخص بورس در س��ال آینده نیز به طور ذاتی 
می تواند روند مثبت را ادامه دهد و این مس��یر خوبی 
است.  مصطفی حقیقی مهمانداری، مدیرعامل شرکت 
کارگزاری آبان در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی بازار 
سرمایه )سنا( در خصوص ارزیابی عملکرد بازار سرمایه 
در س��ال جاری گفت: امسال برای سرمایه گذاران بازار 
سرمایه س��ال خوبی بود.  وی با اش��اره به اینکه روند 
مثبت حرکت بازار سرمایه و رشد قیمت ها در شاخص 
متبلور شد، اظهار داش��ت: رشد شاخص نشان دهنده 

شرایط خوب بازار سرمایه است. 
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه صنایع 
مختل��ف به علل متعدد ش��رایط خاص خودش��ان را 
داش��تند، افزود: در س��ال ۹۶ مجموع بازار و روند کلی 

آن مثبت بود. 
وی درباره عواملی که باعث شد بازار در مسیر صعود 
ق��رار بگیرد، گفت: تولید، تجارت و اقتصاد وابس��تگی 
نزدیکی به هم دارند. در س��ال ۹۶ خوش��بختانه ثبات 
نس��بی در ش��رایط سیاس��ی و اقتصادی کشور حاکم 
ش��د و با توجه به حاکمیت نس��بی ثبات در اقتصاد و 
سیاست اکثر فعالیت های صنایع نتیجه مثبتی داشت 
بر همین اساس زمانی که صنایع شرایط مثبتی را تجربه 
می کنند، سوددهی هم مثبت می شود و در نتیجه رونق 
صنایع باعث افزایش س��ود و به تبع آن افزایش قیمت 

سهام و رشد شاخص بورس شد. 
حقیقی مهمان��داری با اظهار امیدواری به اینکه این 
ش��رایط مثبت در سال آینده نیز ادامه دار باشد درباره 
نوسان های بازار ارز در سال جاری گفت: قیمت ارز در 
ماه های اخیر مشکالتی را ایجاد کرد. موضوع ارز برای 
کشور بسیار جدی است و دولت و بانک مرکزی تالش 

می کنند تا این بازار را به شرایط عادی برگردانند. 
عضو شورای عالی بورس، موضوع نوسان های بازار ارز 
و تأثیر آن بر بازار س��رمایه و به طور کلی اقتصاد کشور 
را کوتاه مدت دانست و اظهار داشت: عوامل متعددی از 
مسائل اقتصادی تا سیاسی در روند قیمت ارز دخالت 

دارند که به طور دائم باید مطالعه و بررسی شود. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه علت این همه نوس��ان ارز را 
باید ریشه یابی کرد، افزود: پس از ریشه یابی علل چنین 
نوسان هایی در بازار، دولت و بانک مرکزی وظیفه دارند 

این مشکل را برطرف کنند. 

نگاه

متن الیحه پیش��نهادی ساماندهی طرح 
توزیع سهام عدالت که چندی پیش توسط 
دولت ب��رای تصویب به مجلس ارائه ش��د، 

منتشر گردید. 
ب��ه گزارش تس��نیم، الیحه پیش��نهادی 
ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت در حالی 
پس از بررس��ی و کارشناسی فراوان از سوی 
دولت در دی ماه امسال به مجلس ارائه شده 
است که به زودی کار بررسی و تصمیم گیری 

در خصوص این الیحه آغار خواهد شد. 
ب��ر این اس��اس متن الیحه پیش��نهادی 
س��اماندهی طرح توزیع سهام عدالت به این 

شرح است: 
الیحه پیشنهادی ساماندهی طرح 

توزیع سهام عدالت
 ماده واحده - مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۸، ۳۷ 
قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل چهل 
و چهارم )۴۴( قانون اساس��ی به ش��رح زیر 

اصالح می شوند: 
ماده ۳۴: در اجرای سیاس��ت گسترش 
مالکیت عموم مردم به منظور تأمین عدالت 
اجتماعی و بهبود درآمد خانوارها و تشویق 
اقش��ار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، 
دول��ت مجاز اس��ت تا ۴۰درص��د مجموع 
ارزش س��هام ش��رکت های قابل واگذاری 
مش��مول گروه های ۱ و ۲ م��اده )۲( این 
قانون را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور 

واگذار نماید. 
تبصره ۱- از تاریخ الزم االجرا ش��دن این 
قانون، مبنای قیم��ت  واگذاری های جدید، 
قیمت مصوب توسط هیأت واگذاری خواهد 

بود. 
تبص��ره ۲ - اف��راد کم درآمد ب��ا اولویت 
و  حمایت��ی  نهاده��ای  مس��تمری بگیران 
روستانشینان فاقد شغل و حداکثر به میزان 
۲ دهک جمعیتی کش��ور در زمان تصویب 
این قانون، از تخفیف ۵۰درصدی در قیمت 
س��هام واگذاری و تقسیط ۱۰ ساله پرداخت 
ارزش س��هام، بدون احتس��اب سود فروش 
اقس��اطی، برخوردار خواهند بود. چگونگی 
تعیین مشموالن این تبصره مطابق آیین نامه  

این فصل خواهد بود. 
تبصره ۳- چهار ده��ک بعدی جمعیتی 
صرفا از تقس��یط تا ۱۰ سال، بدون احتساب 
سود فروش اقساطی، برخوردار خواهد بود. 

تبصره ۴- اش��خاصی که در مرحله قبلی 
برگه ثبت نام سهام عدالت دریافت کرده اند، 
جزو مش��مولین س��هام عدالت محس��وب 
می ش��وند. روش و چگونگ��ی شناس��ایی و 
ثبت نام سایر افراد و نحوه برخورداری آنها از 
سهام موضوع این قانون مطابق آیین نامه این 

فصل خواهد بود. 
م��اده ۳۵: صندوق های س��رمایه گذاری 
سهام عدالت به استناد بند ه ماده ۱ قانون 
توس��عه ابزارها و نهاده��ای مالی جدید به 
منظور تس��هیل اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساس��ی - مصوب ۱۳۸۸ 
- در قالب صندوق های سرمایه گذاری که 
واحدهای س��رمایه گذاری آنه��ا در بورس 
ی��ا بازارهای خارج از ب��ورس قابل معامله 
باشند، تشکیل می ش��وند. این صندوق ها 

توس��ط هیأت امنا )موسس��ین(، ش��امل 
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارای��ی )رئیس(، 
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، وزیر 
دادگس��تری، رئیس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور و وزیر ذی ربط تأسیس 
می شوند. موسسین ظرف یک ماه از تاریخ 
الزم االج��را ش��دن این قانون، اساس��نامه 
مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار را 

در هر صندوق به ثبت می رسانند. 
صندوق ه��ای  تع��داد   -۱ تبص��ره 
سرمایه گذاری سهام عدالت و نحوه تخصیص 
س��هام ش��رکت های س��رمایه پذیر ب��ه این 
صندوق ه��ا و چگونگی تخصیص واحدهای 
س��رمایه گذاری این صندوق ها به مشموالن 
س��هام عدالت در هر صندوق توسط هیأت 

امنای صندوق ها تعیین می شود. 
تبص��ره ۲- هی��أت امن��ا، نماین��ده ی��ا 
نماین��دگان آن هی��أت به ترتی��ب مقرر در 
اساسنامه، وظایف و اختیارات مجمع عمومی 
صندوق ها را برعهده دارند. س��هام ممتاز در 
ای��ن صندوق ها به دارن��ده حداقل یک دهم 
)۰.۱( درصد واحدهای سرمایه گذاری تعلق 
می گی��رد که دارن��دگان آن و یا نمایندگان 
قانون��ی صاحبان حداقل ی��ک دهم درصد 
واحدهای س��رمایه گذاری ح��ق حضور در 
مجامع را کسب می کنند. هیأت امنا، نماینده 
یا نمایندگان آن هیأت متناسب با واحدهای 
س��رمایه گذاری در اختی��ار دولت، حق رأی 

خواهند داشت. 
تبص��ره ۳- ه��ر صندوق توس��ط هیأت 
مدیره ای اداره می شود که در زمان تأسیس 
ب��ه پیش��نهاد رئیس هیأت امن��ا و تصویب 
هیأت امنا و از بین اشخاص حقیقی مستقل 
و از بخش غیردولتی انتخاب می شوند. نحوه 
انتخاب اعضای هیأت مدیره در دوره های بعد، 
مدت تصدی و اختیارات آنها و سایر شرایط 
به ترتیبی اس��ت که در اساس��نامه خواهد 
آمد. صالحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره 
براس��اس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری 
اس��المی ای��ران مص��وب ۱۳۸۴ - توس��ط 
سازمان بورس و اوراق بهادار احراز می شود. 

م��اده ۳۶: واگذاری ه��ای صورت گرفت��ه 
ب��ه ش��رکت های س��رمایه گذاری اس��تانی 
س��هام عدالت با هم��ان قیمت و ش��رایط 
و مع��اف از هرگون��ه مالی��ات، کارم��زد و 
هزین��ه ، براس��اس قرارداده��ای جدید بین 
س��ازمان خصوصی س��ازی و صندوق ه��ای 
سرمایه گذاری سهام عدالت به این صندوق ها 

منتقل می شود. 
ماده ۳۷: دولت با دریافت معادل اقس��اط 
باقی مانده س��هام عدال��ت به صورت دریافت 
نقدی از مش��موالن یا از محل س��ود سهام 
شرکت های واگذارش��ده متناسبا نسبت به 
آزادسازی س��هام ش��رکت های واگذارشده 
به منظور امکان معامله این س��هام از سوی 
صندوق ها، اقدام می نماید. مابقی واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق ها در مالکیت دولت 
باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون 
و آیین نامه اجرایی این فصل، توس��ط دولت 

واگذار خواهد شد. 
تبص��ره- هی��أت امنای صندوق ه��ا با در 

نظر گرفتن اهداف مربوط به توسعه عدالت 
اجتماع��ی، توس��عه فرهنگ س��هامداری و 
وضعیت بازار سرمایه برای جذب واحدهای 
س��رمایه گذاری عرضه شده و رعایت صرفه و 
صالح مشموالن س��هام عدالت درخصوص 
واحده��ای  معامل��ه  زم��ان  و  چگونگ��ی 
اتخ��اذ تصمیم  س��رمایه گذاری صندوق ها 

می نماید. 
م��اده ۳۸: اتخ��اذ تصمی��م درخص��وص 
ش��رکت های  نق��ش  ایف��ای  چگونگ��ی 

س��رمایه گذاری اس��تانی س��هام عدال��ت و 
تعاونی های شهرس��تانی س��هام عدالت در 
تحقق اهداف این فصل برعهده هیأت وزیران 

می باشد. 
تبص��ره: آیین نامه اجرایی ای��ن فصل به 
پیش��نهاد مش��ترک وزارت امور اقتصادی و 
دارای��ی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ظرف س��ه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این 
قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد 

رسید. 

متن الیحه پیشنهادی ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت منتشر شد

چهار شنبه
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کاه��ش عرضه میعان��ات ایران ممکن 
اس��ت به نفع تولیدکنن��دگان نفت فوق 
سبک اس��ترالیا ش��ود زیرا پاالیشگاه ها 
و ش��رکت های پتروش��یمی کره جنوبی 
برای جبران کاه��ش صادرات تهران در 
ماه های اخیر، توجه خود را به اقیانوسیه 

معطوف کرده اند. 
به گزارش ایس��نا، پالتس ب��ه نقل از 
منابع بازرگانی نوش��ت: ش��رکت »هانوآ 
توتال پتروکمیکال« کره جنوبی که یکی 
از بزرگ تری��ن خری��داران میعان��ات در 
آسیا است، اخیرا یک محموله به میزان 
۶۵۰هزار بش��که میعانات »نورت وست 
شلف« استرالیا برای بارگیری در مارس 

از میتسویی خریداری کرده است. 
صحبت ه��ای ب��ازار همچنین نش��ان 
می دهد یک پاالیشگاه کره ای ۳۰۰ هزار 
بش��که میعانات پلوتوی استرالیا را برای 
بارگی��ری در نیمه دوم مارس خریداری 

کرده است. 
م��ارس،  معام��الت  دوره  از  پی��ش 
خری��داران کره  جنوبی تا ح��دود زیادی 
در ب��ازار محموله ه��ای تک اقیانوس��یه 
غیرفع��ال بودند و عم��ده عرضه ماهانه 
میعانات از استرالیا توسط شرکت انرژی 
برای  اندون��زی  »پرتامین��ای«  دولت��ی 
فرآوری در مجتمع پتروشیمی »ترانس 
پاس��یفیک پتروکمی��کال ایندوتاما« در 

توبان خریداری می شد. 
ب��ه گفت��ه معامله گران نفت ش��یرین 
آس��یا، رشد اخیر عالقه کره جنوبی برای 
گریدهای نفت فوق سبک استرالیا مایه 

تعجب نیست، زیرا پاالیش داخلی رو به 
رش��د ایران در ماه ه��ای اخیر به کاهش 
صادرات میعانات پارس جنوبی به شمال 

شرقی آسیا منجر شده است. 
به گفته معامله گر یک ش��رکت ژاپنی، 
قرارداده��ای ف��روش میعان��ات پ��ارس 
جنوبی برای سال ۲۰۱۸ کمتر از حجم 
فروش س��ال ۲۰۱۷ اس��ت. این موضوع 
ب��ا توجه ب��ه فعالیت واحده��ای جدید 
اس��پلیتر میعانات ایران قابل پیش بینی 

بود. 
پیش از ای��ن پالتس گزارش داده بود 
که پاالیشگاه میعانات ستاره خلیج فارس 
در ۱۴ فوریه فاز دوم خود را آغاز کرده و 
تولید بنزین یورو۵ را شروع کرده است. 
این پاالیش��گاه شامل سه فاز است که 
هر یک ۱۲۰هزار بشکه در روز میعانات 
گازی ی��ا نفت ف��وق س��بک را فرآوری 

خواهد کرد. 
منابع آگاه در ش��رکت ملی نفت ایران 
به پالتس اظهار کرده اند که این شرکت 
فروش ق��راردادی ماهانه میعانات پارس 
جنوب��ی ب��ه مصرف کنندگان آس��یایی 
را زمانی ک��ه ف��از دوم این پاالیش��گاه با 
ظرفیت کامل خود فعالیت کند، احتماال 
کاه��ش خواهد داد. فعالی��ت فاز دوم با 
ظرفیت کامل زم��ان می برد، اما طبیعتا 
صادرات میعان��ات پارس جنوبی کاهش 

پیدا خواهد کرد. 
کاهش واردات از ایران و افزایش 

واردات از استرالیا
طب��ق آمار ش��رکت ملی نف��ت کره، 

واردات نف��ت خام و میعانات کره جنوبی 
از ایران در ژانویه بر مبنای سال به سال 
۴۷درصد و بر مبنای ماه به ماه ۱۰درصد 
کاهش یافت که منعکس کننده تقاضای 
داخلی روبه رش��د برای خوراک میعانات 

در ایران است. 
واردات این کشور از ایران از اواخر سه 
ماهه سوم سال میالدی گذشته کاهش 
ماهانه مس��تمری داش��ته اس��ت. طبق 
آم��ار رس��می، کره جنوبی در س��پتامبر 
۲۰۱۷ به میزان ۱۵.۱۲ میلیون بش��که 
از ایران واردات داشت درحالی که میزان 
واردات��ش در اکتبر ب��ه ۱۳.۲۳ میلیون 
بشکه، در نوامبر به ۱۰.۳۷میلیون بشکه 
و در دس��امبر ب��ه ۸.۷۱ میلیون بش��که 

رسید. 
از سوی دیگر، س��ومین مصرف کننده 
بزرگ نفت آس��یا در ماه های اخیر خرید 
خ��ود از اقیانوس��یه را افزایش داده و در 
س��ه ماهه چهارم س��ال ۲۰۱۷ مجموعا 
۳.۷۹ میلی��ون بش��که نف��ت و میعانات 
اس��ترالیا را خری��داری کرد ک��ه تقریبا 
س��ه برابر باالتر از ۱.۳۱میلیون بشکه ای 
بود که در س��ه ماهه سوم سال میالدی 

گذشته وارد کرده بود. 
ب��ه گفته مدیر بازرگانی یک ش��رکت 
پاالیش کره جنوبی، جدا از قطر، استرالیا 
بهتری��ن منب��ع تأمین بع��دی میعانات 
خواهد ب��ود، بنابراین رون��د اخیر کامال 
منطق��ی به نظر می رس��د. بس��یاری از 
کاربران نهایی آس��یایی مشتاقانه منتظر 
نخستین فروش تجاری میعانات میدان 

Ichthys اس��ترالیا در اواخ��ر امس��ال 
هس��تند و این گرید فوق سبک ممکن 
اس��ت در صورت��ی که عرض��ه میعانات 
ای��ران به بازار آس��یا همچنان محدودتر 
شود، عالقه زیادی را از سوی خریداران 

جلب کند. 
ب��ه گفته منابع در ب��ازار محموله های 
تک��ی، عرض��ه ماهانه نفت فوق س��بک 
اس��ترالیا ممکن اس��ت زمانی که تولید 
میدان Ichthys در س��ه ماهه سوم یا 
چهارم تجاری ش��ود، دو براب��ر افزایش 

پیدا کند. 
در ط��ول ی��ک روی��داد صنعت��ی در 
نوامبر س��ال گذشته ش��رکت اینپکس 
 - Ichthys اپرات��ور پروژه ال ان جی - 
خاطر نشان کرد که مجموعه تولید این 
میدان و کارخانه میعانات ممکن اس��ت 

به ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد. 
میعانات گینه استوایی

واردات نفت خ��ام کره جنوبی از گینه 
اس��توایی نیز توجهات زیادی را در آسیا 
به خود جلب کرده و حداقل از سپتامبر 
س��ال گذش��ته هر م��اه ی��ک نفتکش 
آفراماک��س حامل میعانات آل��ن یا آلبا 
به این مصرف کننده ش��مال شرقی آسیا 

رسیده است. 
طبق آم��ار جدید ش��رکت ملی نفت 
ک��ره، واردات نفت کره جنوب��ی از گینه 
اس��توایی از ۱.۲ میلیون بش��که در سه 
ماهه س��وم به ۲.۵۴ میلیون بش��که در 
سه ماهه چهارم رس��یده که افزایش دو 

برابری را نشان می دهد. 

ب��ا توجه به آنکه به ماه پایانی زمس��تان 
رس��یدیم، ام��ا هنوز نرخ خری��د تضمینی 
 محصوالت کش��اورزی برای س��ال زراعی

۹۷-۹۶ اعالم نشده است. 
 به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
داستان تکراری و مهم اعالم قیمت تضمینی 
گندم هر ساله در ابتدای سال زراعی جدید 
مطرح می شود که امسال با توجه به آنکه به 
ماه پایانی زمس��تان رسیدیم، اما هنوز نرخ 
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای 
س��ال زراعی ۹۷-۹۶ اعالم نشده است که 
مس��ئوالن بارها بر این نکته تأکید کردند 
که این امر می تواند دلس��ردی کشاورزان و 
واردات مجدد گندم را به همراه داشته باشد. 
براساس تبصره۶ قانون خرید محصوالت 
اساسی کش��اورزی دولت موظف است نرخ 
خری��د محص��والت کش��اورزی را پیش از 
ش��روع فصل زراعی به گونه ای تعیین کند 
که از میزان تورم اعالم ش��ده از سوی بانک 
مرکزی کمتر نباشد تا انگیزه کشاورزان به 

کشت و کار افزایش یابد. 
این درحالی است که از شروع سال زراعی 
اخب��اری مبنی بر افزایش ندادن نرخ خرید 
تضمین��ی گندم بارها به گوش رس��ید که 
این امر نگرانی ه��ای متعددی برای جامعه 
کشاورزی دربر داشته است، چراکه با وجود 
افزای��ش هزینه های تولید، کمترین س��ود 

عایدشان نمی شود. 
علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمند سازی 
گندمکاران در گفت وگو با خبرنگار صنعت، 
تجارت و کش��اورزی با انتق��اد از تأخیر در 
اعالم نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: 
با گذش��ت ش��ش ماه از آغاز س��ال زراعی 
جدید، هنوز نرخ خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی از جمله گندم اعالم نشده است. 
به گفته وی، با توجه به آنکه مس��ئوالن 
زم��ان اعالم ن��رخ خرید تضمین��ی گندم 
برای س��ال زراعی جدید را اعالم نکرده اند، 

چشم انداز روشنی پیش رو نیست. 

 ایمان��ی ادام��ه داد: ب��ا وج��ود ج��دال 
بخش خصوصی، وزارت جهاد کش��اورزی و 
مجلس شورای اسالمی به عنوان قانونگذار 
بر سر تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی، 
اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. 

توانمندس��ازی گندمکاران  بنیاد  رئیس 
با اش��اره به اینکه زمزمه ثب��ات نرخ خرید 
تضمینی گندم با واکنش شدید کشاورزان 
روبه رو است، بیان کرد: براساس قانون خرید 
تضمینی، همه ساله نرخ خرید محصوالت بر 
حسب هزینه های تولید و تورم باید افزایش 
یابد و تأخی��ر در اعالم نرخ و افزایش ندادن 
آن براساس قانون مطالبه قانونی کشاورزان 
است که با وجود پیگیری های مکرر تاکنون 
به جایی نرس��یده اس��ت.  به گفته وی، در 
دولت های گذشته س��ابقه تأخیر در اعالم 
نرخ خرید تضمینی و اعالم نرخ های جدید 
در زمان برداشت محصول وجود داشت که 
امس��ال به نظر می رسد این موضوع مجددا 

تکرار شود. 
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با 
اش��اره به اینکه تأخیر در اعالم نرخ خرید 
در میزان تولید محصول تأثیر بسزایی دارد، 
گفت: با وج��ود افزایش هزینه های تولید و 
تورم ۸درصدی، بدیهی است که در صورت 
ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان 
در سال های آتی برای جبران عقب ماندگی 
به سمت و سوی کش��ت دیگر محصوالت 
بروند، این امر خودکفایی تولید گندم را زیر 

سوال می برد. 
به گفت��ه وی، ثبات نرخ خرید تضمینی 
گندم در گذشته، خودکفایی گندم در سال 
زراعی ۸۳ را زیرس��وال برد و در نتیجه باب 
واردات ۷ میلیون تن گندم برای تأمین نیاز 

داخل به کشور را باز کرد. 
ایمان��ی تأخی��ر در اع��الم ن��رخ خرید، 
افزایش ندادن نرخ خرید تضمینی بر حسب 
هزینه های تولید و ت��ورم را از عوامل موثر 
در ایجاد خلل در خودکفایی گندم دانست. 

کشاورزان همچنان چشم  به راه اعالم 
نرخ های خرید تضمینی محصوالت

کاهش صادرات میعانات ایران به نفع استرالیایی ها تمام می شود؟ 
شرایط خوش حسابی مالیات 

واردات کاال ابالغ شد
رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیات��ی کش��ور ب��ا 
صدور بخش��نامه ای، اصالح دس��تورالعمل ش��رایط 

خوش حسابی مالیات واردات کاال را ابالغ کرد. 
به گزارش مهر، س��یدکامل تقوی ن��ژاد، در این 
بخش��نامه، ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور 
را موظ��ف کرده اس��ت ت��ا امکان برخ��ورداری از 
شرایط خوش حس��ابی موضوع بند ۴ دستورالعمل 
ش��ماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۶مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ مربوط 
ب��ه »وصول مالی��ات علی الحس��اب واردات قطعی 
کاال ب��ه میزان ۴درصد مجم��وع ارزش گمرکی و 
حق��وق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی« 

را فراهم کنند. 
م��ورخ   ۲۰۰/۹۶/۵۳۰ ش��ماره  بخش��نامه  در 
۱۳۹۶/۲/۱۲ آم��ده اس��ت: م��ودی خوش حس��اب 
موضوع بند ۴ به مودیانی اطالق می ش��ود که دارای 

شرایط ذیل باشند: 
- در پای��گاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان 
مالیاتی س��ازمان امور کش��ور ثبت نام خود را کامل 

کرده باشند. 
- در س��ه س��ال اخیر اظهارنامه و حساب سود و 
زی��ان )دارای فعالی��ت بازرگان��ی )واردات( ح��اوی 
فروش و درآمد را در موعد مقرر تس��لیم کرده باشد، 
مودیانی که کمتر از سه سال فعالیت دارند، مشمول 

خوش حسابی نمی باشند. 
- نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های 

مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام کرده باشد. 

افزایش تعرفه واردات لپ تاپ 
سودی به حال تولید داخل نداشت

تنها تولیدکننده لپ تاپ در کشور پس از چهار 
سال، درخواست خود برای افزایش تعرفه واردات 

این محصول از ۵ به ۱۵درصد را پس گرفت. 
به گزارش سرویس فناوری اطالعات و ارتباطات 
باش��گاه خبرنگاران پویا، حس��ین مق��دم با بیان 
اینکه چهار سال پیش زمانی  که صحبت از تولید 
لپ تاپ در ایران شد، همگان تصور می کردند این 
صرفا یک ادعای بی اس��اس است، گفت: اما بعد از 
گذش��ت اندکی و ورود اولی��ن لپ تاپ های تولید 

داخل به بازار، این ادعا به واقعیت بدل شد. 
این تولیدکننده لپ تاپ در کش��ور گفت: طبق 
قوانی��ن جاری کش��ور و ب��ه منظ��ور حمایت از 
تولیدات داخلی، تعرفه گمرکی کاالهای وارداتی 
ک��ه مش��ابه آن در ای��ران تولید ش��ود، افزایش 
می یاب��د؛ این اتفاق پ��س از راه اندازی خط تولید 
لپ تاپ در داخل کشور برای این کاال نیز رخ داد، 
ام��ا افزایش تعرفه واردات این کاال تغییر چندانی 
در قیمت لپ تاپ های وارداتی در بازار ایجاد نکرد. 
وی ادامه داد: ب��ه گفته رئیس اتحادیه فناوران 
رایان��ه ب��ا توج��ه ب��ه کم اظه��اری ۴۰درصدی 
واردکنن��دگان ای��ن گروه کاالی��ی در گمرک که 
قیمت لپ تاپ های می��ان رده را حدود ۲۱۰ دالر 
اعالم می کنند، تعرفه افزایش یافته تغییر چندانی 
در ارزش نهایی کاال برای مصرف کننده نداش��ته 

است. 
او خاطرنش��ان کرد: افزای��ش تعرفه در آن بازه 
زمان��ی چیزی حدود ۸۰ ت��ا ۱۵۰ هزار تومان به 

قیمت لپ تاپ در بازار افزود. 
به گفته وی، این ام��ر موجب حمایت از تولید 
نش��د و تولیدکننده هم ناچار ب��ود قطعات اصلی 
همچون م��اژول LCD، پردازن��ده، رم، مادربرد 
و ه��ارد را با همان تعرف��ه افزایش یافته وارد کند 
درحالی که هر کارشناس آی تی می داند که تولید 
این قطعات فقط در چند کارخانه انگشت شمار در 

دنیا صورت می گیرد. 
مقدم با اش��اره به اینک��ه حتی کارخانه ای مثل 
اپ��ل نیز بس��یاری از ای��ن قطع��ات را به صورت 
سفارشی توس��ط دیگر کمپانی ها تولید می کند، 
گفت: الزم به توضیح اس��ت که طبق اصل ۲ الف 
قانون گمرک کشور، تعرفه واردات قطعات اصلی 
کاالی کامل برابر ب��ا تعرفه مصوب واردات همان 
کاالست؛ به این ترتیب تولید کاالیی مثل لپ تاپ 
که بخش اصلی قطع��ات آن به دلیل عدم امکان 
تولی��د در داخ��ل، باید CKD وارد ش��ود، عمال 

صرفه اقتصادی برای تولید کننده نداشته است. 
این تولیدکنن��ده لپ تاپ اف��زود: پس از چهار 
س��ال کش��مکش های می��ان تنه��ا تولید کننده 
لپ تاپ و واردکنندگان این کاال و با وجود قوانین 
غیرکارشناس��ی گمرکی، باالخ��ره واحد تولیدی 
تصمیم گرفت درخواست خود را برای بازگرداندن 
تعرف��ه به هم��ان میزان قبلی ارائ��ه دهد که این 

درخواست با موافقت دولت روبه رو شد. 
مقدم خاطرنش��ان ک��رد: قرار اس��ت در کتاب 
تعرفه و مقررات گمرک سال ۱۳۹۷، این تغییرات 
اعمال ش��ود؛ به دلیل اینکه تنها ذی نفع و متولی 
تولید لپ تاپ در کش��ور ی��ک واحد تولیدی بوده 
اس��ت، به همین دلیل درخواس��ت کاهش تعرفه 
از س��وی این تولید کننده با موافقت روبه رو شده 

است. 
وی گف��ت: عدم حمایت اصول��ی و تخصصی از 
این واحد تولیدی منجر به تعدیل نیرو می شود. 

اختصاص تسهیالت ارزی 3.5درصد 
به صادرکنندگان

مدیرعام��ل صندوق ضمانت ص��ادرات ایران گفت 
نرخ سود تس��هیالت ارزی صندوق ضمانت صادرات 
برای صادرکنندگان ب��ه ۳.۵درصد تقلیل پیدا کرده 

است. 
به گزارش تس��نیم، سیدکمال سیدعلی در مراسم 
تجلیل از صادرکنندگان برتر اس��تان البرز با اشاره به 
تراز مثبت صادراتی کش��ور و لزوم توس��عه صادرات 
غیرنفتی اظهار داش��ت: سال ۸۰ حدود ۳.۵ میلیارد 
دالر صادرات داشتیم و امسال آمار صادرات ما باالتر 
از ۴۵ میلی��ارد دالر و از س��ال گذش��ته هم بیش��تر 
خواهد ش��د و باید بیشتر روی صادرات غیرنفتی کار 
کرد.  وی افزود: باید به ابزار صادرات، زیرساخت ها و 
امکاناتی که در کش��ور وجود دارد توجه شود چرا که 

ص��ادرات، موتور محرکه اقتصاد کالن اس��ت و بدون 
آن نمی توان اشتغال ایجاد کرد و از رکود خارج شد.  
سیدعلی اظهار داشت: درخصوص صادرات باید دید 
دنیا چکار کرده اس��ت؛ بعد از جنگ جهانی ش��اهد 
شکل گیری موسسه های بیمه اعتباری دنیا بوده ایم، 
به نح��وی که تا امروز ۱۰۳ کش��ور در دنیا موسس��ه 
بیم��ه اعتب��اری ایج��اد کرده اند.  وی اف��زود: دولت 
امروز زیرس��اخت های ص��ادرات را در کش��ور ایجاد 
کرده و عالوه ب��ر افزایش س��رمایه صندوق، کاهش 
ن��رخ کارمزد تا ۷۰درصد ص��ورت گرفته تا جایی که 
بیمه نامه ها ۹ برابر ش��ده است.  سیدعلی با اشاره به 
کاهش نرخ سود تس��هیالت بانکی به صادرکنندگان 
افزود: در دولت نرخ سود تسهیالت صادرکنندگان به 
۳.۵درص��د ارزی تقلیل پیدا کرده اس��ت و این خود 
حمایت از صادرکنندگان به ش��مار می رود.  سیدعلی 
گف��ت: فرهنگ بیمه ای باید به نحوی گس��ترش پیدا 
کند که صادرکننده با بیم��ه صادراتی کار کند؛ این 
صندوق هم اکنون ۹۹درصد ارزش کاالی صادراتی را 
تضمی��ن می کند.  وی با اش��اره به دیگر خدماتی که 
صن��دوق ضمانت صادرات ایران ارائه می دهد، عنوان 
کرد: امروز براس��اس اس��م و مش��خصات خریداران 
اطالعات کامل مش��تری، ترنول مالی و. . . در اختیار 
صادرکنن��ده قرار می گیرد و س��قف اعتب��اری را نیز 
مشخص می کنیم تا اگر بدون اسناد وصولی صادرات 
ص��ورت می گی��رد، این اق��دام در چارچوب س��قف 
اعتباری خریداران خارجی و پوشش بیمه ای صندوق 

صادرات صورت گیرد. 

واردات خبــر

چهار شنبه
9 اسفند 1396

شماره 1014
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رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
اتومبی��ل با اش��اره ب��ه کاهش 
مدل ه��ای  برخ��ی  در  قیم��ت 
گف��ت  واردات��ی  خودروه��ای 
کاهش تقاض��ا منجر به کاهش 
نس��بی قیمت خ��ودرو در بازار 

شد. 
سعید موتمن، رئیس اتحادیه 
در  اتومبی��ل  نمایش��گاه داران 
گفت وگو با ایس��کانیوز با اشاره 
ب��ه قیمت خودرو در بازار گفت: 
نزدی��ک ب��ه یک ماه اس��ت که 
واردات��ی  قیم��ت خودروه��ای 
در ب��ازار ثابت مان��ده و تغییری 

نکرده است. 
ش��دن  بس��ته  اف��زود:  او 
س��ایت ثبت س��فارش خودرو 
منجر به ی��ک جهش ناگهانی 
در قیمت ه��ا ش��د و قیم��ت 
خودروهای وارداتی به یک باره 
افزای��ش یافت اما ب��ا توجه به 
این که این قیمت ها غیرواقعی 
بود، تقاضا برای خودرو کاهش 
یافت و این ام��ر موجب رکود 

در بازار شد. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
اتومبیل تصریح ک��رد: در حال 
حاض��ر به دلیل رک��ود در بازار، 

برخی از مدل ه��ای خودروهای 
نمایندگی  قیم��ت  زیر  وارداتی 
ب��ه ف��روش می رس��ند و برخی 
مدل های خاص حتی به میزان 
۱۰۰ ت��ا ۲۰۰ میلیون با کاهش 

قیمت مواجه شدند. 
او به ثبات قیمت خودروهای 
داخلی نیز اش��اره کرد و گفت: 
در خودروهای داخلی نیز شاهد 
ثب��ات در قیمت ه��ا هس��تیم و 
حتی برخی خودروه��ا در بازار 
ب��ه قیمت کمتر از نمایندگی به 

فروش می رسند. 
به گفته موتمن، کاهش تقاضا 

و رک��ود در ب��ازار موجب ثبات 
قیمت خ��ودرو و کاهش قیمت 
در برخی از مدل ها شده است. 

او افزود به عنوان مثال سوناتا 
هیبریدی ۲۰۱۷ هفته گذش��ته 
به قیم��ت ۲۱۰ میلیون قیمت 
داشت که در حال حاضر نیز به 
همان قیمت به فروش می رسد. 
همچنین سانتافه با کاهش پنج 
میلیون تومان��ی به قیمت ۳۱۰ 
میلیون و س��راتو با ثبات قیمت 
به ن��رخ ۱۹۳ میلیون به فروش 

می رسد. 
موتمن به این نکته نیز اشاره 

ک��رد ک��ه لکس��وس ۲۰۱۷ با 
کاهش ۲۰ میلی��ون تومانی به 
قیم��ت ۵۲۰ میلی��ون تومان و 
ب ام و x4ب��ا کاهش چش��مگیر 
قیم��ت از ۷۸۰ میلیون به ۶۰۰ 

میلیون کاهش یافته است. 
او تأکی��د ک��رد: ب��ا توجه به 
کاالی  ی��ک  خ��ودرو  این ک��ه 
مصرفی اس��ت و هر کس بسته 
به نیاز و بودجه خود آن را تهیه 
می ش��ود  پیش بینی  می کن��د، 
در یک ماه پایانی س��ال ش��اهد 
افزایش قیم��ت در بازار خودرو 

نباشیم. 

عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجل��س گفت اگر ش��رایط بازار کش��ور 
ب��رای خودروه��ای داخل��ی و خارج��ی 
به صورت برابر باش��د مردم عالقه ای برای 
خری��د خودروهای داخلی از خود نش��ان 

نمی دهند. 
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« 
ب��ه نقل از خانه مل��ت، محمد عزیزی در 
خص��وص معیار ق��رار دادن طویل بودن 
صف خری��د خودروه��ای داخل��ی برای 
تش��خیص رضایت مردم، اظهار داش��ت: 

ب��ه هیچ عنوان طویل ب��ودن صف خرید 
خودروه��ای داخل��ی را نمی توان معیار و 
مالک مناس��بی برای تش��خیص رضایت 

مردم دانست. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی با بی��ان اینک��ه مردم 
در ش��رایط فعلی هیچ راه��ی جز خرید 
خودروه��ای داخلی ندارن��د و با توجه به 
شرایط ملزم به خرید آنها هستند، گفت: 
آیا با توجه به این مسائل می توان فراوانی 
درخواس��ت مردم برای خرید خودروهای 

داخل��ی را مالک��ی ب��رای رضای��ت آنها 
دانس��ت؟ باید به این سؤال چنین پاسخ 
داد و گف��ت ک��ه اصاًل نمی ت��وان چنین 

چیزی را پذیرفت. 
نماین��ده م��ردم ابه��ر و خرم��دره در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
بای��د مرزها را ب��رای واردات خودروهای 
خارج��ی باز ک��رد تا مش��اهده کنیم که 
آی��ا تولیدات داخل ت��وان رقابت را دارند 
ی��ا خیر، ادام��ه داد: در ص��ورت واردات 
آزاد خودروهای خارجی شاهد می شویم 

که به هیچ عن��وان تولیدات داخلی توان 
رقابت پذیری ندارند. 

این نماینده مردم در مجلس ش��ورای 
اس��المی در پایان با تأکی��د بر اینکه اگر 
شرایط بازار کشور برای خودروهای داخلی 
و خارجی به صورت برابر باشد مردم هیچ 
عالقه ای برای خری��د خودروهای داخلی 
از خود نشان نمی دهند، خاطرنشان کرد: 
ب��ه هیچ عنوان و در هیچ کجای کش��ور، 
م��ردم از محصوالتی مانن��د پراید و پژو 

راضی نیستند. 

مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
گفت ام��روز مهم ترین موضوع در اجرای 
پروژه بزرگ نوس��ازی ن��اوگان خودروی 
س��نگین کش��ور، تعیین تکلیف فاینانس 
م��ورد نیاز آن ب��ه می��زان ۱۱ میلیارد و 
۲۰۰ میلی��ون دالر اس��ت که ش��رکای 
خارجی خودروسازان ایرانی آماده تأمین 

آن ظرف سه سال هستند. 
ب��ه گزارش کارپ��رس، منصور معظمی 
گف��ت: ایده رئیس جمه��وری درخصوص 
نوس��ازی ن��اوگان حمل و نقل س��نگین 
کش��ور می تواند به رونق قابل توجهی در 

اقتصاد کشور منجر شود. 
به گفته این مقام مسئول، ۲۰۲ هزار و 
۵۰۰ دس��تگاه خودروی سنگین فرسوده 
مطابق این مگاپروژه قرار اس��ت طی سه 
س��ال نوسازی و جایگزین ش��ود؛ به این 
منظور پ��س از دس��تور رئیس جمهوری 
ستادی در س��ازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو( تشکیل و مسئولیت 
اجرای این پروژه بزرگ به ایدرو س��پرده 

شد. 
وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی ایدرو 

و تقس��یم بندی کاره��ا، س��همیه ای برای 
خودروسازان براس��اس توان آنها مشخص 
ش��د که بر همین اساس مذاکره با شرکای 
خارجی خود را در دستور کار قرار داده اند. 
دس��تور  ب��ا  داد:  ادام��ه  معظم��ی 
رئیس جمهوری و موافق��ت وزارت نفت، 
مقرر ش��ده مناب��ع مالی م��ورد نیاز این 
مگاپروژه از طریق شرکت ملی نفت ایران 
و بر اس��اس م��اده ۱۲ قان��ون رفع موانع 

تولید رقابت پذیر تأمین شود. 
رئی��س هیأت عامل ایدرو با اش��اره به 
رش��د باالی صنعت خودروسازی سنگین 
کش��ور و اش��تغال زایی با اجرایی ش��دن 
این پروژه، یادآوری کرد: صرفه جویی در 
مصرف س��وخت به میزان روزانه دستکم 
۹ میلی��ون لیت��ر، دیگر ه��دف مهم این 
پروژه اس��ت که مزایای زیس��ت محیطی 
برای ش��هرها به ویژه کالنشهرها به دنبال 

خواهد داشت. 
وی گفت: اجرایی ش��دن موفقیت آمیز 
ای��ن مگاپ��روژه در گ��رو کار جمع��ی و 
هم��کاری و هماهنگ��ی وزارتخانه ه��ای 
کشور، راه و شهرس��ازی، نفت و صنعت، 

معدن و تجارت است و امیدواریم تا پایان 
هفته جاری بتوانیم موضوع فاینانس را با 

بانک مرکزی نهایی کنیم. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان 
داشت: رئیس کل بانک مرکزی در نشست 
اخیر با رئیس جمهوری، برای تأمین منابع 
ارزی و ریالی این پروژه اعالم آمادگی کرده 
و اکن��ون منابع ریالی ۱۷۰ ه��زار میلیارد 

ریالی آن آماده شده است. 
ب��ه گفته معظم��ی، رئیس جمهوری بر 
نهایی ش��دن همکاری با شرکای خارجی 
خودروس��ازان ت��ا پای��ان س��ال جاری و 
گشایش اعتبار اس��نادی )ال. سی( برای 
تحق��ق پروژه تا پایان س��ال تأکید دارد، 

هرچند کاری سخت و دشوار است. 
متقاضیان نگران اقساط خودروها 

نباشند
رئی��س هیأت عام��ل ایدرو در پاس��خ 
به پرس��ش ایرنا درخصوص ابراز نگرانی 
کامی��ون داران و صاحب��ان خودروه��ای 
سنگین فرسوده از باال بودن مبالغ اقساط 
بانک��ی این پ��روژه و رکود نس��بی حاکم 
بر ب��ازار حمل و نقل، خاطرنش��ان کرد: 

تس��هیالت بس��یار خوبی در این پروژه از 
س��وی دولت در نظر گرفته ش��ده است، 
به ط��وری ک��ه فق��ط ۲۰ درص��د قیمت 
خودرو به صورت نقدی از سوی متقاضی 
پرداخت می ش��ود، ۳۰درص��د قیمت آن 
تس��هیالت بانکی خواهد بود و نیم دیگر 
باقی مانده قیمت از س��وی دولت تأمین 

خواهد شد. 
وی بیان داش��ت: وزارت راه و شهرسازی 
نیز طرح��ی را در این خصوص آماده کرده 
و در آن به اعداد و ارقامی رسیده که نشان 
می دهد رانندگان و متقاضیان خودروهای 
س��نگین دغدغه ای بابت پرداخت اقس��اط 

تسهیالت نخواهند داشت. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اش��اره به برگزاری ۹ جلس��ه طوالنی در 
این زمینه در دو هفته اخیر، خاطرنش��ان 
ک��رد: در آینده نزدی��ک و به ویژه پس از 
گش��ایش اعتباری اس��نادی م��ورد نیاز 
پروژه، اطالع رسانی های دقیق تری در این 
خص��وص خواهیم داش��ت و به طور قطع 
اس��تقبال بیشتری را از سوی رانندگان و 

متقاضیان شاهد خواهیم بود. 

نیاز 11.2 میلیارد دالری برای نوسازی ناوگان سنگین

طویل بودن صف خرید خودروهای داخلی نشان رضایت مردم نیست

 ب ام و X4 رکورددار کاهش قیمت

افت قیمت در بازار خودروهای وارداتی 
اخبار

مخالفت سفت وسخت گمرک با 
ترخیص خودرو با ثبت های تمدیدی

دفت��ر واردات گمرک ایران در ابالغیه ای به گمرکات 
اجرای��ی بر ممنوعیت ترخیص ه��ر نوع خودرو با ثبت 
سفارش های تمدیدی از ۲۸ تیرماه به بعد تأکید کرد. 

ب��ه گزارش تس��نیم، در ماه های اخی��ر و همزمان با 
مس��دود بودن سایت ثبت س��فارش خودرو برای همه 
واردکنندگان، ابهامات��ی در خصوص وقوع تخلفات در 
حوزه ثبت س��فارش ایجاد شده که حتی دامنه آن به 
نامه نگاری رئیس گمرک به وزارت صنعت نیز کشیده 
ش��د. ابتدا کرباسیان وزیر اقتصاد از رئیس کل گمرک 
ای��ران در خص��وص ش��رایط ورود ۵۰۰۰ خ��ودرو به 
گمرکات سؤاالتی را مطرح کرد، سپس رئیس گمرک 
در پاسخ به پرس��ش خبرنگاران درباره ابهامات واردات 
خودرو از نامه نگاری خود با س��ازمان توس��عه تجارت 
وزارت صنعت در خصوص ثبت س��فارش های جعلی و 

ابهامات ایجادشده خبر داد. 
چن��دی قب��ل نیز مرک��ز حراس��ت وزارت صنعت 
از افزای��ش پیگیری ه��ا در خص��وص واردات خودرو 
خب��ر داده ب��ود. در اطالعیه این مرک��ز آمده: تمامی 
خودروهای��ی که در زمان ممنوعی��ت واردات خودرو 
)از ۸ تیرم��اه ۹۶( از مبادی غیرقانونی و با روش های 
نامتعارف ثبت سفارش شده اند )اعم از خودروهایی که 
وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند(، 
شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز به مراجع ذی ربط برای برخورد با متخلفان منعکس 

شده است. 
حاال بر اس��اس نام��ه دفتر واردات گم��رک ایران به 
گمرکات اجرایی، محدودی��ت جدیدی برای ترخیص 
خودروهایی که ثبت س��فارش آنها از تاریخ ۲۸ تیر ماه 
به بعد بوده ایجاد شده اس��ت. در ابالغیه دفتر واردات 
گمرک آمده اس��ت: »گم��رکات اجرای��ی از ترخیص 
خودروهایی که ثبت س��فارش آنها ۲۸ تیر ماه به بعد 
صادر ش��ده اکی��داً خودداری و مرات��ب را به این مرکز 
اط��الع دهن��د. همچنین این عدم ترخیص ها ش��امل 
تمدیدی��ه ثبت س��فارش از تاریخ مذکور ب��ه بعد نیز 

می باشد.« 
گفتن��ی اس��ت قاعدت��اً این دس��تورالعمل ش��امل 
خودروهایی که بعد از بازگش��ایی سایت ثبت سفارش 
و دس��تورالعمل جدید دولت در دی ماه امس��ال ثبت 

سفارش شده اند نمی شود. 
 اخیراً پیش نویس دس��تورالعملی منتش��ر ش��د که 
نش��ان می داد تحرکاتی برای ترخی��ص خودروهای در 
گمرک مانده در حال انجام اس��ت. به نظر می رس��د با 
عملی ش��دن این رویه و تصوی��ب پیش نویس مذکور 
قب��ل از تعیین تکلیف کامل تخلفات، فض��ا برای عدم 
پیگیری کامل تخلفات رخ داده در ترخیص خودروهایی 
ک��ه به زعم مرکز حراس��ت وزارت صنعت با روش های 

غیرمتعارف ثبت سفارش شده اند ایجاد می شود. 

صنعت قطعه سازی هویت دهنده 
صنعت خودروسازی کشور است

مدیرعامل ش��رکت سازه گستر سایپا تقویت صنعت 
قطعه سازی را مهم برشمرد و گفت به لطف خدا شرکت 
سازه گس��تر در سال جاری توانس��ت با تأمین به موقع 
خط��وط تولید گروه خودروس��ازی س��ایپا رکوردهای 
بی سابقه ای را در گروه سایپا و صنعت خودرو رقم زند و 
این مهم با عزم و اراده جدی قطعه سازان متعهد زنجیره 

تأمین میسر شد. 
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصرخ��ودرو«، معصوم 
نجفیان با بی��ان مطلب فوق اف��زود: از آنجا که عرضه 
محصوالت گروه خودرو س��ازی س��ایپا در بازار داخلی 
و حوزه صادرات نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
۱۶درص��د افزایش پیدا ک��رده، می توان عنوان کرد که 
عوامل متعددی س��بب ایجاد این رشد چشمگیر شده 

است. 
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت سازه گستر 
بزرگ ترین مدیریت زنجیره تأمین گروه خودروس��ازی 
س��ایپا را برعهده دارد، همواره ش��عار حمایت از تولید 
داخلی و تأمی��ن قطعات از منابع داخلی را س��رلوحه 
اقدام��ات قرار داده و حجم قراردادهای منعقد ش��ده با 

قطعه سازان گویای این مطلب است. 
مدیرعام��ل سازه گس��تر گف��ت: در ح��ال حاض��ر 
تولیدکنندگان داخلی با مشکالت زیادی از قبیل رشد 
ش��تابان ن��رخ دالر، افزایش قیمت مواد اولیه با منش��ا 
خارجی و داخلی دس��ت و پنج��ه نرم می کنند و ما به 
عنوان مدیریت زنجیره تأمین به تمام این مسائل واقف 

هستیم. 
وی تأکید کرد: به همین منظور در چند ماهه گذشته 
بر اساس دستور مدیریت ارشد گروه خودروسازی سایپا 
توافق نامه های��ی با ش��بکه بانکی منعقد و بخش��ی از 
مطالبات شرکت های قطعه ساز پرداخت شد تا جریان 

تولید، اصالت و موجودیت خود را حفظ کند. 
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: یکی دیگر از اقدامات 
مهم در حمایت از صنعت قطعه سازی نقش آفرینی آنان 
در حوزه توسعه پلتفرم های داخلی و محصوالت تولیدی 
مشترک با شرکای خارجی خطوط تولید است و دراین 
زمینه ش��رکت سازه گستر از طریق برگزاری جلسات و 
فراخوان به قطعه س��ازان در صدد تشویق مشارکت هر 
چه بیشتر شرکت های قطعه ساز است و نمایشگاه دائمی 
از نمونه قطعات خودروهای شرکای خارجی که در حال 
حاضر مونتاژ داخلی می ش��ود جهت ساخت داخل در 

محل شرکت سازه گستر ایجاد شد. 

اخبار

مقاومت عجیب دولت مقابل رأی 
دیوان عدالت اداری

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودروی ته��ران با بیان اینکه به دلیل مخالف بودن 
نظرات دول��ت و دیوان عدال��ت اداری درباره تعرفه 
واردات خ��ودرو، ب��ازار بالتکلیف اس��ت، خواس��تار 

تعیین تکلیف در این رابطه شد. 
به گزارش کارپرس، س��عید موتمنی گفت: شاهد 
اتفاق عجیبی در حوزه واردات خودرو هستیم. از یک 
سو دولت تعرفه های واردات این محصول را افزایش 
داده و از س��وی دیگر دیوان عدالت اداری خواس��تار 
توقف اجرای مصوبه دولت در افزایش تعرفه ها ش��ده 

است. 
وی با بی��ان اینکه طبق آنچه در رس��انه ها عنوان 
ش��ده هم دولت و هم دی��وان عدالت اداری بر نظر و 
رأی خود مصمم هستند، خاطرنشان کرد: به همین 
دلیل ش��اهدیم که از یک س��و دیوان عدالت اداری 
تأکید می کند ک��ه تعرفه واردات خودرو باید کاهش 
یابد و از سوی دیگر دولت می گوید که مصوبه مربوط 

به افزایش تعرفه  واردات خودرو اجرایی می شود. 
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان 
خ��ودروی تهران ادامه داد: اینک��ه هم دیوان عدالت 
اداری و ه��م دولت بر نظر خود مصر هس��تند باعث 
بالتکلیف��ی در بازار خودرو ش��ده اس��ت، به گونه ای 
ک��ه اگرچه دولت به عنوان مس��ئول اجرای تعرفه ها 
همچنان تعرفه ه��ای جدید و افزایش یافته را اعمال 
می کند اما دیوان عدالت اداری نیز تأکید می کند که 
تعرفه ها بای��د کاهش یابد و اجرای تعرفه های جدید 

تخلف است. 
وی افزود: حدود ش��ش ماه طول می کشد تا رأی 
نهایی دیوان عدالت اداری در این رابطه صادر ش��ود 
و همچنان ش��اهد ادامه بالتکلیف��ی در بازار خودرو 
خواهیم بود، بنابراین امیدواریم نهادهای مسئول در 
دولت و دیوان عدالت اداری هرچه زودتر این ابهام و 

بالتکلیفی را برطرف کنند. 
موتمنی با بیان اینکه بهتر اس��ت طبق رأی اولیه 
دیوان عدالت اداری، تعرفه واردات خودرو کاهش یابد 
تا حکم نهایی در این رابطه صادر شود، تصریح کرد: 
با افزایش تعرفه ها هم اکنون فاصله قیمت خودرو در 
بازارهای جهانی با بازار داخل به شدت افزایش یافته 

که این موضوع به ضرر مصرف کنندگان است. 
 ح��دود یک م��اه پیش حکم اولی��ه دیوان عدالت 
اداری مبن��ی بر متوقف ش��دن اج��رای مصوبه اخیر 
دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو منتشر 
ش��د. طبق این حکم باید تا زمان رس��یدگی نهایی 
دی��وان عدالت اداری، افزای��ش تعرفه واردات خودرو 

متوقف شود و تعرفه ها به نرخ های سابق بازگردند. 
ب��ا این حال دولت نظر دیوان عدالت اداری در این 
رابطه را رد کرده و مقامات مسئول در وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت تأکید می کنند که مصوبه دولت در 
زمین��ه افزایش تعرفه واردات خودرو الزم االجرا بوده 
و تغییری در تعرفه های فعلی واردات خودرو صورت 

نمی گیرد. 

بنزین سال 97 گران نمی شود
عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی با 
اش��اره به مصوبه مجلس تأکید کرد که س��ال آینده 

قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا نمی کند. 
به گ��زارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو«، علی 
بختیار با اتمام بررس��ی الیحه بودجه س��ال ۹۷ در 
صحن علنی به سرنوش��ت حامل های انرژی در سال 
آینده اش��اره ک��رد و گفت: در زمان بررس��ی الیحه 
بودجه در کمیس��یون ها، کمیسیون انرژی مجلس بر 
ثبات قیمت ها تأکید داشت به همین جهت با گرانی 

حامل های انرژی در سال آینده مخالفت کرد. 
عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی 
ادامه داد: در کمیس��یون تلفی��ق نیز با دیدگاه ثبات 
قیمت حامل های انرژی پیش��نهاد دولت برای گرانی 
بنزی��ن رد و موضوع نیز در صح��ن علنی با موافقت 

نمایندگان روبه رو شد. 
نماین��ده مردم گلپایگان در مجلس دهم ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه نماین��دگان با اعتقاد به ثبات 
اقتصادی در کشور با گرانی بنزین مخالفت کرده اند، 
بیان داش��ت: به جهت تأکی��د نمایندگان به این امر 
ب��ا پیش��نهاد گرانی بنزین در س��ال آینده با جدیت 
مخالفت شد چرا که تالش داریم با ثبات قیمت ها از 
وضعیت پرتالطم اقتصادی که حاکم بر کش��ور است 

خارج شویم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه قانون برنامه شش��م و بودجه 
س��نواتی با نگاه ثبات اقتصادی طراحی ش��ده است، 
گف��ت: البته با تالطم اقتصادی و عدم افزایش قیمت 
حامل های انرژی بودجه نویسی نیز کار مشکلی است، 
چرا که باید جایگزین مناس��بی برای منابع درآمدی 
حامل های انرژی در نظرگرفته می ش��د تا به اشتغال 
در زمینه دانش بنیان، بودجه جاری کش��ور و تملک 

دارایی ها آسیبی وارد نشود. 
نماینده مردم گلپای��گان در مجلس دهم در ادامه 
با بیان اینکه با ثبات قیمت حامل های انرژی آرامش 
در بازار ایجاد ش��ده است، گفت: با این حال به دلیل 
ارائ��ه الیحه دولت و نگرانی مردم و فعاالن اقتصادی 
از ای��ن موض��وع که مجلس الیح��ه دولت را مصوب 
می کند، شاهد تالطم در موقعیت ارز و بازار بودیم و 

نارضایتی هایی در جامعه شکل گرفت. 

چهار شنبه
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یک اس��تارت آپ موفق به تولید پردازش��گری مبتنی بر ش��بکه نرونی 
ش��ده که قابلیت تش��خیص چهره افراد را دارد. این س��امانه شناس��اگر 
چهره، عملکردی ش��بیه به مغز انس��ان دارد.  به گزارش مرکز ارتباطات 

و اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاس��ت جمهوری، از زمانی ک��ه فیلم جنگ 
س��تارگان روی پرده های سینما رفت، هوش 
مصنوعی کامپیوتری به عنوان یکی از رویاهای 
علمی- تخیلی بشر قلمداد شده است. اما یک 
ش��رکت نوپا در حال انجام پروژه ای است که 
می تواند این فناوری را به حقیقت نزدیک کند.  
شرکت FWDNXT که در پارک تحقیقاتی 
پوردو واقع ش��ده، موفق به تولید پردازش��گر 
کم مصرفی موس��وم به »دانه برف« شده است 
که قابلیت تشخیص تصاویر و دسته بندی آنها 
را دارد. براساس اطالعاتی که توسط مسئوالن 
این شرکت منتش��ر شده، در حال حاضر این 

فناوری قادر اس��ت با کارایی ۹۱درصد تصاویر را شناسایی و دسته بندی 
کند. برای این کار از شبکه نرونی استفاده شده است.  یوجینیو کالورسیلو 
از محقق��ان این پروژه و بنیانگذار ش��رکت FWDNXT بیان کرد: این 

دس��تاورد ماحصل تحقیقات و کاری ۲۰ س��اله است که روی شبکه های 
نرون��ی انجام ش��ده اس��ت.  وی ادامه داد: ما می خواهی��م تبدیل به یک 
ش��رکت در حد اینتل در بخش شبکه های نرونی ش��ویم. ما قصد داریم 
پردازشگرهای شبکه  نرونی تولید کنیم که 
قابلیت استفاده در ادوات الکترونیکی مختلف 
را دارا باش��ند. ما همیشه فکر می کنیم که 
می توان مغز انس��ان را شبیه س��ازی کرد و 
آن را روی میکروتراش��ه قرار داد. این امکان 
وجود دارد که ماشینی هوشمند بسازیم که 

به انسان کمک کند. 
اس��ت  ق��ادر  اکن��ون   FWDNXT
کامپیوت��ری کارا و جدی��د تولی��د کند که 
حمایت مالی تقریباً یک میلیون دالری را از 
نیروی دریایی و دانشگاه پوردو دریافت کرده 
اس��ت.  نوآوری س��خت افزاری و نر م افزاری 
این شرکت می تواند در خودروهای خودران 
اس��تفاده ش��ود تا چهره های افراد را برای مقاصد مختلف شناسایی کند. 
همچنی��ن این فناوری به مردم کمک می کن��د تا حین حرکت در راهرو 

فروشگاه ها، اقالم مورد نیاز برای خرید خود را شناسایی کنند. 

مدیرعامل س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری تهران از 
حمایت جدی شهرداری تهران از استارت آپ ها سخن گفت. 

محم��د فرج��ود، مدیرعامل س��ازمان فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات 
ش��هرداری تهران در گفت وگو ب��ا مهر درباره 
نقش استارت آپ ها در شهر هوشمند و جایگاه 
ش��هرداری تهران در این حوزه گفت: مس��یر 
ظه��ور اس��تارت آپ ها و حرکت آنها، مس��یر 
پرشتابی است و آنها از الزامات شهر هوشمند 
هستند. در این میان نقش شهرداری ها قطعاً 

باید حمایتی باشد. 
 وی توضی��ح داد: مهم تری��ن نقش��ی ک��ه 
ش��هرداری می تواند در این حوزه داشته باشد 
این است که مسائل شهری را طرح کند تا هم 
استارت آپ ها حول مسائل جدی و به روز شهر، 
طرح پیش��نهاد کنند و راهکار بدهند. ضمن 
اینکه با یک مدل منطقی و حداکثر ظرفیت از 

آنها حمایت کند و در نهایت بتواند در بخش خروجی کسب درآمد کند. 
فرجود ادامه داد: همین که شهرداری مسائل کالن شهر تهران را طرح 
کند خودش حمایت اس��ت؛ پایداری شهری، محیط زیست و حمل و نقل 

از اولویت های ماس��ت. یعنی در این حوزه ها با چالش مواجهیم و نیاز به 
ورود اس��تارت آپ در این بخش ه��ا داریم. قطعاً هم از آنها و ایده های آنها 

حمایت می کنیم. 
مدیرعامل س��ازمان فن��اوری اطالعات و 
ارتباط��ات ش��هرداری تهران ادام��ه داد: ما 
در همای��ش هم یک پنل ویژه گذاش��تیم و 
اس��تارت آپ ها را دعوت کردی��م تا حرف ها 
و مس��ائل آنها را بش��نویم و از خروجی این 
مطالعات برنام��ه ای را ارائه بدهیم و س��ال 
آینده برنامه های بس��یار مش��خصی در این 

زمینه خواهیم داشت. 
وی تأکید کرد: حضور این اس��تارت آپ ها 
برای شهر هوش��مند جدی و حیاتی است. 
ما ناچار به حرکت به س��مت شهر هوشمند 
هس��تیم، این موضوع از اولویت های ماست 
و باید تعامل مناس��ب در این زمینه داشته 
باشیم؛ از بخش دولتی یعنی معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات و... 
تعامل نزدیک در این موضوع ایجاد کردیم و برآیند تعامالت حل مشکالت 

شهری خواهد شد. 

حرکت به سمت شهر هوشمند از اولویت هاستسامانه تشخیص چهره توسط یک استارت آپ تجاری سازی می شود

حمایت شهرداری از استارت آپ ها

کارآفرینان بزرگ و موفق، خیلی زود مشکالت و چالش های موجود 
در کسب وکار شان را شناس��ایی می کنند و جلوی آسیب های ناشی از 

این موانع را می گیرند. 
کارآفرین��ان مربیگ��ری  س��ازمان  مدی��ر  پ��اور،   رت 
Power Coaching and Consulting  ک��ه ت��ا به حال با صدها 
اس��تارت آپ و کارآفرین در سراس��ر دنیا وارد تعامل شده، معتقد است 
کارآفرینان در سراسر دنیا با چالش های زیادی مواجه هستند. به گفته 
او، برای تبدیل ایده های عالی به یک کس��ب وکار موفق، به کار سخت، 

تمرکز باال، پشتکار و کمی شانس نیاز است. 
کارآفرینان بزرگ همواره س��عی می کنند از موان��ع زیادی که مانع 
پیشرفت ش��ان می ش��ود، گذر کنند. پاور معتقد اس��ت اگر کارآفرینان 
می خواهند کس��ب وکار خود را به موفقیت برسانند، باید از ۱۰ چالش 

اساسی گذر کنند: 
فضای کسب وکار

دان��ش مهم ترین ابزار ب��رای موفقیت کارآفرینان اس��ت. اولین گام 
برای موفقیت هر کارآفرین، دانش 
گس��ترده و دقیق درب��اره رقابت، 
اقتص��اد کنونی و پیش بینی آینده 
آن و چگونگ��ی تأثی��ر این عوامل 
روی صنعتی اس��ت که در آن کار 
به  بزرگ  می کنید. سرمایه گذاران 
دنبال مدی��ران هوش��مند و آگاه 

هستند. 
هویت ضعیف برند

بازاریاب��ی نقش غیرقابل انکاری 
در موفقی��ت کس��ب وکارها دارد. 
و  ویژگ��ی  بازاریاب��ی،  طری��ق  از 
مزایای یک محصول به مش��تریان 
معرفی می ش��ود. البت��ه یک برند 
ق��وی نی��ز همی��ن کار را برایتان 
انج��ام می ده��د. در وب س��ایت 
 Business2Community
آمده اس��ت: هویت سامان یافته و 

قدرتمند برند و داش��تن لوگویی تأثیرگذار، کمک می کند درک خوبی 
از بازار و مش��تریانتان داشته باشید و بدانید چطور سرمایه جذب شده 

را به کار بگیرید. 
کمبود سرمایه

از هر طریقی س��رمایه به دس��ت آورید، باید برنامه ریزی کنید برای 
دو س��ال، سرمایه قابل اطمینانی در دس��ت داشته باشید. این سرمایه 
باید از طریق یک طرح کس��ب وکار عالی، مواردی چون هزینه تس��ت 
مجدد محصول، شکس��ت فروشندگان یا معوقات غیرقابل پیش بینی را 

پوشش دهد. 
عدم یادگیری درس های ضروری

ش��ما باید خودتان، محص��والت و خدمات جدیدتان را باور داش��ته 
باش��ید؛ با این حال بهتر است روی کمک چند مشاور باتجربه حساب 
کنی��د و از درس هایی ک��ه آنه��ا فرا گرفته اند، عبرت بگیرید. س��پس 

توصیه ها و نصایح آنها را در تصمیم گیری هایتان اعمال کنید. 

سرمایه محافظت نشده
ش��اید ایده کس��ب وکار ش��ما ش��امل ویژگی خاص ی��ا پتنت های 
ارزش��مندی ش��ود. غیرقابل تصور نیست که افراد س��ودجو به دنبال 
ای��ن باش��ند ایده هایتان را به س��رقت ببرند. به کم��ک یک حقوقدان 
کسب وکار، طرح جامع حفاظت از دارایی داشته باشید و مطمئن شوید 

تمام ایده ها، محصوالت و دارایی هایتان را در نظر گرفته اید. 
مشکالت و چالش های کارکنان

هر چند توجه زیادی به این موضوع نمی شود، اما اشتباهات کارکنان 
می تواند هزینه و آس��یب های زیادی به کسب وکارتان بزند. کارکنان را 
در زمانی اس��تخدام کنید که درک کاملی از س��اختار کس��ب وکارتان 
به دس��ت آورده باش��ید، محدودیت ها را به خوبی شناس��ایی کنید و 
مس��ئولیت ها را به متخصصان بدهید، انگیزه و مشوق های خوبی برای 

استخدام و حفظ کارمندان مستعد و برتر پیدا کنید. 
دچار رکود شدن

خیلی از کارآفرینان وقتی با چالش های س��خت دچار می ش��وند، از 
هر اقدامی ممانعت می کنند. باید 
بدانید ایس��تایی و اق��دام نکردن 
ممکن است س��بب از کار افتادن 
کس��ب وکارتان شود. عمل و اقدام 
اس��ت که ش��ما را به س��مت جلو 
می برد. اگر از شرایط فعلی واهمه 
دارید که سبب رکودتان می شود، 
جمعی از مشاوران را جمع کنید، 
ب��ه تجربیات آنها گ��وش دهید و 
مس��یری را انتخاب کنید که شما 

را از بحران نجات می دهد. 
بی توجهی به فرهنگ 

استارت آپ
چه چیزی ب��ه کارمندان جدید 
انگیزه می دهد در مسیر دستیابی 
ب��ه اه��داف ق��رار گیرن��د؟ کمی 
وقت بگذارید و فرهنگ س��ازمانی 
کس��ب وکارتان  ب��رای  مناس��بی 
توس��عه دهی��د؛ فرهنگی که به ش��ما و کارمندان تان ان��رژی و انگیزه 

می دهد تا با عالقه و اشتیاق در کنار هم کار کنید. 
نداشتن هیچ رویکردی برای جذب مشتریان

مش��تریان پایه را پیدا کنید و یاد بگیرید به درخواس��ت های خارج 
از برنامه که کس��ب وکارتان را از مسیر پیشرفت بیرون می کند، پاسخ 
منف��ی دهید. روی اهداف اصلی کس��ب وکارتان تمرکز کنید و همواره 

انگیزه های شروع کار را به یاد داشته باشید. 
عدم توجه به نشانه های تغییر

فکر می کنید تمام مراحل را به درس��تی انجام داده اید اما نتیجه مطلوب 
حاصل نشده است؟ بهترین راه حل این است یک قدم به عقب بردارید، همه 
چیز را دوباره ارزیابی کنید و برندسازی جدیدی داشته باشید.  موفقیت یک 
استارت آپ از راه های زیادی محقق می شود. باید به عنوان یک کارآفرین، زیرکی 

و هوشمندی خود را به کار بگیرید تا در بهترین مسیر موفقیت قرار گیرید. 
inc/ucan :منبع 

هوآوی اعتقاد دارد در آینده تنها سه یا چهار شرکت توانایی فعالیت و رقابت در بازار 
گوشی  هوشمند را خواهند داشت و دیگر برندها از این بازار خارج خواهند شد. 

به گزارش زومیت، هوآوی معتقد است که صنعت گوشی  هوشمند در نهایت تنها سه 
بازیکن بزرگ خواهد داشت که توانایی رقابت در برابر یکدیگر را دارند. ریچارد یو، مدیر 

اجرایی گروه تجاری مصرف کنندگان هوآوی در جریان نمایشگاه MWC 2018 ادعا کرد 
که اقتصاد صنعت گوشی  هوشمند می تواند بسیاری از تولید کنندگان گوشی  هوشمند را از 

بازار خارج کند و تنها چند بازیکن اصلی در این عرصه باقی بمانند. 
هوآوی در حال حاضر سومین تولید کننده بزرگ گوشی  هوشمند در جهان است و سهم 

آن از بازار جهانی در سه  ماهه چهارم سال 2017 بیش از 10درصد بوده است. سامسونگ و اپل 
تنها شرکت هایی هستند که جلوتر از هوآوی به ترتیب در جایگاه اول و دوم بر حسب میزان 
فروش گوشی  هوشمند در جهان قرار دارند. پشت سر هوآوی تعدادی از تولید کنندگان دیگر 

مانند لنوو، اوپو، شیائومی، سونی، اچ تی سی و ال جی هستند، اما براساس گفته های یو، صحنه 
رقابت برای دیگر برند های گوشی  هوشمند پشت سر هوآوی تنگ تر و تنگ تر خواهد شد و این 

موضوع دیگر شرکت ها را مجبور خواهد کرد که همگی با هم از بازار گوشی  هوشمند خارج 
شوند یا رقابت خود را به پایین ترین حد ممکن کاهش دهند. 

یو می گوید: تنها سه یا چهار فروشنده از این رقابت جان سالم به  در خواهند برد. 
کمبود منابع، آنها را مدتی در این صنعت نگاه خواهد داشت. در نهایت، تعدادی از 

برندهای چینی نظیر اوپو یا وان پالس با حاشیه سود بسیار کم فعالیت می کنند که 
آنها را مجبور خواهد کرد تنها روی الزامات خاص در هر زمان  تمرکز کنند؛ درحالی که 

شرکت هایی مانند هوآوی، سامسونگ و اپل به میزان زیادی روی بخش تحقیق و توسعه 
سرمایه گذاری خواهند کرد. عالوه بر این، اهمیت کمتر بودجه بازاریابی برندهای چینی در 

مقایسه با سایر برندهای جهانی سبب کاهش رقابت آنها با دیگران در آینده خواهد شد؛ 
درحالی که این موضوع به بازیکنان عمده این عرصه اجازه می دهد به افزایش فروش خود 

ادامه دهند. به همین دلیل است که یو انتظار دارد برندهای کوچک تر در نهایت از بازار 
گوشی  هوشمند خارج شوند. مدیرعامل اجرایی هوآوی ادعا می کند که یک فروشنده 

ممکن است تنها با 10درصد از سهم بازار باقی بماند، اما سودآوری زمانی آغاز می شود که 
حداقل 15درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد. 

هنگامی که به دورنمای هوآوی نگاه می کنید، خوش بینی مدیر اجرایی این شرکت 
طبیعی به نظر می رسد. سال گذشته، کسب وکار گوشی  هوشمند این کمپانی چینی به 

میزان 30درصد رشد داشته است و یو انتظار دارد امسال این شرکت حتی رشد بیشتری 
تجربه کند؛ انتظاری که اگر تحقق یابد این شرکت در دو سال آینده، اپل را پشت سر 
خواهد گذاشت. این رشد زیاد می تواند به دلیل افزایش رقابت در هر دو بخش گوشی  
هوشمند میان رده و پرچمدار صورت بگیرد. گوشی پرچمدار این شرکت با نام هوآوی 

پی 20 با تمرکز زیاد روی هوش مصنوعی و عکاسی قرار است در تاریخ 27 مارس عرضه 
شود. 

 

موانعی که موفقیت استارت آپ ها را به تعویق می اندازد

ریچارد یو: 

تنها 3 یا 4 شرکت در بازار
گوشی  هوشمند باقی خواهند ماند

استارتآپ

فص��ل دوم »کاف��ه کارآفرینی« با حمایت مرکز ش��تابدهی نوآوری معاونت 
علمی ۷ اسفندماه برگزار شد. 

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان،  »کاف��ه کارآفرینی« 
رویدادی به منظور ارتباط صنعت و دانشگاه، انتقال تجارب کارآفرینان، آموزش 
مفاهیم کارآفرینی، معرفی الگوهای موفق و فرآیند شکل گیری کسب وکارهای 

نوپا و تسهیلگران به دانشجویان و عالقه مندان جامعه است. 
فصل دوم این رویداد ، ۷ اس��فندماه ۹۶ س��اعت ۱۷ تا ۱۹ در دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر برگزار  ش��د. در این رویداد نژده هوانسیان )هم بنیانگذار و استراتژیست 
با ما(، علی کشفی )هم بنیانگذار فالیتیو( و آرش برهمند )سردبیر و هم بنیانگذار 

ماهنامه پیوست گفت وگو گرد برنامه( حضور خواهند داشت. 

با حمایت مرکز شتابدهی نوآوری معاونت علمی

فصل دوم »کافه کارآفرینی« برگزار  شد

چهار شنبه
9 اسفند 1396

شماره 1014
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مع��اون علمی  و فناوری رئیس جمهور با اش��اره به اینکه مدیرعامل ۳۵۰ 
ش��رکت دانش بنیان از بین زنان هستند، گفت این آمار به این معناست که 
۱۲درصد از مدیران شرکت ها خانم هستند و ۲۵درصد از شرکت ها، مدیران 

و یا عضو هیأت مدی��ره خانم دارند.  به گزارش 
ایسنا، سورنا س��تاری روز هشتم اسفندماه در 
همایش نق��ش ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
در توان افزایی زنان با اش��اره به اینکه در اوایل 
انقالب ۱۷۰ هزار دانش��جو وجود داشت، اظهار 
ک��رد: ۱۰۰ه��زار نفر از این تع��داد در خارج از 
کش��ور تحصیل می کردند و زنان ۲۳درصد از 

دانشجویان را تشکیل می دادند. 
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه تع��داد باالی 
دانش��جویان ایرانی در کش��ور آمری��کا که در 
ابتدای انقالب باعث ش��ده ب��ود ایران رتبه اول 
در تعداد دانش��جویی در آمریکا را داشته باشد، 
افزود: این در حالی است که امروزه ۴.۷ میلیون 

نفر دانش��جو در کش��ور وجود دارد که ۴۷ هزار نفر آنها در خارج از کش��ور 
تحصیل می کنند که تنها ۱۰ هزار نفر از آنها در آمریکا هستند. معاون علمی 
 و فناوری رئیس جمهور با اش��اره به اینکه ۵۶درصد از دانش��جویان کشور را 

زنان تشکیل می دهند، تصریح کرد: آمریکا، کانادا و استرالیا مقصد اصلی 
نخبگان ایرانی هس��تند و همچنین ورودی خانم ها به دانشگاه ها نزدیک 
به ۵۶درصد است، اما آمار مربوط به خروج آنها به ۴۰درصد می رسد که 
این مسئله نش��ان دهنده ضعف در سیستم 

آموزشی کشور است. 
س��تاری ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه زیس��ت بوم 
کارآفرین��ی در کش��ور وج��ود ن��دارد، گفت: 
زیس��ت بوم کارآفرینی نیاز به پ��ول دارد، اما 
نبای��د ه��ر پولی مانن��د پول نفت ک��ه رانت 
محسوب می ش��ود، وارد این زیست بوم شود. 
حضور بخش خصوصی در بازار اس��تارت آپ ها 
به جای س��رمایه گذاری در حوزه سکه و دالر 
باید تقویت ش��ود.    ستاری با انتقاد از اینکه 
ایده های اقتصادی زنان توسط سرمایه گذاران 
دیده نمی ش��ود، ادامه داد: این در حالی است 
که حضور مردان در اقتصاد از پیش اثبات شده 
اس��ت، تنها ۲درصد از مالکیت جهانی در دس��ت زنان قرار دارد، همچنین 
۵۵درصد فارغ التحصیالن علوم رایانه ای خانم ها هس��تند، درحالی که حضور 

آنها در فضای کسب و کار محدود شده است. 

مش��اور امور زنان و خانواده وزیر ارتباط��ات از افزایش انتصاب زنان در 
سطح مدیران میانی به باال در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد. 
به گ��زارش ایس��نا، همایش نقش ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات در 

توان افزای��ی زنان دی��روز در وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات برگزار ش��د، سودابه رادفر 
در این همایش با بیان اینکه این وزارتخانه با 
همکاری ادارات کل خود طرح ملی کارآفرینی 
در بستر ICT را در ۵۰ نقطه از کشور در سال 
۹۶ اجرایی کرده اس��ت، گف��ت: این طرح در 
سال ۹۷ نیز در ۲۷۰ نقطه از مراکز استان ها، 

شهرستان ها و روستاها اجرا خواهد شد. 
وی در ادامه با اش��اره به اجرای این طرح به 
ش��کل پایلوت در روستای ابرکوه، اظهار کرد: 
بعد از اینکه سند راهبردی امور زنان و خانواده 
زنان وزارت ارتباطات در بیش از ۱۵ جلس��ه 
تدوین شد، یکی از بندهای آن به توان افزایی 

تعلق گرفت.  مش��اور امور زنان و خانواده وزیر ارتباطات در ادامه تصریح 
کرد: این برنامه ها در برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شده و به دنبال توسعه 
متوازن و پایدار هس��تند. توجه به اصل توازن باعث ش��ده اس��ت تا نقاط 

شهری و روستایی به یک اندازه مورد توجه باشند. 
رادفر با تأکید بر توانمندی زنان ادامه داد: زنان کش��ور به دنبال گدایی 
جایگاه شایس��ته خود نیستند بلکه برای اثبات توانمندی هایشان زحمت 

کشیده اند. 
او افزود: در جریان انتصابات وزارت فاوا در 
دولت دوازدهم، زنان در یک هفته سه پست 
مهم گرفتن��د. زمانی که قرار بود نفر دیگری 
پس��ت بگیرد، به آقای جهرم��ی گفتم این 
یکی را بگذاریم هفته دیگر تا مبادا مقاومت 
و ناراحتی از سوی رقبای مرد شکل بگیرد. 
ایشان گفت با اقتدار همین امروز این کار را 
انجام دهید و من و تمام آقایان مجموعه در 

کنار شما هستیم. 
وی در ادام��ه از افزایش انتصابات مدیران 
میان��ی به ب��اال در وزارت ارتباطات خبر داد 
و آن را رش��د سه برابری نسبت به رشد کل 
دولت دانست و افزود: وزیر ارتباطات مجدانه به حقوق زنان معتقد است. 
به همین دلیل اولین بار انتصاب سه مدیر ارشد زن در این وزارتخانه انجام 

شده و مدیران کل نیز از یک نفر به سه نفر افزایش یافته اند. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مطرح کرد

کارآفرینی در بستر ICT در 50 نقطه از کشورایده های اقتصادی زنان توسط سرمایه گذاران دیده نمی شود

وقتی اس��تارت آپی را راه اندازی می کنید، مهم ترین نکته ای که باید 
بدانید، درک روش های ارزش گذاری و تخمین ریس��ک سرمایه گذاران 
برای ش��رکت های نوپا اس��ت. س��رمایه گذاران ده ها س��ال اس��ت که 
ب��ا ارزش گ��ذاری و ارزیابی پتانس��یل ش��رکت های نوپا، ب��رای تأمین 
مال��ی آنه��ا تصمی��م می گیرند. البته این بدان معنا نیس��ت که ش��ما 
نمی توانید کس��ب وکار موفقی را بدون برآورده ش��دن معیارهای ذهنی 
سرمایه گذاران تان ایجاد کنید. استارت  آپ های فراوانی وجود داشته اند 
ک��ه به  رغم بی میلی س��رمایه گذاران برای تأمین مالی ش��ان، بازارهای 
بزرگ��ی را فت��ح کرده اند و به موفقیت دس��ت یافته ان��د. گاهی همان 
ایده هایی که چندان مورد توجه قرار نمی گیرند، قابلیت تبدیل شدن به 

گوگل یا اسکایپی دیگر را دارند. 
ام��ا چگونه می توانی��م با توجه به معیارهای ارزیابی س��رمایه گذاران 
س��رمایه گذاران  کنی��م؟  ارزش��یابی  را  اس��تارت آپ مان  خطرپذی��ر، 
مخاطره پذی��ر اف��راد باتجربه ای هس��تند که دی��دگاه و منطق فکری 

منحصربه ف��ردی دارند. با توج��ه به همین 
موضوع ممکن اس��ت آنها ارزیابی متفاوتی 

از شرکتی مشابه داشته باشند. 
ام��ا ش��ش جنبه مه��م در هر کس��ب و 
کاری وج��ود دارد که مطمئن��ا مورد توجه 

سرمایه گذاران قرار می گیرد: 
1- مسـئله ای کـه کسـب و کار بـه آن 

می پردازد
کس��ب وکارتان به چه مس��ئله و مشکلی 
می پ��ردازد و کدامی��ن دغدغه مش��تری را 
مرتفع می سازد؟ چرا این مسئله مهم است؟ 
به عنوان  مثال، مس��ئله ای که شرکت حمل 
و نق��ل»Uber«  را متوج��ه خودش کرد، 
این بود که: »گرفتن تاکسی یا وسیله نقلیه 

برای اینکه افراد را از نقطه A به نقطه B ببرد یک دردسر واقعی است. 
باید برنامه ای برای آن وجود داشته باشد.«

بنابرای��ن اگ��ر بتوانید راه حلی ب��رای مس��ئله ای چالش برانگیز پیدا 
کنی��د، کمک بزرگی به تأمین مالی ش��رکت تان کرده اید. همین عامل 
به ظاهر س��اده یکی از مهم ترین معیارهای سرمایه گذاران برای کمک 

به کسب وکارها است. 
2- راه حل منحصربه فرد

راه ح��ل منحصربه فردتان را برای این مس��ئله بی��ان کنید و فرآیند 
اجرایی کردن آن را ش��رح دهید. س��عی کنید س��رمایه گذاران را قانع 
کنید که راه حل پیشنهادی شما چند برابر بیش از راه حل های موجود 
کارآمد اس��ت. مفهوم و چگونگی برنامه ریزی برای این راه حل را کامال 
ش��فاف بی��ان کنید. محص��والت و خدمات��ی را که در ای��ن راه ایجاد 
می ش��وند مش��خص کنید. توجه داشته باش��ید که آیا راه حل تان نیاز 
به اکوسیس��تمی منحصربه فرد دارد یا اینک��ه در حال حاضر با همین 

وضعیت قابل استقرار است. 
س��عی نکنید راه حل پیشنهادی تان را کامال تخصصی توضیح دهید. 

س��رمایه گذاران اغلب در حوزه مورد نظر ش��ما متخصص نیس��تند. از 
ای��ن رو بیان جزییات زیاد، موضوع را در ذهن س��رمایه گذار پیچیده و 

اجرایی ساختن آن را دشوار می کند. 
3- بازار و مشتریان

مش��تریان تان چه کسانی هس��تند و فرصت های بازار چگونه است؟ 
صحب��ت در م��ورد کل ب��ازار موجود و بخش��ی که ش��ما ب��رای ارائه 
محصوالت و خدمات هدف گذاری کرده اید، بس��یار مهم است. با ایجاد 
جدول زمانی، نشان دهید که چگونه قصد دارید در طول زمان به بازار 

وارد شده و سهم موردنظرتان را کسب کنید. 
توجه داش��ته باش��ید که فرصت بازارتان باید نسبتا بزرگ باشد، اما 
س��راغ فرصت های خیلی بزرگ که توان تحقق آنها را ندارید، نروید و 

واقع بین باشید. 
4- رقابت و رقبا

چه راه حل ها، فناوری ها و یا شرکت های دیگری ممکن است در زمان 
فعلی یا آینده ای نزدیک با شما در بازار رقابت کنند؟ ارزش پیشنهادی 
منحصربه فردتان نسبت به رقبا چیست؟ چرا راه حل شما برنده خواهد 
شد؟ چه مزیتی شما را از رقبا متمایز خواهد کرد؟ بهترین سناریو این 
است که راه حل پیش��نهادی تان به راحتی 
توس��ط خودتان قابل اجرا باش��د، اما برای 
رقبا موانع وجود داش��ته باشد، در غیر این  
صورت باید نش��ان دهید که چگونه قصد 
دارید هم��گام با رقبا و حتی جلوتر از آنها 

حرکت کنید. 
5- اعضای تیم 

تیم مدیریتی ش��ما چه کسانی هستند؟ 
س��ابقه فعالیت آنها چه مدت اس��ت؟ چرا 
ب��رای اج��رای ای��ن کس��ب وکار انتخاب  
شده اند؟ آیا شکاف های قابل توجهی وجود 
دارد که این افراد قابلیت پرکردن ش��ان را 
داشته باشند؟ چگونه می توانید مقیاسی را 
برای رسیدن به اهداف طرح کسب وکارتان 

با کمک تیم تان برنامه ریزی کنید؟ 
نکته: اینکه این عامل مهم ترین فاکتور موردنظر س��رمایه گذاران است 
البت��ه دالیل متفاوتی وج��ود دارد، برای مثال تیم ت��ان مدت زمان زیادی 
همراه ش��ما خواهد بود و البت��ه بحران های زیادی پیش روی کس��ب و 
کارتان است، اگر نتوانید در شرایط مختلف تیم تان را منسجم نگه دارید، 
درواقع باید شکست و پایان کسب و کارتان را بپذیرید. کارایی و اثربخشی 

کسب وکارتان مستقیما به قابلیت  ها و مهارت های تیم تان بستگی دارد. 
6-طرح کسب وکار

طرح کس��ب وکارتان چگونه است؟ در این بخش مهم است که سود 
چندساله و طرح س��رمایه گذاری تان را ارائه کنید. فرضیه های کلیدی 

شما براساس طرح کسب وکارتان چه بوده است؟ 
نکتـه: س��عی کنید ط��رح کس��ب وکار و برنامه هایی را ک��ه دارید 
با جزییات کامل در فایلی منس��جم داش��ته باش��ید، اما برای ارائه به 
سرمایه گذار تنها دو یا سه اسالید کافی است. بهتر است با نمودارها و 

گراف های بصری مفهوم را منتقل کنید. 
entrepreneur/modirinfo :منبع

ارزش گذاری استارت آپ  از نگاه سرمایه گذار خطرپذیر

ریچارد یو: 

تنها 3 یا 4 شرکت در بازار
گوشی  هوشمند باقی خواهند ماند

یادداشـت

مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان تهران در دیدار با استاندار تهران خواستار حمایت از 
اجرای طرح های استارت آپی در حوزه گردشگری و عرضه تولیدات هنرمندان صنایع دستی 
شد.  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی تهران، 
مجید مهدوی گفت: بخش��ی از مش��کالت در حوزه صنایع دس��تی و گردشگری عرضه 
محصوالت است که با حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در ایجاد استارت آپ های 
خالق، عرضه محصوالت برای گردش��گران داخلی و خارجی و حتی بازارهای دور دست 
اروپایی فراهم می شود.  مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران با اظهار اینکه رشد تکنولوژی 
موجب می ش��ود تا شکل س��نتی عرضه خدمات سفر در چند س��ال آینده دست خوش 
تغییرات قرار گیرد، افزود: در ابتدای سال جدید کارگاه های آشناسازی با ساختار و مزایای 

طرح های استارت آپی برای مدیران دفاتر خدمات مسافرتی برگزار می شود. 

مدیرکل میراث فرهنگی تهران خواستار 
حمایت از استارت آپ های گردشگری شد

مترجم: مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی
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وقتی به بازاریابان گوش کنید یا مدتی 
با آنها در ارتباط باش��ید خواهید دید که 
با توج��ه به پیچیدگی ه��ای بازاریابی در 
عص��ر جدید و س��رعت ب��االی تغییرات، 
آنه��ا معموال دچار س��ردرگمی هس��تند 
فرا دیجیت��ال  دنی��ای  در  درحالی ک��ه 
)اینترنتی( )post-digital(  و با وجود 
فواید حاص��ل از برندس��ازی دیجیتالی، 
برندها نباید هرگز دچار سردرگمی شوند. 

  )post-digital( فرادیجیتال
چیست؟ 

 فرادیجیت��ال عب��ارت جدیدی اس��ت 
و اش��اره به آن دارد ک��ه زندگی در این 
عصر، مبتنی بر اینترنت است، ارتباطات 
لحظه ای و آنالین شده است و تکنولوژی 
در ای��ن عص��ر ح��رف اول را می زند. به 
ی��اد داریم ک��ه »دیجیت��ال« چگونه در 
افزایش میزان تبلیغات )از نظرکانال های 
ارتباط��ی( نق��ش داش��ته و دیده  ایم که 
چگونه اس��تراتژی های بازاریابی اینترنتی 
در کنترل جس��ت وجو در فضای مجازی 
)س��ئو( و هدف گی��ری جامع��ه هدف در 
فضای مجازی نقش داشته و دارد. امروزه 
صحب��ت کردن فقط در م��ورد دیجیتال 
کافی نیس��ت. ما به یک دلیل ساده وارد 
دنیای فرا دیجیتال شدیم، زیرا همه چیز 

مبتنی بر دیجیتال است. 
واقعا همین طور اس��ت. بدیهی اس��ت 
موبای��ل و ش��بکه های اجتماعی چگونگی 
و م��کان یادگیری بیش��تر مردم در مورد 
چیزهای��ی را که به آن عالقه دارند تغییر 
داده   اس��ت، چه برسد به منابع سرگرمی 
و الگوی مصرف محت��وای پرکاربرد آنها. 
این م��ورد ب��ر چگونگی یادگی��ری آنان 
در مورد برند ش��ما و برن��د رقبای تان اثر 
می گ��ذارد، ام��ا همچنان عجیب اس��ت 
که اکثر ش��رکت ها متوج��ه اهمیت این 
موضوع نیس��تند و حت��ی از بابت اینکه 
رقبا از این امکان چگونه برای برندسازی 
خود استفاده می کنند هم نگرانی ندارند 
و تبلیغ��ات بی کیفی��ت و نادرس��تی که 
طراحی آنها مانند تبلیغات قدیمی است 
و هی��چ جذابیتی ندارد نی��ز گواه این امر 
اس��ت. دنیایی که ام��روزه در آن زندگی 
می کنیم، از هر نظر و مقصود، برای تمام 
شرکت ها، دیجیتالی شده است. مشتریان 
و مصرف  کنندگان ش��ما همیشه آنالین و 
مرتبط به اینترنت و شبکه های اجتماعی 
هس��تند. همچنی��ن تحقیق��ات اخیر در 
م��ورد منابع دس��تیابی به مش��تریان که 
توس��ط   DMA صورت گرفته، نش��ان 
داده که چه��ار روش از پنج روش درجه 
یک برای دس��تیابی به مشتریان، شامل 
روش  ه��ای مبتنی بر دیجیتال اس��ت که 
خب��ر خوبی هم هس��ت چرا که در دنیای 
اینترنت ما اطالع��ات و بینش زیادی در 
مورد مشتریان داریم حتی اگرهم نداشته 
باشیم ابزار زیادی وجود دارد که بتوانیم 
اطالع��ات الزم برای برندس��ازی موفق را 
به دس��ت آوریم و بیشتر مشتریان هدف 
ما نیز از طریق این کانال قابل دس��تیابی 

هستند. 
از دی��دگاه بازاریاب��ی ی��ا ف��روش، اگر 
بخواهی��م این دنیا را برای فروش��ندگان 
یا بازاریابان قدیمی که آش��نایی چندانی 
با دنیای اینترنت ندارن��د، توضیح دهیم 

می توان گف��ت: »در این دنیا فرصت  های 
زیادی برای بازاریابی و برندس��ازی وجود 
دارد و امکان دسترس��ی به افراد بیش��تر 
و در مراح��ل مختلف فرآیند خرید وجود 
دارد.« این به آن معنی اس��ت که ما باید 
ب��ه نقش بازاریابی به عنوان وس��یله و نه 
هدف، به ش��یوه متفاوتی نگاه کنیم، و به 
جای آنکه به مصرف کنندگان به چش��م 
مردم ن��گاه کنیم به رفتاره��ا و باورهای 
آنها توجه کنیم. الزم است برای برقراری 
ارتب��اط با ای��ن مصرف  کنن��دگان برنامه 
بازاریابی داشته باشیم، ما در اتاقی پشت 
کامپیوتر نشسته  ایم که جرقه و یا تمایل 
به خرید اتفاق می  افتد )حتی اگر خریدی 
اتفاق نیفتد، هرآنچه هدف کس��ب وکار و 
تجارت ش��ما اس��ت، مثال بازدید زیاد از 
شبکه اجتماعی ش��ما، هدف  تان است و 
این اتفاق در صورتی می  افتد که ش��ما از 
پشت کامپیوتر تمام این روندها را کنترل 
و هدای��ت کنی��د(. دی��ده ش��دن، مورد 
توجه قرار گرفتن ی��ا هرچیز دیگری که 
اس��مش را می گذارید، نیازمند آن است 
که ش��ما ارزش ملموس و محسوسی به 
روزانه  اینترنت��ی  بازاریابی  فعالیت ه��ای 
خ��ود آن هم در س��طحی تقریبا ایده  آل 
بی��ن رنج محص��والت و خدم��ات خود، 
بدهی��د. این ام��ر ما را به نکت��ه کلیدی 

بعدی هدایت می کند. 
برند و نام تجاری بسیار با اهمیت 

است 
در تمام محیط های مبتنی بر دیجیتال 
و موبایل محور، که ش��بکه  های اجتماعی 
و  اطالع��ات  خب��ری  پلت فرم ه��ای  و 
انگیزه ه��ای جدیدی به اف��راد می دهند، 
مصرف کنن��دگان منتظ��ر محص��والت و 
خدمات شما نمی  مانند. مصرف  کنندگان 
ام��روزی، در مع��رض هج��وم برندهای 
مختلف و به معنای واقعی کلمه مشغول 
و س��رگرم هستند. این امر باعث می شود 
مصرف کنندگان در برابر برندهای مختلف 

موضع بگیرند و بیان کنند، اگر برند شما 
می توان��د به من ارزش��ی اضافه کند و به 
طریق��ی غیر از ارائه کاال، خدمت کند، به 
صورت بالقوه آن را می پذیرم و این نکته 
ارتباط بین مصرف کنندگان و کسب وکار 
شما اس��ت. آن بخش از سازمان شما که 
مشتریان به آن اعتماد داشته و احساس 
مثبت��ی در م��ورد آن دارند، ش��اخص و 
المانی است که داستان مستحکمی دارد. 
باید در مورد ارزش��ی که برند ش��ما ارائه 
می ده��د صحبت کنید نه در مورد خرید 
محصول x و اینگونه می توانید برندسازی 
در شبکه  های اجتماعی را به نحو احسن 

پیش ببرید. 
برندها این قدرت را دارند که دنیا را 

تغییر دهند 
برندس��ازی،  اخی��ر  گزارش ه��ای  در 
برن��د را ب��ه عنوان دارایی زن��ده توصیف 
می کنند که متعلق به ش��رکت اس��ت اما 
توس��ط مصرف کنندگان به صورت روزانه 
گس��ترش می یابد و این بین��ش حیاتی 
مفه��وم بازاریاب��ی م��درن )اینترنتی – 
دیجیتالی( را تشکیل می دهد. همچنین 
ب��رای  راه  چندی��ن  گ��زارش  ای��ن  در 
برندسازی دیجیتالی پیشنهاد شده است، 
تعدادی سؤال وجود دارد که شما با پاسخ 
دادن به آنها می توانید بررس��ی کنید که 
وضعی��ت برند ش��ما تا چه ح��د مطلوب 
اس��ت، به عن��وان مثال به این س��ؤاالت 
دقت کنید: چه کس��ی مس��ئول تسهیل 
برند، حفاظت از برند و ارزش  آفرینی برای 
مشتریان از طریق ایجاد تجربه دیجیتالی 
بهتر اس��ت؟ ای��ن موارد می��زان اهمیت 
رویکردهای اس��تراتژیک در برندس��ازی 
دیجیتالی بر اس��اس شخصیت مشتریان 
و ایجاد ارزش پیشنهادی آنالین را نشان 

می دهد. 
را  دیجیتال��ی  برندس��ازی  رک��ن   ۱۰
می توان به دو بخ��ش فاکتورهای درونی 
و فاکتوره��ای خارج��ی تقس��یم ک��رد. 

فاکتورهای درونی ش��امل وضوح، تعهد، 
و  ب��وده  مس��ئولیت پذیری  و  حمای��ت 
فاکتوره��ای خارجی نی��ز اعتبار، مرتبط 
بودن، تمایز، سازگاری، حضور مؤثر و قابل 
فهم بودن را دربرمی گیرد. سرمایه گذاری 
روی برندس��ازی دیجیتالی، شما را قادر 
می س��ازد در مشتریان و مصرف  کنندگان 
احساس��ی نس��بت به برندت��ان به وجود 
آوری��د تا ش��ما را ب��ه خاطر بس��پارند و 
این بیش��تر ایجاد فرصت است تا مصرف 
بیهوده بودج��ه. دیجیتال )اینترنت( باید 
به عنوان محوریت فعالیت  های برندسازی 

در نظر گرفته شود. 
سه منفعت اصلی برندسازی 

دیجیتالی چیست؟ 
برندس��ازی  ح��ول  کلی��دی  مناف��ع 
دیجیتالی چیست؟ برندسازی دیجیتالی 
فوای��د زیادی دارد و به ای��ن تعداد ختم 
نمی شود، اما می توان گفت فوایدی که در 
ادامه مرور می کنی��م جزو منافع کلیدی 
برندسازی دیجیتالی به حساب می  آیند. 

1- برندسازی دیجیتالی نشان 
می دهد که برند شما به اندازه کافی 

پویا و زنده است
می دانیم که برند دارایی ش��رکت است 
البت��ه اگر بتوانی��م آن را به طریقی فعال 
کنیم. برند پتانس��یلی بیش از حد انتظار 
به ش��رکت و کمپین ه��ای بازارایابی آن 
می بخشد و در دنیای امروز که شبکه  های 
اجتماع��ی نقش ب��ارزی در زندگی مردم 
ایف��ا می کنند عدم برندس��ازی درس��ت 
می توان��د منجر به گم ش��دن برند ش��ما 
در ش��بکه های اجتماعی ش��ود و ش��اید 
مخاطبان شما هیچگاه برندتان را در این 

شبکه  ها شناسایی نکنند. 
2- شناخت تغییرات فرآیند خرید

ب��رای ایجاد تغییر در س��طح کس��ب 
وکار و ش��ناخت قدرت برند، الزم اس��ت 
بدانی��م که مردم ب��ه روش  های جدیدی 
خریده��ای خود را انج��ام می دهند. نیاز 
به بیان مجدد نیس��ت که جهانی که در 
آن زندگ��ی می کنیم و محیط اطراف مان 
تغییر کرده است و مصرف کنندگان دیگر 
براساس فرآیند تصمیم گیری خطی اقدام 
به خرید نمی کنند. اما برند ش��ما اگر به 
درس��تی برندس��ازی شود و اس��تراتژی 
درس��تی را در پیش گیرد این فرصت را 
دارد که در فرآیند جدید خرید هم نقشی 

بپذیرد. 
3- مسئولیت پذیری یک برند یعنی 

برقراری رابطه
برای حفظ و پیش��رفت ماهی��ت برند در 
برندس��ازی دیجیتالی الزم اس��ت برندها با 
مخاطبین ش��ان در تعامل باش��ند. آنها باید 
مسئولیت پذیر باش��ند تا به بخشی از گفت 
وگوه��ای مصرف کنندگان در ب��ازار تبدیل 
ش��وند و از این طریق اس��ت که قابل رؤیت 
می ش��وند و می توانن��د س��همی از توج��ه 
نامتجان��س مش��تریان را به دس��ت آورند. 
همچنین الزم اس��ت مفاهیم��ی را از جمله 
ق��درت، ارتباط، مرجعیت و حتی تصمیمی 
که به وسیله برند و مشتریان در حال تغییر 
شکل دادن هس��تند، نیز شناسایی کنند. و 
این راز جدید موفقیت برند سازی اینترنتی در 
دنیای فرا دیجیتال )post-digital( است. 
belovedmarketing :منبع

برندسازی دیجیتالی در دنیای فرا دیجیتال  از برندینگ یک کشور تا برندینگ 
یک شهر

در قرن حاضر یکی از روش های سریع ارتقا و رشد 
اقتص��ادی جذب س��رمایه گذاری خارجی اس��ت که 
س��بب جذب سایر منابع س��رمایه ای و استعدادهای 
داخلی و خارجی می شود. از جمله کشورهایی که در 
این عرصه تجربه مثبتی به دس��ت آورده اند می توان 
استرالیا، کانادا و از همه مهم تر جمهوری خلق چین 
)تحت سیاس��ت یک کشور با دو نظام اقتصادی( نام 

برد. 
فرهنگ )مجموعه ای از باورها، نگرش ها و مکررات 
رفتاری که از نس��لی به نسل دیگر منتقل می شود(، 
میراث های فرهنگی ع��ادی )مانند اماکن تاریخی از 
قبیل میدان نقش جه��ان اصفهان( و معنوی )مانند 
نوروز،یل��دا  ی��ا ش��هرت ایرانیان ب��ه مهمان نوازی و 
مهمان دوستی(، منبع غیرسرشاری از انواع گزینه ها 
در اختیار ما قرار می دهد که ایجاد اعتماد و اطمینان 
در مل��ل دیگر و بهب��ود کیفیت زندگ��ی در حیطه 
داخلی را به دنبال دارد. تجربه نش��ان داده است که 
وجود غنای فرهنگی در برندس��ازی کشورها عاملی 
کلیدی اس��ت که ب��دون آن، همواره برند کش��وری 

ایجاد شده کم مایه و بی سرمایه می ماند. 
مثال بارز این نمونه امیرنش��ین دوبی است که به 
علت نبود ریش��ه و بنیه فرهنگی کافی، برندس��ازی 
ص��ورت پذیرفت��ه از خطرپذی��ری باالی��ی از زاویه 
تجاری ش��دگی مح��ض برخوردار اس��ت. به هرحال 
در مکان های��ی که به رش��د فقط از دیدگاه مس��ائل 
اقتصادی نگریس��ته می ش��ود، خطر به وجود آوردن 
تصویری قطبی ش��ده از برند کشوری محتمل است 
که در آن همه چی��ز از جمله امور معنوی و عاطفی 
نیز دچار کاالش��دگی ش��ده و تجاری زدگی در همه 

عرصه های آن یکه تازی می کند. 
یک��ی از کانال ه��ای ارتباط��ی منحصر ب��ه فرد با 
عملکردی ش��گرف در این عرصه، همان مردمان هر 
س��رزمین هس��تند. اگر هر ش��هروند عادی، نه فقط 
سیاس��تمداران، ارباب رسانه ها و دیپلمات ها، بتوانند 
س��فیری مناسب از س��رزمین مادری و یا شهر خود 
باشند، می توان ش��اهد تغییر نگرش جهانیان به آن 

کشور بود. به عنوان مثال هر مسافری به هنگام سفر 
در کشوری دیگر می تواند نمایشگر صفاتی باشد که 
به آن صفات در کشور خود و یا جهان حسن شهرت 

دارد. 
در صحت و درس��تی ارتب��اط هویت و تصویر یک 
کش��ور بر انگاشت و افکار دیگر ملل دنیا درخصوص 
صادرات، مردمان و فرهنگ آن دیار ش��کی نیست؛ و 
البته همه می دانیم که این ارتباط دو س��ویه اس��ت. 
یعنی صادرات، مردمان و فرهنگ نیز به نوبه خود بر 

هویت و تصویر آن کشور تأثیر دارند. 
ب��ا اندکی دقت و مداقه در مثال های آورده ش��ده 
می ت��وان دید که دو نوع برن��د- یعنی برند محصول 
و برن��د مکان در این مثال ها، ب��ه نوعی درهم ادغام 
ش��ده اند که نشان دهنده شباهت بس��یار برندسازی 
محص��ول و خدم��ات با برندس��ازی مکان و کش��ور 
مش��خص ش��ده اس��ت، برای جلوگیری از هر گونه 
س��طحی نگری و فزون��ی دقت نظر، الزم اس��ت که 
نخس��ت ش��رحی برای ایجاد تفکیک ها و تمایز بین 
دو واژه و مفه��وم کلیدی و پایه ای در این نوش��تار، 
یعنی برندسازی مکان و برندسازی کشور ارائه شود. 
در ادامه راهکارهایی برای ایجاد برند س��ازی شهری 

ارائه می شود. 
گام های اجرایی برای برندسازی شهری در ایران

اهمیت و لزوم برندسازی شهری برای ایران. 
مبان��ی و تعاریف برندس��ازی ش��هری، کش��وری، 

مقاصد گردشگری و مکان. 
ابعاد و مولفه های هویت شهری. 

س��بقه تاریخی نام آوری شهرها و مناطق در حوزه 
ایران شهر. 

چالش های برندس��ازی تهران با توج��ه به اهداف 
سند چشم انداز. 

مولفه ه��ای تاریخی و فرهنگی در هویت ش��هری 
تهران. 

مدیریت شهری و هویت شهری. 
ابعاد و ویژگی های مدیریت راهبردی برند شهری. 
رویکرد ها و مدل های ارزیابی برند ش��هری، هویت 

شهری و توانمندی شهر. 
modir. biz :منبع

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

 آگهی هایی برای نوازش چشم ها
در مترو لندن

دنیای��ی را تصور کن که در آن، مکان های عمومی 
حس خوبی به تو منتقل کنند. 

لندن یکی از شهرهایی است که تبلیغات محیطی 
در آن حکم فرمای��ی می کن��د و گاه ای��ن آگهی ه��ا 

می توانند خسته کننده و زیاد باشند. 
سرویس خدمات شهروندان در لندن، یک کمپین 
منحصربه فرد ب��ا هدف جایگزینی تم��ام آگهی های 

متروی شهر با تصاویر گربه بود. 
 »ما می خواس��تیم گوش��ه ای از فضای عمومی را 
پس بگیریم و مسئولیت را به مردم )و حیوانات شان( 

واگذار کنیم. 
کمپین م��ا در کمتر از یک ماه توانس��ت ۲۵هزار 
پوند کمک جمع کند. چند هفته بعد ۶۸ آگهی را در 

یکی از ایستگاه های مترو نصب کردیم. 
از همه مهم تر، توانس��تیم لحظات ش��اد و مملو از 
کنج��کاوی برای مس��افران مت��رو و بازدیدکنندگان 
خلق کنیم. هزاران نفر برای دیدن تصاویر گربه ها به 
ایستگاه آمدند و غریبه ها در مورد مفاهیم عکس ها با 

هم حرف می زدند.«

گ��روه Glimpse که طراح و خال��ق این کمپین 
ب��وده، می خواه��د ق��درت خالقیت را ب��رای اهداف 
»خوب« ب��ه کار برد. آنها می خواهند به جای تمرکز 
بر مش��کالت، نگاهی گذرا به جاهایی در دنیا داشته 
باشند که در آن اتفاقات خوب رخ می دهد. در فوریه 
۲۰۱۶ اعضای تیم Glimpse به خودش��ان گفتند 
»دنیای��ی را تصور کن که در آن دوس��تی و تجربه ها 
باارزش تر از خریدنی ها باش��د«. پس آنها فکر کردند 
که در ایس��تگاه های ش��لوغ مترو به جای آگهی های 
همیش��گی، تصاوی��ر دیگ��ری بگذارن��د. جنگل های 
زیب��ا؟ لحظات وقت گذران��دن با خان��واده؟ نه، آنها 
می خواس��تند حرکت شان دیده ش��ود و »اینترنت« 
آن را دوست داشته باشد. پاسخ روشن بود؛ گربه ها. 
طراح��ان و نویس��ندگان زیادی ب��رای انجام این 
پروژه به گروه کم��ک کردند. اخبار کمپین حتی در 
چین هم منتش��ر ش��د و یکی از حامیان این کمپین 
از آمریکا برای دیدن پوسترها به انگلیس سفر کرد. 

آنه��ا مخال��ف تبلیغ��ات نیس��تند. ب��ر و بچه های 
Glimpse معتقدن��د ای��ن روزها دنی��ا بیش از هر 
چی��زی به خالقیت نیاز دارد، به گش��ودن چش��م ها 
ب��ه دریچه های جدی��د برای نگریس��تن ب��ه دنیا و 
اندیشیدن در مورد جهانی که در آن به سر می بریم. 
آنه��ا می گویند که آژانس ه��ا و برندها باید به قدرتی 
ک��ه در اختیار دارند فکر کنن��د و از آن برای تکثیر 
ارزش های مثبت در جامعه استفاده کنند؛ چیزهایی 
مث��ل همدردی و تحمل و دور هم بودن باید به قلب 
فرهنگ ه��ا بیاید. دنیایی را تص��ور کنید که صنعت 
خالقه از تمام توان عظیمش برای پررنگ کردن این 
ارزش ه��ا و مرتب��ط کردن با آن با میلیون ها انس��ان 

استفاده کند. 
Medium/mbanews :منبع
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برخالف تصور عمومی حوزه کسب وکار 
فضایی عاری از هرگونه حس انس��انی و 
روابط دوس��تانه نیس��ت. به گفت��ه آدام 
ریزیکا، مدیر ارش��د بخش عملیاتی برند 
VidScale، ف��روش مبتن��ی ب��ر ایجاد 
رابط��ه برای کس��ب وکارهایی با س��طح 
متوس��ط قیمت محصوالت گزینه بسیار 
مناس��بی است: »مش��تریان ش��ما باید 
بدانند که می توانند به ش��ما تکیه کنند 
و در ص��ورت ایجاد مش��کل ش��ما را در 
کنار خود دارن��د«. با وجود چنین باوری 
امکان فروش محصوالت حتی در س��طح 
قیمت ب��اال نیز وج��ود دارد. در غیر این 
صورت محصوالت ارزان مان نیز از س��وی 
مشتریان گران و بی ارزش تلقی خواهند 

شد. 
مثال های فروش از طریق ایجاد رابطه
ش��اید در نگاه نخست فروش مبتنی بر 
 B۲B رابطه را زیرمجموعه استراتژی های
طبقه بندی کنید. البته این نوع نگاه غلط 
نیست، بدون ش��ک هر فروشنده ماهری 
از توانایی ه��ای خود در زمین��ه بازاریابی 
و ف��روش B۲B اس��تفاده می کند. براین 
اساس فروشنده ای که هر ماه چند معامله 
۵۰ ه��زار دالری انج��ام می ده��د، حتی 
به طور ناخودآگاه نس��بت به تکنیک های 
برق��راری رواب��ط صمیمانه با مش��تریان 

تسلط باالیی دارد. 
نقط��ه تف��اوت آنچ��ه این مقال��ه به آن 
می پ��ردازد ب��ا اس��تراتژی B۲B در توجه 
بس��یار باال نس��بت به نیازها و محصوالت 
ضروری مصرف کننده اس��ت. ش��ما چقدر 
با خریداران تان آش��نا هستید؟ بدون شک 
این سؤال در زمینه خرده فروشی ها تقریبا 
بی ربط است. به هر حال یک سوپرمارکت 
در طول روز با چندصد نفر س��روکار دارد. 
با این حال اگر تولیدکننده عمده هستید، 
آنگاه این پرس��ش چندان هم غیرمنطقی 
نخواهد ب��ود. در این زمینه به طور معمول 
برنده��ا ب��ا چند مش��تری اصل��ی مواجه 
هس��تند. فروش��ندگان باهوش همیشه به 
دنبال ایج��اد روابطی پایدار با مش��تریان 
ثابت شان هستند. بدین ترتیب برای مثال 
تالش برای تأمین نیازهای افراد به هنگام 
مالقات یا س��فر گروه های تجاری به شهر 
محل استقرار شرکت نمونه مناسبی از این 
فرآیند محس��وب می ش��ود. در این زمینه 
حتی کوچک ترین مسائل نیز حائز اهمیت 
هس��تند. اجازه دهید در ادامه به بررس��ی 
نکات جزئی مهم در فرآیند برقراری رابطه 

نزدیک با مشتریان بپردازیم. 
گام اول: افزودن ارزش

ب��رای اینک��ه در همان برخ��ورد اول 
اعتباری در نگاه مش��تری کس��ب کرده 
و اعتم��ادش را جل��ب کنیم، نخس��تین 
نکت��ه ضروری افزودن ارزش به رابطه تان 
اس��ت. این امر می تواند ب��ه معنای ارائه 
توصیه ه��ای مفی��د، ارس��ال لینک های 
مرتبط با موضوع خرید آنها، تالش برای 
معرف��ی خود به ص��ورت کامل و خالقانه 
و به ط��ور کل��ی هرچیز که ب��ه آنها نفع 

برساند، باشد. 

گام دوم: آگاهی از شرایط آنها
پس از آنکه توجه مش��تری ها را جلب 
کردید و به وی نش��ان دادید زمان  ش��ان 
ارزش صحبت با ش��ما را دارد، به س��راغ 
اه��داف،  کسب وکارش��ان،  چالش ه��ای 
در  ارزش��مند  المان ه��ای  و  معیاره��ا 
انتخاب ش��ان در کنار اهداف ش��خصی و 
حرف��ه ای  آنها بروید. اطالعات به دس��ت 
آمده از این طریق ش��ما را در راس��تای 
پاس��خ به پرس��ش های زیر یاری خواهد 

کرد: 
 - آیا محصول ش��ما در چشم انداز آتی 

مشتریان جایگاهی دارد؟ 
 - آیا آنها توانایی الزم )قدرت، بودجه، 
زم��ان کاف��ی و معیارهای مش��ابه( برای 

خرید محصول تان را دارند؟ 
هرگ��ز فرآیند فروش را بر کس��انی که 
عالقه ای ب��دان ندارند، تحمی��ل نکنید. 
ش��اید ش��ما توانایی اقناع ط��رف مقابل 
را داش��ته باش��ید، اما هرگز این نکته را 
فراموش نکنید: فروش رابطه محور مبتنی 
بر اختصاص زمان طوالنی اس��ت. در این 
فرآیند باید تا حد ام��کان از القای حس 
سو ءاستفاده به مشتریان جلوگیری کرد. 
در واقع باور مش��تری به اینکه از اعتماد 
وی استفاده نادرست می شود، کل فرآیند 
برق��راری رابط��ه را ناب��ود خواه��د کرد، 
بنابراین عمده تالش م��ا در این مرحله، 
باید توجه به ش��رایط و موقعیت مشتری 

صرف نظر از منافع برندمان باشد. 
گام سوم: ارائه توصیه های تخصصی

در این مرحله باید اطالعات به دس��ت 
آمده از مش��تریان را با اهداف تجاری مان 
ترکی��ب کنیم. ب��رای مثال ب��ا توجه به 
نیاز مش��تریان اس��تفاده از نوع خاصی از 
محص��والت را بدان ها توصی��ه کنیم )در 
این زمینه اولویت با محصوالت خودمان 

است(. 
به منظور اطمینان مشتری گفت وگوی 
خ��ود را ب��ا مثال هایی در م��ورد افرادی با 
وضعیت مش��ابه مش��تری فعلی تان همراه 
س��ازید: »فرد/ ش��رکت X نیز وضعیت و 
مشکلی مش��ابه شما داش��ت. من به آنها 
اس��تفاده از ای��ن روش/ محصول را توصیه 
کردم. پس از گذشت زمان مشخصی تأثیر 
مثبت توصیه ام روی کسب وکارشان نمایان 
شد«. اس��تفاده از مثال عینی به مخاطب 
امکان بررسی دقیق تر صحت گفته های مان 
را می دهد. بدون شک هیچ چیز تأثیرگذارتر 
از باور و یقین ش��خصی مشتری نسبت به 

گفته های مان نیست. 

گام چهارم: حل شکایت ها
کاس��تی های  و  مش��کالت  رف��ع 
محصول م��ان گامی ضروری ب��ه منظور 
موفقیت در هر فرآیند فروشی است. عدم 
توج��ه کافی به این نکت��ه موجب تبدیل 
سرسخت  دش��منان  به  مشتری های مان 
خواهد شد. بدین ترتیب عالوه بر کاهش 
ف��روش ب��ا معض��ل گس��ترش اعتراض 
مش��تریان از دس��ت رفته و سرایتش به 
سایر خریداران مواجه خواهیم بود. یکی 
از کارهای مهم در این مرحله، پاسخگویی 
سریع به شکایت های مشتریان است. در 
ای��ن فرآیند باید صبور و صادق باش��یم. 
ارائه پاسخ های غلط نه تنها کمکی به رفع 
مش��کل نمی کند، بلکه آن را بزرگ تر نیز 

خواهد کرد. 
به منظور شناسایی نگرانی و مشکالت 
مش��تریان، ارائه پرسش های زیر مناسب 

به نظر می رسد: 
 - آی��ا عامل خاصی ش��ما را از خرید 

منصرف می سازد؟ 
 - در مورد چه چیزی نگران و عصبانی 

هستید؟ 
 - ب��ه نظرت��ان تغییر چ��ه المانی در 
محص��ول حاضر، ب��ه بهب��ود آن کمک 

خواهد کرد؟ 
پس از آنکه پاسخ مشتریان را دریافت 
کردی��د، به منظ��ور اطمین��ان از صحت 
اطالعات  تان برداش��ت خ��ود از گفت وگو 
را مطرح کرده و نظرش��ان را جویا شوید. 
در نهایت نیز مرحله عمل فرا  می رس��د. 
در اینجا براس��اس اطالعات دریافتی باید 

نسبت به تغییر روند غلط اقدام کنیم. 
گام پنجم: یافتن راهکار برد- برد

بس��یاری از فروش��ندگان ب��ا فرآین��د 
ف��روش ب��ه عن��وان ب��ازی ب��رد- باخت 
برخ��ورد می کنند. ب��ه بیان��ی دیگر، در 
یک خرید موفق هر دو طرف فروش��نده 
و خریدار باید برنده شوند. در این مرحله 
خودخواه��ی هرک��دام از طرفی��ن باعث 
لطمه به آینده رابطه خواهد ش��د. راهکار 
مناس��ب برای پرهی��ز از چنین رخدادی 
عمل براس��اس اصل تفاهم است. به این 
ترتی��ب رفتار ش��ما باید بیانگ��ر اهمیت 
برخ��ورداری براب��ر هر دو طرف از س��ود 
معامله باش��د. به این ترتیب عالقه طرف 
مقابل به برقراری رابط��ه ای بلندمدت با 

شما افزایش خواهد یافت. 
گام ششم: به افزودن ارزش ادامه 

دهید
پ��س از انعقاد ق��رارداد و انجام معامله 

از زندگی مش��تری خارج نشوید. این کار 
فرآیند اس��تحکام رابطه تان را با خطری 
جدی مواجه می س��ازد. تداوم حضور در 
رادار مش��تری بر عمق رابطه ت��ان تأثیر 
انکارناپذی��ر خواهد گذاش��ت. اگر طرف 
مقابل ت��ان مجموعه ای بزرگ و تأثیرگذار 
در کس��ب وکارتان است، عبور از مرزهای 
روابط معمولی ضروری خواهد بود. براین 
اس��اس دعوت نماینده طرف مقابل برای 
مذاک��ره بیش��تر، تبریک مناس��بت های 
مه��م و تقاضا برای ایجاد روابط بیش��تر 
در زمینه کس��ب وکار گام های مناس��بی 

محسوب  می شود. 
تکنیک های فروش رابطه محور

اصل اساس��ی در زمینه فروش مبتنی 
بر ایجاد رابطه س��اده اس��ت: همیشه به 
اه��داف و منافع بلندم��دت توجه کنید. 
بر این اس��اس توجه تان را به چند عنصر 

اساسی در این زمینه جلب می کنم:
 صداقت

عدم صداقت هر رابطه ای را دچار مشکل 
خواهد کرد. در حوزه کس��ب وکار اطمینان 
از عدم برداشت نادرست مشتریان از نحوه 
عملکردم��ان اهمیت حیات��ی دارد. به این 
ترتی��ب در صورت آگاه س��ازی مخاطب از 
وجود مش��کل تا حد زیادی از مش��کالت 
بعدی جلوگیری خواهد شد. توجه داشته 
باشید اگر مخاطب شخصا به وجود مشکل 
در رابطه تان پی ببرد، هزینه های سنگینی 

را متحمل می شوید. 
2- استمرار

استمرار اس��تراتژی تان نسبت به طرف 
مقابل نقش��ی اساسی در تکرار خرید آنها 
دارد. اس��تفاده از بازاریاب��ی ایمیل محور 
یا ارس��ال نامه های فیزیکی در اس��تمرار 
رابطه تان با مش��تریان مؤثر است. توجه 
به جزییات در این مرحله اهمیت باالیی 
دارد. در واقع مش��تری باید متوجه توجه 

برندتان به تک تک خریداران شود. 
 به سوی بی نهایت

اگ��ر قص��د حفظ وف��اداری کس��ی را 
دارید، فرات��ر از انتظارت��ش عمل کنید. 
ارس��ال بلیت های ویژه برای مشتریان به 
منظور حضور در مراس��م  برندتان یکی از 
بهترین راهکارهای تزریق هیجان به آنها 
محسوب می ش��ود. در هر صورت باید به 
گونه ای با آنها برخورد کنید که همیش��ه 
یک گام از انتظارات ش��ان جلوتر باشید. 
ای��ن امر به معن��ای خ��رج هزینه گزاف 
نیس��ت، بلکه تنها اندکی خالقیت بیشتر 

الزم است. 
 حفظ تعهدات

اجرای تعهدات و عدم فراموشی قول های مان 
ب��ه مش��تریان در اس��تمرار رابط��ه دوطرفه 
تأثیر باالیی دارد. برهمین اس��اس همیشه به 
تعهدات تان نسبت به مشتریان پایبند باشید، 
حتی اگر آن مورد از اهمیت بس��یار ناچیزی 
برخوردار باشد. به عنوان مثال اگر برای همه 
مشتریان تان ایمیل های هفتگی در روز جمعه 
س��اعت ۶ بعدازظهر ارسال می کنید، همیشه 
این روند را ادامه دهید. آگاهی از اینکه برخی 
از مشتریان تا صبح شنبه ایمیل شان را چک 
نمی کنند، دلیل منطقی برای تأخیر در ارسال 

پیام به آنها نیست. 
hubspot :منبع

شکست ها و پیروزی های استراتژی همه آنچه باید در مورد فروش مبتنی بر ایجاد رابطه بدانیم
بازاریابی برندهای بزرگ جهان

برندهای ب��زرگ و ثروتمند جهان، اس��تراتژی  های 
بازاریابی مخصوص خود را دارند که شرکت های کوچک 
نیز می توانند درس  هایی از آنها بیاموزند.  برندسازی و 
استراتژی بازاریابی برند، هنری است که نیاز به تماشا 
کردن و بررس��ی زیاد دارد. افراد فع��ال در این زمینه 
می توانند با بررس��ی روندهای این کار در شرکت های 
دیگر، س��رنخ ها و روش های مخصوص شرکت خود را 
بیاموزند.  در دوران کنونی کسب و کار، برندها به سرعت 
در حل رشد هستند. بازاریابی شبکه های اجتماعی در 
حال رش��د سریع در شرکت ها است و پتانسیل باالیی 
برای مشهور شدن برندها ایجاد کرده است. در این میان 
ش��رکت هایی با بودجه های هنگفت، اس��تراتژی هایی 
آموزنده دارند که مش��اهده و یادگیری از موفقیت ها و 
شکست های آن ها، تنها نیاز به مشاهده و دقت دارد. در 
ادامه این مطلب به بررس��ی شکست ها و موفقیت های 

اخیر برندسازی چهار برند مشهور می پردازیم. 
Pepsi

در چن��د وقت اخیر، کمپینی با حمایت پپس��ی در 
شبکه های اجتماعی مشهور شد. این برند تالش می کرد 
تا اخبار و نظراتی در مورد اسنک های مخصوص بانوان 
منتشر کند. فعالیت شدید پپسی در شبکه های اجتماعی 
باعث شد بازخوردهای زیادی در این مورد منتشر شود. 
اکث��ر کاربران به این حرکت واکنش نش��ان دادند و در 
توییت ها و پست های خود، عنوان کردند که مشکالت 
زنان در جهان بسیار بیش��تر و مهم تر از مواردی است 
که پپسی و همکاران به آن می پردازند. شخصیت های 
مش��هور ش��بکه های اجتماعی نیز واکنش هایی منفی 
نس��بت به این حرکت داشتند.  درسی که از این اتفاق 
می توان گرفت این است که پیش از شروع هر کمپین 
و اعالم رس��می آن، تمام جوانب را بس��نجیم و منتظر 
انواع پاس��خ ها از ط��رف کاربران باش��یم. به بیان دیگر 
باید آمادگی پاس��خگویی به انتقادها را داشته باشیم و 
پیام هایی را ب��رای آن آماده کنیم. نکته مهم دیگر این 
اس��ت که پیش از شروع هر کمپین بازاریابی، در مورد 
پیامد های آن مطالعه کنیم و به نکاتی بپردازیم که بحث 

روز شبکه های اجتماعی باشند. 
RAM

 Super Bowl تبلیغات مرتبط با لیگ ورزش��ی
در هفته های اخیر با ش��دت زیادی منتش��ر شدند. 
یک��ی از ش��رکت هایی که در این زمینه اس��تراتژی 
گس��ترده ای داش��ت، ش��رکت رم بود. آنها تصمیم 
گرفتند ب��ا صداگذاری روی یکی از س��خنرانی های 
مارتین لوترکینگ، کمپین تبلیغاتی خود را ش��کل 
دهند. ای��ن تبلیغ��ات به خوبی پیش نرف��ت و اکثر 
مخاطبان، س��بک  آنها را بی ش��رمانه می دانس��تند.  
نکته مهمی که این شرکت در استراتژی خود رعایت 
نک��رد، هماهنگی میان بخش ها و حف��ظ زبان برند 
بود. آنها در تالش بودند تا نوآوری خاصی در س��بک 

تبلیغاتی خود ایجاد کنند که البته موفق نشدند. 
L. L. Bean

از تصمیمات اخیر این برند خرده فروش��ی می توان 
ب��ه لغو گارانت��ی مادام العمر محصوالت اش��اره کرد. 
آنها در آخرین اظهارنظ��ر خود اعالم کردند که این 
گارانت��ی را از محص��والت خود ح��ذف و در عوض، 
سیاست بازگشت وجه یک ساله را اجرا خواهند کرد. 
عالوه بر آن، ش��رکت در مورد مش��کالتی که پس از 
این مدت پیش خواهد آمد نیز تا حدودی مس��ئول 
خواهد بود. این شرکت دلیل اصلی حذف گارانتی را 

سوءاستفاده افراد از آن عنوان کرده است. 
تصمی��م ش��رکت ب��رای ح��ذف گارانتی ابت��دا با 
واکنش های تند خریداران مواجه شد. آنها دلیل اصلی 
خرید محصوالت ای��ن برند را گارانتی مادام العمر بیان 
می کردن��د و تنها ب��ه این دلیل حاض��ر بودند قیمت 
بیش��تری برای محصوالت بپردازند و از طرفی شرکت 
ال ال بین از واکنش به این اظهار نظرها خودداری کرد. 
مش��تریان وفادار این برند، در شبکه های اجتماعی به 
حمای��ت از این تصمیم برخاس��تند و با دالیل متنوع، 
از این حرکت اس��تقبال کردن��د. در نتیجه تصمیمی 
که می توانس��ت به ضرر برند تمام ش��ود، تأثیر زیادی 
روی فروش آن  نگذاش��ت.  استراتژی این برند در این 
مورد، بر پایه اعتماد به مش��تریان وفادار طراحی شد. 
آنها مبارزه را به مش��تریان واگذار کردند که در عموم 
موارد، تصمیمی صحیح است. مشتریان وفادار از جنس 
خود مردم هستند و صحبت های شان، تأثیر عمیق تری 
روی تصمیم گیری دیگران دارد. در نتیجه می توان ادعا 
کرد برندی که س��ابقه مناسب داشته و توانسته باشد 
مش��تریان وفادار زی��ادی جذب کند، در این ش��رایط 

می تواند به آنها تکیه کند. 
CVS

این برند دارویی که در تولید محصوالت آرایش��ی و 
بهداشتی فعالیت می کند، به تازگی تصمیم گرفته است 
که تصاویر تبلیغاتی محص��والت خود را بدون روتوش 
منتش��ر کند. آنها ادعا کردند از ای��ن پس هیچ یک از 
تصاویر تبلیغات محصوالت آرایشی را روتوش نخواهند 
کرد و عالوه بر آن، محصوالت برندهای دیگر با تصاویر 
روتوش شده را با برچسب به فروش خواهند رساند. این 
تصمیم به خاطر احترام و تشویق افراد به اعتمادبه نفس 

صحیح گرفته شده است. 
درس استراتژی از برند سی وی اس، ساخت برندی 
قوی با پش��توانه مردم اس��ت که بت��وان تصمیمات 
دشوار و ساختارشکنانه را با تکیه بر آن اجرایی کرد. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

بهترین طرح های وفاداری، وفاداری 
به وجود نمی آورند

از این مطلب استفاده کنید زمانی که می خواهید 
به برنامه وفاداری مش��تریان خود بهای بیش��تری 

بدهید. 
وقتی ش��رکت ها به وفاداری مش��تریان یا برنامه 
وفاداری فک��ر می کنند اغلب آنها نوعی پاداش ها را 

در نظر می گیرند تا مشتریان را حفظ کنند. 
مطمئنا، مشتریان چیزهای رایگان را کم و بیش 

دوست دارند. چه کسی دوست ندارد؟ 
ام��ا در بس��یاری از موارد، این ن��وع از تکنیک ها 
فرق��ی با افزای��ش قیمت ها ن��دارد. ع��الوه براین، 
 fast. MAP براس��اس یک تحقیق توسط مؤسسه

در اواخر سال ۲۰۱۳، 
 ۹۶درص��د از مش��تریان وسوس��ه می ش��وند تا 

وفاداری را برای قیمت مناسب به رقبا بدهند. 
 ۲۰درصد از مش��تریان، وف��اداری خود را تغییر 
خواهند داد اگر برنامه وفاداری بهتری از برند رقیب 

دریافت کنند. 
 ۳۳درص��د از مش��تریان برنامه ه��ای وفاداری را 
امتح��ان می کنن��د و از برندهایی که معموال از آنها 

خرید نمی کنند، استفاده می کنند. 
از  ۶۸درص��د  می ده��د  نش��ان  بررس��ی ها   
خری��د  س��وپرمارکت  ی��ک  از  مصرف کننده ه��ا، 
می کنن��د، اما فقط ۴۷درصد آنها به س��وپرمارکت 

وفادار هستند. 
 برنامه وفاداری مشتریان الزاما وفاداری به همراه 

نمی آورد. 
 مشتریان چیز مخصوصی در ازای وفاداری خود 

می خواهند. 
 ۷۱درصد ازآنها می گویند که آنها پیش��نهاد ها و 

خدمات بهتر را دوست دارند. 
 ۴۸درص��د آنه��ا می گوین��د ک��ه آنه��ا خدمات 

مشتریان بهتر را ترجیح می دهند. 
 مشتریان می گویند که آنها پاداش ها و چیزهای 
رایگان را دوس��ت دارند. اما، اگر با پیشنهاد بهتری 
مواجه ش��وند از ش��رکت ی��ا برند دیگ��ری خرید 

می کنند. 
بنابراین، داش��تن یک برنامه وفاداری انگیزش��ی 
هیچ تضمینی برای اینکه مش��تریان به شما وفادار 

بمانند، نیست. 
به هر حال، این مس��ئله به این معنا نیس��ت که 
ش��ما باید برنامه وفاداری خود را کنار بگذارید اگر 
مبنای ش��ما براس��اس انگیزه دادن به افراد اس��ت. 
فقط محدودیت ها را بفهمید و فکر نکنید که برنامه 

وفاداری، وفاداری به ارمغان می آورد! 
ع��الوه بر این، اگر می خواهید ب��ا برنامه وفاداری 
انگیزش��ی ادامه دهید پ��س آن را هدف قرار دهید 
یا با آن کاری خالقانه و زیرکانه شروع کنید، تا آن 

برنامه برای مشتریان برجسته شود. 
روش کاربرد: 

بسیاری از شرکت ها برای طراحی برنامه وفاداری 
خود تالش زی��ادی نمی کنند و موفقیت خود را به 

شانس واگذار می کنند. 
موفق ترین برنامه وفاداری ویژگی های زیر را دارد: 
ش��رکت ها باید به وض��وح بدانند که هدف برنامه 
آنها چیس��ت. انجام این کار به شما کمک می کند 
تا مش��تریان، طراحی و ارائه درس��تی را هدف قرار 
دهید که بیش��ترین س��ود و مناس��ب ترین مقیاس 

برای اندازه گیری عملکرد شما باشد. 
ش��رکت ها اطالع��ات را زی��ر و رو می کنن��د ت��ا 
باارزش ترین مشتریان را پیدا کنند. اکثر برنامه های 
وفاداری از تعداد دفعات خرید به عنوان نماینده ای 
از سود مشتری اس��تفاده می کنند. مسئله همیشه 
این نیست. اطالعات مشتریان باید تجزیه و تحلیل 
شود تا مشخص ش��ود که کدام مشتری، بیشترین 
تأثیر بر خرید و سود را دارد. سپس برنامه شما باید 
برای این افراد پاداش در نظر بگیرد و ش��رایطی را 

فراهم کند که آنها مشتری شما باقی بمانند. 
ش��رکت ها برنامه ه��ای چن��د منظ��وره وفاداری 

درست می کنند. 
 عناصر منتشر شده و منتشر نشده در برنامه 

وفاداری 
 برنامه های منتشر ش��ده معموال آنهایی هستند 
ک��ه برای عموم در دس��ترس هس��تند و همچنین 
براس��اس ارزش یا پتانس��یل مش��تریان از مزایای 
مختلفی بهره مند می ش��وند. در عمل، این برنامه ای 
اس��ت که س��طوح مختلفی مانند برنز، نقره، طال و 

پالتین دارد. 
 برنامه ه��ای منتشرنش��ده خصوص��ی، دعوتی و 
در بس��یاری از موارد تجربی هس��تند. برای مثال، 
بس��یاری از برندها بهترین مشتریان ش��ان را برای 
معرفی ی��ک محصول، یک رویداد ورزش��ی یا یک 
ضیافت شام دعوت می کنند، تا آنها احساس خاصی 
داشته باشند و بخشی از باشگاه انحصاری ها باشند. 
برنامه وفاداری خود را با این ویژگی ها مرور کنید 
و ببینید چقدر با برنام��ه ایده آل فاصله دارید و در 
صورتی که تمایل دارید اطالعات بیشتری را در این 
خصوص دریافت کنید به ش��ما پیش��نهاد می کنم 
مطالع��ه کت��اب ۸ گام ش��گفت انگیز در ارتباط با 

مشتری را از دست ندهید. 

بازاریابیخالق

به قلم: آجا فراست 
ترجمه: علی آل علی 

ایستگاهبازاریابی مشتریانابدی

حمید حاتم طهرانی
کارشناس بازاریابی

چهار شنبه
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 8نکته ساده برای تبدیل شدن
به یک کارآفرین

در این نوش��تار ۱۲ ویژگی  کارآفرینی برای تبدیل 
ش��دن به ی��ک کارآفری��ن موفق را به ش��ما معرفی 

خواهیم کرد. 
1- تمرکز

تک بع��دی بودن ربطی به بی دقت��ی ندارد. وقتی 
افراد متمرکز باش��ند، به نتیجه می رس��ند. متمرکز 
بودن یعنی ش��ما عمل محور یا عمل گرا هستید. یک 
ه��دف دارید و آن را دنبال می کنید. برای این که یاد 
بگیرید متمرکز باشید، با اهداف کوچک شروع کنید. 
عادت ه��ای خوب ایجاد کنید و آنها را هر روز تمرین 

کنید. 
2- پشتکار

تالش زیاد بر اس��تعداد چیره می شود. مهم نیست 
چقدر اس��تعداد داشته باش��ید، اگر تالش نکنید، به 
هیچ جا نخواهید رسید. کار و تالش زیاد هرگز آسان 
نیس��ت، ولی پش��تکار به این معنی اس��ت که تعلق 
خاطر کاف��ی برای دنبال کردن یک مس��یر طوالنی 
را داری��د. یعنی چیزی را که برای به پایان رس��اندن 
مس��یرتان الزم اس��ت در اختیار دارید. همچنین به 
این معنی نیز هست که برای رسیدن به موفقیت هر 
کاری انجام می دهید و این همان مش��خصه ای است 

که شایسته تقدیر و احترام است. 
3- انعطاف پذیری

توانایی س��ازگار ش��دن با هر ش��رایط یک مهارت 
باارزش اس��ت. انعطاف پذیر بودن به این معنی است 
که ش��ما می توانید با هر ش��رایط و ه��ر نوع افرادی 
فعالی��ت کنید. منعطف ب��ودن یعنی این که ش��ما 
می توانید برای رس��یدن به نتیجه مطلوب، خودتان 
را با هر ش��رایطی وفق دهید. انعطاف پذیر بودن شما 
را به دستاوردهای بیشتری در زندگی تان می رساند. 
همچنین می تواند ش��ما را در جایگاهی قرار دهد که 
هرگ��ز فکرش را نمی کردید. باید همیش��ه مش��تاق 
حرک��ت در مس��یر جری��ان باش��ید و در عین حال 

تمامیت خودتان را حفظ کنید. 
4- اعتماد به نفس

حتی ب��ا اعتماد به نفس ترین اف��راد نیز در برخی 
موارد ب��ا نوعی از ترس مواجه می ش��وند. اعتماد به 
نفس به معنای بزرگ تر یا مهم تر از مابقی دنیا بودن 
نیس��ت. اعتماد به نفس به نحوه واکنش نشان دادن 
شما به افراد و موقعیت ها اشاره دارد. داشتن اعتماد 
به نفس یعنی، پذیرش این که چه کس��ی هس��تید و 
نسبت به تمام ویژگی های مثبت و منفی تان آگاهی 
داش��ته باش��ید. اعتماد به نف��س یعنی اس��تفاده از 
داش��ته ها و تکمیل و جبران نداشته ها. یعنی داشتن 
قدرت و شجاعت برای مواجهه با موانع و پیشامدهای 

زندگی. 
5- صبر و شکیبایی

هم��ه می دانند که صبر و ش��کیبایی یک فضیلت 
به حس��اب می آید. صبر چیزی است که می توانید با 
تمرین نیز به دست بیاورید. می توانید با اندک شروع 
کنی��د و کم کم صبرت��ان را در موضوعات بزرگ نیز 
افزایش دهید و اجازه ندهید دیگران بر اعصاب شما 
مسلط شوند. صبر و شکیبایی یعنی تغییر نگرش تان 
نس��بت به ش��رایطی که غالبا به آن توجه نمی کنید. 
اگر دقت کنید، آن دس��ته از دوس��تان تان بیشتر به 
حرف های ت��ان گوش می دهند که صبورتر هس��تند. 
صبر و ش��کیبایی در بس��یاری از بخش های زندگی 
نقش دارد. اگر بدون داشتن این ویژگی بزرگ شوید، 
از زندگ��ی کردن نیز خس��ته خواهید ش��د. همه ما 
مقداری صبر و تحمل در خودمان داریم، ولی مسئله 

اینجا است که بتوانیم این میزان را بیشتر کنیم. 
6- شور و شوق

مش��تاق بودن نس��بت به کاری که ه��ر روز انجام 
می دهید ش��ما را به انس��انی س��رزنده تر و شاداب تر 
تبدیل می کند. مشتاق بودن یعنی، قدردان داشته ها 
و افرادی که در اطراف مان هس��تند باش��یم. قدردان 
ب��ودن برابر اس��ت با ش��اد بودن! ش��ما هرگز فردی 
خارق العاده و شایس��ته را بدبخت نمی دانید. قدردان 
بودن را تمرین کنید، به ویژه نس��بت به چیزهایی که 
تاکنون به آنها توجه نمی کردید. به س��رعت ش��اهد 

عالقه مند شدن تان به اجزاء زندگی خواهید بود. 
7- تمامیت

داش��تن یک شخصیت خوب یک اصطالح عمومی 
اس��ت، ولی این کار واقعاً س��اده اس��ت. برای این که 
ش��خصیت خوبی داشته باش��ید باید تمامیت تان را 
حفظ کنید. همیشه کار درست را انجام دهید، همه 
می دانند در هر ش��رایط کار درست کدام است. همه 
م��ا وجدان داریم. س��عی کنید تا ح��د امکان صادق 
باش��ید، نه تنها در مقابل دیگران، بلکه با خودتان نیز 
صادق باش��ید. صداقت بهترین سیاست است. مردم 
بر مبنای اعتمادپذیری تان شما را قضاوت می کنند. 

8- خودکنترلی
ای��ن مورد تا حدودی ش��خصی اس��ت. یک نوع 
خودکنترلی عمومی وجود دارد که همه نس��بت به 
آن آگاه هس��تند. این که افراد بدانن��د چه زمانی از 
کاری دست بکش��ند یا به فعالیت شان ادامه دهند. 
افرادی که خودکنترل هس��تند می دانند چه زمانی 
زی��اده روی کرده اند ی��ا زیاد غذا خورده ان��د یا زیاد 
صحبت کرده اند و به ندرت از این مرز عبور می کنند. 
داش��تن این ویژگی یک خصلت ارزش��مند اس��ت. 
افرادی ک��ه خودکنترلی خوبی دارند، از عزت نفس 

خوبی برخوردار هستند. 
fodaysolutions/bazdeh :منبع

مج��الت  مش��هورترین  از  فورب��س 
اقتصادی جهان محس��وب می ش��ود که 
هر دو هفته یک بار به چاپ می رسد. این 
شرکت رس��انه ای هرس��اله فهرست های 
مختلف اقتصادی را منتش��ر می کند که 
ارزش��مندترین برندهای جهان نیز یکی 
از آنهاس��ت. در این مقال��ه قصد معرفی 
۲۰ برند برتر جهان را در س��ال گذش��ته 

میالدی به انتخاب این مجله داریم. 
1 - اپل

کشور: آمریکا )1977(
ارزش برند: 170میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %10+
ای��ن ش��رکت چندملیت��ی در زمین��ه 
طراحی و س��اخت ل��وازم الکترونیکی و 
نرم اف��زار کامپیوتر فعالیت می کند. محل 
اولیه این شرکت در دره سیلیکون ایالت 
کالیفرنی��ا اس��ت. بنیانگذار این ش��رکت 
کارآفرین مش��هور استیو جابز بوده است 
که پ��س از مرگ وی در حال حاضر تیم 
ک��وک مدیریت ش��رکت را برعهده دارد. 
این ش��رکت امس��ال هم مانند سال های 
گذشته توانست در رتبه نخست فهرست 

برترین برندهای جهان قرار گیرد. 
2 - گوگل

کشور: آمریکا )1998(
ارزش برند: 101.8میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %23+
این موتور جست وجو گر جهانی، توسط 
لری پیج و سرگئی برین تأسیس شد که 
هر دو آنها در دانشگاه استنفورد به عنوان 
دانشجوی دکترا حضور داشته اند و با نام 
»مردان گوگل« شناخته می شوند. هدف 
این شرکت از آغاز »سازماندهی اطالعات 
دنی��ا و دس��ترس پذیر ک��ردن آنها برای 
عموم« بوده اس��ت. از دیگر سرویس های 
ارائه شده توسط این برند خالق می توان 
به جی میل، شبکه اجتماعی گوگل پالس 
و همچنین پرکاربردترین سیس��تم عامل 

جهان )اندروید( اشاره کرد. 
3 - مایکروسافت

کشور: آمریکا )1975(
ارزش برند: 87میلیارد دالر
درصد رشد ساالنه: %16+

ش��رکت  بزرگ تری��ن  ش��رکت  ای��ن 
تولید کننده نرم افزار در جهان اس��ت که 
دفت��ر اصل��ی آن در ش��هر ردموند ایالت 
پرفروش تری��ن  دارد.  ق��رار  واش��نگتن 
محص��ول این برن��د نیز سیس��تم عامل 
ویندوز و نرم افزار آفیس اس��ت. موسس 
این ش��رکت دومین فرد ثروتمند جهان 
بیل گیتس اس��ت. اگرچه در حال حاضر 
جورج دبلیو. تامسون رئیس هیأت مدیره  
این شرکت محسوب می شود، با این حال 
بیل گیتس با در اختیار داش��تن بیش از 
۴۰درصد از س��هام این شرکت همچنان 

مالک مایکروسافت محسوب می شود. 
4 – فیس بوک

کشور: آمریکا )2004(
ارزش برند: 73.5میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %40+
فیس بوک قدیمی ترین و در عین حال 
پرطرفدارتری��ن ش��بکه اجتماعی جهان 
محسوب می ش��ود. این ش��رکت توسط 
مارک زاکربرگ ب��ه همراهی چند تن از 
دوستانش در دانش��گاه هاروارد تأسیس 
شد. با این حال در حال حاضر همه کاره 
این برند مطرح، مارک زاکربرگ محسوب 
می ش��ود. طبق آمارهای منتشر شده این 
ش��بکه اجتماعی در حال حاضر بیش از 
۲ میلی��ارد کارب��ر فع��ال دارد که رقمی 
فوق الع��اده محس��وب می ش��ود. اگرچه 
بسیاری از ش��رکت ها موفقیتی چندساله 
را در ای��ن زمینه تجرب��ه کرده اند، با این 
حال فیس بوک با درک درستی از شرایط 
بازار و خرید رقبایی نظیر اینس��تاگرام و 

واتس اپ، توانسته همچنان در صدر باقی 
بماند. 

5 - کوکاکوال
کشور: آمریکا )1886(

ارزش برند: 56.4 میلیارد دالر
درصدرشد ساالنه: %4 - 

این ش��رکت بزرگ تری��ن تولید کننده 
نوش��یدنی های گازدار در جهان محسوب 
می ش��ود. این ش��رکت توس��ط داروساز 
آمریکایی جان پمبرتون تأس��یس ش��د. 
از ویژگی ه��ای ای��ن برند به ن��وع بطری 
آن می توان اش��اره کرد که حالتی خاص 
دارد و ای��ن باع��ث تمایز آن نس��بت به 
س��ایر نوش��یدنی های رقی��ب، از همان 
ابتدای حضور در بازار ش��ده است. جمیز 
کوئینس��ی در ح��ال حاضر ریاس��ت این 

شرکت را بر عهده دارد. 
6 - آمازون

کشور: آمریکا )1994(
ارزش برند: 54.1میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %54+
آم��ازون در واقع بزرگ ترین فروش��گاه 
می ش��ود.  محس��وب  جه��ان  آنالی��ن 
بنیان گذار این ش��رکت جف بزوس است 
ک��ه در ح��ال حاض��ر نیز مدیری��ت این 
شرکت را برعهده دارد. دفتر مرکزی این 
برند نیز در ش��هر سیاتل ایالت واشنگتن 
قرار دارد. در س��ال ۲۰۱۷ این ش��رکت 
موفق شد بیش��ترین درصد رشد ساالنه 
را تجربه کند که پیش بینی می ش��ود در 
فهرست سال بعد با حفظ این روند بتواند 

در جایگاه باالتری قرار گیرد. 
7 - دیزنی

کشور: آمریکا )1923(
ارزش برند: 43.9میلیارد دالر
درصد رشد ساالنه: %11

وال��ت دیزنی ب��ه عن��وان بزرگ ترین 
ش��رکت تولید کنن��ده انیمیش��ن جهان 
شناخته می ش��ود. این برند توسط والت 
دیزنی و با مشارکت برادرش روی اولیور 
دیزنی، در قالب یک اس��تودیوی کوچک 
انیمیشن س��ازی تأسیس ش��د. در حال 
حاضر ش��مار زی��ادی از ش��هربازی های 
جه��ان و همچنی��ن ش��بکه هایی نظیر 
ای بی س��ی متعلق به این ش��رکت است. 
از ش��رکت های تاب��ع و زیرمجموع��ه نیز 
انیمیشن س��ازی  اس��تودیو  ب��ه  می توان 
پیکس��ار، م��ارول اینترتینمنت و لوکاس 
فیلم اش��اره کرد. دفتر اصلی این شرکت 
نیز در ش��هر بربنک ایالت کالیفرنیا قرار 
دارد. اتفاق مهم سال ۲۰۱۷ این شرکت 
خرید شرکت فاکس قرت ۲۱ بوده است. 
مدیرعام��ل حال حاض��ر دیزنی نیز آقای 

باب ایگر است. 
8 - تویوتا

کشور: ژاپن )1937(
ارزش برند: 41.1میلیارد دالر
درصد رشد ساالنه: %2 - 

ای��ن ش��رکت در زمینه تولی��د خودرو 
فعالی��ت دارد و بزرگ تری��ن ش��رکت در 
این عرصه معرفی می ش��ود. بنیانگذار آن 
کیشیرو تویودا بوده و در حال حاضر ایکو 
تویودا ریاس��ت آن را برعهده دارد. دفتر 
مرک��زی آن نیز در ش��هر تویوتا اس��تان 

ایچی است. 
9 - مک دونالد

کشور: آمریکا )1995(
ارزش برند: 40.3 میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %3+
مک دونالد درواقع بزرگ ترین رستوران 
زنجیره  ای جهان است. بنیان گذاران این 
ش��رکت برادران مک دونال��د )ریچارد و 
موری��س( بوده ان��د. در ح��ال حاضر نیز 
استیو ایس��تربروک، به عنوان مدیرعامل 
ای��ن برند جهانی فعالی��ت می کند. دفتر 
مرکزی آن در ش��هر توک ب��روک ایالت 
ایلینوی قرار دارد. شعبه های این برند در 
تمامی جهان به جز بخش اعظمی از قاره 

آفریقا و چند کشور آسیایی، وجود دارد. 
10 - سامسونگ

کشور: کره جنوبی )1938(
ارزش برند: 38.2 میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %6+
این شرکت در چند حوزه مختلف نظیر 
تولید تلفن همراه و ل��وازم برقی فعالیت 
می کند. موس��س این برن��د لی بیونگ - 
چول بوده و در حال حاضر لی کان - هی 
مدیریت آن را برعهده دارد. دفتر رسمی 

این شرکت نیز در شهر سئول است. 
11 - جی ای )جنرال الکتریک(

کشور: آمریکا )1892(
ارزش برند: 37.9 میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %3+
شرکت جنرال الکتریک به صورت عمده، 
از چهار بخش مستقل تشکیل شده است 
که هر بخش توس��ط یک ش��رکت تابعه، 
اداره می ش��ود. این شرکت ها، عبارتند از: 
جی ای انرژی، جی ای تکنولوژی، جی ای 
کپیت��ال و جی ای هلت کر. این ش��رکت 
هم اکن��ون به عنوان یک��ی از اصلی ترین 
تولیدکننده ه��ای موتور ج��ت در آمریکا 
محس��وب می ش��ود. دفتر مرکزی آن در 
ش��هر فیرفیلد ایالت کنتیکت قرار دارد. 
موسس این برند جهانی آقای جک ولش 
بوده و در حال حاضر رهبری این شرکت 

را جفری ایملت برعهده دارد. 
12 - ای تی اند تی

کشور: آمریکا )1983(
ارزش برند: 36.7 میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %12+
بزرگ تری��ن ش��رکت مخاب��رات تلفن 
ثابت، س��رویس دهنده اینترنت پهن باند، 
اش��تراک تلویزی��ون اینترنت��ی و دومین 
اپراتور ش��بکه تلفن همراه آمریکا است. 
دفتر اصلی این ش��رکت در شهر داالس 
ایالت تگزاس اس��ت. بنیانگذار اصلی این 
ش��رکت الکس��اندر گراهام بل در س��ال 
۱۸۸۳ اس��ت. در حال حاض��ر رندال ال. 
استفنس��ون مدیریت این برند را برعهده 

دارد. 
13 - آی بی ام

کشور: آمریکا )1911(
ارزش برند: 33.3 میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %20 - 
این ش��رکت در زمینه تولید نرم افزار و 
سخت افزار فعالیت می کند. توماس جی. 
واتس��ون نخستین مدیرعامل این شرکت 
بوده است و در حال حاضر جینی رومیت 
این مس��ئولیت را برعهده دارد. موس��س 
ای��ن برند نی��ز چارلز رنل��ت فلینت بوده 
اس��ت. دفتر مرکزی ای بی ام در ش��هر 

آرمونک ایالت نیویورک قرار دارد. 
14 - اینتل

کشور: آمریکا )1968(
ارزش برند: 31.4 میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %13+
این ش��رکت در زمینه تولید تجهیزات 
رایانه ای فعالیت می کند. موسس��ان این 
ش��رکت رابرت نوی��س و گ��وردون مور 
هستند. جالب اس��ت بدانید که در حال 
حاضر تقریباً ۷۵درص��د از کامپیوترهای 
اینتل اس��تفاده  از پردازنده های  خانگی، 
می کنند. دفتر مرکزی این برند در ش��هر 
س��انتا کالرا ایالت کالیفرنیا قرار دارد. در 
حال حاضر اندی برایانت مدیریت شرکت 

اینتل را برعهده دارد. 
15 - سیسکو

کشور: آمریکا )1984(
ارزش برند: 30.7 میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %8+
سیس��کو در واقع تولید کنن��ده روتر یا 
مسیریاب است )مس��یریاب ها تجهیزات 
فیزیک��ی هس��تند ک��ه چندین ش��بکه 
بی س��یم ی��ا کابلی را ب��ه یکدیگر متصل 
می کنند(. این ش��رکت توسط یک زوج، 
لیونارد بوس��اک و س��ندی لرنر تأسیس 

شد. مرکز این شرکت  در شهر شن خوزه 
ایال��ت کالیفرنیا قرار دارد. در حال حاضر 
جان تی چمبرز مدیری��ت آن را برعهده 

دارد. 
16 - نایک

کشور: آمریکا )1964(
ارزش برند: 29.6 میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %8+
ای��ن برن��د در زمینه تولید پوش��اک و 
لوازم ورزش��ی فعالیت دارد. دفتر مرکزی 
این شرکت در شهر بیورتون ایالت اورگان 
قرار دارد. موس��س آن بیل باورمن و فیل 
نای��ت بوده و در حال حاض��ر آقای نایت 
مدیریت آن را برعهده دارد. رقیب اصلی 
این شرکت آدیداس است، با این حال در 
چند س��ال اخیر توانسته است خود را به 
عنوان بزرگ ترین شرکت در عرصه خود 

معرفی کند. 
17 - مرسدس بنز

کشور: آلمان )1926(
ارزش برند: 29.2 میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %12+
مرس��دس بنز نام شرکت خودروسازی 
آلمانی است که در زمینه طراحی، تولید 
و تعمیر انواع وسیله نقلیه زمینی فعالیت 
دارد. کارخانه مرکزی آن در شهر میریانچ 
قرار دارد. بنیانگذاران این شرکت آقایان 
کارل بنز و گوتلیب دایملر بوده و در حال 
حاضر دیتر تسچه وظیفه مدیریت کل را 

برعهده دارد. 
18 - اوراکل

کشور: آمریکا )1977(
ارزش برند: 29.2 میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %4+
اوراکل یکی از بزرگ ترین شرکت های 
نرم افزاری در جهان ش��ناخته می ش��ود. 
بنیان گذار آن لری برینس��ون بوده است 
که تا امروز در س��مت خ��ود باقی مانده 
و وظیفه مدیریت این ش��رکت را برعهده 
دارد. دفت��ر مرکزی آن در ش��هر ردوود 

سیتی ایالت کالیفرنیا قرار دارد. 
19 - وریزون

کشور: آمریکا )2000(
ارزش برند: 28.9 میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %12+
وری��زون نام ش��رکت مخابراتی اس��ت 
ک��ه در ح��ال حاض��ر درص��د باالیی از 
پهن��ای باند جهان��ی اینترن��ت را تأمین 
می کن��د. بنیانگذار این برن��د الول مک 
آدام بوده اس��ت که در ح��ال حاضر نیز 
مدیریت ش��رکت را برعه��ده دارد. دفتر 
مرکزی وریزون در شهر نیویورک )قطب 
اقتصادی و سیاس��ی جه��ان( قرار دارد و 
همی��ن موقعیت عالی ب��ه یکی از دالیل 

موفقیت آن تبدیل شده است. 
20 - لویی ویتون

کشور: فرانسه )1854(
ارزش برند: 28.8 میلیارد دالر

درصد رشد ساالنه: %۶+
این ش��رکت که ب��ه اختص��ار ال وی 
نامیده می ش��ود در زمینه مد و پوش��اک 
فعالیت دارد و از پیش��روهای این صنعت 
به ش��مار می رود. این برند توانسته است 
برای ۶ س��ال متوالی لقب ارزشمندترین 
برن��د پوش��اک را به دس��ت آورد که در 
این زمینه رکورددار محس��وب می شود. 
موس��س آن لوی��ی ویت��ان ب��وده و در 
حال حاضر ایو کارس��ل مدیریت تمامی 
بخش های متع��دد آن را برعهده دارد. با 
این ح��ال ثروتمندترین ف��رد اروپا آقای 
برنارد آرنو با در اختیار داش��تن بیشترین 
س��هم از این ش��رکت به نوعی مالک آن 
محس��وب می ش��ود. دفتر مرک��زی این 
ش��رکت در ش��هر پاری��س )بزرگ ترین 
شهر اقتصادی اروپا( است که با توجه به 
زمینه های فرهنگی این ش��هر به مکانی 
ایده آل برای صنعت مد تبدیل شده است. 
forbes :منبع

20 برند برتر جهان در سال 2017 به انتخاب فوربس
کارآفرینی

قرارهای مالقات  کوتاه میزان بهره وری 
را تا سه برابر افزایش دهد

بیش از ۷۸ درصد مردم معتقدند هوش مصنوعی 
به آنها کمک می کند قرارهای مالقات  باکیفیت تری 
داش��ته باشند و میزان بهره وری ش��ان بیش از یک 

ساعت در هفته افزایش پیدا کند. 
قرار مالقات و جلس��ات کاری عضو جدایی ناپذیر 
زندگ��ی ه��ر کارآفرین��ی هس��تند. بس��یاری از 
کارآفرینان متخصص به طور متوس��ط ۳۱ س��اعت 
از زم��ان خ��ود را ماهان��ه در جلس��ات س��پری 
می کنند. یعنی در یک س��اعت بیش از ۱۵ روز از 
زمان ش��ان به طور کامل صرف شرکت در جلسات 
می ش��ود. بسیاری از مردم فکر می کنند جلسات و 
قرارهای مالقات  تنها به حضور در جلسات محدود 
می شود؛ درصورتی که این طور نیست. آماده شدن 
برای جلس��ات، زمان بندی در ط��ول هفته و تهیه 
صورت جلس��ه اج��زای جدانش��دنی ق��رار مالقات  
هس��تند و انجام آنها به��ره وری را پایین می  آورد. 
تحقیقی که توس��ط شرکت Zoom روی بیش از 
هزار متخصص انجام ش��د، نشان می دهد استفاده 
از تکنول��وژی جدید و هوش  مصنوعی می تواند در 
زمان انسان ها صرفه جویی کند. بیش از ۷۸درصد 
اف��رادی که در طول هفته بیش��تر از ۱۰ س��اعت 
در جلس��ات ش��رکت می کنند معتقدند اس��تفاده 
از ه��وش  مصنوع��ی در طول هفت��ه حداقل یک 
ساعت و حداکثر پنج تا شش ساعت در زمان شان 
صرفه جویی می کند. این یعنی در یک س��ال بیش 
از چهار هفته در زمان شان صرفه جویی خواهد شد. 
در ادامه این مقاله به بررس��ی بیشتر راه هایی برای 
افزایش بهره وری در کنار شرکت در جلسات کاری 

می پردازیم. 
1- جلسات را ضبط کنید

تمامی جلسات باید با صورت جلسه همراه باشند 
و معم��وال زم��ان زیادی ب��رای انجام ای��ن کار در 
ط��ول جلس��ه و بعد از آن صرف می ش��ود. بهترین 
کار اس��تفاده از ابزارهایی برای ضبط کردن جلسه 
و تهی��ه رونوش��ت از آن اس��ت. با اس��تفاده از این 
ابزاره��ا دیگری نیازی به یادداش��ت ک��ردن نکات 
مهم در طول جلس��ه و بعد از آن نیس��ت. استفاده 
از این ابزارها نیاز به حضور در جلس��ه را نیز از بین 
می برد و به مقدار قابل توجهی در زمان صرفه جویی 
می کن��د. همچنین نیازی به گوش دادن یا خواندن 
تمام رونوش��ت جلس��ه نیس��ت. گاهی اوقات پیش 
می آید که در طول جلس��ه چندی��ن موضوع مورد 
بح��ث قرار می گیرند یا بحث های حاش��یه ای باعث 
می ش��وند جلس��ه به س��مت موضوع دیگری پیش 
برود. این ابزارها امکان جس��ت وجوی لغات کلیدی 
را برای کاربر فراهم می کند یعنی قس��مت هایی را 
که در مورد موضوع مورد نظر کاربر صحبت ش��ده 
شناس��ایی می کند و دیگر نیازی به مرور کل جلسه 

نیست. 
2- زمان بندی جلسات به صورت خودکار

استخدام کردن ش��خصی برای زمان بندی کردن 
قرارهای مالقات  هزینه اضافه برای شرکت به همراه 
خواهد داش��ت بنابراین اس��تفاده از اپلیکیشن های 
 Calendar و my company زمان بندی مانند
یا دس��تیارهای مبتن��ی بر ه��وش  مصنوعی مانند 
Clara Labs زمانی ک��ه حجم جلس��ات کاری باال 
باشد، مفید اس��ت. همچنین گاهی اوقات قرارهای 
مالق��ات باید با زمان رس��می کش��ورهای خارجی 
هماهنگ ش��ود و افراد در این مورد دچار اش��تباه 
می شوند. اما استفاده از این ابزارها میزان اشتباهاتی 

از این قبیل را به صفر می رساند. 
3- تشویق تیم به استفاده از هوش  مصنوعی

همان ط��ور ک��ه می دانی��د مهارت ه��ای گفتاری 
برای س��خنرانی در جلسات بس��یار مهم هستند و 
هم��ه افراد چنین مهارتی ندارند. بس��یاری از افراد 
نمی توانند منظورشان را در کمتر از ۱۰ دقیقه بیان 
کنند و این باعث می ش��ود نتوانند تأثیر خوبی روی 
 Reason۸ مخاطب بگذارن��د. پلت فرم هایی مانند
ب��ه همین منظ��ور طراحی ش��ده اند. ای��ن ابزارها 
دارای قابلی��ت پردازش زبان هس��تند و به اعضای 
یک تیم کمک می کنند ارائه قوی تری در جلس��ات 
داشته باشند. اس��تفاده از هوش  مصنوعی به عنوان 
یک مرب��ی نه تنها میزان کارآم��دی آنها را افزایش 
می دهد بلکه مهارت های ارتباطی شان را نیز تقویت 
می کند. ای��ن پلت فرم ها همچنین ب��ه اعضای تیم 
کمک می کند موقعیت ها را بهتر شناس��ایی کنند و 

درنتیجه بهره وری باالتری داشته باشند. 
4- جلسات غیرحضوری برگزار کنید

گاه��ی اوقات جلس��اتی ک��ه در زمان مناس��ب 
برگزار ش��وند، نیاز به برگزاری س��ایر جلس��ات را 
از بی��ن می برند. همچنین پی��ش می آید که تمام 
اعضای ش��رکت نتوانند در زمان مشخص در مکان 
مشخصی حضور داشته باشند. از طرفی تکنولوژی 
و ه��وش  مصنوعی به اندازه ای پیش��رفت کرده که 
نی��از به حضور فیزیک��ی در جلس��ات را به مقدار 
زی��ادی کاه��ش داده اس��ت. کارآفرین��ان افرادی 
هس��تند که زی��اد مس��افرت می کنند ی��ا به طور 
پیوس��ته باید در س��خنرانی ها و رویدادها شرکت 
داشته باشند. بنابراین با برگزاری جلسات به صورت 
ویدئویی نیاز به حضور آنها در ش��رکت نیست و با 
صرفه جوی��ی در زمان میزان بهره وری آنها افزایش 

پیدا خواهد کرد. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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اخبار

تبریز - ماهان فالح- جلسه هم اندیشی با پیمانکاران شرکت گاز 
استان با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و تعدادی از مسئولین 
این شرکت در سالن همایش شرکت گاز استان برگزار شد .به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، در راستای ایجاد ارتباط بین پیمانکاران شرکت با 
مجموعه مدیریت، جلسه هم اندیشی و رفع تنگناهای موجود، با حضور 
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رؤسای واحدهای مرتبط و جمعی از 
پیمانکاران طرف قرارداد شرکت گاز استان در سالن همایش شرکت 
گاز اس��تان برگزار شد .در این جلس��ه مدیرعامل شرکت گاز استان 
آذربایجان ش��رقی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کلیه پیمانکاران 
در س��خنانی هدف از تشکیل این هم اندیشی را استماع مشکالت و 
پیشنهادات پیمانکاران بر شمرد .سیدرضا توحیدی با تأکید بر نقش 
منابع انسانی در سازمان ها گفت: منابع انسانی جزو منابع استراتژیک 

یک سازمان بوده و مزیت رقابتی یک سازمان تلقی می گردد و تکریم 
از منابع انسانی باید به فرهنگ سازمانی تبدیل شود. وی با بیان اینکه 
پیمانکاران بازوان اجرایی کارفرما هستند، افزود: بایستی برنامه ریزی 
گردد تا با حضور پیمانکاران از کارکنان پیمانکاران نیز که در اجرای 

پروژه ها زحمت می کشند تقدیر گردد. مدیرعامل شرکت گاز استان با 
توجه به اقدامات انجام یافته این شرکت در راستای  کاهش مشکالت 
پیمانکاران افزود: با هم افزایی فکری پیمانکاران، اقداماتی در خصوص 
تجمیع و ساده سازی پیمان ها، ساماندهی قراردادهای متوسط، تعیین 
دامنه قیمت مناسب به پیشنهادات پیمانکاران انجام گردیده است و 
یکی از اهداف این جلسه آگاهی از بازخورد اجرای اقدامات فوق الذکر 
و بهبود مستمرفرآیند های اجرا شده  می باشد. در ادامه جلسه حاضر 
تعدادی از پیمانکاران در س��خنانی به مشکالت و تنگناهای موجود 
اش��اره و متعاقبا مدیران و رؤس��ای واحدهای مرتبط با موضوع نیز 
توضیحات الزم را ارائه کردند. الزم به ذکراس��ت در پایان این جلسه 
تعدادی از پیمانکاران اجرایی توسط مدیرعامل شرکت گاز استان با 

اهدای لوح تقدیر مورد تجلیل قرار گرفتند.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- ۳۹ پروژه ش��هری که در 
کرج با حضور استاندار البرز، نماینده مردم کرج در مجلس اسالمی، 
شهردار کالنشهر کرج و جمعی از مسئوالن شهری، به مناسبت 
سی ونهمین سالگرد انقالب اسالمی بهره برداری رسید. از مهم ترین 
پرو ژه هایی که  به بهره برداری رس��ید می توان به بهره برداری فاز 
نخس��ت تقاطع غیرهمس��طح میدان ش��هید آجرلو، در تقاطع 
خیابان بهش��تی با بلوار جمهوری اسالمی با اعتبار ۳۶۲ میلیارد 
ریال، زائرسرا و حسینیه راهیان نور خرمشهر اردوگاه شهید باکری 
با اعتبار یکصد میلیارد ریال و بهره برداری از اس��تخر ذخیره آب 
سازمان آرامستان ها جهت آبیاری و مصرف شستشو در آرامستان 
بهشت سکینه با حجم آبگیری ۳۵ میلیون لیتر با اعتبار ۲ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون ریال اش��اره کرد. در ای��ن بهره برداری همچنین 
می توان به کلنگ زنی و آغاز عملیات احداث پایانه شمال با ظرفیت 
۷ هزار مترمربع جهت احداث پایانه ش��مال و انتقال شهروندان 
به ش��هرهای ش��مالی با اعتبار ۳۲ میلیارد ریال و آغاز راه اندازی 
عملیات اجرای خط ویژه اتوبوس تندرو با خرید یکصد دس��تگاه 
اتوبوس و احداث ایستگاه ها و تجهیزات ایمنی مسیر با اعتبار یک 

هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال جهت بهبود مش��کالت ترافیکی شهر 
کرج اشاره کرد. 

توسعه محالت و ایجاد محالت شاداب از اولویت های 
شهرداری کرج است

ش��هردار کرج گفت: مدیریت شهری در جهت توسعه محالت و 
ایجاد محالت شاداب و استمرار بخشیدن به حضور مردم در مدیریت 

ش��هری قدم برداشته اس��ت. دراین مراس��م اصغر نصیری در آئین 
بهره برداری از ۳۹ پروژه مدیریت ش��هری که  در کرج برگزار شد با 
اشاره به پروژه ها اظهار داشت: رویکرد شورای شهر و مدیریت شهری 
پرداختن به مطالبات اصلی و اولویت دار شهروندان است. شهردار کرج 
با بیان اینکه از دیگر اولویت های مدیریت شهری رفت و آمد مدیران 
به مناطق و پرداختن به آنها است، ادامه داد: مدیریت شهری در جهت 
توسعه محالت و ایجاد محالت شاداب و استمرار بخشیدن به حضور 
مردم در مدیریت ش��هری قدم برداشته است. وی با اشاره به اینکه 
در مدیریت ش��هری کرج پروژه های تاثیرگذار در محالت گوناگون 
در جهت تامین کمبودها در اولویت اس��ت، بیان کرد: از نزدیک به 
۴۵ پروژه ش��هری امروز ۳۹ پروژه به مناسبت سی و نهمین سالگرد 
انقالب اس��المی بهره برداری می شود و مابقی در ۴ ماه ابتدایی سال 
آینده بهره برداری می ش��ود.  شهردار کالنشهر کرج  افزود: برای این 
منظور نخستین بلوک ش��هری تا پایان سال جاری نهایی می شود.  
وی اضافه کرد: از مسائل مهم دیگر پرداختن به مشکالت فرهنگی 
و اجتماعی ش��هروندان است که در حال حاضر برنامه ها آغاز شده و 

سرانه های آن تامین می شود.

اصفهان - قاسم اسد- رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی 
اصفه��ان توجه به انق��الب صنعتی چهارم را یک��ی از الزامات مهم 
بنگاه های اقتصادی برش��مرد و گفت:برای حضور فعال در بازارهای 
بین المللی ه��وش تجاری جایگاه وی��ژه ای در مدیریت و راهبری 
بنگاه های اقتصادی دارد .  مس��عود گلشیرازی در نشست تخصصی 
نقش و کاربرد هوش تجاری در مدیریت بازرگانی در سالن اجتماعات 
اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به انقالب صنعتی چهارم و تاثیر آن در 
فضای کسب و کار گفت:انقالب صنعتی سوم  با کامپیوتر آغاز شد 
با اتوماسیون اداری و صنعتی عجین بود ولی  انقالب چهارم صنعتی 
از سال ۲۰۰۶  با خلق هوش مصنوعیتحول بزرگی در فضای کسب 
و کار ایجاد کرد. وی خاطر نش��ان کرد:اس��تفاده از دیتا و اطالعات 
پراکنده برای بهبود روابط تجاری با مصرف کنندگان در قالب هوش 
مصنوعی بسیار مهم و اثرگذار است.  وی با اشاره به برگزاری همایش 
و نشست های تخصصی کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در پرداختن 
به  انقالب صنعتی چهارم  گفت:  فعاالن اقتصادی بایستی با  ابعاد 
گوناگون هوش تجاری آش��نا شوند.  بهروز مینایی دانشیار دانشگاه 

علم و صنعت ایران در این نشست به نقش داده کاوی هوش تجاری 
و داده ه��ای پراکنده پرداخت و گفت:ش��رکت های موفق تجاری از 
اطالع��ات  و داده های فضای کس��ب و کار  نهایت به��ره برداری را 
انجام می دهند. مدیرعامل پیشین بنیاد ملّی بازی های رایانه ای ایران  
تصریح کرد:هوش تجاری یک مجموعه از نرم افزارهای کاربردی  و 
م��دل های کس��ب و کار و  داده های پراکن��ده  جهت دهی کند و 
کنار هم قرار دهد و از آن طرح ارزش��مندی ایجاد کند. وی تصریح 
کرد:هوشمندی کس��ب و کار ) Business Intelligence( یا 

هوش تجاری، مجموعه ای از نظریات، روش ها، فرآیندها، معماری ها 
و فناوری هایی اس��ت که برای تبدیل داده خام به اطالعات مفید و 
معنادار استفاده می شود.هوش کسب و کار مقادیر بزرگی از اطالعات 
را برای شناسایی و توسعه فرصت های جدید بکار می گیرد. بهره بردن 
از فرصت های جدید و اعمال یک استراتژی اثربخش می تواند مزیت 
ب��ازار رقابتی و پایداری بلندمدت به ارمغان بیاورد. وی تصریح کرد: 
هوش تجاری با پاالیش اطالعات ،دیتای مناسب کسب و کار تهیه 
و تنظیم می کند. روح اهلل رحمانی اس��تادیار دانشگاه تهران در این 
نشس��ت با تشریح هوش تجاری گفت::در س��ال ۲۰۱۷ هر ثانیه ۳ 
میلیون ایمیل تبادل شد و هر یک دقیقه ۲۰ ساعت فیلم در یوتیوپ 
بارگذاری گردید.  وی تصریح کرد:شرکت های بین المللی به بیرون 
مرزها بیشتر از داخل مرزها فعالیت می کنند و  در همین راستا به 
اطالعات پراکنده  فضای کسب و کار توجه ویژه ای دارند.  مدیرفنی 
برنامه توس��عه و پیشرفت نرم افزاردر شرکت آمازون و مایکروسافت 
بینگ درادامه تصریح کرد:در هوش تجاری مش��تریان را باید خوب 

بشناسید که دقیقا چه می خواهد.  .

اهواز - شبنم قجاوند- جلسه »کارگروه مصرف« کمیته تولید 
و مصرف برق خوزس��تان به منظور بررس��ی تمهیدات الزم در جهت 
کاه��ش با برنامه مصرف برق در مرداد و ش��هریور م��اه ۹۷ با حضور 
تعدادی از مشترکان شرکت برق منطقه ای خوزستان و نمایندگانی از 
صنعت آب و برق استان برگزار شد. کمیته کارگروه مصرف زیرمجموعه 
کمیته تخصصی تولید و مصرف برق استان است که در پی خشکسالی 
اخیر و کاهش تولید نیروگاه های برق آبی شکل گرفته تا راهکارهای 
مختلف کاهش مصرف برق را در تابس��تان پیش رو مورد بررس��ی و 
اجرا قرار دهد. در این جلسه شش دستور کار، ارائه گزارش طرح های 
تش��ویقی همکاری صنای��ع و گزارش نیروگاه ه��ای تولید پراکنده و 

تجدیدپذیر توسط شرکت های برق منطقه ای خوزستان، توزیع نیروی 
برق خوزستان و توزیع نیروی برق اهواز، بحث و تبادل نظر در ارتباط با 

تهیه جدول مدیریت مصرف جهت شرکت های مصرف کننده انرژی و 
تدوین جدول اولیه، بحث و تبادل نظر در ارتباط با موضوع آماده سازی 
راهکاره��ای خاموش��ی و تدوین ج��دول اولیه، بح��ث و تبادل نظر 
درخصوص اجرای طرح کاهش س��اعات کار ادارات استان در روزهای 
با دمای هوای باالی ۴۹ درجه س��انتی گ��راد و پیگیری در خصوص 
تامین دیزل ژنراتورهای اضطراری توس��ط دستگاه های اجرایی مورد 
بررس��ی قرار گرفته و در پایان دستورالعمل های الزم در راستای این 
دستورکارها گرفته شد. گفتنی است، جلسه کارگروه مصرف کمیته 
تولید و مصرف برق با همکاری معاونت برنامه ریزی و تحقیقات و دفتر 

مدیریت انرژی شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شده است.

سـاری - دهقان - با حضور مدیر دفتر حراست و فرمانده پایگاه 
بسیج ش��رکت مهندسی آبفای کش��ور، مدیرعامل و معاونان شرکت 
آب وفاضالب ش��هری مازن��دران، مدیران صنعت آب و برق اس��تان، 
آیین تجلیل از بازنشستگان وایثارگران شرکت آب و فاضالب شهری 
مازندران در بابلس��ر برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل 
از آبفاشهری مازندران، محرمی راد مدیر دفتر حراست و فرمانده پایگاه 
بسیج شرکت مهندسی آبفای کشور در این همایش به بیان جایگاه ایثار 
و ازخودگذشتگی و اهمیت توجه به ایثارگران و بازنشستگان در جامعه 
پرداخت. مدیرعامل آبفاشهری مازندران نیز در سخنانی ضمن اشاره به 
اینکه ایثارگران یادگار دوران نبرد حق علیه باطل اند گفت: این افراد با 
مجاهدتهای خود درس ایستادگی ، شجاعت و از خودگذشتگی را برای 
نسلهای بعد خود به سرمشق گذاشته اند و الگویی ابدی و جاودان برای 
آیندگان شدند. مهندس ذاکری، با بیان اینکه تجلیل از پیشکسوتان و 

ایثارگران ، تجلیل از مردانگی و مروت است، افزود: شرکت آب و فاضالب 
شهری مازندران ، به رسم هرساله سعی دارد آنچه درخور و شایسته این 
عزیزان است، انجام دهد. وی در خطاب به بازنشستگان، اظهار داشت: 
بازنشس��تگان ۳۰ سال خدمت صادقانه کردند و با کوله باری از تجربه 
و دانش نظاره گر حرکت پویای نس��ل های بعدی هستند. مدیرعامل 

آبفاش��هری مازندران، ادامه داد: بسیاری از این عزیزان از بدو تاسیس 
ش��رکت درکنار مار بودند و دست به دس��ت هم دادند تا شرکت آب 
وفاضالب به جایگاه کنونی خود دست یابد. مهندس ذاکری خاطرنشان 
کرد: بازنشستگان میراث دارانی هستند که گرانبها ترین روز های عمر 
خود را ، وقف خدمت به مردم کردند و امروز وظیفه ما است که از آنان 
تقدیر کنیم. مدیرعامل آبفاشهری مازندران، با اشاره به همکاری ۲۵۰ 
ایثارگر و وجود ۶۵۰ بازنشس��ته در این شرکت، هماهنگی و پیگیری 
برای اقامت و اس��کان در مشهد مقدس و مهمانسراهای سطح کشور، 
مس��اعدتهای درمانی و معرفی به بانک برای دریافت وام به متقاضیان 
بازنشس��ته و همچنین بهره مندی از مزایای دفترچه بیمه ایران برای 
متقاضیان به صورت اقساط، صدور کارت بازنشستگی و برخورداری از 
۵ درصد تخفیف در هتلها و تورهای مسافرتی و اقامتگاه ها را از جمله 

تسهیالت درنظر گرفته شده برای بازنشستگان عنوان کرد. 

جلسه هم اندیشی با پیمانکاران اجرایی شرکت گاز آذربایجان شرقی برگزار شد

39 پروژه شهری در کرج بهره برداری شد

گلشیرازی در نشست تخصصی نقش و کاربرد هوش تجاری در مدیریت بازرگانی:
برای حضور فعال در بازارهای بین المللی هوش تجاری ابزار مهم و اثرگذاری برای بنگاه های اقتصادی  است 

بررسی سناریوهای کاهش مصرف در جلسه کارگروه مصرف برق خوزستان

با حضور فرمانده پایگاه بسیج شرکت مهندسی آبفای کشور

بازنشستگان و ایثارگران شرکت آب وفاضالب شهری مازندران تجلیل شدند

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:
کسب مقام اول تیم اعزامی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در 

مسابقات مهارت شغلی شمال و شمال غرب کشور
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- در این مسابقات که به منظور ایجاد شور و نشاط در 
بین نیروهای عملیاتی و باالبردن انگیزه، افزایش ایمنی، استاندارد سازی روش های اجرایی 
برگزار شد، تیم اعزامی شرکت متشکل از همکاران سجاد حیدرزاده، مهران عبادی، مرتضی 
عبداله زاده، شمس الدین منگور، محمود میالن و قادر کشی زاده موفق شد با کسب رتبه 
نخست به مسابقات کشوری راه یابد . این مسابقات با حضور ۱۸۰ نفر و به میزبانی شرکت 
توزیع نیروی برق کرمانشاه و با حضور تیم هایی از شرکت های توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، تبریز، ایالم، اردبیل و تیم میزبان برگزار و در خاتمه از تیم های برتر تجلیل شد . بنابراین گزارش از بین 
داوران اعزامی شرکت به این مسابقات، همکاران سامان جودت نیا و سیدعلی اکبر خراسانی به عنوان داور انتخابی در مسابقات کشوری 

حضور خواهند داشت.

افتتاح اولین پروژه  از برنامه مدیریت استراتژیک برق گلستان با 
شعار7707در افق 1404

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دراستای اهداف برنامه مدیریت استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ، اولین 
پروژه تحت عنوان  " انجام مالقات عمومی بصورت ویدئو کنفرانس "  به جهت حذف مراجعه حضوری ، آغاز به کار نمود.این پروژه 
که از پروژه های با اولویت باال در سال ۹۶ بود به صورت پایلوت در شهرستان گنبد راه اندازی و اجرا گردیدو مطابق برنامه ریزی و 
پیش بینی  صورت گرفته ،تاپایان سال ۹۷ کلیه ۱۵ مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای استان گلستان مجهز به سیستم ویدئو 
کنفرانس  به جهت برقراری ارتباط مس��تقیم از شهرس��تانها با ستاد و انجام مالقات ارباب رجوع با مدیر عامل شرکت می گردند.از 
مزایای این پروژه صرفه جویی د رزمان،کمک به ترافیک  جاده ای و پیشگیری از حوادث احتمالی،ارتباط و تعامل چند سویه بین 
ارباب رجوع-مدیریت شهرستان و مدیر عامل و درنهایت اخذ تصمیم و پاسخگویی صریح و سریع می باشد .بدین معنا که ارباب رجوع 
متقاضی دیدار با مدیر عامل، بدون صرف وقت و مراجعه حضوری به ستاد شرکت در مرکز استان، بامراجعه به مدیریت توزیع برق 
شهرستان مربوطه ،با هماهنگی قبلی با حضور مدیر مدیریت توزیع برق شهرستان بصورت ویدئو کنفرانس و مستقیم درخواست خود 
را به مدیر عامل که مستقردرستاد شرکت می باشد ارائه نموده و در خصوص درخواست ایشان تصمیم سازی الزم صورت می گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان:
مقابله با بیابان زایی در 2000 هکتار از اراضی شمالی گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- ابوطالب قزلسفلو در نشست خبری به مناسبت روز ملی درختکاری و هفته منابع طبیعی 
اظهار کرد: اعتبار مصوب سال ۹۶ این اداره کل ۴۶۱ میلیارد ریال است که برای اجرای ۳۰ طرح و ۹۲ پروژه اختصاص می یابد.وی 
به فعالیت ستاد توسعه فضای سبز اشاره کرد و افزود: کاشت نهال در داخل روستاها و بوستان ها و واکاری محورهایی که در گذشته 
نهالکاری ش��ده اند در دس��تور کار این ستاد قرار دارد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان اینکه در شهرستان های 
گالیکش، کالله، مراوه تپه، رامیان و آزادشهر ۳۰۰ هکتار جنگل کاری انجام شده و اجرای این طرح در مراحل پایانی است، گفت: تا 
دو سال گذشته اعتبارات ملی بیابان زایی به گلستان اختصاص نمی یافت.وی با تاکید بر اینکه اگر اقدامات اصالحی و احیایی در شمال 
استان انجام نشود، با پدیده آلودگی و ریزگردها در استان مواجه می شویم، ادامه داد: امسال بوته کاری با گیاهان مقاوم به شوری در 
دو هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی شمالی استان و در عرصه هایی که در معرض بیابانی شدن هستند، انجام شده است.قزلسفلو اعتبارات 
اجرای طرح های ترسیب کربن و بیابان زایی استان را ۷۳ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: اجرای ۳۰۰ هکتار نهال کاری مشارکتی با 
درختان مثمره، توزیه بذر رایگان برای علوفه کاری در ۳۰۰ هکتار و گردو کاری در ۷۰ هکتار از اقدامات انجام شده در این حوزه است.

وی همچنین از پایان تمام طرح های بهره برداری از جنگل در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: تمام ۳۱ طرح فعال بهره برداری از 
۱۹۸ هزار هکتار از اراضی جنگلی استان متوقف شده است و امسال هیچ نشانه گذاری و قطع انجام نشد.قزلسفلو همچنین به آمار 
آتش سوزی در مراتع و جنگل های استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال ۴۶۲ مورد آتش سوزی در مراتع و جنگل های 

استان رخ داد و ۴۸۲ هکتار از اراضی استان دچار حریق شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد:
بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه آب روستایی کشور در کهگیلویه و 

بویراحمد به بهره برداری رسید
یاسـوج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه آب روستایی کشور در کهگیلویه و بویراحمد به 
بهره برداری رسید.  فیض اهلل پاسره اظهار داشت: بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه آب روستایی کشور 
در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید. وی افزود: در راستای سنجش سالمت آب و اطمینان 
از آب شرب مصرفی مردم و همچنین موضوعات تحقیقاتی بزرگترین آزمایشگاه آب کشور در میان 
شرکت های آب و فاضالب روستایی را در کهگیلویه و بویراحمد ایجاد کردیم. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان با اشاره به هزینه حدود ۴۰ میلیارد ریالی برای این آزمایشگاه، گفت: انجام کلیه آنالیزهای فیزیک وشیمیایی 
و میکروبی آب، سموم و مواد آلی به وسیله دستگاه GC/MS و فلزات سنگین و همچنین کلیه آنالیزهای مربوط به فاضالب از جمله 
BOD.COD.DO کدورت و سایر آالینده های مرتبط با آن در این آزمایشگاه قابل انجام است. پاسره ادامه داد: برای اولین بار 
در استان گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام را تیز عملیاتی کردیم. وی گفت: در این روش که به جای کلر مستقیم که ماده ای 
خطرناک است و نگهداری آن نیز مشکل، نمک طعام استفاده می کنیم و تولید کلر و گند زدایی در بستر آب انجام می شود که این 

روش هم کم هزینه تر و هم ایمن تر است.

مهندس پرزحمت در نشست خبری با اصحاب رسانه:
افزایش 30 درصدی صدور جواز تاسیس صنایع در قزوین

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قزوین گفت: تعداد صدور جواز تاسیس صنایع 
در اس��تان طی ۱۱ ماهه امس��ال نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش روابط عمومی سازمان 
صنعت،معدن و تجارت استان قزوین مهندس پرزحمت روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: این رشد نشان از افزایش 
سرمایه گذاری در بخش صنعت استان را می رساند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین اظهار کرد: در مدت یاد 
شده همچنین تعداد جوازهای بهره برداری صنایع در استان ۲۰ درصد افزایش یافته است.  وی اضافه کرد: امسال همچنین در صدور 
پروانه کسب اصناف ۱۰ درصد و در صدور جواز معادن نیز ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته ایم.  مهندس پرزحمت در 
بخش دیگری از صحبت های خود به میزان بهره مندی واحدها و طرح های تولیدی استان از تسهیالت رونق تولید اشاره کرد و گفت: 
در این حوزه به طور مجموع ۷۲۲ فقره تسهیالت به میزان ۶ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال به متقاضیان در قالب پرداخت های مستقیم 
و طرح بهین یاب ارایه شده است.  وی با اشاره به سهمیه ۶۹۶ میلیون دالری صادارتی استان براساس ابالغیه سازمان توسعه تجارت 
ایران،افزود: در ۱۰ ماهه سال جاری ۳۹۶میلیون دالر صادرات از گمرک قزوین به ثبت رسیده است و همچنین ۶۵۶ میلیون دالر از 

کاالهای قزوین در گمرکات خارج از استان صادر شده اند.

ساختمان پاسگاه پلیس راه پیش ساخته گهکم-حاجي آباد بهسازي و افتتاح شد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان، 
مهندس باقرجوان هزینه اجرای این طرح را دو میلیارد تومان عنوان کرد. داریوش باقر جوان گفت : همزمان با ۱۸ استان 
کشور پاسگاه پلیس راه گهکم – حاجي آباد در استان هرمزگان هم به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداري رسید. مدیر 
کل راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود : پاس��گاه پلیس راه گهکم-حاجي آباد در زمینی به مس��احت ۱۰ هزار متر مربع 
و با زیربنای ۵۰۰ متر مربع  به صورت پیش س��اخته  و با حضور معاون وزیر و ریس س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده 
اي مهندس کشاورزیان ، سردار حمیدي رئیس پلیس راه کشور و جمعي از مسئولین کشوري افتتاح شد. ساختمان پاسگاه 
پلیس راه گهکم - حاجي آباد همزمان با سراسر کشور با حضور  فرماندار حاجي آباد ، مدیر کل و معاونین راهداري و حمل 

و نقل جاده اي هرمزگان ، رئیس پلیس راه استان و جمعي از مسئولین استاني به  بهره برداري رسید.

تبریز - لیال پاشـائی- الیحه شهرداری تبریز مبنی بر فعالیت 
ش��رکت های ارائه دهنده خدمات تاکس��ی درون شهری مبتنی بر 
فراخوان الکترونیکی و اینترنتی به تصویب ش��ورای ش��هر رس��ید. 
ب��ه گزارش خبرن��گار ما در تبری��ز، در خصوص ای��ن الیحه که در 
س��ی و نهمین صحن علنی شورای شهر مطرح ش��د، محمد اشرف 
نیا، رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل در این خصوص اظهار 
داشت: طبق قانون وظیفه حمل و نقل مسافر در داخل شهر به عهده 
شهرداری است و برای ما قابل قبول نیست برخی سازمان ها اقدام به 
صدور مجوز برای حمل و نقل مسافر می کنند.  وی افزود: طبق آنچه 

در کمیس��یون تصویب گردیده است، شرکت های تاکسی اینترنتی 
موظف هس��تند برای صدور مجوز از سوی ش��هرداری، ۵۰ درصد از 
تاکسی های سرویس دهنده خود را از میان تاکسی های درون شهری 
انتخاب کنند. اندیش عضو شورای شهر در این ارتباط عنوان داشت: 
حرکت در مسیر هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ضرورت 
دارد و ش��رکت تاکسیرانی شهرداری نیز برای ارائه خدمات بهتر می 
بایست از فناوری های روز بهره برداری کند. محرم محمدزاده، دیگر 
عضو ش��ورای ش��هر با بیان اینکه بسیاری از تاکس��ی داران تبریز از 
فعالیت ش��رکت های اینترنتی متضرر گردیده اند، نسبت به صدور 

مجوز از س��وی شهرداری برای این ش��رکت ها مخالف کرد. پس از 
بحث موافقان و مخالفان، اعضای شورای شهر تبریز مصوبه کمیسون 
عمران و حمل و نقل را در ارتباط با این موضوع مورد موافقت قرار دادند.

شورای شهر تبریز تصویب کرد

شرکت های مسافربری اینترنتی زیر نظر شهرداری می آیند

چهار شنبه
9 اسفند 1396

شماره 1014



سامانه نوبت دهی آنالین
نام استارت آپ: نوبتی، سامانه نوبت دهی آنالین

nobati. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۶

موضوع: نوبت دهی
توضیح بیشتر: 

نوبتی یک س��امانه نوبت دهی آنالین است که در بستر 
وب و موبایل قابل استفاده است. 

خدمات دهن��دگان می توانند نوبت ده��ی ارائه خدمات 
خود را به راحتی و در کمترین زمان و با کمترین زحمت 

از طریق نوبتی انجام دهند و مدیریت کنند. 
پزش��کان،  آرایش��گران،  چ��ون  خدمات دهندگان��ی 

مشاوران، وکال، مسئوالن و ...
همچنی��ن صاحب��ان آتلیه ه��ا، س��الن های ورزش��ی، 

رستوران ها و ...
کاربران عزی��ز می توانند در کمتری��ن زمان بهترین و 
نزدیک ترین ارائه دهنده خدمات مد نظر خود را بیابند تا 

نوبت مدنظر خود را رزرو کنند. 

هدف مدیریت تجربه مش��تری )CEM(  ارائه یک 
پیش��نهاد و تجربه برجس��ته و قابل اتکا به مشتریان 
است، به طوری که مش��تریان ارتباطی عاطفی، دائمی 
و البته س��ودآور را با ش��رکت آغاز کنند. هر زمان که 
مش��تری با شرکت ارتباط برقرار و به صورت حضوری 
مراجعه می کند، در ذهن خود قضاوتی را از ش��رکت 
ش��کل می دهد که یا منجر به بازگشت وی به شرکت 
ب��رای خرید بیش��تر و توصی��ه و معرفی ش��رکت به 
س��ایرین خواهد ش��د یا برعکس باعث احساس عدم 
رضای��ت و دلس��ردی وی می ش��ود. بای��د بدانیم که 
مش��تریان امروزه انتظاری فراتر از دریافت محصول و 
خدمت باکیفیت را از شرکت دارند. آنها در هر ارتباط، 
یک تجربه منحصربه فرد و خ��اص را تقاضا می کنند. 
در واقع CEM به بررس��ی این لحظه های حس��اس 
می پ��ردازد و اطمین��ان حاصل می کند که ش��رکت، 
کارمندانش، محصوالتش و به طور کلی خط مشی ای 
که دنب��ال می کند، همراس��تا با اس��تانداردهای روز 
دنیا باش��د تا بر اس��اس مهم ترین نیازهای مشتریان، 
رضایتمندی مشتری از مجموعه فعالیت های شرکت 
به بیش��ترین میزان خود برس��د و یک تجربه ایده آل 

برای وی شکل بگیرد. 
مدیریت تجربه مشتری: 

این روش ش��امل مراحلی کامال آزمایش شده است 

که به ش��رکت ها برای ارزیابی، طراحی، اندازه گیری و 
اجرایی کردن بیش��ینه  مشتری مداری کمک  می کند. 
در نتیج��ه اینکه این همس��ویی با مش��تری به جای 
اینک��ه طبق تجارب ش��خصی و اتفاق��ی افراد صورت 
گیرد برحس��ب روش های علمی و قابل تکرار صورت 
می پذی��رد و مش��تری را همواره برای ش��رکت حفظ 

می کند. 
اهمیت مدیریت تجربه مشتری: 

در دنی��ای کس��ب وکار ام��روزی، مش��تریان به 
دنبال کاالهای عالی و با بهترین کیفیت هس��تند 
و در مقابل کس��ب وکار ها، کس��ب س��ود بیش��تر 
و کاه��ش هزینه ها را دنبال می کنن��د که این دو 
رویک��رد در ظاهر متضاد، ام��ا در واقع همزاد هم 
هس��تند و ش��رکت باید به هر دو اینها توجه الزم 
را داشته باش��د. بنابراین ش��اید مهم ترین چالش 
برای کسب وکار های امروزی ایجاد تعادل همزمان 
می��ان این دو باش��د. با مدیریت تجربه مش��تری، 
کسب وکار ها نه تنها به حداکثری رضایت مشتریان 
دس��ت می یابند، بلک��ه می توانند افزایش س��ود و 
حداق��ل هزینه ه��ا را نیز برای خ��ود فراهم آورند. 
برای رس��یدن به تجربه مش��تری موف��ق نیازمند 
مس��یری نه چندان کوتاه مدت هستیم که در این 
مس��یر کسب وکار و مشتریان هر دو با هم همسفر 

هستند. مهم آن است که مشتریان تنها مشتریان 
کنونی نیس��تند، بلکه حتی مش��تریان احتمالی را 
که هنوز با کس��ب وکار تماس هم نداشته اند شامل 
می شود و این فرآیند تا بعد از خرید کاال یا خدمت 
و مصرف آن هم ادامه یافته و یک رابطه بلندمدت 

را تداعی می کند تا به مشتریان وفادار برسیم. 
مزایای مدیریت تجربه مشتری: 

در راستای دستیابی به اهداف کسب وکار، مواردی 
وجود دارد که همیش��ه در کنترل ش��ما نخواهند بود 
مانند کیفیت مواد اولیه، کانال های توزیع و انتظارات 
مصرف کنن��دگان نهایی. اما آنچه همیش��ه در کنترل 
کس��ب وکار اس��ت، کیفیت تجربه درک شده توسط 
مشتری اس��ت. با مدیریت تجربه مشتری می توان به 
افزایش س��وددهی ش��رکت یا کاهش هزینه ها دست 
یافت. ازجمله مزایای مدیریت تجربه مشتری می توان 
به افزایش وفاداری مش��تریان و توسعه فرآیند خرید 
مجدد، ایجاد مزیت های رقابتی برجس��ته و دستیابی 
به رهبری بازار، افزایش درآمد و سوددهی کسب وکار، 
افزایش سهم بازار، افزایش مشتریان سودآور، توانایی 
نوآوری ه��ای هدفمند و معرف��ی محصوالت جدید و 
افزای��ش تعهد کارکنان س��ازمان و مدیریت ریس��ک 

سازمانی اشاره کرد.
modir. biz :منبع

CEM مدیریت تجربه مشتری

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 917 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: متأس��فانه در ایران کمتر به 
مقوله برند توجه ش��ده است. در بس��یاری از مواقع 
تولید کنندگان ایرانی اجناس باکیفیتی ارائه می  کنند، 
اما به دلیل اینکه محصوالتشان تحت عنوان یک برند 
معتبر عرضه نمی ش��ود، خریداران رغبت چندانی به 
خرید نش��ان نمی دهند و خرید محصوالت مشابه با 
برندهای خارجی را ترجیح می دهند. برای اینکه شما 

هم بتوانید با رقبای خارجی رقابت کنید، باید به یک 
برند تبدیل شوید.ناگفته نماند که برند شدن زمان بر 
و پرهزینه اس��ت، اما مطمئن باش��ید اگر شما توان 
و حوصله این کار را داش��ته باش��ید می توانید برنده 
این رقابت باشید. کافی است برای چند سال کمپین 
برندینگ خود را اجرا کنید و خس��ته نش��وید. برای 
نوش��تن کمپین برندینگ از مشاوران یا شرکت های 
تبلیغاتی زبده استفاده کنید. تبلیغات مشابه خارجی 
را ب��ه دق��ت بررس��ی کنی��د و از آنها ای��ده بگیرید. 

فرهنگ جامع��ه ایرانی را در نظ��ر بگیرید و با دقت 
تمام و وسواس، نگارش کمپین برندینگ خودتان را 
مدیریت کنید. تأکید می ش��ود نتیجه گرفتن از این 
کمپین یا به اصطالح برند ش��دن ش��ما زمان بر است. 
هرگز ناامید نش��وید و به کاری ک��ه انجام می دهید 
ایمان داشته باش��ید. اگر محصوالت شما دچار افت 
کیفیت نشوند و کمپین هم خوب نوشته شده باشد، 
در عرض چند س��ال می توانید با محصوالت مش��ابه 

خارجی نیز رقابت کنید.

رقابت با برندهای خارجی

پرسـش:یک تولید کننده پوشاک هستم و قصد دارم کسب و کارم را گسترش بدهم. پیشنهاد می کنید چه اقداماتی را 
در زمینه برندینگ انجام بدهم که بتوانم با وجود شرایط اقتصادی پیش رو و احتمال از میان رفتن تحریم ها، با برندهای 

خارجی رقابت کنم؟
کلینیک کسب و کار

چگونه از مدیران بازخورد بگیریم
بازخوردهای س��ازنده بهترین راه فهمیدن اش��تباهات 
و بهبود روش انجام کار هس��تند. بازخوردهای س��ازنده 
خودبه خود ارائه نمی ش��وند و ش��خص باید برای گرفتن 
آنها از فرد مورد نظر تقاضا کند.  طبق نظرس��نجی های 
انجام شده حدود ۶۰درصد از کارمندان دوست دارند به 
ص��ورت روزانه یا هفتگی از طرف رئی��س خود بازخورد 
بگیرند. جالب تر اینک��ه این عدد برای کارمندان زیر ۳۰ 
س��ال به ۷۲درصد می رس��د، بنابراین می ت��وان این طور 
نتیجه گی��ری کرد که اغلب کارمن��دان ترجیح می دهند 
به ط��ور مرتب بازخ��ورد بگیرند، اما تع��داد کمی از آنها 
می دانند که چگونه باید این کار را انجام دهند. در ادامه 

این مقاله به بررسی راه های انجام این کار می پردازیم. 
1- زمان و مکان مناسبی را انتخاب کنید

هی��چ مدیری ب��دش نمی آید ک��ه بخواه��د در مورد 
عملکرد کارمندانش نظر بدهد، اما این کار باید در زمان 
و مکان درس��ت انجام بگیرد. به عنوان مثال هنگام صرف 
ناهار یا وقتی که مدیر نتوانس��ته است معامله مورد نظر 
خود را داش��ته باشد زمان مناس��بی برای مطرح کردن 
ای��ن موضوع نیس��ت. بهترین کار این اس��ت که موضوع 
را ب��ا آنها درمیان بگذارید و بخواهید خودش��ان زمان و 
مکان مناس��ب را برای یک جلس��ه کوچک تعیین کنند. 
به آنها ایمیل بزنید و بگویید که می خواهید نظرش��ان را 
در مورد عملکرد خود جویا ش��وید. اینکه آیا توانسته اید 
انتظارات ش��ان را برآورده کنید یا خیر. همچنین به آنها 
بگویید ک��ه به دنبال راه��ی برای بهب��ود عملکرد خود 
هس��تید و می خواهید در یک جلسه ۱۵ دقیقه ای با آنها 

در مورد این موضوع صحبت کنید. 
تعیی��ن زم��ان و م��کان بس��یار مهم اس��ت. فراموش 
نکنی��د که چون با رئیس ت��ان در یک مکان عمومی قرار 
گرفته اید، دلیلی نمی ش��ود بخواهید از فرصت اس��تفاد 
کرده و سؤالتان را در حضور دیگران مطرح کنید. مدیران 
در طول روز ایمیل های زیادی دریافت می کنند، بنابراین 
بسیار طبیعی است که درخواست شما را فراموش کنند. 
اگر اولی��ن ایمیل تان بدون جواب ماند ناامید نش��وید و 

چند روز بعد درخواست خود را مجددا اعالم کنید. 
2- موضوع مشخصی را مطرح کنید

زمانی که با درخواس��ت تان موافقت ش��د و وارد جلسه 
ش��دید بهتر اس��ت موضوع مورد بحث را به سه یا چهار 
مورد محدود کنید. به عن��وان مثال در مورد توانایی های 
اصل��ی، عملکردی ک��ه روی آخرین پروژه داش��ته اید و 
فرصت هایی که در آینده برای گسترش توانایی های خود 
می توانید داشته باشید صحبت کنید. فراموش نکنید که 
همه چیز را س��اده بیان کنید. اگ��ر می خواهید در مورد 
پروژه خاص��ی بازخورد بگیرید بهتر اس��ت کلی گویی را 
کنار بگذارید و مس��تقیم سراغ همان پروژه بروید. مدیر 
خود را با س��ؤال های گوناگون س��ردرگم نکنید. تمرکز 
خ��ود را روی موضوعات��ی بگذارید ک��ه برای تان اهمیت 

بیشتری دارند. 
حتما در طول جلسه صحبت های مدیر خود را یادداشت 
کنید. بعد از پایان جلسه نیز فعال باشید. زمانی که صحبت ها 
هنوز تازه هستند یک ایمیل جدید برای مدیر خود ارسال 
کنی��د و توضیح دهید که چه برنام��ه ای برای به کار بردن 
بازخوردهای او خواهید داشت. متن ایمیل را کوتاه بنویسید 
و ای��ن موض��وع را بین خودتان نگهدارید. نی��ازی به بازگو 
کردن ای��ن موضوع به کارمندان منابع انس��انی یا مدیران 
ارش��د نیست، مگر اینکه از شما خواسته شده باشد چنین 

کاری انجام دهید. 
3- بازخوردها را در عملکرد خود لحاظ کنید

فراموش نکنید بازخوردی که تأثیری روی کار نداشته 
باش��د هیچ فایده ای ندارد. مدیران به این موضوع توجه 
می کنن��د و اگر تأثیر حرف های خود را مش��اهده نکنند 
احتماال دیگر نمی توانند مانند گذشته روی شما حساب 
کنند. اعمال نکردن بازخوردها برای آنها به این معناست 
که ش��خص مورد نظر هیچ ایده ای در مورد عملکرد خود 
ن��دارد و نمی داند که چگونه باید ب��رای بهبود آن اقدام 
کند. بنابراین بعد از جلس��ه مورد نظر برای خودتان یک 
هدف ۳۰ روزه تعیین کنید. تعیین محدوده زمانی بسیار 
مهم اس��ت و کم��ک می کند ارزیابی بهت��ری از عملکرد 
خودتان در مدت زمان مش��خص داش��ته باشید. بعد از 
انج��ام این کار یک ایمیل دیگر برای مدیر خود ارس��ال 
کنید و روند پیشرفت تان را توضیح دهید. در متن ایمیل 
از مثال های واضح اس��تفاده کنی��د، کارهایی را که انجام 
داده ای��د به طور کامل توضیح دهی��د، مهارت هایی را که 
کسب کرده اید عنوان کنید و درنهایت نتیجه کار را برای 

آنها شرح دهید. 
برگ��زاری جلس��ه و بازخورد گرفت��ن از مدیران هدف 
نهایی نیس��ت. ش��ما باید به خودتان و رئیس تان نش��ان 
دهید که می توانید تغییرات مفیدی را روی رفتار و نحوه 
عملکرد خود لحاظ کنید. همچنین به آنها نش��ان دهید 
ک��ه این تغییرات چ��ه تأثیر مثبت��ی روی کل مجموعه 

می گذارند. 
4- بازخوردها را به روند کاری تبدیل کنید

هدف نهای��ی از گرفتن بازخوردهای س��ازنده، تبدیل 
کردن آنها به یک روند انجام کار اس��ت. در بس��یاری از 
ش��رکت ها جلسات منظم ش��ش ماهه برگزار می شود تا 
عملکرد هر کارمندی مورد بررس��ی قرار بگیرد. متناوب 
بودن این جلس��ات اجازه نمی دهد عملکردهای اش��تباه 
به عادات دائمی تبدیل ش��وند. ش��رکت هایی که بعد از 
پای��ان هر پروژه یا پایان ه��ر ماه این کار را به طور مرتب 
انجام می دهند معموال عملک��رد بهتری دارند. در مقابل 
ش��رکت هایی وج��ود دارند ک��ه برنامه مش��خصی برای 
بازبینی عملکرد و بازخورد دادن به کارمندان ندارند. در 
چنین ش��رایطی بهترین کار این اس��ت که درخواست از 
طرف کارمند ارائه ش��ود. بازخورد گرفتن تنها به مدیران 
محدود نمی شود، ش��ما برای بهبود رفتار خود می توانید 
از همکاران تان نیز کمک بگیرید. این کار را به طور مرتب 
انجام دهید و عملکرد و رفتارتان را بر اس��اس انتقادهای 

سازنده بهبود دهید. 
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

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

چینی ها به آرزوی خود رسیدند
 جیلی بزرگ ترین سهامدار دایملر شد

گ��روه اقتصادی جیلی که این روزها آرزوهای بس��یار 
بزرگ��ی در س��ر می پروراند، موفق به تملک س��هم قابل 
توجهی از شرکت دایملر ش��ده است. بر اساس گزارشی 
که اخیرا در پایگاه خبری رویترز انتش��ار یافته، آقای لی 
ش��وفو، رئیس هیأت مدیره جیلی توانسته ۹.۶۹درصد از 

سهم این گروه بزرگ آلمانی را خریداری کند. 
ب��ه گزارش دیجیاتو، یکی از منابعی که خواس��ته نامش 
فاش نش��ود، در این باره به رویترز گفته: این همان اتفاقی 
اس��ت که آقای لی آرزو می کرد. او عقیده دارد ش��اید یک، 
دو یا س��ه خودروس��از از میان تمام خودروس��ازان موجود 
در رقاب��ت جدید دوام خواهند آورد. وی بر این باور اس��ت 
که خودروس��ازان کنونی باید با همدیگر متحده ش��وند و 
سرمایه گذاری های مشترکی انجام دهند تا شانسی برای بقا 
داش��ته باشند.  شاید برخی بپرسند که منظور آقای شوفو 
از رقابت جدید چیس��ت؟ در پاس��خ باید گفت که ساخت 
اتومبیل های برقی و توس��عه مدل های خودران حوزه هایی 
هس��تند که این��ک مورد توجه بس��یاری از ش��رکت های 
خودروس��از ق��رار گرفته  اس��ت.  پیش از ای��ن و در نوامبر 
گذش��ته، جیل��ی به طور علن��ی از عزم خود برای توس��عه 
مدل های برقی و خودران پیشرفته با همکاری شرکت های 
بزرگ پرده برداشته بود. طبق شنیده ها این غول اقتصادی 
چینی در آن مقطع پیشنهاد خرید بخش اعظمی از سهام 
دایملر را با تخفیف ویژه مطرح کرده بود، اما مقامات شرکت 
آلمانی تمایلی به این مس��ئله از خود نش��ان ندادند. به هر 
ترتیب همانطور که در ابتدا نیز اش��اره ش��د، جیلی اکنون 
با خرید ۹.۶۹ درصد از س��هام دایملر، بزرگ ترین سهامدار 
منفرد این کمپانی محسوب می شود. بد نیست بدانید این 

سهم چیزی حدود ۹ میلیارد دالر ارزش دارد. 
گفتنی اس��ت جیلی پیش از این با سرمایه گذاری های 
هنگفت بخش عمده ای از س��هام خودروسازان پرآوازه ای 
مث��ل ولوو و لوتوس را در اختیار گرفته و به نوعی مالک 
آنه��ا به حس��اب می آید. این کمپان��ی ثروتمند چینی با 
پایه گ��ذاری برن��د لینک اند ک��و )Lynk & Co(  قصد 
دارد وارد ب��ازار کش��ورهای پیش��رفته از جمل��ه ایاالت 
متحده ش��ود. البته ش��باهت نام این برند با برند لوکس 
فورد یعنی لینکلن ظاهرا دعواهای حقوقی بین چینی ها 

و آمریکایی ها را به دنبال داشته است. 
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